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A 

a ~ aʔ aga, kuid a noorõmb poig, pedäjä `nõkla pite ka lätt ülest Se Kos; ku külveti, sõ̭ss `üĺti: õ̭ńnista 

jummaĺ, a `vasta vaia üldäʔ: annaj‿jummaĺ Se Kos; proimõmuɫguʔ oĺli esiʔ, a tu̬u̬d kutsuti ḱauss, mia ribah 

oĺl Se; palanuk‿käveʔ eśs `koŕjamah [külas], a no palanut joht `kiäki ilma ka jätä es Se; a iks mullõ `üĺti 

nii, et sa olt t́suhna tütäŕ Se P| Vrd aga  

aaʔ vt `andma  

aamõt́ aamõdi aamõtit amet; töö, tegevus| Vrd amõt́  

aamõt́/mi̬i̬śs ametmees; ametnik| Vrd amõdimi̬i̬śs 

aaŕ aari `aari 1. (tuuleveski) tiib 2. (võimasina) laba võimaśsinal oĺli aaris‿seeh, neĺli `aari, aarik‿käve 

seeh `riśti Se| Vrd haaŕ  

aas aasa `aasa pastla tärkmevahe väidsega tsusiti [pastlale] `tsäĺkmes‿`sisse, noid kutsutigi aasaʔ Se 

`aaśtaganõ `aaśtagadsõ `aaśtagast aastane  

`aaśtak `aaśtaga ~ `aaśtagu `aaśtakka ~ `aaśtakku aasta üt́s (laps) `ku̬u̬li, oĺl neläss `aaśtak pääl Se Kos; 

minem‿mehele, vaja joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld, a `aaśtaga anna ai inäp lupa Se; poolõni 

`aaśtaganiʔ oĺl lat́s hädäh Se; `aaśtaga nelä vana lat́s Se Kos; mõ̭ni säidse katõsa `aaśtakka joʔ, ku [ta] 

istuss türmümajah Se Kos; paĺlo `aaśtakku tagasi Se| Vrd `aestak  

abarabakõnõ komp dem < apaŕ1  

abarap vt apaŕ  

abi abi aṕi abi ma oĺli velel kõ̭õ̭ abih `niitmäh Se L; paaba püdälidega `aŕstõ arʔ jala, püdälist saa aṕi Se 

abi/elo abielu  

abiline abilise abilist ~ abilinõ ~ abilisõ abilist abiline siss oĺl pääkaŕuss ja kolk‿kaŕusõ abilist Se Kos 

adrakõnõ dem < adõ̭ŕ  

adõ̭r adra `atra ader  

`aelõm(m)a `aeldaʔ `aelõss aeĺ 1. kiiresti toimetama 2. taga ajama; otsima 3. logelema  

`aestak `aestaga `aestakka aasta säidse `aestakka [ta] oĺl kuniga poolgah Se; oĺl hämmeʔ `aestagaʔ Se Sa; 

timä oĺl sõ̭ah säidse `aestakka Se L| Vrd `aaśtak  

aga kuid, aga ti̬i̬ tü̬ü̬d paĺlo vai veidüʔ, aga ütte `mulda läät kõiḱ Se| Vrd a  

aganakõsõʔ pl dem < akań1 lina`si̬i̬mne aganakõsõʔ ja `määntse
s‿`sääntse

p‿peräpoolidsõ `ańti `t́siolõ Se  

agananõ aganadsõ aganast aganaid sisaldav, aganane| Vrd aganinõ 

aganik aganigu aganikku aganaruum, aganik  

aganinõ aganidsõ aganist aganane| Vrd agananõ  
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ago ao ako 1. koit 2. eha es tohe sa latsõ `mähḱmit `pandak‿kuioma ao poolõ, siss tulõ ü̬ü̬kadõhhuss Se La; 

ku õdagu ago tuĺl, siss nõstõti lat́s käśsi pääle ja `vi̬i̬di `akna mano, üteldi: ago no pää, siss [lapse 

kätelhoidja] kääńd latsõ `perse `aolõ poolõ (öökaetuse ravitsemisest) Se  

agu aga kui agu suta aiʔ [teha], sõ̭ss `hiität magama Se 

aher `ahtra aherd sigimatu, antud aastal tiinestumatu  

ahi aho ~ ah́o `ahjo ahi ahi `oĺlgi vanast aŕst ja leśo Se; ma pańni aho küttümmä Se Kos; aho suuh tulõ 

man küdseti nu̬u̬p‿pliiniʔ Se Kos; mat‿tohi‿iʔ üldäʔ mink üle et lõigata as `leibä väidsegak‿kut‿tõõsõl‿
leeväʔ ahoh ommavaʔ Se Kos; ahoh pańni pääl küdseti `pliine Se; `leibü iks `peeti ahoh `keĺli pite Se Kos; 

aho paasõ ṕaal küdsetäsen‿nu̬u̬k‿kaɫaʔ Se Kos; ku ahi ärk‿küttü, pühiti ahi `höste ärʔ ja `pańti sinnä 

aholaud ette Se Kos  

ahinik ahinika ahinikka tindikuivataja ahiniki oĺliʔ, kes `Pihkva takast tuĺlivaʔ Se  

ahi/vaŕs ahervare  

ahnik ahnigu ahnikut ahven kõ̭kkõ kaɫɫa om, ahnikka ni `säŕgi ni `lutsa ni Se Kos; ahnik om ka hüä 

makuss Se Sa  

ahnitsama ahnidaʔ ~ ahnitsaʔ ahnitsass ahnit́s ahnitsema ku uḿmi `lat́si ei olõʔ, siss massa aiʔ ahnidaʔ Se 

Kos 

`ahnuss `ahnusõ `ahnust ahnus vanast kah `ahnust ja sikkust oĺl paĺlo Se Kos  

ahnõh ~ ahnõʔ `ahnõ ahnõht ~ ahnõt ahne, ahnitseja paṕp om `väega ahnõʔ Se; meil oĺlip‿poisiʔ 

ilma`ahnõʔ Se  

`ahnõhe ahnesti  

aho/i̬i̬st/vatsk katsekakk aho i̬i̬st vadsak‿küdseti, ku tuli `paĺli tagapu̬u̬l, edepu̬u̬l küdseti `vatsku Se Kos 

ah́okõnõ dem < ahi  

aho/laud ahju avaust kattev plaat no om ahol ussõkõnõ, vanast oĺl aholaud Se; karaśki küdseti aholavva 

takah Se Kos; ku ahi ärk‿küttü, pühiti ahi `höste ärʔ ja `pańti sinnä aholaud ette Se Kos; aholaud `pańti 

ette, karranõ Se  

aho/luud ~ ah́o/luud ahjuluud (ahjupõranda pühkimiseks enne leibade ahjupanekut) ah́o`luuda iks 

[ma]`häḿssi ja tu̬u̬ luvvagap‿pöhe `tuhka Se Kos; kel oĺl vähäp ahi, tu̬u̬l oĺl löhep aholuvva vaŕs Se 

Kos -paistõ -`paistõ -paistõt ahjupaiste  

`ahtakõnõ `ahtakõsõ `ahtakõist kitsas, ahtake `käüse oĺliʔ `ahtakõsõʔ Se; rüv́vil ilostust oĺl tu̬u̬ pudsu all ja 

pääle pudsu oĺl sääne haĺass `ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos  

ai vt ajama 

aiʔ2 ei (preesensi ja perfekti eitussõna) siss ku sügüse piḱä ü̬ü̬ʔ ja kõ̭iḱ hubisass ja habisass, siss joht taha 

ais‿siih elläʔ Se; minem‿mehele, vaja joostan‿nigu kundsaʔ löövät‿tuld, a `aaśtaga anna ai inäp lupa Se; 

`ü̬ü̬se [ma] suta aik‿`kävvük‿kullõldõh Se Kos| Vrd eiʔ, uiʔ1, õiʔ, äiʔ, üiʔ  
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aid aia `aida 1. tara ilma imeh, üt́s pallai küle all, tõõnõ vi̬i̬l aia pääl kuioss Se; hõbõhhõtsõ aiapośtiʔ Se 

Kos; ku om kapst`maaŕapävä lumi katusõ pääl, siss jüribä om aiaveereh Se Kos 2. tarastatud maa-ala 

`aida oĺl tett kańepit kaʔ Se Sa 3. õu  

aida/`kiśkja aidavaras sa olt `vargavaht́, vahi no aida`kiśkjit saʔ Se Kos  

aig ao ~ ajo `aigo aeg mul om t́sial aig täüś, taal saavap‿`põrsaʔ Se Kos; tsuvva oĺlis‿suvidsõ aoh Se; no 

oĺl tü̬ü̬aig, no läpe es minnäʔ Se Kos; läḱeʔ (mingem) puśsigaʔ, saa rutubahe, saa aopääle kerikohe Se; 

lät́si aoʔ `tõistõ, lät́sij‿jo latsõk‿kohe kavvõmbahe Se; `kut́ja sünnüss jo lavva aost, edimätse lavva `aigu, 

ku kerikust kodot‿tuldass `sü̬ü̬mä Se  

`aiglanõ `aiglasõ `aiglast aeglaselt tegutsev, aeglane  

aig/lehmilde kolmeaastase lehmana  

`aigo ~`aigu ajal tu̬u̬ oĺl tsaari `aigo Se La; rüä põimu `aigo katõkeśke laulimi ja lelotimi Se; liha`võ̭õ̭tõ 

`aigu tet́ti ka `sõira Se Ts; `kut́ja mano pandass künneĺ palama söögi `aigu Se; `kut́ja sünnüss jo lavva 

aost, edimätse lavva `aigu, ku kerikust kodot‿tuldass `sü̬ü̬mä Se  

`aiguma `aigudaʔ `aiguss `aigu ilmastiku toimel töötlemiseks valmima ku lina `häste oĺl är `aigunuʔ 

[pärast leotamist], siss võt́t `hinde vallalõ Se  

`aigu/pite aegamööda lehm kaḿmitsah, `aigupite ḱau ja sü̬ü̬ kuipaĺlo Se  

`aiksahe aegsasti, varakult  

`aiksampa ~ `aiksappa aegsamini  

ainolik ainoligu ainolikku hädavajalik  

ainuss `ainu ainust ainuke ku oĺl ainuss uma kua, siss toolõ [ma] tei ark‿ka voorikõsõ `viina,`ainullõ 

umalõ tei Se Kos  

ait aida `aita vilja- või riideait nu̬u̬ aidaʔ oĺlivak‿ka kõ̭iḱ sõta (sõjamehi) täüś Se V; `poiskõnõ vihasi ärʔ ni 

lät́s aida aɫa Se Kos; aidah viläsalvõ kõrval tet́ti `mõŕsa `vaĺmist Se Kos; ubinap‿`pańti talvõst `aita teŕri 

`sisse Se Kos; ku aidah `leibä, sõ̭ss laudah `kaŕja Se Kos; agu `piḱne kärähhüt́ inne, nii lei aida paɫama Se 

Kos; `jaɫgo `käńkti aida reṕi pääl Se Kos; verevät‿tuɫba, `vaɫgõ ait? – hani Se Kos; `leibä oĺl mitu aidatäüt 

Se  

aite·h aitäh  

`ait́umma aitüma `ait́umma sanna`küt́jäle, sau`sü̬ü̬jäle, vi̬i̬`tu̬u̬jalõ, viha`haudjalõ Se V  

ajama aiaʔ aja ai ~ `aiõ 1. tagant kihutama, kuhugi liikuma sundima latsõ `aiva hobõsit `nurmõ Se Ja 

2. läbi torkama, uuristama kariʔ omman‿nu̬u̬, kes `rõivalõ ja villalõ ajavam‿mulgus‿`sisse Se; `võeti kabõ̭ĺ 

vai `paklist tet́ti pletenits, `aeti nõgla `perrä Se Kos 3. (habet, karva jne) eemaldama no aiass t́sial `vi̬i̬gaʔ 

haŕasõ `maalõ Se Kos; `pi̬i̬trepävä aja vähḱ ku̬u̬rt Se V 4. kuhugi seadma, külge kinnitama väidsega tsusiti 

[pastlale] `tsäĺkmes‿`sisse, noid kutsutigi aasaʔ, `aeti kablaʔ Se 5. lükkama, tõukama imä puhaśt 

haŕasõkõsõ arʔ ja sõ̭ss kablakõsõga köüt́ kińniʔ, sõ̭ss peräst ai laḱka ja sinnäp‿puistaśs sõmõriid `sisse 

(jutt harja valmistamisest) Se Kov 6. toppima, lükkima, pistma `aeti olõk‿kot́is‿`sisse Se; eüss `aeti `laeni 

täüś [ahet] Se; havvõʔ `aeti pää lõpussist nöörä `perrä Se Ts 7. selga või jalga panema, seljast või jalast 

võtma ku vihmanõ ilm oĺl, `aeti ärmäk `kaskalõ pääle Se Kos; mehe˛esä lät́s Pelikov̀va `hainu `perrä, ai 

`vaɫgõ linadsõk‿kaadsaj‿`jaɫga Se Kos 8. masinat, tööriista käsitsema [käsikivil] üt́s kivi oĺlit‿tsoris‿`sisse 

`raotuʔ, sõ̭ss tõõnõ pu̬u̬l oĺl pääl, sõ̭ss oĺl üt́s vits sinnäk‿kivile pääle pant, sõ̭ss oĺl nui `pistü sääl [käsikivi] 
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siseh, sõ̭ss `tu̬u̬ga `aeti `ümbre ja jauhõti Se La 9. teatud seisundisse viima, mingisuguseks muutma `lat́si 

kõ̭õ̭ `aeti lauluga ülest Se; hummogult `tahtu us tu̬u̬d latsõkõist ni `varra üless aiaʔ Se Kos; maaʔ `aeti 

`kruńti, siss lät́si kruńdi pääle elämä Se; ai pää `ku̬u̬rdõ, lei raa pääle, siss võiuga määriti pääd Se 

10. rääkima, kõnelema veli pańd [viina] pudõli lavva pääle, ai õ̭ks jutu `maalõ Se  

akań1 agana aganat agan teräp‿puhasti [ma] aganist `vällä Se; inne saŕati arʔ, kaes‿suuŕ akań`laśti läbi 

saŕ a arʔ Se Kos  

akań2 `akna akõnd aken mint‿tiiä, kes `akna hukka lei Se; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿kõ̭iḱ vallalõ Se Kos| Vrd 

akõń  

`aknakõnõ dem < akań2 kõ̭iḱ `aknakõsõʔ `määntsest lavvapalakõsõst ja hirrest [ma] tahvidsi `vällä Se Kos 

ala ~ alaʔ 1. alla, allapoole üt́stõõsõ ala (järgemööda) käve latsõk‿kaŕah Se; hopõń hiit́ `auto ala Se; 

sügüse `lü̬ü̬di hobõsõlõ taĺvravvaʔ ala Se; lat́s pahasi ärʔ ni lät́s aida ala vai kõlgusõ ala Se Kos; mehe˛esä 

võt́t kiŕbidsä ahost, pańd ńardsu `sisse, siss pańd reḱke `hindälle `põĺvi ala Se Kos; tä jäi `autu alaʔ Se; 

kardoka panõt `vahtsõlt `ki̬i̬mä, muna `sisse, esi iks seḱät kõ̭iḱ aig, muido paɫass perä ala (läheb kõrbema) 

Se; vanast oĺl sarahvańnil kaarusõ alap‿`pantu Se| Vrd `alla 2. alles, alale täl oĺl jo nii `väikene toṕs ikõnõ, 

om viiś`kraḿmi, a säält vaia juvvaʔ, vaia perä ka vi̬i̬l ala jättäʔ Se  

aladu aladu aladut 1. vaene 2. vilets, väärtusetu  

alah all, madalamal; talu eluhoonest kaugemal mit‿teimi alah tah `haina Se A| Vrd all 

alah/pu̬u̬l allpool, madalamal  

alalõ alles, olemas meil om ka üt́s ossaägli kardohkit `äestäʔ, meil om parhillaki vi̬i̬l alalõ Se P  

alamb alamba alambat 1. alam, alluv 2. vaesem, viletsam, tähtsusetum  

alambahe kehvemalt, odavamalt  

alambakõnõ dem < alamb  

alandam(m)a alandaʔ alandass alańd 1. alandama 2. halvustama  

alandik alandiku alandikku kangalüke, -lasendus  

ala/ots alumine ots -pannuss -pannusõ -pannust allapanu -pu̬u̬l allpool  

alast alt, altpoolt  

alastõ alasti vanast käve vanas‿sita alastõ, nok‿kääväʔ riśtiinemiseʔ Se; inemine aɫastõ, hamõh puuh? – 

künneĺ Se Kos  

alati alati, pidevalt  

ala/vi̬i̬ŕ alumine äär [ma] pańni alavi̬i̬rt pite kaarusõ `ümbre `käüste Se  

`algnõst (maailma) algusest milless seo maailm nok‿ka naid `lat́si jätt ja `lahku mindäss, a ilma `algnõst 

saaniʔ oĺl ka tu̬u̬d Se Kos; maaśsõlits om ilma `algnõst saaniʔ Se  

all all, allpool; omal kohal (alaosas) verrev põllõkõnõ oĺl i̬i̬h ja põllõl härmäkenegi all Se Kos; all oĺl taari 

haań Se; mehe˛esä pańd kuuma kiŕbidsä reḱke `hindälle `põĺvi aɫa, siss täl om põlvõʔ all `lämmäʔ Se Kos; 

tsõ̭gand kai, üteĺ: teil om piḱäline ti̬i̬ `jaɫgu aɫɫ ja kae, kohe tuĺl minnäʔ – Siberähe Se Kos| Vrd alah  
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`alla alla, allapoole; omale kohale (alaosas) [ma] kaḱi linna ja pisi ju̬u̬śk `jalguvahet pite `alla Se; 

raudlu̬u̬m om ülest pant, raudlu̬u̬m käve nõdõrmaga ülest `alla Se; [nad] `veiet‿tahar‿riśtteie mano, ti̬i̬ 

pääle, [kõndimisvõimetu] latsõ pańni `maahha, mähevä tu̬u̬ latsõ jaɫakõsõ kińniʔ, loiva jumalasõ̭nakõist, 

sai mu latsõkõsõl jaɫa `aɫɫak‿kõrragaʔ Se Va| Vrd ala 

allõv́ alõva alõvat väike asula, alev  

alomanõ alomadsõ alomast ~ alomaist alumine ku `kellä olõ õs, siss [ma] võt́i kua pät́si `vällä, siss kopudi 

tu̬u̬d alomaist ku̬u̬rt pite Se Kos  

alonõ alodsõ ~ alotsõ ~ alosõ alost 1. millegi alune (koht, ala, ruum) mi̬i̬n‿`näeki is ku susi tuĺl `pindre 

alotsit pite Se S; kirgad́si oĺliv‿vereväʔ, lae alotsit pite käveväʔ ja `ümbre aho Se 2. endisaegse naistesärgi 

takune alaosa seto `hammõ alonõ om kirbu maśsin, kirbu surmariist Se Kos; `hammõ alonõ oĺl `paklatsõst 

jakat Se Kos; kirp lät́s kindsu `küĺge purõma, ma hõõrahhudi [särgi] alosõga, ni kirbul elo väläh Se Kos; 

hamõh oĺl kolmõ jakuline: `hammõ imä, `käüseʔ ja alonõ Se 

alostam(m)a alostaʔ alostass alośt 1. alustama ma oĺli katõsa `aaśtakka vana, ku kaŕah alosti `ḱavvuʔ Se 

Kos 2. algama  

alostuss alostusõ alostust ~ alostuist 1. alustus 2. hakatis  

alt alt, altpoolt; omalt kohalt (alaosast) `tõrdul oĺl sääne mulk vai haań`pańti, siss śaalt `laśti alt tu̬u̬d 

`taari Se; tiä är and hińge alt (annab kõik ära) ku täl midä om Se; t́siga lät́s alt paṕi `jalgu Se Kos  

ambaŕ ambari ambarit kuur, küün kõ̭kõ vanast oĺl ambaŕ, ambarist `tu̬u̬di sü̬ü̬t eläjile Se; inne kutsuta as 

hainakõlgust, ku muʔ vanaimä `eĺli, kutsuti tu̬u̬d ambaŕ Se Kos  

ammuʔ kaua aega tagasi, ammu tu̬u̬ oĺl jo ammunõ aig, tu̬u̬ oĺl ammuʔ `väegaʔ Se  

ammukiʔ ammugi  

ammukõsõ ammuks  

ammulõ lahti, ammuli haik kisk inne suud ammulõ Se  

ammu/muśtõ kaua aega tagasi, väga ammu  

ammunõ ammudsõ ammust ammune tsõõrilaul oĺl jo ammunõ `väegaʔ Se; tu̬u̬ oĺl jo ammunõ aig, tu̬u̬ oĺl 

ammuʔ `väegaʔ Se  

ammuss ammuks ammuss ammuss [ma] oĺli lat́s, nüüd vanainemine Se  

ammutam(m)a ammutaʔ ammutass ammut́ ~ `amtama `amtaʔ `amtass amt 1. tõstma inne kirstu 

`sisse`laskmist `amtõdi kõ̭õ̭ pańgiga havvast vett `vällä, kavvass sa `amtat, vi̬i̬ `sisse `pańti kirst Se 

2. ammuli ajama  

 amõdi/mi̬i̬śs ametmees; ametnik | Vrd aamõt́mi̬i̬śs  

amõt́ amõdi amõtit amet | Vrd aamõt́ 

`ańdiss ~`ańdist andeks imäl üldäss säidsekümmend säidse `vu̬u̬ri lat́silõ `ańdiss `andaʔ Se  

`andma~ `anma `andaʔ and ańd anna 1. (kätte, kättesaadavusse) ulatama lat́s `tahtsõ `väega nissa, mugu 

anna ja anna Se; mul oĺl hüä lehm, tälle vai midä `andnuʔ, timä `paŕkõ kõ̭iḱ Se 2. loovutama; (saada) 

võimaldama, osaks saada laskma, pakkuma ku külveti, sõ̭ss `üĺti: õ̭ńnistaʔ jummaĺ, a `vasta vaia üldäʔ: 
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annaj‿jummaĺ Se Kos; sõ̭ss kutsuti jo noid sugulaisi kah [kihlusele], noid mehe sugulaisi ja `ańti jo noid 

`ańdiid Se; tu̬u̬ olõ õit‿talo, ku and `vällä `präätüst Se Kos; poisalõ andasõk‿`kindaʔ käe`valgõst [haua 

juures] Se; kat́si pät́si andass poodih `leibä Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma, a mõ̭ni 

anna aik‿ku küüsükiʔ Se Kos; pangõ käŕbigu `salvõ, sõ̭ss leeväle and iks `vaihtõpääl kost tu̬u̬d hõ̭ngukõist 

Se; `aeti Sibirähe, jäi kõ̭iḱ elo `maahha, [ma] ańn i ussõ piidalõ suud ja lät́si `vällä Se; vanast selle 

paastõti, et olõ õs lihhu nii ja lehmäʔ anna as `piimä Se; jummaĺ annam‿miniäl minno mattaʔ Se; vanõmba 

iks ańniva puhada lat́sil Se Ja; `Maaŕa pää põkku ei annaʔ, muidugu ai tulõma, minet‿ti̬i̬ lellänaisõ tü̬ü̬ ärʔ 

Se Kos; `Maaŕa jovva ai imp `joośtõllaʔ, jalakõsõ anna ai imp lupa Se Kos; kõrvalt andass süänd, 

tsüt́sütädäss takast Se Kos; paṕilõ aas‿sap‿paĺlo (anna sa palju) rahha, paṕp lätt `marru Se Kos 3. midagi 

teatavaks tegema, teatama, ütlema 4. lööma, äigama angõn‿nigu meile vanast `ańti (peksti), sõ̭ss kaek‿ku 

lää eik‿külä `aidu pite latsõv‿videlemmä Se Kos 5. tulistama luhilaiva päält ańd kolm `pauku Se Ja  

`andõʔ pl `ańdidõ `ańdit ~ `ańdiid kingitused, pulmaannid selle [isa] võta as `ańdit hüäst, et kosilanõ 

`tahtsõ võttaʔ, a vanõmba es tahav‿võttaʔ Se; sõ̭ss kutsuti jo noid sugulaisi kah [kihlusele], noid 

mehesugulaisi, sõ̭ss `ańti noid `ańdiid Se; suurõv‿vü̬ü̬ʔ oĺliv‿viietõi·śs`kümne langagaʔ ja katõ`kümne 

viiegaʔ, noid anda õs `ańdiss kohegiʔ Se; ku vakarahvass lät́s peigmehe poolõ, siss śaal `ańti jal `andõʔ 

Se S  

angõr/hain angervaks  

annom ~ annoḿ anoma anomat anum, nõu mul oĺl `kut́ja annomgi käeh Se Kos  

anomakõnõ dem < annom kraśsina anomakõnõ keśk tarrõ `paĺli Se Kos  

`antuʔ `antu `antut see, mis antud minno iks kosõ vana t́sura, lät́si esä `antulõ, maama viina `ju̬u̬dulõ 

(rhvl) Se 

ao vt ago, aig 

`aokõnõ1 dem < ago  

`aokõnõ2 dem < aig  

`aoline `aolitse `aolist vana`aoline taaŕ kutsuti `piit́nä Se Kos 

ao/uni koidueelne lühiajaline magamine, uinak tuĺl makuss unõkõnõ, [ma] lät́si vi̬i̬l aounõlõ Se -viideh 

~ -viideʔ -`viite -viideht ajaviitmine `augusti kuuh [me] `naksi jo kolʔ `vu̬u̬ri `sü̬ü̬mä pääväh, aoviideh jäi 

`maalõ, üt́s vu̬u̬ŕ süvväʔ Se Kos; oɫõ õs puhastamist es aoviidet, `kõ̭iki luiõga [ma] sei nu̬u̬k‿kusõs‿`sisse Se 

Kos -viidüss -viidüse -viidüst ajaviitmine olõ õs ao viidüst `sü̬ü̬misegaʔ Se Kos  

apaŕ1 abara abarat avar vanul õ̭ks apaŕ `astminõ, vanul käpe `ḱauminõ (rhvl) Se Kos 

apaŕ 2 abara abarat kalavõrk, abar apaŕ oĺl kolmõ kõrraline Se 

aṕi vt abi  

`aṕlamiisi kohe, kiiresti ma jää äi `aṕlamiisi magama Se 

aṕpi appi ku niideti, `üĺti: jummaĺ aṕpi, `vasta vaia üldäʔ: avitaguj‿jummaĺ Se Kos  

arʔ ~ `arkiʔ 1. ära ma võta ars‿sinno naaśest Se; puśs es `piätäʔ, vei ars‿`Saṕtja külä mano Se Kos; mu 

imä laśk soonõverd, [ma] `peĺksi et ärʔ ju̬u̬sk no veri kõ̭iḱ Se Kos| Vrd ärʔ, `ärkiʔ 2. keeldkõne | Vrd ärʔ  

`argnõma arõdaʔ `argnõss arõśs hargnema  
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`arkiʔ vt arʔ  

arm armu `armu armulikkus, headus kiä kui ańd, keɫ kui arm näüdäśs Se Kos  

armaśs `armsa ~ `arma armast ~`armat kallis; armas vanal kah om ahi armaśs Se Kos; häbü ot́s õ̭ks hüä 

paiga, au `arma asõma Se; sa olt vi̬i̬l `armap ku umal‿latsõʔ Se; uni magusap mett, a ahi `armap immä Se 

Kos; õdagu mälehtä ma sugulaisi ja `armapi Se  

armastuss armastusõ armastust armastus  

armoline armolidse armolist halastav, armuline  

armõdu väga  

armõtohe väga, palju  

aro/leht́ arukase leht opati, et kõivo `lehte roobidaʔ, noid aro `lehte Se -maa kuiv rohumaa, arumaa  

`aŕssin `aŕssina `aŕssinat endine pikkusmõõt: arssin (71,12 cm) seto lińk om viiś`aŕssinat piḱk Se; ma osta 

ail‿`laula `aŕssinagaʔ, mõõda ail‿`laula `meetrigaʔ (rhvl) Se Kos; kuńok oĺl sääne poolõ`aŕssina piuʔ puu 

Se 

aŕst aŕsti `aŕsti arst; külatohter egass vanast aŕsti mano mindä äs Se; Sokolovah oĺl nabaaŕst, pańd pata 

kõtu pääle Se Kos; täl ommak‿ka `sääntsek‿kapuda `antuʔ aŕsti poolõst Se Kos; ahi `oĺlgi vanast aŕst ja 

leśo Se  

`aŕstma `aŕstiʔ aŕst `aŕstõ ~ `aŕstsõ aŕsti ravima, arstima paaba `aŕstsõ [jala] nii ärʔ, sai nit‿`tervest et 

seeni `aoniʔ Se Kos; paaba püdälidega `aŕstõ arʔ jala Se; vanast oĺl `aŕstmine kõ̭iḱ raha i̬i̬st Se  

arv arvo `arvo aru, mõistus; arusaam, taip  

arvada arvatavasti  

`arvama arvadaʔ `arvass arvaśs mõtlema; oletama kohe tä arvaśs, sinnäm‿meid tougaśs Se Pop  

arvuline arvulitse arvulist 1. taoline, sarnane vesi oĺl otsani nii luḿbi vi̬i̬ arvuline, ku [ma] leevä kohetusõ 

pańni Se Kos 2. ealine, vanune koolipoisi arvulitseʔ, jummaĺ, kup‿puŕoh oĺliʔ Se Ts  

as 1. ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) niɫuta as t́sika Se Kos| Vrd es, is, us, õs, äs, üs 2. mitte| 

Vrd es, is, õs  

aśandaʔ asjatult, ilmaaegu  

asi aśa `aśja 1. igasugune üksikobjekt: asi, tarbeese; mänguasi tu̬u̬ möi kõ̭iḱ uma aśaʔ `maalõ Se; oĺl õks 

pant paĺlo `aśju maa `sisse kaʔ Se Kos 2. sündmus, toiming; tegevus, töö; põhjus siss jäi perämädsess tu̬u̬ 

asi, inäp es ti̬i̬ Se A; ega aśa man pidi olõma uma ḿark (tarkus) Se; hummogult asõma päält üless, 

edimäne asi liniḱ`päähhä Se; mi̬i̬t‿tuĺli õ̭ks tu̬u̬ aśa läbi, et võipollaʔ võtat sa ka peremehe kodo vait‿tult 

mi̬i̬p‿poolõ Se; ku saa õs õga pu̬u̬ĺpühä `pinke ja `laudu `mõskaʔ, siss oĺl jo asi (olukord) haɫv Se P; kolm 

`aśja om, mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ, ni immä essä ravidaʔ Se Kos; pangõ ti̬i̬t‿
tähele setä `aśja, ku inne `taĺsipühi inne vastast `aaśtakka kolm `vu̬u̬ri jo puu härmäh, sõ̭ss saa vilä suvi Se 

Kos 3. ekskrementeerimisest umal aśal [ma] iks ärk‿käü Se V; umalõ aśalõ [ma] lät́si, `sõ̭sski pidi lehess 

käeh olõma ja`tuu̬ga mahatõllõma [sääski] Se Kos 4. midagi väärtuslikku, kasulikku  

ask asu `asku praht [te] tarõp‿pühit arʔ, `asku veegu ui inne `vällä, ku mullõ ülgeʔ Se  
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`askolka `askolka `askolkat pommikild mõ̭nõl lei pää poolõst `askolka pallugaʔ Se  

asonõ asodsõ asost prahine, räpane olõ õim‿meil tü̬ü̬ asonõ ja olõ õin‿nuŕm risonõ Se Kos  

`astma `astuʔ astuss `astõ ~ `astsõ astuma; kõndima mul nakaśs siin põiõ otsa man lobisõmma, ku ma 

`astõ nii `t́solksõ õ̭nnõ Se; ku [rase naine] üle `vehmre `astsõ, siss oĺl latsõl hainalosõ tõbi man Se; esä sõ̭ss 

astuss ti̬i̬d piteh, puttu kaśs `vasta Se Kos; ku [sa] astudõʔ ja ku sõ̭ss jaɫg niksahhass, sõ̭ss vai nõrgahha 

`maahha Se Kos; vanul õ̭ks apaŕ `astminõ, vanul käpe `ḱauminõ (rhvl) Se Kos  

astõk astõki astõkit astumine `eht́ke iks `eht́ke innebüsi astõkita, minekitä (rhvl) Se  

asunik asuniga asunikka 0,25-liitrine viinapudel [ma] võt́i asuniga `viina Se  

asõ asõma ~ asõmõ asõnd 1. koht, asupaik vanas‿sitak‿kävej‿jaanitulõl tuha asõmal Se; häbü ot́s õ̭ks hüä 

paiga, au `arma asõma Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (istekoha bussis) Se Kos 

2. magamislavats, -koht hummogult asõma päält üless, edimäne asi liniḱ `päähhä Se; ütel `tüt´rigul oĺl asõ 

`seńdseh, tu̬u̬l oĺl säńg joʔ Se Kos; inne ku jo vakk lät́s takah, siss inne lät́si noorõʔ, inne vakka säit‿tu̬u̬ 

noorigõ asõma arʔ Se Kos  

asõl `asklõ asõld talitus, askeldus mal‿lää kodo, ti̬i̬ `asklõ arʔ Se; taa söögitegemine om kõtuasõl Se; rühiti 

asõld tetäʔ, rühiti tü̬ü̬d tetäʔ Se; veli üteĺ: tu̬u̬d tohi õit‿tetäk‿ku `asklõlõ ka läät, üt́s piät kõ̭õ̭ `präätämä Se 

Kos  

asõmõl asemel  

asõmõlõ asemele t́sura lät́s noorõmbat `võtma, `ańti vanõmb asõmõlõ (naiseks) Se  

at́i/nui ahtehark  

`atma attaʔ att at́t ata ahtma siss atõti nu̬u̬k‿kandsuʔ inne üless, selle et sinnät‿`tüv́vi jäi muni pää Se Kos; 

[ma] rehep‿peśsi `valgõst (päevavalgeks) arʔ ja at́i üless arʔ Se  

atuss atusõ atust ahe  

au avvu `avvu 1. austus, kuulsus, au Mańnil olõ õs rikka `avvu Se; jumalalõ au, es mi̬i̬t‿tiiä tu̬u̬d tüllü Se L; 

tu̬u̬ oĺl au, ku paĺlo `lehmi oĺl Se; riśtämmäss mineḱ oĺl suuŕ au Se 2. autunne; neitsilikkus häbü ot́s õ̭ks 

hüä paiga, au `arma asõma Se  

au/asi au-, uhkuseasi nii külä latsõt‿tuĺliʔ, sugulastõ latsõʔ ja, sõ̭ss sõrmusõkõsõ `sõrmõ lat́silõ, tu̬u̬ nii 

lat́silõ nigu auasi Se S 

`august `augusti `augustit ~ `augusti/kuu august `augusti kuuh kurõl‿lät́siʔ Se Kos; `augusti kuuh [me] 

`naksi jo kolʔ `vu̬u̬ri `sü̬ü̬mä pääväh Se Kos; paasapäiv, tu̬u̬ om ega `aaśtaga `augusti kuuh Se  

aur auru `auru auru jõul töötav rehepeksumasin aur tuĺl `pesmä Se  

`ausa `ausa `ausat aus; tubli, hea, korralik latsõ `riśtmise vesi visati kohe `uibohe vai `vasta 

päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe, et `ausa lat́s saasiʔ Se Kos; köörit küpäŕ oĺl `ausa küpäŕ Se  

`ausahe ausasti; korralikult ku ilosahe ja `ausahe ma hoiõ uma latsõʔ Se P  

au/väräʔ pl auvärav (noorpaari vastuvõtuks) sajalõ `ańti `viina, olt (õlut), tet́ti auväräʔ Se Kos  
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avaldamma avaldaʔ avaldass avaĺd üles tunnistama; teatavaks tegema tu̬u̬ avaĺd arʔ, et ilmaśalda [ma] 

taṕi sõ̭saramehe arʔ Se  

avitam(m)a avitaʔ avitass avit́ ~ `av́tama `av́taʔ av́t 1. abistama timä avit́ meid, mi̬i̬ avidi timmä Se; ku 

jummaĺ avitass, uma `tahtmisega saa ai elläʔ Se Kos 2. mõjuma, aitama, kasu olema paṕp haaŕ d üldäʔ, et 

ei avida jumalaraamat eip‿pühä sõ̭na, no‿m `põrgo poolõ mineḱ Se Kos; oh hädäkene, arh‿harisi [ma] 

suidsutamisegaʔ, `maalõ jättä jovva aik‿`kuigiʔ, midägi ei avidaʔ Se Kos; ku niideti, `üĺti: jummaĺ aṕpi, 

`vasta vaia üldäʔ: avitaguj‿jummaĺ Se Kos 3. piisama  

avvustam(m)a avvustaʔ avvustass avvuśt ~ `avstama `avstaʔ avst austama  

 

E 

eaʔ ega kas suɫɫõ üt́sindä oɫõ õiv‿viländ setä tarõkõist, eas‿sa `tańdsma naka aiʔ Se Kos| Vrd ega1 

eass ega siis map‿panõ, eass mullõ olõ õik‿`ki̬i̬ltäv Se| Vrd egass  

ede- ees-, esi- `t́sialõ [tapmisel] ede jaɫa aɫa tsusatass, koh tu̬u̬ süä om Se Kos 

edeh ees, eespool edeh oĺli `väikop‿parrõʔ, takah oĺlip‿piḱäp‿parrõʔ rehel Se 

ede/ots algus, esiosa -otsah 1. eespool 2. algul -otsast algul poodeh oĺl iks edeotsast, a noʔ ei olõn‿
nännükiʔ puu`luit́sit Se Sa -poolõ ettepoole -pu̬u̬l eespool ku tuli `paĺli tagapu̬u̬l, edepu̬u̬l küdseti `vatsku 

Se Kos -pu̬u̬ĺ ku `põrna `vällä `naati `võtma, tu̬u̬d `kaeti, kas tagapoolõ ots om padṍb vai edepoolõ ots 

(seapõrnast ilmaennustamisel) Se Kos  

edesi edasi [mees] lätt veidikese edesi, puttu pini `vasta Se Kos  

edesi/poolõ ettepoole, edasi  

edesi-tagasi edasi-tagasi, siia-sinna üte poolõ pääl oĺl `vinläne, tõõsõ poolõ pääl oĺl śaks, kat́s nädälit 

`touksiʔ edesi tagasi [rindejoont] Se Kos  

edi/ku ei tea kui -kui ei tea kuidas -kuna ei tea millal  

edimält algul, esmalt edimält olõ õs [lõnga] `väŕme Petserih Se Va  

edimäne edimädse ~ edimätse edimäst esimene peremi̬i̬śs ai edimätse õdagu kaŕa kodo Se Kos; täl oĺl tu̬u̬ 

edimäne `lõikamine läḿmind `leibä Se Kos; kiä edimäne inemine puttu `vasta ti̬i̬ pääl [matuserongile], 

toolõ `ańti `viina ja sakuskat Se Kos; edimätse reṕi lavva pääl oĺl üt́s vanasitt üteh otsah, tõõnõ vanasitt 

tõõsõh otsah Se Kos; paasapäiv, tu̬u̬ om ega `aaśtaga edimätsel `augustil Se  

edimäst esmalt  

eedeŕ eederi eederit liikva, eeter  

eederi/putõĺ liikvapudel  

eeläʔ eile eelä õdagu oĺlik‿külänaaśep‿`paɫɫuisi lugõnup‿paŕgigaʔ Se 

eeläne eelädse eeläst eilne  
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eesti eesti eestit 1. eesti mis ma vana muśtinõ inemine, ma mõista õi eesti `väŕki kõ̭nõldaʔ Se; paasapääväl 

oĺl Obinitsah kerik, eesti `preestri oĺl ja vinne `preestri Se 2. sõjaeelne Eesti Vabariik  

`eestläne `eestläse `eestläst eestlane, mittesetu `eestläse om iks targõmba inemiseʔ Se; `eestläseʔ piä äi 

hainalosit poganass, a meil `peetäss Se  

ega1 ~ egaʔ ega (eitust tugevdav) ega ma ei olõm‿muśtinõ inemine, ma olõ nügäne inemine Se| Vrd eaʔ  

ega2 ega eka iga(sugune) pääkaŕuss oĺl egapäivi kaŕalinõ Se| Vrd egä, õga  

egass ega siis egass vanast aŕsti mano mindä äs Se| Vrd eass  

ega/üt́s (mõlemad osised käänduvad) igaüks ku seenesnä ka lätt, siss andass egalõ ütele `küündle kätte 

palama Se; olõ õs reḱi egal ütel Se| Vrd egäüt́s, õgaüt́s 

egi iu ekõ jõgi egi om `väikene Se; tätä tuĺl läbi iu, hämmäśs jalakõsõʔ arʔ Se; havvõʔ ja leppmaimõʔ oĺlim

‿mi̬i̬ iuh Se| Vrd jõgi  

egä egä eḱä ~ egät 1. iga(sugune) egäl eläjäl om kat́s `rauhha, rauhak‿keedetäse arʔ Se| Vrd ega2, õga 

2. igaüks  

eǵä ~ iä iä eiä ~ iäd jää `poiskõsõl oĺliv‿viśsravva all, lät́s iä `lõikamise `mulku ja uppu arʔ Se V; sügüsene 

iä rägisäss vi̬i̬l, a keväjäne iä mugu roṕst tege Se 

egä/üt́s (mõlemad osised käänduvad) igaüks egäüt́s `võidsõ minnäk‿ku `tahtsõ Se; egäüt́s lät́s eräkult 

`püüdmä kallo Se Pod; no ommah‿halhoo·siʔ, a siss oĺl egä üt́s uma põllu pääl Se Kos| Vrd egaüt́s, õgaüt́s  

eherüss eherüse eherüst jõeforell eherüst olõ õit‿tah Se V| Vrd iherüss 

ehitellemä ehitelläʔ ehitelless ehitelli ehtima, kaunistama ma haari hamõht ummõldaʔ, liniket ehitelläʔ 

(rhvl) Se 

ehitäm(m)ä ehitäʔ ehitäss ehit́ ~ `eihtäm(m)ä `eihtäʔ `eihtäss `eiht́ ehitama; ehtima mingas‿sa `eihtät 

[hooneid], mingas‿sat‿`ti̬i̬de? Se; ime ehit́ ilosahe, sõ̭saŕ `sääde `säätsähe (rhvl) Se  

ehitüss ehitüse ehitüst ehitus  

`ehteʔ pl `ehtide `ehtiid ehted `tüt́rik sai `ilma (maa peale) tagasi uḿmi `ehtidegaʔ Se Kos; mul es olõki 

`sõlgõ es `ehtiid Se; `määntse vanigõ pääh, `määntse `ehtek‿kaalah oĺli vanast kõrvulitsil Se Kos; timä saa 

õs kodo minnäkiʔ `sääńtside `ehtidegaʔ, `sääńtside `kraamõgaʔ Se Kos  

`eht́mä `ehtiʔ eht eht́ ehi 1. ehtima 2. kavatsema mehidse `eht́vä minemä minnäʔ, vaja `t́siuku `vi̬i̬gas‿
sülemät Se Sa; `eht́ke iks `eht́ke innebüsi astõkita, minekitä (rhvl) Se  

ehv́ ehv́i `ehv́i jõhv  

ehv́inõ ehv́idsõ ehv́ist jõhvine, jõhvist tehtud  

ei ~ eiʔ ~ i ~ iʔ 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna`umma `siĺmä näe eip‿`paĺki, at‿tõõsõ `siĺmä näet arp‿
purugiʔ Se| Vrd aiʔ2, uiʔ1, õiʔ, äiʔ, üiʔ 2. keeldkõnes kittü eiʔ eiss hinnäst, las iɫm kitt Se| Vrd uiʔ1, õiʔ 

3. eitussõna: ei 4. mitte (sugugi) elolt eit‿tahas‿`surma `hindäle tetä eiʔ Se; vanast `peeti `paasta, noʔ ei 

`peetä eiʔ Se Kos; tah halhoo·sih tetä äi linna sukugiʔ, mat‿tiiä ei muial eiʔ Se| Vrd õiʔ 5. ega kat́s `tuńni 

või eih‿hobõsõlõ `andaj‿juvva eik‿`kaaru ku hopõń hämm om ja kost sõidust tuĺl Se Kos; no olõ õih‿häpü 
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eip‿`peĺgü Se; kõ̭iḱ oĺl paɫanuʔ, ei `luitsat ei `liuda Se Kos; maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ ei 

Petseri li̬i̬na i̬i̬st anna õi arʔ Se Kos  

`eihtäm(m)ä vt ehitäm(m)ä 

eiss hinnäst iseennast kittü eiʔ eiss hinnäst, las iɫm kitt Se  

elektri elektri elektrit elekter  

elektri/pośt elektripost -sinine ere rohekassinine [ma] võta neĺli jako kõokõllast ja üt́s jago elektrisinist, 

saa `väega illośs rohiline Se 

elläi eläjä eläjät 1. elusolend; kariloom ti̬i̬ʔ eläjäle kaḿmidsõkõnõ, `hämmüss ärʔ, ni `kat́skiʔ Se; eläjiid 

kap‿piät et läpe eim‿`maadaʔ Se; sõ̭ss oĺl meil `säitsmeh pääh eläjit (seitse looma) Se; lut́ik om `võ̭õ̭ralõ 

huɫɫ, lut́ik olõ õi kittä elläi Se; [ma] kai, jalg jo `paistõdass, piḱk elläi (uss) tsusaśs Se 2. silmahaigus; 

nahahaigus mul minev`aaśtaga siiä sarna `sisse siĺmä `sisse lei eläjäʔ, nu̬u̬ oĺliv‿`valgõ ku linaluuʔ Se; 

eläjäʔ ommav‿`vaɫgõk‿ku linaluuʔ, nu̬u̬l‿löövä siĺmä `sisse Se; ma pańni tuvagu `lehte pääle ja `naksiva 

`vällä tulõma eläjäs‿siĺmä sarna seest Se Pop; elläi oĺl sääne olnuʔ, et `sääntse nii kui `jõuhõʔ oĺliva 

mustaʔ, peenikeseʔ, kohe kellelegi lei, kelle käe `sisse vai jala `sisse Se; `üt́liväʔ, et tu̬u̬ ka siĺmäst om 

löönüʔ, tu̬u̬ elläi (nahahaigus) Se; eläjä (silmahaigus) lööväs‿siĺmä `sisse, nu̬u̬, mis ommavav‿`vaɫgõʔ, sõ̭ss 

nu̬u̬t‿ti̬ ei nii suurt vallu, nu̬u̬ ommav‿vagadsõʔ Se Pop  

elläv elävä elävät 1. elus olev 2. elav(aloomuline)  

elo elo ello 1. elu(solu), eluvõime ma hõõrahhudi [hame] alosõga, ni oĺl kirbul elo väläh Se Kos 

2. liikumis-, töövõime, tervislik seisund; kasvuhoog 3. elamine, tegutsemine, liikumine 4. elamise ajaline 

kestus: eluaeg, iga, elukäik [ta] `vi̬i̬di elost aost `türmä kuni surmaniʔ Se Pop 5. igapäevane eksisteerimine, 

eluaja möödasaatmine; elulaad, -viis, -kombed noʔ omma jo meheleminegi `väegak‿külmäʔ, elok‿külmäʔ 

Se; T´siberih oĺl liisnat maad paĺlo, kõ̭iḱ lät́si paŕõmbat ello `ot́sma Se La; jumaɫakõnõ, kõ̭iḱ om `tõistõ no 

elo Se Kos; meil olõ õs pini elo kaʔ, kohe tä arvaśs, sinnäm‿meid tougaśs Se Pop 6. majapidamine; 

mingass ti̬i̬ʔ ello piät? Se; `aeti Sibirähe, jäi kõ̭iḱ elo `maahha Se; inemise saa as hukka, a elo `paĺli ärʔ Se 

Kos 

elo/elläi eluloom `aeti Sibirähe, jäi kõ̭iḱ elo `maahha, kõ̭iḱ eloeläjäʔ, kõ̭iḱ jäiʔ kodo Se -igä eluaeg 

`kündlepäiv om eloiä viiel`tõiśkul vebru˛aril Se; mine eloiäst `türmä kallo peräst Se V; ku [ma] lännü üs, 

siss elu iä kahinuʔ Se  

elokõnõ dem < elo jummaĺ hoiaʔ mu elokõist Se  

elo/käüḱ elu(kulg)  

elolinõ elolidsõ elolist elujõuline  

elolt elusalt elolt eit‿tahas‿`surma `hindäle tetä eiʔ Se 

elo/maja elumaja -põĺv 1. eluaeg viiśeńa `päivä variti elopõĺv, et maad `siäku uit‿tu̬u̬l pääväl Se 

2. elulugu nii`mu̬u̬du oĺl mu elopõĺv Se -päiv 1. pl eluiga, elupäevad 2. iga päev, alati -tarõ elumaja  

elotuss elotusõ elotust elukoht, -ase  

elo/vaim hing, elumärk  

elähhünüʔ elatunud, vana  
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eläjäkene dem < elläi| (kari)loom  

eläjä/loomakõnõ dem < eläjälu̬u̬m -lu̬u̬m (kari) loom -sü̬ü̬t loomatoit  

elämine elämise elämist 1. elu, elusolek 2. igapäevane eksisteerimine; eluase, -hoone  

elämisekene dem < elämine| eluase; majapidamine  

elämä elläʔ eläss `eĺli 1. elama, elus olema pujakõnõ `eĺli ja paabakõnõ Se Pod 2. ajaliselt eksisteerima 

eläde ni oṕidõʔ, uĺlih ark‿ka koolõdõʔ Se Kos; nipaĺlo elät, kupaĺlo om suditõt Se; kup‿paĺlo om 

jummaĺ`andnup‿`päivi, nipaĺlo elät Se Kos 3. igapäevases elus osalema ti̬i̬v‿`väega `höste elädeʔ Se; laisa 

naisõga `pi̬i̬stlet elleh Se Kos; eläge eśs, `laskõ meil ka elläʔ Se 4. elunema, asuma mi̬i̬k‿kaibi `mõtsa 

pedäjä ala liiva koobaʔ, siss `eĺlimis‿sääl kuu `aigu Se; koɫmõgese veleʔ `eĺleväʔ Se Pod; `eĺli esä katõ 

pujagaʔ Se Kos; siss ku sügüse piḱäʔ ü̬ü̬ʔ ja kõ̭iḱ hubisass ja habisass, siss joht taha ais‿siih elläʔ Se 

5. kokku elama tu̬u̬ sõ̭saŕ `eĺli tu̬u̬ kunigapujagaʔ Se Kos; tuĺl üt́s nu̬u̬ŕ naistõrahvass, ni üteĺ et: kas mi̬i̬ või 

`naadas‿sukkaʔ elämä? Se Kos 6. kogema mia elämäldäʔ, tu̬u̬ nägemäldäʔ Se  

elänik eläniku elänikku elanik  

`eńgli `eńgli `eńglit ingel| Vrd `ińgli  

eräkult eraldi egä üt́s lät́s eräkult `püüdmä kallo Se Pod  

eräle teistest eraldi, lahus `puhta teräʔ joosi eräle, nu̬u̬p‿`pańti kot́ti Se; mis noʔ mehelemineḱ om, `ri̬i̬de 

`rekisti̬i̬·ŕ väʔ, `i̬i̬spä läävä eräle Se  

erändäm(m)ä erändäʔ erändäss eräńd toiduga eraldama  

erä/tarõ eraldi tuba  

es 1. ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) tu̬u̬d olõ õs kunagi, et mi̬i̬v‿vaest t́sirgu vai `puuśli 

`mu̬u̬du oĺli, et sõ̭nna `kualõ `ütle es Se Kos; muni läpe es kodo tullas‿`sü̬ü̬mä Se| Vrd as, is, us, õs, äs, üs 

2. mitte lammass võt́t umav‿viɫɫakõsõ `śaĺga ja lät́s `kõ̭õ̭ga edesi, jää äs tarrõ es kedägi Se Kr [latika] 

`maŕjugi sai nip‿paĺlo, et jõvva es `väŕskilt ars‿süvvä es Se Pod| Vrd as, is, õs 3. näe es kedägi, hiirt es 

harakat Se| Vrd as, is, us, õs, äs, üs  

esiʔ 1 indekl ise, mitte keegi teine esi oĺli paks ja rehe `õkva [siugu] Se; vaja `veśkile minnäʔ, vaja teräʔ esi 

jahvataʔ Se Kos; vanast es piäk‿`ku̬u̬li minemä, sõ̭ss kiä esiʔ lät́s, lät́s umma hoodat Se; esi lät́s `tarrõ ja 

pańd ussõgi `haaki Se| Vrd eśs 

esiʔ2 1. eraldi, omaette proimõmuɫguʔ oĺli esiʔ, a tu̬u̬d kutsuti ḱauss, mia ribah oĺl Se; sanga omma esiʔ, kel 

om [kaelas] kat́s `kõrda, kel kolm `kõrda `ruublitüḱük‿kõ̭iḱ küleh Se 2. erinev, teistsugune  

esi/`hindä iseenese kua tei esih‿`hindäle uma `uĺlusõga pahandusõ Se -`mu̬u̬du isemoodi -`sõitja ise-

liikuva aurukatlaga rehepeksumasin, iseliikur 

`eśkiʔ isegi ku jarmoĺ oĺl, siss olõ õs `laulmiisi vaiagiʔ, tu̬u̬ `eśkit‿teḱk hellü Se; muni külʔ `eśkit‿tehrütäss 

Se  

`eslik `esligu `eslikku ekslik  

ess eks  
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eśs indekl ise tulõ iks eśs umaʔ hanik‿kasvataʔ Se; ku eśs ei mõistaʔ, siss näĺg `näütäss, ohk oppass Se; eśs 

tiiä äiʔ `õ̭nnõ `ot́siʔ, õ̭ńn ot́s hinnäst Se| Vrd esiʔ1  

eśs/`hindäst omaette noʔ uma aho pääl [ma] eśs `hindäst `mõtlõ, tulõva laulup‿pähä Se Kos  

eśs/sugunõ isesugune  

`eśsümä `eśsüdäʔ eśsüss `eśsü eksima ku [sa] arʔ eśsüdeʔ, siss ti̬i̬ vü̬ü̬ `päitest riśt, `süĺgä sinnäs‿`sisse ja 

hiidä `sõĺmgiʔ, siss saat jälʔ ti̬i̬ `pääle tagasi Se Kos; mup‿pääliin om Vana-Irbosk, sinnä ma eśsü üi `iälgi 

ärʔ Se Kos 

eśsüng eśsüngi, eśsüngit eksimus, viga  

esä esä essä isa kolm `aśja om, mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä 

ravidaʔ Se Kos; `eĺli esä katõ pujagaʔ Se Kos; lät́s sõ̭ss mehe˛ esä sügüse Pelikov̀va kat́skümmend `versta 

hainamaa pääle `hainu `tu̬u̬ma Se Kos; mińni `ütless mehe˛esäle: ma ei nakas‿sukka (sinuga)`sü̬ü̬mä, sa 

`haisat Se Kos  

esä- isane, isa(s)-  

esäk esäku esäkut võõrasisa  

esäkene dem < esä  

esäne esädse esäst 1. isane, isa(s)- 2. viljatu, kehv kõ̭õ̭ olõ õi esädse `aaśtaguʔ, om imätsit `aaśtakku kah 

Se 

et ~ õt et (sidesõna põimlauses) 1. aluslauses 2. öeldistäitelauses elläi oĺl sääne olnuʔ, et `sääntse nii kui 

`jõuhõʔ oĺliva mustaʔ, peenikeseʔ Se; ru̬u̬ś oĺl sääne, et ai `sääntse `haigõ üless Se 3. täiendlauses a oĺl õ̭ks 

küläh `sääńtsit talla kaʔ, et kõ̭gõ habõldi ku üt́s müŕrin ja käŕrin Se L 4. sihitislauses; kaudses või 

siirdkõnes paṕp haaŕd üldäʔ, et ei avida jumalaraamat eip‿pühä sõ̭na, no‿m `põrgo poolõ mineḱ Se Kos; 

puĺlikõnõ jäi `haigõst, väriśt ja lei halu `sisse, siss `üĺti et arʔ om `lindva löönüʔ Se L; kõ̭iḱ `üt́li paṕilõ õt 

sul om naańe ja latsõʔ Se Kos 5. viisilauses 6. kvantumilauses paaba `aŕstsõ (jala) nii ärʔ, sai nit‿`tervest 

et seeni `aoniʔ Se Kos; nip‿paĺlo [ma]`heitö et jäi palavahe tõppõ, et `hiusõ kõrt jää es pää pääle Se Pod; 

tuhaga sai rõõvass nii puhass et rägisi Se 7. otstarbelauses päävihk `pańti haḱilõ pääle, et ku vihm tuĺl, siss 

`hämmä äs rüäpäid ärʔ Se 8. põhjuslauses [ma] võia arp‿puu`võismõga ussõ hińgekiʔ, õt las noorõp‿
`puhkasõʔ Se Kos  

etep parem, etem kõ̭gõ etep lehm Se 

ette 1. ette(poole); eespoolsele alale (rakkesse, toiduks, kaitseks jne) munikõrd `ańti ilm`ki̬i̬tmäldäk‿kaʔ 

nu̬u̬s‿sooligup‿pinile ette Se; [kas on] vaja vi̬i̬l lat́silõ minnäʔ ette (tülinaks) taŕri `purtamma Se Kos; ni 

paṕp lät́s siss pańd põɫɫõ ette Se Kos; mi̬i̬śs võt́t mütsü pääst, hiit́ mitu `vu̬u̬ri `riśti ette Se; urbõpäiv, siss 

tuvvass urbõkõisi `tarrõ ja pandass jumala ette Se Kos; koh oĺl nulganaańe jäi `haigõst, `pańti hopõń ette, 

jäl hilläkeiste tsõdsõlõ `perrä Se Kos 2. enne, varem; (ajaliselt) kaugemale meil om kõva maa, kõva 

`kaibaʔ, meil kaibõtass haud ette Se Kos 3. tegevus- või mõjusfääri [ma] lät́si paṕi ette rät́t iks pääh Se 

4. muud tütäŕ lugi kõ̭iḱ üte kõrraga ette mis vaia Se  

eüss `eüsse eüst 4–6 lühemat part reheahju esise kohal (risti teiste partega) pangõ eüss `laeniʔ [ahet], 

`eüsseh `höste kuiosõʔ Se; `väikop‿parrõk‿kutsuti eüss, tu̬u̬ oĺl rehe aho suu kottal Se| Vrd öüss 
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H 

haaḱ haagi `haaki ukse haak esi lät́s `tarrõ ja pańd ussõgi `haaki Se  

haaḿ haami `haami puukraan `tõrdul oĺl haaḿ Se; [linnase] leib `pańti tüḱä [taaritõrde], muidu alt joosõ 

õih‿haamist taaŕ `vällä Se 

haań haani `haani puukraan `tõrdul oĺl sääne mulk vai haań`pańti, siss śaalt `laśti alt tu̬u̬d `taari Se 

haaŕ haari `haari laba | Vrd aaŕ  

haarahhutma haarahhutaʔ haarahhut haarahhut́ äkki haarama [ta] haarahhut́ `sit́ke `maŕju ni segähhüt́ 

ärʔ, tei hapund `ju̬u̬ki Se T  

`haardma haardaʔ haard haaŕd haara 1. kinni haarama, kahmama vet `t́siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte 

riśti `küĺge, haaŕd tu̬u̬ paṕi `mäńtli kińniʔ, tõmmaśs paṕi t́sia säläst `maalõ Se Kos 2. kiiresti tegutsema ma 

haari hamõht ummõldaʔ, liniket ehitelläʔ (rhvl) Se; kuav‿vü̬ü̬d koogulist, haarav‿vü̬ü̬d hangulist (rhvl) Se 

Kos; vanast `haarti `ü̬ü̬se vöid kutaʔ Se Kos; paṕp haaŕd üldäʔ, et ei avida jumalaraamat eip‿pühä sõ̭na, 

no‿m `põrgo poolõ mineḱ Se Kos  

`haardum(m)a `haardudaʔ haaruss `haardu jätkuma eih‿haaru rõivast kavvõmbakõistõ, häbehhüse jääväv

‿`vällä Se L 

haariskõllõma haariskõllaʔ haariskõllõss haariskõlli korduvalt siit-sealt haarama  

haav1 haava `haava vigastatud koht, haav haav `kaśvi kińniʔ, a nok‿ka om raan tundaʔ Se 

haav2 haava `haava haab, haavapuu `vahtrõl ja haaval lät́s leht́ üteliisi `maalõ Se 

`haavama haavadaʔ `haavass haavaśs haavama kõvastõ oĺl haavadas‿saanuʔ Se Kos 

haava/puu haab  

habahhutma habahhutaʔ habahhut habahhut́ kiiresti haarama  

habahhõllõma habahhõllaʔ habahhõllõss habahhõlli siit-sealt haarama 

habaśk habaśki habaśkit 1. lai rõivas, ürp 2. pealiskaudne inimene; lobiseja 

habima haṕiʔ habi habõ korduvalt haarama; kiiresti tegutsema latsõʔ habõʔ üt́s tõõsõ i̬i̬st tu̬u̬d t́sia 

kamarat Se  

habisõma habistaʔ habisõss habisi kohisema, kahisema meil ju̬u̬śk uja niguh‿habisi õ̭nnõ Se  

habõlõma habõldaʔ habõlõss habõĺ sõnelema, tülitsema a oĺl õ̭ks küläh `sääńtsit talla kaʔ, et kõ̭gõ 

habõldi, ku üt́s müŕrin ja käŕrin Se L; ku uḿmi `lat́si ei olõʔ, siss massa aiʔ ahnidaʔ, oh jummaĺ, `võ̭õ̭rilõ 

habõldaʔ Se Kos  

habõnaʔ pl habõndõ habõnit habe  

habõnakõsõʔ pl dem < habõnaʔ  

hago hao hako oks, vits; hagu esäl oĺl hao rakoʔ terräv kirvõss Se P  
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hagõma hakõʔ hagõ hagi ~ hai hae hunti peletama, hurjutama tohi is inne `lehmigi `välläl‿`laskõʔ, ku [ma] 

soe ärä hai Se  

hahk haha `hahka hall ärmägu oĺliv‿`valgõʔ vai hahaʔ Se Kos 

hai vt hagõma 

haiba haiba haibat kergemeelne (tüdruk) haibaʔ, minge ark‿kodo, miś‿ti röögide `ü̬ü̬se Se  

haigukõnõ dem < haik ooda, ooda unõkõnõ, anna `aiga haigukõnõ (rhvl) Se Kos  

`haiguss `haigusõ `haigust ~ `haigut haigus, tõbi oĺl `lindvat, toda `haigut ka oĺl Se; ku inemine om 

rassõjalaline, sõ̭ss [sa] heidüde, sõ̭ss jääss latsõlõ `haiguss Se  

haigutõllõma haigutõllaʔ haigutõllõss haigutõlli korduvalt haigutama ku sina haigutõllõt, sõ̭ss tu̬u̬, kes 

kõrval istuss, tu̬u̬l ka tulõ ruttu haik Se  

`haigõ `haigõ `haigõt 1. haige (olend) meil jäi üt́s hõhv `haigõss Se T; kaǵa vanami̬i̬śs om `haigõ, puhetõ 

pääle vaia `hoita rahakõist Se S 2. valu(tunne); valus 3. paise, paistetus ru̬u̬ś oĺl sääne, et ai `sääntse 

`haigõ ülest Se  

`haigõ/maja ma veit‿timmä sinnäp‿`Pihkvahe `haigõ`maia Se T  

haik haigu `haiku haigutus kas haigul mi̬i̬ĺ om, haik kisk inne suud ammulõ Se; ku sina haigutõllõt, sõ̭ss 

tu̬u̬, kes kõrval istuss, tu̬u̬l ka tulõ ruttu haik Se  

`haikõllõma `haikõllaʔ `haikõllõss `haikõlli edvistama 

hain haina `haina 1. (kasvav) rohi; taim sõ̭ss `võ̭õ̭ridõ küĺliga śaal kupõdsa ṕaal mi̬i̬k‿`kaŕksi ja lauli, śaal 

kol `aaśtakka kasu es hain Se Kos; timä (uss) aja keväjält keśe, jätt kohe haina pääle, ku tu̬u̬d kesse kiä 

näḱk, siss kõ̭iḱ haina mant `koŕssi arʔ Se 2. niitmiseks määratud rohi; talvine loomasööt, hein no om kõ̭igil 

üt́si lehmäkeisi ja kat́si, andass `hainu vooĺu Se Kos; ku ruast `laotat `maahha hainaʔ, siss hainaʔ ommav‿
vaaluh Se P; mehe˛ esä lät́s Pelikov̀va `hainu `perrä kat́skümmend `versta talvõl Se Kos 3. heinategu mul 

mi̬i̬śs oĺl `kaugõl hainal Se Kov; ku `ḱauti haina man, siss ku `löüti hainalosõ keśe, siss `laśti tu̬u̬d `savvu 

[ussihaigusega] latsõlõ Se; pidoniga iks võõdõti `taari üteh hainalõ Se; haina `aigu iks oĺliv‿viisoʔ Se 

haina- 1. rohu-, rohtunud vanast oĺliʔ haina `ti̬i̬keseʔ, nu̬u̬ oĺlikit‿tamalaʔ Se Kos 2. heina sisaldav, heina- 

löögel‿leheseʔ ja mi̬i̬p‿panõ hainarual‿leheste pääle Se; riha säläga [ma] `touksi vett pite noid haina 

`kaarõ Se Kos; `tü̬ü̬hhü lät́si, mi̬i̬j‿jätä es kohegi haina `tuusta Se; kat́sipooli [ma] riibi kokko haina `vaalu 

Se; huśs sattõ haina kuhá päält mahaʔ nigu madsahti Se 3. heina jaoks määratud, heinateoga seotud inne 

kutsuta as hainakõlgust, ku muʔ vanaima `eĺli, kutsuti tu̬u̬d ambaŕ Se Kos  

hainakõnõ dem < hain  

hain/alonõ uss, rästik hainalonõ ka śaal tat́i aɫɫ Se Kos; hainalosit iks oĺl, a suidsumihep‿piĺlit‿tuvakut 

`ümbres‿salasidõ, hainalosõ iks tuvakut `peĺgäseʔ Se Kos; siss ku `löüti hainalosõ keśe, siss `laśti tu̬u̬d 

`savvu [ussihaigusega] latsõlõ Se;`eestläse piä äi hainalosit poganass Se  

hain/alosõ/tõbi närvihaigus lapsel (kui ema kohkus, nähes ussi raseduse ajal) ku [rase naine] üle `vehmre 

`astsõ, siss oĺl latsõl hainalosõ tõbi man Se; hainalosõ tõpõ no iks om, lat́s `pääga kisk ja raputass ja siss 

ommas‿sõ̭naʔ ja [nendega] aja mant arʔ Se Kov; siss ku `löüti hainalosõ keśe, siss `laśti tu̬u̬d `savvu 

[ussihaigusega] latsõlõ, oĺl hainalosõ tõbi `kaonuʔ Se  
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haina/maa heinamaa lät́s sõ̭ss mehe˛ esä sügüse Pelikov̀va kat́skümmend `versta hainamaa pääle `hainu 

`tu̬u̬ma Se Kos; mi̬i̬k‿kotoh olõ õs kavvõli`t́si hainamaid Se Kos  

hainang hainangu hainangut heinategu  

hainanõ hainadsõ hainast rohtu täis; umbrohtunud ku olõ õs hainadsõ olõʔ `väega, oĺl hüä rüǵä, sõ̭ss tet́ti 

üt́sildek‿`kuukõsõʔ Se Kos  

haina/rit́sk rohutirts  

hainatuma hainatudaʔ hainatuss hainatu umbrohtuma  

hais haisu `haisu (ebameeldiv) lõhn, lehk  

`haisama haisadaʔ `haisass haisaśs lehkama, haisema mińni `ütless mehe˛ esäle: ma ei nakas‿sukka 

(sinuga)`sü̬ü̬mä, sa `haisat Se Kos 

`haisma haistaʔ hais haiś haisema  

haivass `haiva haivast aevastus haivasski kitt `perrä (aevastus keset vestlust näitab jutu tõepärasust) Se 

Kos  

haḱk haḱi haḱki (rukki)hakk päävihk `pańti haḱilõ pääle Se  

haĺass `haĺja haĺast 1. roheline (värvuselt) räṕikul oĺl kat́s `pruńti, `jäĺki `pańti kaarusõ sälä pääle, verrev 

ja haĺass, kaarusõ oĺliv‿verevät ja haĺast Se Ts; rüv́vil ilostust oĺl tu̬u̬ pudsu all ja pääle pudsu oĺl sääne 

haĺass `ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos; maal iks muro muhetass, haĺass hain haĺõtass (rhvl) Se 

Kos 2. haljendav  

halat́ haladi halatit preestrirüü pannamaaŕal oĺl ka halat́ säläh Se 

halg halo `halgo lõhutud küttepuu, halg mi̬i̬śs tõi mõtsast kat́s halo `otsa Se Kos; ma `tehnsi kõ̭iḱ 

sanna`küt́jä ja vi̬i̬ `tu̬u̬ja ja halo`tu̬u̬ja, kõ̭iḱ `tehnsi läbi Se Kos  

halgahhamma halgahtaʔ halgahhass halgahti meenuma  

halgahtumma halgahtudaʔ halgahtuss halgahtu äkki meenuma  

halgatamma halgataʔ halgatass halgat́ meenutama  

halhoo·ś halhoo·si `halhoo·si kolhoos no ommah‿halhoo·siʔ, a siss oĺl egä üt́s uma põllu pääl Se Kos; 

`naksi ma halhoo·si `tü̬ü̬hhü `ḱauma Se Kos; tah halhoo·sih tetä äi linna sukugiʔ Se; meil om no 

halhoo·ś`väega suurõlõ lännük‿kah Se| Vrd kolhoo·ś, koloo·ś  

hall halla `halla öökülm, hall  

haĺl haĺli `haĺli halltõbi, malaaria | Vrd haĺlitõbi  

haĺlitam(m)a haĺlitaʔ haĺlitass haĺlit́ ~ `haĺtam(m)a `haĺtaʔ `haĺtass haĺt hallitusega kattuma, hallitama 

haĺlitõdu oĺliʔ liharaasaʔ, mia timä tõi tü̬ü̬ mano Se  

haĺlitum(m)a haĺlitudaʔ haĺlituss haĺlitu hallitama  

haĺli/tõbi halltõbi, malaaria | Vrd haĺl  
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halluss ~ halluśs1 halusa halusat valus; valu(tunne) ma lesädä¸ siss om jälp‿paŕõb, siss puusaʔ olõ õin‿ni 

halusaʔ, küleki halusaʔ Se T| Vrd valluss  

halluśs2 halusa halusat hele a tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ, tege `puhta tü̬ü̬, pallav ni halluśs Se Kos| Vrd 

valluss  

hallõ hallõ halõhhõt hale; kahju sõ̭sarõl ka lät́s halõhhõss Se T  

`haltam(m)a vt halutam(m)a  

`haĺtam(m)a vt haĺlitam(m)a 

halu halu hallu valu(tunne) puĺlikõnõ jäi `haigõst, väriśt ja lei halu `sisse Se L; kes vanast pümmesoolikut 

`tiidse, `ku̬u̬li ni `ku̬u̬li, halu ni halu Se; huśs puri `varbalõ ja mi̬i̬śs lät́s Pelikov̀va, sääl vanainemine 

määnegis‿sõ̭not́ ja võt́t halu arʔ Se Kov| Vrd valu1 

halukõnõ dem < halu kõtu halukõnõ tuĺl ni imä lät́s puhma `taadõ Se Kos  

halusahe valusasti  

halutam(m)a halutaʔ halutass halut́ ~ `haltam(m)a `haltaʔ `haltass haĺt valutama mul `väega süä `haltass 

Se T; ma ai küüdse ala suurõ pinnu, sõ̭ss tõmmati iks tu̬u̬ pind kui `vällä, a tu̬u̬ sõrmõkõnõ nakaśs `väega 

`haltamma Se; mul `väega neok‿käeʔ ja olaʔ `haltasõʔ kõvastõ, timahavadsõ `aaśtaga `naksiva `haltama 

Se Kos  

halv halva `halva 1. halb, paha, kuri oĺl hü v́vi `päivi, oĺl `halvu `päivi kah Se Kos; moro pääl oĺl haɫvõp 

`tsuuri aiaʔ Se Kos; villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ, `väiga halvaʔ `häideʔ, halv `präätäʔ Se; halv 

sõ̭na harinass Se; ku saa õs õga pu̬u̬ĺpühä `pinke ja `laudu `mõskaʔ, siss oĺl jo asi (olukord) haɫv Se P; 

õdagust kah tu̬u̬ sama sü̬ü̬ḱ oĺl [mis lõunaks], olõ õs paŕõmbat es halvõmbat Se Sa 2. riknenud; roiskunud 

3. oskamatu 4. halb asi, halbus kuiss `tahtuss inemisel tõõsõlõ `halva tetäʔ Se  

halvastõ halvasti; lohakalt villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ Se; mi̬i̬k‿`kuagi `ütle es `kualõ halvastõ 

Se Kos  

`halvuss `halvusõ `halvust ~ `halvuist viga, pahandus, ebameeldivus, halbus tõõsõ `haɫvusõʔ näet iks kõ̭gõ, 

uḿmi viku`näeki eiʔ, inämbjago õ̭ks `halvust Se Kos; tal om kavaluist viländ, `halvuist kuuld arʔ, muidu uik

‿kuulõʔ Se  

halvõmbakõnõ komp dem < halv lina`si̬i̬mne aganakõsõ ja `määntse `sääntse peräpoolidsõ `ańti `t́siolõ, 

nu̬u̬ kõ̭gõ halvõmbakõsõ jahvõti `t́siolõ Se S 

halõhhuss halõhhusõ halõhhust ~ halõhhuist haledus, kahjutunne  

halõhtama halõhtaʔ halõhtass halõht́ halastama  

halõnduss halõndusõ halõnduist haledus, kahjutunne imäkesel iks `tahtu us lat́silõ `ostaʔ, esäl olõ õs nii 

halõnduist Se  

halõstam(m)a halõstaʔ halõstass halõśt halastama; haletsema `Maaŕa halõstass `kõ̭iki Se; ku [sa] halõsta 

ai rüä `jauhha neĺlikümmend `nakla [anda] Se  

haĺõtama haĺõtaʔ haĺõtass haĺõt́ haljendama maal iks muro muhetass, haĺass hain haĺõtass (rhvl) Se Kos  

haĺõtõllõma haĺõtõllaʔ haĺõtõllõss haĺõtõlli (pidevalt) haljendama `Moskva muro muhaskõlli, haĺass hain 

haĺõtõlli (rhvl) Se  
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`hamba/halu hambavalu -ińds irvitamine  

`hambakõnõ dem > hammass  

`hamba/raha kingitus (metallraha) imikule ku sinnä latsõ `taĺrigu pääle `pańti, sõ̭ss kutsuti `hambaraha 

Se  

hammass `hamba hammast hammas kardohka murraśs poolõss, pańd `haḿbihe (sõi ära) Se Kos; mat‿

tahasih‿`hamba päälem‿midä `hiitäʔ (tahaksin süüa) Se Kos; hiiŕ `hambiid küüsü üiv‿`võɫgo, ku taht nii kot́i 

`kat́ski ürä Se; vanast `tsukrõ raas leeväga purõtõdi arʔ ja `ańti lat́silõ, purõtama pidi jah, latsõl olõ õs 

`hambiid Se; siibaldal‿`lindass, `hambildap‿purõ? – püss Se Kos  

`hammõkõnõ dem < hamõh mu mehe˛esä lät́s `kośjullõ, `valgõl‿linadsõ ṕuksikõsõ jalah, linanõ 

`hammõkõnõ säläh Se  

`haḿpsma `haḿpsiʔ haḿps `haḿpse haḿpsi (vedelat sööki) lõmpsima |Vrd `haṕsma 

 hamõh ~ hamõʔ `hammõ hamõht särk hamõh om kolmõ jakuline: `hammõ imä, `käüseʔ ja alonõ Se; 

`hammõ imä `rõivakõnõ vai määne taht ńardsukõnõ Se; umalõ imäle ni meheimäle [ma] ańni iks päält 

latsõ (pärast lapsesündi) `hammõ Se; mis sääl ummõldaʔ, vanna `mu̬u̬du kõvõra `puuga `hammõʔ, ega siss 

`kraega `haḿmit poisal olõ õs Se;`hammõ imä (särgi pihaosa) ni `hammõ `käüseʔ oĺlil‿linadsõʔ, `hammõ 

alonõ oĺl `paklatsõst jakat Se Kos; inemine aɫastõ, hamõh puuh? – künneĺ Se Kos  

hand hanna `handa 1. (elusolendi) saba, händ [ma] pańni vanõmba räbigu pääle, siss saa õs mustass, ku 

lehm hannaga `rehke Se P; tõ̭nisspääväl ku peremi̬i̬śs sü̬ü̬ t́sia `handa, sõ̭ss kasusõ suurõk‿kesvä pääʔ Se; 

oraval om suuŕ hand Se Kov; oĺl nõgõ̭ĺ lehmä hanna seeh Se 2. riietuseseme alumine (seljatagune) osa 

sarahvańni hand oĺl virdsanõ Se; Oka tõmmaśs [seeliku] hanna ülest ku päävävari Se 3. tarberiista (taga) 

osa, vars, käepide `ku̬u̬tõga [ma] lei keśvil hanna arʔ Se; noh, hüäʔ hannaʔ oĺli jo keśvil peräh, `sääntseʔ 

Se 5. rida, rivi 6. sabas, järel  

hańdsa hańdsa hańdsat ~ hańsa hańsa hańsat setude alkohoolne jook (rukkilinnastest) sa hõõrut minno 

hańdsagaʔ, vaest mas‿sütü ärʔ Se  

hanguh kõveras virgal hobõsõl jalah‿hanguh, laisal iho säläh Se Kos  

hanguline hangulise hangulist sakiline, sämbuline (vöökiri) kuav‿vü̬ü̬d koogulist, haarav‿vü̬ü̬d hangulist 

(rhvl) Se Kos  

hani hani hańni hani peremi̬i̬śs üteĺ rebäsele: määness sa kaŕuss olt, ku hannõ olõ õiʔ Se Kos; peremi̬i̬śs ai 

edimätse õdagu kaŕa kodo, olõ õiʔ ütte hańni Se Kos; nii rebäsel kakõśs kõtt arʔ, tuĺlin‿nu̬u̬h‿hanip‿

pudsajidõga `vällä Se Kos; verevät‿tuɫbaʔ,`vaɫgõ ait? – hani Se Kos  

hank hangu `hanku konks; konksja või haralise otsaga tööriist `i̬i̬rood́sikul om ka sääne hank man Rõu; 

päternit `koeti linatsõst, noid tet́ti hangugaʔ Se; linak‿keerutõdi ärʔ, sääne hank oĺl, hangugak‿ka pööreti 

Se Kos; `sääntse hangup‿`pantu lakkõ, [ma] pańni naha hangu `otsa (naha parkimisest) Se Kos; hanguga 

pööreti peeńokõnõ kabõ̭ĺ Se Kos  

`hanku küüru, kõverasse ku `siuhkõ sa noorõst oĺliʔ, a no olt `hanku jäänüʔ Se  

hannakõnõ dem < hand  

hannunõ hannudsõ hannust ohtene  

hańsa vt hańdsa  
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hao- hagudest tehtud või koosnev lelotimi ni ilosahe ku, et naka iks mi `põldo `põimmahe lelooh lelo leloo, 

hao`vihkõ iks vallalõ `võtma lelooh lelo leloo (rhvl) Se  

`haonõ `haodsõ haost hagudest, okstest tehtud  

hapatam(m)a hapataʔ hapatass hapat́ hapendama `pańti `kiisla kohetuss ja hapatõdi ärʔ Se; kesvävatsk 

rõõhalt kastõti ärʔ, toda es hapatadaʔ Se  

haṕin habina habinat kohin, sahin  

`hapnam(m)a hapadaʔ `hapnass hapaśs ~ `hapnõm(m)a hapadaʔ hapaśs `hapnõss hapuks minema, 

hapnema piim siss ka `hapnõss ruttu arʔ, ku `piḱne ḱau Se; õdagult [ma] pańni kohetusõ `hapnõma, ü̬ü̬ 

hapaśs, hummogult jo `arki kaśti leevä Se Kos; ku tõõsõ leevä kohetuist pańni, siss `liodi tu̬u̬ `kuklikukõsõ 

arʔ, siss lät́s leib `hapnõmma, muido lännü üs `hapnõma Se Kos |Vrd happama 

`happam(m)a hapadaʔ `happass hapaśs hapnema 

`haṕsma `haṕsiʔ haṕs `hapsõ haṕsi 1. (vedelat sööki) lõmpsima | Vrd haḿpsma 2. mulksudes keema 

hapu `hapnõ hapund hapu (asi); hapnenud, hapendatud `hapnõ piimä `sisse `kastõh saik‿ka hüäp‿pliiniʔ 

Se; ku sooda oĺl, sõ̭ss tet́ti `hapnõst piimäst nisu jahugaʔ `kuurnikka Se Kos; [ta] haarahhut́ `sit́ke `maŕju 

ni segähhüt́ ärʔ, tei hapund `ju̬u̬ki Se T  

hapu/hain hapuoblikas  

harak haraga harakat harakas näe es kedägi, hiirt es harakat Se  

haralikanõ haralikadsõ haralikast haraline põdra sarvõʔ ummah‿haralikadsõʔ Se  

haŕaśs haŕasõ haŕast 1. sea turjakarv, harjas no aiass t́sial `vi̬i̬gaʔ haŕasõʔ `maalõ Se Kos; t́siga `pussõ 

läbi haŕastõ? – sannah läbi kerese lastass lõõnaht Se 2. pl vistrikud (imikul) kual latsõl oĺliʔ rinnah 

haŕasõʔ, vai kual oĺliʔ tuŕo pääl haŕasõʔ, siss `vi̬i̬di `sanna, puu `võismõgaʔ siss määriti Se P; siss võõdõti 

laṕikõnõ, siss tet́ti seebiga kokko, siss `pańti sinnä haŕastõ pääle tu̬u̬ laṕp Se; vanast `võ̭õ̭ti haŕassit ni 

kaḿmitsit, lat́s `saista aij‿`jalgu pääle, vot, mis kaḿmidsaʔ Se  

haŕasõkõnõ dem < haŕaśs imä puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja sõ̭ss kablakõsõga köüt́ kińniʔ, sõ̭ss peräst ai laḱka 

ja sinnäp‿puistaśs sõmõriid `sisse, kivi sõmõrakõisi (harja valmistamisest) Se Kov  

hargahhutma hargahhutaʔ hargahhut hargahhut́ äkki hargitama  

hari1 haŕa `haŕja 1. millegi kõrgem osa 2. linnu hari  

hari2 haŕa `haŕja 1. hari (puhastamiseks, kammimiseks) haŕaʔ oĺlivat‿tettöʔ Se V 2. tööriist linaharimiseks  

harilik hariliku harilikku harilik, tavaline tä om jo luusikõʔ, olõ õih‿harilik sikõʔ Se 

harima haŕriʔ hari hare maad harima  

harimaldaʔ harimatu, väheste teadmistega ilma harimaldaʔ, uĺl rahvass, kes tu̬u̬ midä `tiidse Se  

harinam(m)a haridaʔ harinass harisi ~ harinõm(m)a haridaʔ harinõss harisi harjuma halv sõ̭na 

harinass, hüvvä sõ̭nna vaia `u̬u̬taʔ ja `ot́siʔ koońt‿tulõ Se; oh hädäkene, arh‿harisi [ma] suidsutamisegaʔ 

Se Kos; `kuvva `maia haŕoʔ harinasõʔ, śaal oldass otsani hädäh Se Kos  
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haŕk haŕgi `haŕki haralise otsaga tugipuu, hark(jalg) ütte `otsa haŕk, `tõistõ `otsa haŕk, peräst `pańti oŕs 

`haŕkõ pääle, `katla `pańti orrõ pääle Se; suuŕ haŕgi täüś oĺl kebet́skit Se; päävü̬ü̬d ka mõista [ma] vitäʔ nik

‿kutak‿kah, haŕgi pääl viɫɫatsõst langast `koeti Se Kos  

haŕk/adrakõnõ dem < haŕkadõ̭r -adõ̭r harkader  

`harku harali  

haro haro harro haru piirits oĺl katõ harogaʔ Se; ku tulõ ti̬i̬l kat́s harro, sõ̭ss sääl `vaeldagõt‿tis‿sõrmusõʔ 

arʔ Se Kos  

haŕo haŕo haŕro tuhkur haŕok‿külp‿putusõk‿kanna Se; haŕonahadsõp‿`paĺto kraeʔ Se; velepoig teḱk keeleʔ, 

haŕoʔ lät́sik‿`ki̬i̬li Se; `kuvva `maia haŕoʔ harinasõʔ, śaal oldass otsani hädäh Se Kos  

harokõnõ dem < haro `väikesev‿viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ Se  

haŕokõnõ1 dem < haŕo haŕokõsõ veeväm‿munnõ jat‿t́sipak‿kanakõsõ sööväk‿ka arʔ Se Sa; haŕokõnõ ta sü̬ü̬ 

üiʔ, ta nutsutass vere arʔ ja [kana] `vaĺmist Se Kov 

haŕokõnõ2 harjusk(ike)  

harolinõ harolitsõ harolist haruline peräst tuĺlit‿traadidsõ `kahv́liʔ, kolmõ harolitsõʔ Se V  

harotamma harotaʔ harotass harot́ harutama  

haŕotamma haŕotaʔ haŕotass haŕot́ harjutama  

harv harva `harva hõre, harv harv ku lina`si̬i̬mnit saŕati, tu̬u̬ sari oĺl sääne pad́akõnõ, olõ õs harv, a rüḱi 

ja `keśvi saŕada oĺl iks harv sari Se Kos  

`harva mõnikord, harva  

harvakult harva timä harvakult küt́t Se Kos; nop‿paast harvakult mõ̭ni Se Kos  

hatakõnõ dem < hatt  

hatt hata hatta 1. emane koer 2. sõimusõna (liiderlik naine) 

haud havva `hauda auk; koobas; surnuhaud koonik‿kerikoh oldass nikavva om haud ka kaibõt Se; meil om 

kõva maa, kõva `kaibaʔ, meil kaibõtass haud ette Se Kos; havva `kaibjalõ hiideti `kindaʔ käe`vaɫgõst Se; 

`hauda `laśti `lińkidegaʔ Se  

`haudma `hauduʔ haud haud́ havvu 1. (mune) 2. pead moodustama (tupes) 3. hautama püügi `haudmine 

oĺl sulõngu man Se; kõ̭iḱ havvip‿`püüki uja veereh Se; ait́umma sanna `küt́jäle, sau `sü̬ü̬jäle, vi̬i̬ `tu̬u̬jalõ, 

viha `haudjalõ Se| Vrd havvutamma  

`hauduma `haududaʔ havvuss `haudu (soojuse ja niiskuse mõjul) hauduma vanast `aeti langaʔ `ahjo 

`hauduma, patugaʔ tuha pudru seeh, `aeti ɫangaʔ `ahjo `hauduma Se Kos  

hauǵ havvõ `haugõ havi, haug `haugi tapõti `västräga niidü pääl Se L; havvõ `aeti pää lõpussist nöörä 

`perrä Se Ts; massaʔ omma havvõl `väega hüäʔ Se Pod; havvõ sooligu kaabitsat väidsega ärʔ, keedät ärʔ 

ja süvväss havvõ sooligu arʔ Se Pod; üt´s külämi̬i̬śs jo rihidsä man ja kaess, kas mi̬i̬ʔ rihitsäh om määnest 

`haugõ Se; hauǵ sinksahhut́ sääl rihidsä siseh Se  
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haugahhutma haugahhutaʔ haugahhut haugahhut́ haugatama  

haugahtam(m)a haugahtaʔ haugahtass haugahti haugatama  

haugass `hauka haugast kanakull  

hauh koera häälitsus: auh hauh hauh paabakõnõ, sup‿pujakõnõ tulõ jo `uḿmi `nuŕmi `otsa! Se Pod; hauh, 

hauh, hauh! varass tulõ, purõ jaɫa, ma olõ, hauh, haugu Se Kos  

`hauka/küüd́s kibuvits  

`haukama haugadaʔ `haukass haugaśs hammustama, `võtkõ no midä haugadak‿ka üteh Se Kos; esä 

haugaśs leeväpala külest suutävve, visaśs edesi ja jälp‿`põimsõ seeniss ku leeväpalani sai, jalh‿haugaśs Se  

`haukma `haukuʔ hauk hauḱ haugu 1. haukuma hauh, hauh, hauh! varass tulõ, purõ jaɫa, ma olõ, hauh, 

haugu Se Kos; paabakõsõl oĺl pinikene kotoh ja pinikene nakaśs `haukma Se Pod 2. halvasti ütlema, 

pilkama  

`hauśma `hauśsiʔ hauśs `haussõ hausi lobisema, lõõpima  

havvutam(m)a havvutaʔ havvutass havvut́ hautama koh [ma] näi ujaveereh `naisi, siss `üt́li et, naah‿

havvutasõp‿`püüki Se| Vrd `haudma  

havvutuss havvutusõ havvutust hautis 

hebo hebo hepo eputis  

heering heeringi ~ heeringe heeringit ~ heeringet heeringas  

heigo heigo heigot kerglane  

heigotam(m)a heigotaʔ heigotass heigot́ eputama  

heigotsõpakõnõ komp dem < heigo  

heigotõllõma heigotõllaʔ heigotõllõss heigotõlli pidevalt edvistama  

`heikõllõmma `heikõllaʔ `heikõllõss `heikõlli 1. pidevalt edvistama 2. läiklema 

`heitmä `heitäʔ heit `heit́ heidä heitma, viskama; mingisse asendisse laskuma lätt süä nõrgast, siss [sa] 

heidäp‿piḱkä `maalõ Se| Vrd `hiitmä 

`heitämä heidädäʔ `heitäss heidäśs heitma; mingisse asendisse laskuma mint‿tagasi, `heitäp‿piḱäle Se| 

Vrd `hiitämä  

`heitüm(m)ä `heitüdäʔ heidüss `heitü ehmatama, heituma nip‿paĺlo [ma] `heitö et jäi palavahe tõppõ Se 

Pod; ku inemine om rassõjalaline, sõ̭ss [sa] heidüde, sõ̭ss jääss latsõlõ `haiguss Se  

`helde `helde `heldet helde; lahke timä om `väega `helde hińgegaʔ Se Kos  

`heldekene imestus-, kohkumishüüatus  

helisemä helistäʔ helisess helisi helisema, kajama  

`heĺkjä `heĺkjä `heĺkjät helkiv  
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`heĺkämä heĺgädäʔ `heĺkäss heĺgäśs läikima  

helle helle hellet 1. erk 2. hele 

heĺlik heĺligu heĺlikut hellitatud, hellik taa om jo `väikost saaniʔ heĺlik Se  

heĺlitellemä heĺlitelläʔ heĺlitelless heĺlitelli hellitama Kas on Se? 

hellä/nimi hellitusnimi  

heĺoma heĺodaʔ heĺoss `heĺlo liikuma, kõndima `läämi siss heĺoma vai? Se; ku ḱaut, ku heĺot, sõ̭ss olõ õi 

vallu Se Pop; hiiŕ iks sinnäh‿heĺoss, koh omma iks saiateräʔ ja kulat́skikot́iʔ Se Kos| Vrd hõĺoma  

heĺotam(m)a heĺotaʔ heĺotass heĺot́ pisut liigutama ku iks veid́okõsõ heĺo tat, siss iks saat rahha Se Pod; 

vahetepääl heĺotat, siss jals‿saat `võrksap Se; [ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhińge heĺotamist Se; 

hiirek‿`kuḿpva iks kulat́ski `saĺvi ja heĺotasõt‿terä `saĺvi (rhvl) Se Kos; kääväk‿kääväs‿śaal saart pite, 

naka as jält‿tu̬u̬ muna heĺotamma Se Kos; ku nakass munakõnõ peoh heĺotamma, siss `käänke ärs‿`saardõ 

Se Kos  

`heĺpmä `heĺpiʔ heĺp `heĺpe heĺbi 1. vedelat toitu kiiresti sööma, helpima 2. alpima 

helähhütmä helähhütäʔ helähhüt helähhüt́ korraks liigutama, liikuma [me] pańnik‿kaśtikõsõ tävve, siss 

anna õs loppudaʔ es helähhütäʔ Se; hopõń helähhüt́ `t́suutkõsõ ni [ma] niɫvõstu `oĺgi päält `maahha Se 

Kos  

helü helü hellü hääl; heli ku jarmoĺ oĺl, siss olõ õs `laulmiisi vaiagiʔ, tu̬u̬ `eśkit‿teḱk hellü Se; makõ helü, 

illośs helü Se Pod; susi kõ̭õ̭ ileśt ki̬i̬lt ohembass nigu täl saass magõhhõp helü Se 

hermoń hermoni hermonit lõõtspill hermoń kutsuti vanast, mehe iks mäńgeʔ Se| Vrd jarmoĺ 

`herne- hernestest tehtud või saadud `herne jahvast sai `väega hüä pliiń Se;`hernekamma (hernejahust 

paastutoit) ka tet́ti: `herneʔ nu̬u̬ `jauhtõdiva ärʔ, siss keedeti `paksu, siss väidsega lõigati säält Se  

herneh ~ herneʔ `herne herneht 1. hernes `valgit `heŕnit oĺl ni oĺl härmä`persit, `sääntsek‿kiriväʔ Se; 

linaga utat maad ja `hernega `väega utat maad Se Sa 2. hrl pl rõuged; rõugevill üt´s lat´s `ku̬u̬li `hernehe 

Se 3. hrl pl tangtõbi; tang, finn  

`herne/tõbi rõuged  

`heŕnine `heŕnidse `heŕnist tangtõbine  

herr herrä `herrä 1. mõisnik, mõisahärra 2. härra  

herräkene dem < herr  

herräss/mi̬i̬śs härra, härrasmees  

herändämmä herändäʔ herändäss heräńd äratama  

heränemmä herädäʔ heräness heräsi ärkama  

hibisem(m)ä hibistäʔ hibisess hibisi lehvima  

hidsa `hitskmõ hidsand külvikriips, hitse  
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higi hii hikõ [te]`pühkeʔ iks hiist hiiŕor‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõʔ hobõsõʔ (rhvl) Se Kos; mis oĺl `lamba 

`hiigat‿tu̬u̬ vill ku̬u̬h, tu̬u̬d `villa `võidsõ [sa] `hoitaʔ viiś `aaśtakka Se Kos  

higistäm(m)ä higistäʔ higistäss higis´t higistama  

higoma hikoʔ higo higi hio~heo ihuma  

higonõmma (osa vorme langeb kokku verbiga higovamma) `hiodaʔ higonõss higosi higistama  

higovamma (osa vorme langeb kokku verbiga higonõmma) `hiodaʔ higovass higosi higistama  

`hiibõllõma `hiibõllaʔ `hiibõllõss `hiibõlli jalus tolknema `mõŕsa `hiibõllõ õs tarrõ piteh Se  

hiidütäm(m)ä hiidütäʔ hiidütäss hiidüt́ ehmatama, heidutama  

hii-haa ih-ah-haa [tüdrukud]`ostvas‿siidi sukakõsõʔ, kääväh‿hii-haa, olõ õij‿jalolõ ḱulm Se Kos 

hiilka hiilka hiilkat trääs hiidäh‿hiilkat, kiä mu `mõŕsat põlg Se Kos  

`hiiĺmä `hiiliʔ hiiĺ `hiile hiili 1. varitsedes hiilima 2. salaja himustama  

hiiŕ hiire hiirt 1. hiir näe es kedägiʔ, hiirt es harakat Se; hiiŕ iks sinnäh‿heĺoss, koh omma iks saiateräʔ ja 

kulat́ski kot́iʔ Se Kos; hiiŕ `hambiid küüsü üiv‿`võɫgo, ku taht nii kot́i `kat́ski ürä Se; ḱau ui iks hiireʔ `hiŕsi 

pite, joosõ õir‿rot́iʔ `ru̬u̬ǵmit pite, hiirek‿`kuḿpva iks kulat́ski `saĺvi ja heĺotasõt‿terä `saĺvi (rhvl) Se Kos 

2. pl kaelanäärmed; näärmepaistetus hobõsõlgi oĺlih‿hiireʔ, vehmerde `vaihhõlõ laśk `maalõ Se; ku hobõsõl 

hiireʔ oĺliʔ, siss piimä `sisse pandass hobõsõ sitta Se  

`hiiramma hiiradaʔ `hiirass hiiraśs väga kiiresti vokki tallama [ma] sai siiäm‿mehekodo, sõ̭ss `hiiŕssi tu̬u̬d 

voḱki nigu üsigi `jousõ Se 

hiire/herneh hiirehernes  

hiirekene dem < hiiŕ  

hiiŕo hiiŕo hiiŕot hiirekarva hall `hiusõkõsõ jo hiiŕoʔ ommaʔ Se; [te]`pühkeʔ iks hiist hiiŕor‿ruunaʔ, vatust 

`vaɫgõʔ hobõsõʔ (rhvl) Se Kos 

`hiitlem(m)ä hiideldäʔ `hiitless hiideĺ siia-sinna visklema, heitlema  

`hiitmä `hiitäʔ hiit hiit́ hiidä 1. viskama, loopima; lööma kut‿tapõti ärt‿t́siga, siss süä hiideti katusõ pääle 

Se Kos; mat‿tahasih‿`hamba päälem‿midä `hiitäʔ (tahaksin süüa) Se Kos; `kõ̭iki palanu pääle ka `ańti. 

hiideti muni rahamark kaʔ Se Kos; hobõsõ rüńni hiideti lehmile ette Se; hiidetäss üle matusõ noid `kińdit, 

poisalõ andasõk‿`kindaʔ käe`valgõst Se; hopõń hiit́`auto ala Se; mõ̭ni mõista as kutaʔ vü̬ü̬ `kiŕjä, `koŕjaki 

es `kiŕjä, hiit́ nii sama langa Se| Vrd `heitmä 2. sööki tõstma, ammutama; kallama no lät́s siss `kiisla 

`ki̬i̬mä, hiideti `kiisla `liuda Se Kos 3. käega lööma; ristimärki tegema; trääsa näitama mi̬i̬śs võt́t mütsü 

pääst, hiit́ mitu `vu̬u̬ri `riśti ette Se; hiidäh‿hiilkat, kiä mu `mõŕ sat põlg Se 4. sõlme või aasa tegema ku 

[sa] arʔ eśsüdeʔ, siss ti̬i̬ vü̬ü̬ `päitest riśt, `süĺgä sinnäs‿`sisse ja hiidä `sõĺmgiʔ Se Kos; `tüt́rik vü̬ü̬ `päitest 

teḱk riśti, hiit́ sõlmõ ja vanast sitast `päśsi vaɫɫalõ Se Kos 5. pikali heitma ku [sa] ärn‿närvehhüdeʔ, siss 

saa aik‿kohegi minnäʔ, siss taht piḱkä `hiitäʔ Se 6. karva vahetama  

`hiitämä hiidädäʔ `hiitäss hiidäśs heitma, mingisse asendisse agu suta aiʔ [teha], sõ̭ss `hiität magama Se; 

varahhappa hiideti õdagult magama Se Kos; a ku `paika jäät, magama `hiität, siss tegevä eläjä vallu ja 

`surma (nahahaigusest) Se Pop| Vrd `heitämä  
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hiitümä `hiitüdäʔ hiidüss `hiitü ehmatama, ehmuma, heituma `tüt́rik oĺl ärh‿`hiitünü Se Kos| Vrd 

`heitüm(m)ä 

`hilkam(m)a hilgadaʔ `hilkass hilgaśs hiilgama, läikima kuniga poolgah hobõsõ `hiĺksivaʔ Se L  

hiĺlokõidsi hiljukesi, aeglaselt maʔ sõida õiʔ, hiĺlokõidsi lasõ minnäʔ Se Kos; no jält‿tulõva miniäk‿kodo 

jap‿pujaʔ, vaia hiĺlokõidsi `ḱavvuʔ Se Kos; [palmipuudepühal]`lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ 

pääd pite hiĺlokõidsi pututi Se Kos  

hilläkeiste tasakesi koh oĺl nulganaańõ jäi `haigõst, `pańti hopõń ette, jäl hilläkeiste tsõdsõlõ `perrä Se 

Kos 

`hillä/`tassa tasahilju  

himo himo himmo kange tahtmine; himu, isu  

hind hinna `hinda väärtus, hind pangu uih‿`hinda `hindälle, las ilm pand Se Kos; lina peie päält oĺl hind 

Se  

`hindam(m)a hinnadaʔ `hindass hinnaśs väärtuslikuks pidama, hindama  

`hindä vt `hinne  

`hindä/`kot́silt ~`hindä/kottalt omaette  

`hindähe omaette  

`hindäst enda käest; endal meil oĺl jo `hindäst sääl tarõ ka ostõt Se  

`hindä/`vaihhõl omavahel  

hinele vt `hinne 

hińg1 hińge `hińge 1. (inimese) hing kaśs om kõva tappaʔ, kaśsil eil‿lää niipia hińg `vällä Se 

2. arvestusühik (inimeste loendamisel) 3. inimese sisemine olemus, sisetunne tiä ar and hińge alt (annab 

kõik ära), ku täl midä om Se; timä om `väega `helde hińgegaʔ, a tõsõ käest kakkõ õim‿midägiʔ Se Kos  

hińg2 hińge `hińge ukse või akna kinnitusvahend, hing [ma] võia arp‿puu`võismõga ussõ hińgekiʔ, õt las 

noorõp‿`puhkasõʔ Se Kos;[ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhińge heĺotamist Se  

hińge/`maakõnõ jaos-, hingemaa -mineng suremine, surm  

hińgitsellemä hińgitselläʔ hińgitselless hińgitselli vaevu hinges olema, hingitsema  

`hińgämä hińgädäʔ `hińgäss hińgäśs 1. hingama [ta] pitsähhüt hõ̭ngu kińniʔ, om rassõ hińgädäʔ Se 

2. saladust varjama  

`hińkmä `hińkiʔ hińk `hińke hińgi ohkima; tihkuma, nuttu kiskuma  

hinnaline hinnalitse hinnalist hinnalt kallis  

`hinne ~ `hindä hinnäst enese, enda Od´e nii uĺl oĺl, et `hindälle söögile ka kid́si oĺl Se; nööräga käḱiśt 

`hindä `puuhhõ Se V; eśs tiiä äiʔ `õ̭nnõ `ot́siʔ, õ̭ńn ot́s hinnäst Se; [ma] taṕi är hinnäst tu̬u̬ `tü̬ü̬gaʔ Se Pod; 

nii hoolidsi `hindälle rahakopikat Se Kos; kat́s last `kaśvi ülest, a paṕil olõ õs näid kirotõt ja riśtit `hindä 
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pääle (oma nimele) Se Kos; `hindälgi no vaia häbendelläʔ `nu̬u̬ri Se Kos; kuniga poig es validse kedägi 

vi̬i̬l hinele [naiseks] Se Pop  

hinneh ~ hinneʔ `hinde hinneht kiud kańõbi hinneh om kõvõp ku lina hinneh Se; ku lina `häste oĺl är 

`aigunuʔ, siss võt́t `hinde vallalõ Se  

hinnäst/piteh 1. rase 2. omaette 

hio ~ heo vt higoma  

`hiodaʔ vt higonõmma, higovamma 

hirm hirmu `hirmu 1. kartus, hirm tiä kuuĺd, tu̬u̬d `hirmu es olõʔ, et otsani ńemkost jääss Se 2. karistus, 

vitsahirm  

`hirmsa vt hirmuss  

`hirmsahe hirmsasti, väga  

`hirmuma `hirmudaʔ `hirmuss `hirmu hirmu tundma, hirmuma `tüt́rik oĺl ärh‿`hiitünü, ärh‿`hirmunuʔ Se 

Kos  

hirmuss ~ `hirmsa `hirmsa `hirmsat 1. hirmus, kole 2. väga  

hirmutam(m)a hirmutaʔ hirmutass hirmut́ hirmutama  

hirnahhama hirnahtaʔ hirnahhass hirnahti hirnatama  

hirnahtama hirnahtaʔ hirnahtass hirnaht́ hirnatama  

`hirnma `hirnuʔ hirn hiŕn hirnu hirnuma  

 `hiŕs hirre hirt palk mõtsakõnõ `räḱse, ku sattõk‿kooba pääle suurõh‿hirreʔ Se Kos; kõ̭iḱ `aknakõsõʔ 

`määntsest lavvapalakõsõst ja hirrest [ma] tahvidsi `vällä Se Kos; ḱau ui iks hiireʔ `hiŕsi pite, joosõ õir‿
rot́i `ru̬u̬ǵmit pite (rhvl) Se Kos 

`hitskmõ vt hidsa 

hiuss `hiusõ hiust juus, juuksed naańõ tarõh, hiuss väläh? – `põŕknass Se; kossat‿tet́ti linost, [ma] 

`hiusõgap‿paĺmidsi kokko kossaʔ vahru `mu̬u̬du Se Ts; tu̬u̬ jäi palavahe tõppõ ja `hiusõ kõrt jää es pää 

pääle Se Pod; imäpuu `hiusõkõnõ (sünnijuuksed) `pöeti ärʔ, miä imäpuust tu̬u̬ hiuss Se  

`hiusõ/kaḿm juuksekamm  

`hiusõkõnõ dem < hiuss imäpuu `hiusõkõnõ (sünnijuuksed) `pöeti ärʔ;`hiusõkõsõ 

jo hiiŕoʔ ommaʔ Se  

hobõnõ vt hopõń 

hobõsõkõnõ dem < hopõń hobõsõkõnõ loodiga tappu `mõtsa Se Kos; hobõsõkõisi lehekese oĺlit‿tuld 

`saanuʔ Se Kos  

hobõsõ/raud hobuseraud hobõsõ ravval om kümme `mulku Se -riistaʔ pl hobuserakmed -truĺl reherull  

hohe vt `huhtma 
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hoi hoi hoid kangapool, kääv  

hoimanõ hoimadsõ hoimast uimane  

hoimussõhe uimaseks  

`hoitma `hoitaʔ hoit hoit́ hoia 1. hoidma, säästlikult kasutama, säilitama kaǵa vanami̬i̬śs om `haigõ, puhetõ 

pääle vaia `hoita rahakõist Se S; `leibä olõ õi mäŕk tetäʔ, a mäŕk om `leibä `hoitaʔ Se Kos; [sa] hoiaʔ hot́ 

`aaśtak vai kat́s, keldoʔ omma siss kõ̭gõ alalõ Se; [rasva]tsagimakõnõ hoiõti `puhtakõnõ Se 2. kalliks 

pidama 3. kellegi eest hoolitsema; järele vaatama, valvama ku om elläi `höste joonõh hoiõt, om liha`tõrdok

‿ka tävveʔ Se; ku ilosahe ja `ausahe ma hoiõ uma latsõʔ Se P; üt´s läśknaańe oĺl, sõ̭ss tuu̬ võ̬t́t külä kaŕa 

`hoitaʔ Se Kos; maama iks hoit hüv́vi `lehmi, latsutass Laigassit Se 4. kaitsma, varjama jummaĺ hoiat‿toda 

näiot, kiä joodikõlõ lätt mehele Se 5. mingis kohas või olukorras olla laskma, sundima 6. toitma, ülal 

pidama 7. jahmatust, kohkumist väljendavas hüüatuses jummaĺ hoiak‿kas seräknit olõ õi üteh, latsõt‿tuld 

teku uiʔ Se  

`hoituma `hoitudaʔ hoiuss `hoitu säilima kup‿poḿm satass, siss om kõ̭iḱ läbi, a tulõ i̬i̬st kõ̭iḱ hoiuss Se Kos  

hojo hojo hojot ~ `hoijologard, kergemeelne 

hojotam(m)a hojotaʔ hojotass hojot́ rumalusi tegema  

hola/laul ilmalik laul, lorilaul  

hoobiss täiesti, hoopis latsõ `riśtmise vesi õ̭ks valõta õs hoobiss `maalõ Se Kos  

hooda hooda hoodat tahtmine, himu vanast es piäk‿`ku̬u̬li minemä, sõ̭ss kiä esiʔ lät́s, lät́s umma hoodat Se; 

teku õit‿tü̬ü̬d, taha ai midägiʔ, olõ õi hoodat Se Kos  

hood́s ~ hoot́s lehma kutsumishüüd  

hoolitsama hoolidaʔ hoolitsass hoolit́s ~ hoolitsõma hoolidaʔ hoolitsõss hoolit́s hoolt kandma, 

hoolitsema; muretsema nii hoolidsi `hindälle rahakopikat Se Kos  

hoolõ- hoole-, hoolas  

hoolõline hoolõlitse hoolõlist hoolikas imä oĺl `väega hoolõline inemine Se 

hoonõh ~ hoonõʔ `hu̬u̬nõ hoonõht hoone, ehitis  

hopõń ~ hobõnõ hobõsõ hobõst hobune meil oĺl hüä hobõnõ, t́akk hobõnõ Se Sa; hobõsil kuldkelläk‿kah 

kõ̭iḱ pääl, kulladsõ ravvak‿kõ̭iḱ jalah Se; hopõń lei pakko Se Kos; virgal hobõsõl jalah‿hanguh, laisal iho 

säläh Se Kos; kat́s `tuńni või eih‿hobõsõlõ `andaj‿juvva eik‿`kaaru, ku hopõń hämm om ja kost sõidust tuĺl 

Se Kos; iɫɫośs oĺl külʔ ku hobõstõgak‿`keĺliga sõidõti Se Ts; esäl oĺl üts vana hobõsõpalakõnõ Se L; latsõ 

`aiva hobõsit `nurmõ Se Ja  

horka horka horkat truubi suitsuluuk võõdõti horka uśs vaɫɫalõ Se  

`hospodikõnõ imestushüüatus: jumalukene `hospodikõnõ, `taivakõnõ, kas nu̬u̬r‿rahaldaʔ ommaʔ Se; 

`hospodikõnõ, [ma olen] katõsakümmend säidse, `katsass pääl! Se  

hot́ kas või [sa] hoiaʔ hot́ `aaśtak vai kat́s, keldoʔ omma siss kõ̭gõ alalõ Se; hot́ ti minno sõimakõ vai 

`kitkek‿kaʔ, maʔ eik‿kuulõʔ Se  
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hot́s kas või hot́s koɫmõst päävästki rekistee·riʔ ärʔ, sõ̭ss olt (oled) õ̭ks riśtiinemine Se Kos  

huba huba hupa pude, rabe  

hubisõm(m)a hubistaʔ hubisõss hubisi värelema, võbisema siss ku sügüse piḱäʔ ü̬ü̬ʔ ja kõ̭iḱ hubisõss ja 

habisõss, siss joht taha ais‿siih elläʔ Se 

hud́o hud́o hud́ot vilets, halb; vanami̬i̬śs üteĺ: oo, hud́o mi̬i̬ĺ, hud́o ki̬i̬ĺ, säänest kaŕust mat‿`tihka aik‿kodogi 

viiäʔ Se Kos  

huhmõŕ `huhmrõ huhmõrd uhmer kańebi [ma] suŕbi arʔ `huhmrõh, tei jauhast Se Ja; kaarak‿kahriti 

`huhmrõh, `peḱliga pesseti `huhmrõh, koorõt‿tuĺli ärk‿külest suurõmbalt Se 

`huhtma `huhtaʔ huht huht́ huha 1. loputama utõti utõti nikavva ku `peḱli sai kesvä `ku̬u̬riga kokko, sõ̭ss 

sõgla pääl huheti ärʔ Se V 2. nüpeldama võik‿ku ta ku̬u̬l (surm) kätte saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ Se Kos  

`huhtsam(m)a huhastaʔ `huhtsass huhaśs ~ `huhtsõm(m)a huhastaʔ `huhtsõss huhaśs kergelt pesema, 

loputama kiroda saʔ, küll ma `huhtsõ neol‿`luidsa arʔ Se  

hukah raisus; katki, korrast ära  

hukka katki; raisku; surma mint‿tiiä, kes `akna hukka lei Se; inemise saa as hukka, a elo `paĺli ärʔ Se Kos  

hukkama hukadaʔ hukkass hukaśs rikkuma, raiskama; vägivaldselt tapma vanast, ku käśsigap‿`peśti, sõ̭ss 

hukka as `olgõ Se Kos; iḿmist või‿i tappa, ku ta `pahru `otsõ, siss hukkat liha arʔ Se  

hulga palju  

hulgahna hulgakesi hulgahna kõ̭iḱ sääl `keträseʔ Se Va 

hulguss hulgusõ hulgust hulgus üt́s hulguss `eĺli śaal naidõ talla pu̬u̬l Se A  

hulk hulga `hulka suur kogus, hulk siss tuĺl [poiss]`kihlätsegaʔ, siss oĺl jo hulga `rahvagaʔ Se Pod  

`huĺkma `huĺkiʔ huĺk `hulke huĺgi hulkuma  

hull hullu `hullu pöörane; jube lut́ik om `võ̭õ̭ralõ huɫɫ Se; kulõ itse naaśõkõnõ, śoo vü̬ü̬kudamine om 

hullõmb ku matõma·tika Se  

`hullama hulladaʔ `hullass hullaśs vallatlema, hullama huulõ `väŕmmisest saa aik‿kelle midägiʔ, tu̬u̬ õ̭nnõ 

`poissagah‿hulladaʔ Se Kos 

huĺotam(m)a huĺotaʔ huĺotass huĺot́ hunti peletama, hurjutama sajarahvass lät́s sutt takah ajama ja 

huĺotamma Se  

hummaĺ humala humalat humal  

hummog ~ hummok hummogu hummogut hommik pühi hummok Se; hummok om targõp õdakut Se Kos; 

ku pühäbä hummog tuĺl, siss oĺl kõ̭igil `väegah‿hüä Se; ku [lehm] kaŕast `maahha jääss, siss tõõsõ 

hummogu om [perenaine] varahhappa hoolõh Se Kos 

hummogult hommikul, hommikuti varahhappa hiideti õdagult magama, hummogult `varra `tuĺti üless Se 

Kos; imä tuĺl säńgü `vi̬i̬rde hummogult kell kolʔ ai ülest Se Kos; mi̬i̬l‿lät́si hummogult `tü̬ü̬hhü ärʔ Se Kos; 
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õdagult [ma] pańni kohetusõ `hapnõma, ü̬ü̬ hapaśs, hummogult jo `arki kaśti leevä Se Kos; hummogult siss 

ḱulʔ `varra `ańti süvväʔ Se Kos 

hummok vt hummog  

hummõń homme  

hundameńt hundameńdi hundameńt̀i vundament  

huńn huńni `huńni vurr  

hurisama huristaʔ hurisass hurisi urisema; vurisema  

hurm hurma `hurma uim; oim  

huŕrin hurina hurinat vurin  

husisamma husistaʔ husisass husisi teatud häält tegema; visisema  

huśs huśsi `huśsi uss, huśs pańd arʔ jala Se Kov; huśs ai kat́s `nõkla suust `vällä, mi̬i̬śs üteĺ, et kaes‿śoo 

om katõ nõglaga huśs vi̬i̬l Se; sivvuhädä om ku lat́s `siĺmiga kõ̭õ̭ `käändless, ülest kaess ja ki̬i̬lt aja `vällä, 

jah, nigu huśs Se  

huśsi/sõ̭naʔ nõidussõnad ussihammustuse ravimiseks -viin viinast ja surmatud ussist valmistatud leotis 

(liigeste määrimiseks)  

`hussama hussadaʔ `hussass hussaśs vaevaliselt põlema 

`hussuma `hussudaʔ `hussuss `hussu vaevaliselt põlema, visisema, suitsema 

hu̬u̬g hu̬u̬ `hu̬u̬gu hoog  

huul ́ huulõ huult huul huulõ `väŕmmisest saa aik‿kelle midägiʔ, tu̬u̬ õ̭nnõ `poissagah‿hulladaʔ Se Kos; 

huuĺ sai hämm, ki̬i̬ĺ saa as hämmgiʔ Se Kos  

hu̬u̬ĺ hoolõ hu̬u̬lt hool, mure; hoolitsus, järelevalve ku [lehm] kaŕast `maahha jääss, siss tõõsõ hummogu 

om [perenaine] varahhappa hoolõh Se Kos; liinah liinahu̬u̬ĺ, maal maahu̬u̬ĺ Se Kos  

huulits huulidsa huulitsat tänav sõda tuĺl huulitsit piteh, `aidu piteh Se Kos; liinah ommah‿huulidsa 

höölädüʔ, tamalat‿taḿbiduʔ Se Kos  

`hu̬u̬ĺma `hu̬u̬liʔ hu̬u̬ĺ `hu̬u̬le hooli hoolima  

huulõkõnõ dem < huuĺ noorõʔ ajavak‿kud́rakõsõp‿pähä, `väŕmväk‿küüdse keseʔ, `väŕmvä huulõkõsõʔ Se 

Kos  

hu̬u̬/nisa kevadkogrits; kuhikmürkel  

`hu̬u̬nõkõnõ dem < hoonõh [pärast sõda] kiä ańd kelle `määntse `hu̬u̬nõkõsõ, teḱk tu̬u̬st edimäld tarõkõsõ 

Se Kos  

hu̬u̬ṕ hoobi `hu̬u̬pi hoop, löök  

`huupi umbropsu; asjatult, kasutult  
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hu̬u̬ś hoosõ hu̬u̬st õõs, urg `poiskõnõ `tüḱnüt‿taha`hu̬u̬stõ `sisse Se| Vrd uuś 

hu̬u̬v́ hoovi `hu̬u̬vi õu meil oĺl vinne `mu̬u̬du höörik hu̬u̬v́ Se  

hõbõhhõnõ hõbõhhõtsõ hõbõhhõst hõbedane hõbõhhõnõ keṕp, kullanõ nupp? – rüä kõŕs Se; hõbõhhõtsõʔ 

aia pośtiʔ, `väega illośs maja Se Kos| Vrd hõpõnõ  

hõdrass `hõtra hõdrast habras, õrn  

hõhadaʔ vt `hõ̭õ̭hkama 

hõhv hõhva `hõhva lehmmullikas, õhv hõhv üt́sindä `väega `mü̬ü̬ge Se Sa; meil jäi üt́s hõhv `haigõss Se T  

hõhvakõnõ dem < hõhv olõki ei mul lehmäkeist, hõhvakõnõ om Se Sa  

hõi hüüatus: hei  

`hõikama hõigadaʔ `hõikass hõigaśs hüüdma, hõikama imä esä `hõikasõ ülest niʔ, ruttu ruttu, latsõʔ ülest 

Se; ku ma `hõika: paru, mis sa ti̬i̬t? sõ̭ss määǵ mullõ `vasta, mäḱätäss Se 

`hõikma `hõikuʔ hõik hõiḱ hõigu korduvalt hüüdma, hõikuma tütäŕ jäi lavva nuka pääle norotama, tõõsõh‿

hõigih‿hõigiʔ, ni es tulõki inäp üless Se  

hõim hõimo `hõimo sugulane; suguvõsa kõ̭iḱ hõim kutsutass kokko, ku `puhtõʔ ommaʔ Se; mul om paĺlo 

`hõimo Se Pod; meil oĺl `väega suuŕ ja rikaśs hõim Se  

`hõimlanõ `hõimlasõ `hõimlast sugulane  

hõimu/päiv kolmas pulmapäev vanast `peeti kol `päivä `pulmõ, kolmass oĺl hõimupäiv Se 

hõkõrdama hõkõrdaʔ hõkõrdass hõkõŕd laginal naerma  

hõkõrdõllõma hõkõrdõllaʔ hõkõrdõllõss hõkõrdõlli pidevalt lõkerdama `poiskõsõ m‿mugu hõkõrdõllivaʔ 

Se 

hõlahhuss hõlahhusõ hõlahhust himu, igatsus  

hõllõ hõllõ hõllõt halgas, lahe, kergesti lõhenev  

hõlm hõlma `hõlma hõlm; sisekohakäänetes embus vanast karati `ümbre `tsõ̭õ̭ri, a mis not‿tetäss, hõlmah 

ja hõlmah Se  

hõĺoma hõĺloʔ hõĺoss `hõĺlo aeglaselt liikuma mõ̭ni lut́ik om nit‿t́siĺlokõnõ, et näet ku lina pääl hõĺoss Se 

Kos| Vrd heĺoma  

`hõlpsahe hõlpsasti ma olõsi rahu, ku maʔ ni `hõlpsahe koolõsi, ku mum‿mi̬i̬śs Se 

hõ̭ng hõ̭ngu `hõ̭ngu 1. (hingatav) õhk; hingeõhk; hingamine ta es saa `kuagi moodo pääl ollaʔ, võt́t hõ̭ngu 

kińniʔ Se; kussõḿ puhuti `hõ̭ngu täüś, `pańti `hernes‿`sisse Se Kos 2. lõhn kõ̭iḱ tarõ hõ̭ngaśs tu̬u̬d lina 

`si̬i̬mne `maasla`hõ̭ngu Se Kos 3. raas, kübe  

hõ̭ngukõnõ dem < hõ̭ng| õhk pangõ käŕbigus‿`salvõ, sõ̭ss leeväle (viljale) and iks `vaihtõpääl kost tu̬u̬d 

hõ̭ngukõist Se  
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`hõ̭nkama hõ̭ngadaʔ `hõ̭nkass hõ̭ngaśs lõhnama; lehkama kõ̭iḱ tarõ hõ̭ngaśs tu̬u̬d lina`si̬i̬mne `maasla 

`hõ̭ngu Se Kos; suvõl `ku̬u̬ĺja lätt `lämmäga ilotuss, nakass `hõ̭nkama Se Kos  

hõpõ hõpõ hõbõhhõt hõbe [ta] jauh `kulda ni hõ̭õ̭ŕd hõbõhhõt Se; saanum‿mullõ taa kuld ni hõpõ ni tõld ni 

rattaʔ Se Kos 

hõpõ- hõbedane, hõbe- oĺliva mul nu̬u̬ hõpõ keediʔ ja rahak‿küleh Se; Vaśsolõ ma kumardi, et sullõ iks 

anna hõpõ `ait́uma (pruutneitsi laulust) Se Kos; vanaimä oĺl nii rikaśs, ku ütest salvõst `tõistõ mõõdõti 

hõpõ `ruublitüḱke `mõ̭õ̭tmõgaʔ Se; sõlõ rinnah, hõpõ kraaḿ kõ̭iḱ Se 

hõpõnõ hõpõdsõ hõpõst hõbedane timäst `kaśvi hõpõnõ puu Se| Vrd hõbõhhõnõ 

hõrak hõragõ hõrakõt punane sõstar 

hõrril hõrila hõrilat orel  

hõrrõ hõrrõ hõrõhhõt hõre, harv ku `tat́rik hõrõhhõp külbeti, siss sai terrä inäbä Se Kos  

`hõtra vt hõdrass  

hõtsk hõdsu `hõtsku õõtsuv soopind, õõtsik  

`hõ̭õ̭hkama hõhadaʔ `hõ̭õ̭hkass hõhaśs hõõguma  

`hõ̭õ̭hkum(m)a `hõ̭õ̭hkudaʔ `hõ̭õ̭hkuss `hõ̭õ̭hku hõõguma  

hõõlass `hõ̭õ̭la hõõlast rida, viirg  

hõõrahhutma hõõrahhutaʔ hõõrahhut hõõrahhut́ pisut hõõruma ma hõõrahhudi [hame] alosõga, ni oĺl 

kirbul elo väläh Se Kos  

`hõ̭õ̭rdma `hõ̭õ̭rduʔ hõ̭õ̭rd hõ̭õ̭ŕd hõõru ~ `hõ̭õ̭rma `hõ̭õ̭ruʔ hõõruma sa hõõrut minno hańdsagaʔ, vaest 

mas‿sütü ärʔ Se; t́orgatimi rida arj‿ja hõõrimi arʔ, riivemi ärj‿ja pańnimi poslamaslat pääle Se T; [ta] 

jauh `kulda ni hõ̭õ̭ŕd hõbõhhõt Se; kussõḿ jalaga hõõruti tuha pääl, sai `ohkõnõ Se; lavvap‿pidi kõ̭õ̭ 

`ośjuga `hõ̭õ̭rma Se 

häbehhüseʔ pl häbehhüste häbehhüisi naise välimised suguelundid, häbemed eih‿haaru rõivast 

kavvõmbakõistõ, kulla latsõkõsõʔ, peräkõrra nakasõʔ häbehhüse `vällä tulõma (liiga lühikestest riietest) 

Se L  

häbendellemä häbendelläʔ häbendelless häbendelli häbenema `hindälgi no vaia häbendelläʔ `nu̬u̬ri, 

noorõh [ma] häbendelli mehe˛essä ja immä, no häbendelle minijit, ku ark‿koolõ, siss naka ait‿tu̬u̬h ilmah 

kedägi häbendellemä Se Kos; vanast peläti, häbendeldi, oĺl häümaa Se Kos  

häbü häü häpü häbi häbü ot́s õ̭ks hüä paiga, au `arma asõma Se; no olõ õih‿häpü eip‿`peĺgü Se; vanast 

mõtõldi, et kos tu̬u̬ `häügaʔ et `lahku lät́s Se Kos| Vrd häpe  

hädä hädä hätä 1. raske olukord; vaev, raskus; puudus, viletsus taa hät́ti jää äiʔ Se; unõga om `pistü hädä, 

lasta õik‿kui `maadaʔ Se 2. viga, haigus, tõbi poolõni `aaśtagani oĺl lat́s hädäh Se; maʔ eśs kogoni rehe 

`siugu, esi oĺli paks ja rehe `õkva ja latsõlõ nakaśs `küĺge hädä Se 3. vajadus, tarvidus, soov kes sinnäl‿

`luḿpi jalp‿paĺlo `ḱaugiʔ, hädä sinnäm‿minnäʔ Se Kos  

hädäkene dem < hädä oh hädäkene, [ma] arh‿harisi suidsutamisegaʔ Se Kos  
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hädäline hädälise ~ hädälitse hädälist vigane; abivajaja vanast oĺl hädäli`t́si inäbä ku noʔ Se Kos; 

mehe˛imä üteĺ, et śoo (poiss) `jäässkinä hädäline Se; ilmah `kõ̭iki om, kõ̭kõsagama`t́si hädäli`t́si Se Kos  

hädä/päiv hädapäev  

hähn hähnä `hähnä rähn  

hähäʔ pl `hähki `hähki pulmad  

häidseh `häitsme ~ `häitse häidsend ~ häidseht õis  

häieh `häide häieht heie villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ, `väiga halvaʔ `häideʔ Se; [ta] lät́s kao 

salvõ pääle `häidit `ki̬i̬rdmä Se  

häiehtämä häiehtäʔ häiehtäss häieht́ (takku, linu) koonlast heideks venitama, heietama  

häierm häiermä ~ häiermu häiermät ~ häiermut õis  

`häitsemä häidsedäʔ `häitsess häidseśs ~ `häitsämä häidsädäʔ `häitsäss häidsäśs õitsema kuŕgik‿ka 

`häitsese muntkõrra puustalt Se; pipõŕ `häitsess, `häitsess, ni satasõ `iärmekeseʔ arʔ, ni `kõtru olõki eiʔ 

Se; rüäʔ `häit´siʔ, väĺgiga palot́ rüä ärʔ Se  

`hälbämä hälbädäʔ `hälbäss hälbäśs halvama võõrassimä kaʔ oĺl katõsakümmend ütesä `aaśtaga vana, 

hälbät maah Se| Vrd `hälvämä 

`hälbüss `hälbüse `hälbüst halvatus täl tu̬u̬ kura poolõ päält oĺl `hälbüss löönüʔ Se V| Vrd `hälptüss, 

hälvätüss  

häll hällü `hällü 1. häll, kätki hüä lat́s tunnuss `hällü Se Kos; mi̬i̬śs meeleldäʔ, hopõń jaɫaɫdaʔ – lat́s ja häll 

Se Kos 2. kiik lihavõttõ `aigu oĺl seo mäe pääl häll, tõõsõ mäe pääl häll Se Kos; kiä ańd kat́s munna, kiä 

kolʔ hällü tegijäle Se Kos; imä üteĺ: `laulkõ latsõʔ jakapäävä äält, seo om hällü ääĺ Se Kos; paŕgiga 

(hulgakesi) saa ain‿nik‿kõvastõ põkadaʔ, katõgese saa põkadaʔ, sõ̭ss lätt häll kõvastõ Se; suvidsõpühist 

`laotõdi häɫɫ ärʔ, talvõl olõ õs üleväh Se; vedelähe ripõndõllõt hällü küleh, sõ̭ss võit `maalõ kas‿sataʔ Se  

`hälläne `hälläse `hälläst linavästrik  

hällükene dem < häll| kätki latsõ hällükenegi oĺl `ku̬u̬rma perä `küĺge köüdet Se  

hällütäm(m)ä hällütäʔ hällütäss hällüt́ hällitama, kiigutama vanast last hällütedi, raudlu̬u̬m käve 

nõdõrmaga ülest `alla Se  

`hälmä `hällüʔ häll `häl´le hällü kiikuma mõ̭ni `hälle nii kõvastõ et `maalõ ka sattõ Se 

`hälptüss `hälptüse `hälptüst halvatus piḱk pańd jala arʔ ja tu̬u̬st `leigi tälle tu̬u̬ `hälptüse `küĺge Se V| 

Vrd `hälbüss, hälvätüss 

`hälvämä hälvätäʔ `hälväss hälväśs halvama nu̬u̬ŕ mi̬i̬śs om ärh‿hälvät Se Kos| Vrd `hälbämä  

hälvätüss hälvätüse hälvätüst halvatus piḱk pańd jala arʔ ja lei hälvätüse mano Se V| Vrd `hälbüss 

`hälptüss 

hämm hämme `hämme 1. märg, niiske eśs [ma] hoiõ koṕikut nigu `hämmest lät́s pioh Se Kos; sõ̭ss oĺl jälʔ 

hüä `põimaʔ, ku `rõivah‿hämmes‿säläh oĺliʔ Se Kos; ku `kunna `näede hämme ṕaal [märjas kohas], üldäss, 

et `varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺm Se; kat́s `tuńni või eih‿hobõsõlõ `andaj‿juvva eik‿`kaaru ku hopõń 

hämm om ja kost sõidust tuĺl Se Kos; huuĺ sai hämm, ki̬i̬ĺ saa as `hämmgiʔ Se Kos; `väega nakaśs `vihma 
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valama, valama, poisit‿tuĺlik‿kodo, kõ̭iḱ hämmeʔ Se 2. niiskus, vedelik kõiv `peĺgäss jo `hämme Se; kat́s 

`aaśtakka oĺl mehe˛esä säńgü pääl (voodihaige) ja täl oĺl hää (väljaheide) ni hämm (kusi) säńgü pääl Se 

Kos  

`hämmämä hämmädäʔ `hämmäss hämmäśs 1. (sisse) kastma; märjaks tegema tätä tuĺl läbi iu, hämmäśs 

jalakõsõʔ arʔ Se; päävihk `pańti haḱilõ pääle, et ku vihm tuĺl, siss `hämmä äs rüäpäid ärʔ Se; ah́o`luuda 

iks [ma]`häḿssi ja tu̬u̬ luvvagap‿pöhe `tuhka Se Kos; `määntse `oigõ `vi̬i̬ga vai külmäga mingass kiä 

`kuuma `leibä hämmäśs Se Kos 2. kõrvale võtma  

hämmäŕ hämärä hämärät hämarik, videvik Vrd hämärik 

hämmätüss hämmätüse hämmätüst kaste, soust kardohkit keedeti ni hämmätüst tet́ti kaʔ Se Kos; 

hämmätüse `sisse `laśti munna Se  

`hämmümä `hämmüdäʔ `hämmüss `hämmü niiskuma, pehastuma kaḿmidsõkõnõ `hämmüss ärʔ ni `kat́skiʔ 

Se; pido `aigo leeväpaɫap‿`pańti lavva `vi̬i̬ri pite, siss viinagaʔ `hämmü ärʔ Se  

hämo hämo hämmo hämar inne päävänõsõngut, ku vi̬i̬l hämo oĺl, `aeti jo üless Se Kos  

hämärik hämärigu hämärikku hämarik, videvik | Vrd hämmäŕ 

häpe häpe häpet häbi sul olõ õih‿häpe `kinkõstkiʔ Se| Vrd häbü 

`härbäńn `härbäńni `härbä`ńni uhke elumaja, häärber  

häŕg härä `härgä härg [ta] köüt́ härä sinnä siss kõivo `küĺge kińniʔ Se Pod  

härm härmä `härmä 1. härmatis ku inne `taĺsipühi, inne vastast `aaśtakka kolm `vu̬u̬ri jo puu härmäh om, 

sõ̭ss saa iks vilä suvi, leevä suvi Se Kos 2. õhuke riie timä kõ̭gõ `võidsõ ni `mähke jalaʔ härmägak‿kińniʔ 

Se  

härmäkene dem < härm| pits verrev põllõkõnõ oĺl i̬i̬h ja põllõl härmäkenegi all Se Kos  

härmäne härmädse härmäst hõre, õhuke härmäne rõivass oĺl tõrvaga tett, sõ̭ss tu̬u̬ oĺl suu i̬i̬h [kihulaste 

tõrjeks] Se Kos  

härmä/perseʔ kirju hernesort `valgit `heŕ nit oĺl ni oĺl härmä`persit, `sääntsek‿kiriväʔ, nu̬u̬k‿ki̬i̬ is 

`pehmehe, nu̬u̬t‿`tahtsõ kavvak‿kivväʔ Se -vitäi ämblik viie kablaga härmävidäjä kiri (koemuster) Se Kos; 

härmävidäjä võrk Se Kos 

härä/piim vedelik seisma pandud kohupiima peal kohopiim `pańti [talveks] külmä vi̬i̬ `sisse, tu̬u̬ oĺl 

häräpiim Se; kohopiim `pańti vi̬i̬ `sisse, tu̬u̬ oĺl vi̬i̬piim, a lat́silõ peteti et om häräpiim Se -si̬i̬ń tõmmu-

riisikas  

`hästeʔ hästi, korralikult mullõ timä `väega meelüss `hästeʔ, tu̬u̬ es meelüʔ nip‿paĺlo Se; ku lina `häste oĺl 

är `aigunuʔ, siss võt́t `hinde vallalõ Se| Vrd `höste, `hüäste  

hää hää hääd 1. hea, kõlblik, sobiv 2. headus, kasu Vrd hüä 3. kraam; varandus ĺatt pää ni hää kaʔ Se 

4. mingi asi (eufemismina) kat́s `aaśtakka oĺl mehe˛esä säńgü pääl (voodihaige) ja täl oĺl hää ni hämm 

(kusi) säńgü pääl Se Kos  

`häädümä `häädüdäʔ `häädüss `häädü hävima, kaduma mi̬i̬h‿`häädü palamisega arʔ, et jää äs `kleitigi 

`säĺgä Se| Vrd `häömä  
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hääh mis, ah (küsivalt) hääh? mul om jok‿`kuuldmist paĺlo `puuduss Se  

häälitsäm(m)ä häälidäʔ häälitsäss häälit́s meelitama; silitama  

hää/tego heategu | Vrd hüätego  

`häömä `häödäʔ häöss `hävvü hävima, kaduma | Vrd `häädümä 

`häötäm(m)ä `häötäʔ `häötäss häöt́ hävitama  

häü vt häbü 

`häüläne `häülätse `häüläst häbelik  

häüläss `häülä häüläst häbelik taa sääne häüläss, `julga ais‿süvväʔ Se 

häü/maa häbenemiskoht vanast peläti, häbendeldi, oĺl häümaa Se Kos; vanast oĺl `perreh pelü`maada, 

hällü takah häü`maada Se Kos 

häüsendämmä häüsendäʔ häüsendäss häüseńd ilastama  

häüss häüsä `häüssä ila; tatt `naksi nu̬u̬ häüsä ja sülej‿`ju̬u̬skma suust Se  

`häüstäm(m)ä `häüstäʔ `häüstäss häüśt häbistama `tiukamine om, ku tõõnõ sinno `häüstäss ja suditass Se  

häüsä/lõug ilalõug  

häüsätämmä häüsätäʔ häüsätäss häüsät́ ilastama; lohakalt tegema  

`höste 1. hästi, ilusti; korralikult mia [ma] ti̬i̬, ni kõ̭iḱ om `höste Se; ti̬i̬v‿`väega `höste elädeʔ Se; latsõʔ, 

`katkõt‿ti̬i̬h‿`höste kińniʔ, ti̬i̬ olgõs‿säńgüh Se Kos; leib kuivati `höste ärk‿ku suhaŕ jo Se Kov; kel kui 

`lõikuss lätt, kui `höste Se; eik‿kuulõʔ ei näeʔ ni `höste ku näi Se Kos; mup‿peremi̬i̬śs maśs raha ka `höste 

Se Kos| Vrd `häste, `hüäste 2. palju kruuss um `höste vähäp ku tuuɫ Se  

`höstehe hästi ma inäp näe ei `höstehe Se Sa  

höö hirmutushüüd ma rüüsähhüdi naĺla viluss höö: sõ̭ss ku mõtst́siga lät́s `mõtsa nigu tuulõgaʔ Se Kov  

höölitsämä höölidäʔ höölitsäss höölit́s hööveldama  

höölädäʔ vt `hü̬ü̬lämä  

höörigukõnõ dem < höörik  

höörik höörigu höörikut ümar(ik), ümmargune meil oĺl vinne `mu̬u̬du höörik hu̬u̬v́ Se; määness tu̬u̬ säńg 

oĺl vanast, nii üteh otsah pińk, tõõsõh otsah pińk, koll‿`lauda, a veere pääle `pańti sääne höörik puu Se; 

`triiḱmise katalka oĺl nigu höörik puu Se 

höörähhütmä höörähhütäʔ höörähhüt höörähhüt́ näpu vahel korraks hõõruma ku kirp sei, siss ku [ma] 

höörähhüti, siss oĺl jalg `kat´ski kirbul Se P  

höörähtüm(m)ä höörähtüdäʔ höörähtüss höörähtü äkki pöörduma  

höörätäm(m)ä höörätäʔ höörätäss höörät́ hööritama [sa]`naksit nuiagat‿tu̬u̬d last höörätämmä 

(masseerima) Se  
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höörütäm(m)ä höörütäʔ höörütäss höörüt́ veeretama; ümmarguseks rullima; hõõrutama lavva pääle võtõti 

tu̬u̬ [vatsa] kohetuss, ni pio pat́ukõsõss latsutõdi arʔ, höörütedi arʔ ja aho i̬i̬h küdseti arʔ Se; [ma]`naksi 

`võidu höörütämmä Se; lavva pääl [ma] vaĺadi leevä ärʔ, noh höörüdi Se 

höüd höü ~ hövvü `höüdü praht, peenike puru  

hüdsekene dem < hüd́si  

hüd́si hüdse hüst süsi ravvanõ ku̬u̬k oĺl `kruuśsigaʔ, kruuśs oĺl otsah, muidu saa aih‿hüt́si `vällä `kiskuʔ Se 

Kos; [ma] tulõ kodo, siih `mut́ku tuha lõhn, hüdsele kõ̭iḱ paɫanuʔ Se Kos  

hüdükene hüdükese hüdükeist udemeke  

hüppämä hüpädäʔ hüppäss hüpäśs hüppama  

hürisemä hüristäʔ hürisess hürisi jorisema; mürisema  

hürmähhütmä hürmähhütäʔ hürmähhüt hürmähhüt́ korraks häält tõstma; käratama  

hüŕril
1
 hürilä hürilät kala: rünt 

hüŕril
2
 hürilä hürilät tõre  

hürss hürsü `hürssü 1. linamasin 2. lohakalt punutud pael või köidik 

hürähhäm(m)ä hürähtäʔ hürähhäss hürähti uratama (korraks) 

`hüvvüss hüvvüse hüvvüst headus 

hüä hüä hüvvä 1. hea, kõlblik, nõuetele vastav; meelepärane, meeldiv kussõḿ puhuti `hõ̭ngu täüś, `pańti 

`hernes‿`sisse, sõ̭ss oĺl lastõl hüä `raptaʔ Se Kos; muni `ütless hüä jutu pääle kak‿kuradi Se Kos; tü̬ü̬mihet

‿tuĺlik‿kaʔ hüäl meelel, maninu õ̭nnõ Se Kos; hüv́vi `päivi [ma] olõ nännüʔ, kõ̭kkõ olõ nännüʔ Se; ku olõ õs 

hainadsõ olõʔ `väega, oĺl hüä rüǵä, sõ̭ss tet́ti üt́sildek‿`ku̬u̬kõsõʔ Se Kos; häbü ot́s õ̭ks hüä paiga, au `arma 

asõma Se; selle võta as [isa] `ańdit hüäst, et kosilanõ `tahtsõ võttaʔ, a vanõmba es tahav‿võttaʔ Se| Vrd 

hää 2. parem 3. üsna, päris `rõiviid oĺl hüä paĺlo Se; sulõng oĺl hüä süvä Se 4. headus; kasu, tulu hüvvä 

tege veid́ot‿taa viin Se Kos| Vrd hää 

`hüäkene 1. imestushüüatus oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕjä,`taivakõnõ olõss 

lugõnun‿ni kirotanuʔ Se 2. (kinnitavalt) hea küll  

hüäss heaks, jaoks  

`hüästeʔ hästi | Vrd `hästeʔ, `höste  

hüä/tego heategu | Vrd häätego 

`hüübümä `hüübüdäʔ `hüübüss `hüübü hüübima, kallerduma  

`hü̬ü̬lämä höölädäʔ `hü̬ü̬läss hööläśs hööveldama liinah ommah‿huulidsa höölädüʔ, tamalat‿taḿbiduʔ Se 

Kos  

`hüürläne `hüürläse `hüürläst herilane  

`hü̬ü̬vli `hü̬ü̬vli `hü̬ü̬vlit höövel `kirstut‿tet́ti, sõ̭ss `lasta ka `pańti ja küle alap‿`pańti `hü̬ü̬vli lastuʔ Se  
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I 

i ~ iʔ vt ei ~ eiʔ 

idu idu ~iu itu idu  

idänem(m)ä `iädäʔ ~ idänedäʔ idäness idäsi idanema  

igratam(m)a igrataʔ igratass igrat́ hööritama, vigurdama  

iǵä iä iḱä 1. eluaeg; teatud eluperiood nip‿paĺlo oĺl [mul] hüvvä, ku uma mihega noorõtsõh iäh `eĺli Se; 

massas‿sada `ruublit arʔ, sõ̭ss iä sullõ mastõrah `tervüist paɫɫõldass Se; är [ma]`eĺli mehega iä nii et tä 

muɫɫõ vaśt sõrmõga tikahhut́, tu̬u̬d olõ õs Se Kos; vanast [ma] käve iä üte `sukmańnigaʔ Se 2. vanus  

iǵävene iǵävetse iǵävest 1. igavene, igavikuline 2. täielik, tõeline, tohutu; väga, päris  

iǵäväss igavesti, igaveseks  

iǵäväst igaveseks [sa] ihaku uik‿kooldaʔ, siin mi olõ `kośtmah, sinnäl‿lähä iǵäväst Se 

iherüss iherüse iherüst jõeforell |Vrd eherüss 

`ihkama ihadaʔ `ihkass ihaśs ihkama, ihaldama [sa] ihaku uik‿kooldaʔ, siin mi olõ `kośtmah, sinnäl‿lähä 

iǵäväst Se 

`ihnam(m)a ihnadaʔ `ihnass ihnaśs ihnusest raatsima `ihna es `jaɫgu kińnik‿`käńgiʔ Se  

ihnõh ~ ihnõhʔ `ihnõ ihnõht ihne, kitsi  

iho iho ihho 1. keha, kere 2. nahk; nahaalune lihaosa virgal hobõsõl jalah‿hanguh, laisal iho säläh Se Kos 

3. emakas  

iho/alastõ ihualasti -katõh ~ -katõʔ -kattõ -katõht kehakate `rõivańardsokõnõ säläh, iks ihokatõʔ om 

Se -karv ihukarv -üt́sindä ihuüksi [ta] ihoüt́sindä eläss Se  

ihv́t ihv´ti `ihv´ti mürk |Vrd kihv́t 

ihv́tine ihv́titse ihv́tist mürgine |Vrd kihv́tine 

i̬i̬h 1. ruumiliselt ees, eespool; eespoolsel alal, esiküljel ku ma iks kohe lää, ilo iks i̬i̬h lätt Se Kos; verrev 

põllõkõnõ oĺl i̬i̬h Se Kos; härmäne rõivass oĺl suu i̬i̬h Se Kos; [pulmalised] tuĺlin‿nelä jaɫgrattaga i̬i̬h ja 

viiśtõ·iśskümme hobõst ka oĺl mu sajah Se Kos; hopõń lät́s kõvastõ i̬i̬h minemä, `poiskõnõ jovva as kińnip‿
pitäʔ Se; suuŕ meri oĺl [tee peal] i̬i̬h Se; lavva pääle võtõti tu̬u̬ [vatsa] kohetuss, latsutõdi arʔ tiĺlokõsõss, 

höörütedi arʔ, aho i̬i̬h (ahjusuul) küdseti arʔ Se; sa saisa siih eläjil i̬i̬h, eläjä `lätvä `viĺjä Se 2. ajaliselt 

varem; tulevikus üt́s inemine võt́t laulu i̬i̬h, sõ̭ss tõõsõʔ jäl `üt́liʔ takah Se Sa  

i̬i̬h/pu̬u̬l eespool  

`i̬i̬spä ~ i̬i̬ss/päiv esmaspäev neĺli viiś linarabahhajat oĺl, `i̬i̬spä tuĺlis‿`sisse, pu̬u̬ĺpühä lät́siʔ Se; pu̬u̬ĺpühä 

oĺl siss tu̬u̬ pulm lät́s, pühäbä lät́s siss tu̬u̬ vakk, `i̬i̬spä siss jälp‿pidotõdi Se S; `i̬i̬spävä (sündinud lehm) oĺl 

Eeśo Se Kos 
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i̬i̬st 1. ruumiliselt eest, eestpoolt; eespoolselt alalt, esiküljelt kual päśsi hopõń vallalõ i̬i̬st (rakkest) Se 

2. ajaliselt enne, eelnevalt imä `ütless lat́silõ i̬i̬st, latsõʔ `ütlesep‿`perrä Se Kos; määne `mõŕsa mõista as 

i̬i̬st üldäʔ, toolõ võõdõti sõ̭ss sõ̭naline i̬i̬st`ütlejä Se 3. asemel, asendajana lasits um sääne illośs, 

`vaɫgõkõnõ, tu̬u̬ um kaśsi i̬i̬st Se Kov; mat‿taha not‿tu̬u̬d, ku tõõnõ `ütless mu i̬i̬st Se P 4. vastu, väärtuses; 

võrra; tasuks kerikost `vi̬i̬di sinnäs‿süvväʔ, kerigu raha i̬i̬st ostõti [vanadekodusse] Se Kos; siss `pańti toolõ 

vanalõ naaśelõ latsõ `vasta `võtmise i̬i̬st, õga üt́s pańd ni paĺlo ku pańd, tu̬u̬ kutsuti paabaraha Se; maʔ 

umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ ei Petseri liina i̬i̬st anna õi arʔ Se Kos 5. käest, tegevus- või 

mõjusfäärist eemale latsõʔ habõʔ üt́s tõõsõ i̬i̬st tu̬u̬d t́sia kamarat Se; kup‿poḿm satass, siss om kõ̭iḱ läbi, a 

tulõ i̬i̬st kõ̭iḱ hoiuss Se Kos  

iist/`võt́ja algataja, organisaator -`ütlejä eeslaulja määne `mõŕ sa mõista as i̬i̬st üldäʔ, toolõ võõdõti sõ̭ss 

sõ̭naline i̬i̬st`ütlejä Se P 

iḱim igime igimet ige  

ikk iku ikku nutt  

`ikma ikkõʔ ikk iḱk ikõ nutma, itkema peräst lat́s nakaśs `ikma, imä pańd `väelüsi nisa `suuhhõ Se; kup‿
`puhtõ ommaʔ, sõ̭ss ikõtass sõ̭nnu (lauldakse itkulaule) Se 

iks ikka haina`aigu iks oĺliv‿viisoʔ Se| Vrd õ̭ks  

ikunõ ma oĺli muido ka sääne ikunõ Se  

ikukõnõ dem < ikk  

ikuline ikulise ikulist nutune `sääntseh paigah või ei ikuline ollaʔ Se Kos 

iḱäv igävä igävät igav mi̬i̬ʔ lotoda siih, nu̬u̬ŕ istuss, tu̬u̬l om iḱäv Se Kos; ku [sa] takah `kaedõʔ, ku umaʔ 

lääväʔ, sõ̭ss saa `väega iḱäv elläʔ Se P  

`ilda hilja mat‿`tehnä õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst `peetäss üleväh Se Pop 

`ildappa hiljem  

`ildast hiljaks | Vrd `iltsest  

ilestämä ilestäʔ ilestäss ileśt siluma; silitama, paitama leevä [ma] vaĺadi ärʔ, ilesti ärʔ, siss sai leeväl illośs 

ku̬u̬ŕ Se; veli `istõ, ileśt pääd ja jõi Se; susi kõ̭õ̭ ileśt ki̬i̬lt ohembast nigu täl saass magõhhõp helü Se| Vrd 

hilestämä  

iĺjä/päiv kalendritähtpäev: eliapäev, 25. juuli iĺjäpäiv vai jakapäiv, tu̬u̬ om üt́s Se; `vindläse `kutsva 

iĺjäpäiv, mi̬i̬k‿kutsu iks jakapäiv, taa om üt́s pühi kõ̭iḱ Se 

illahhutma illahhutaʔ illahhut illahhut́ hilinema ku üt́s vu̬u̬ŕ pu̬u̬ĺ `tuńni [sa] illahhudat, olõ õim‿midägi, a 

ku nakatki illahhutma, siss tulõvap‿pahandusõʔ Se  

illahtuma illahtudaʔ illahtuss illahtu hilinema imäl illahtu tu̬u̬ `kiisla`ki̬i̬tmine Se  

illanõ illadsõ ~ `iltsõ illast hiline; hiljutine lehmäʔ jäik‿ka `iltsõst `nüssäʔ, aig om illanõ Se; tiiäk‿kas 

`Maaŕa ka ĺatt taa varahhitsõga (varase bussiga) vai ĺatt `iltsõpaga? Se Kos; ütek‿kadaja maŕa ommaʔ 

`iltsõmpaʔ, nu̬u̬ saavas‿sügüsetseh jaoh `vaĺmist Se Kos 

ille ille illet sile; libe illośs ille kõva nahk Se  
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illośs ilosa ilosat ilus, meeldiv; korralik illośs oĺli ma noorõst, ilma illośs oĺli maʔ Se; illośs pereh oĺl, tu̬u̬d 

ma eip‿petä eik‿kitäʔ Se; lasits um sääne iĺlośs, `vaɫgõkõnõ Se Kov; tuĺl jo timä śaalt `põrgost, sai ti̬i̬ 

pääle, oĺl iɫm iɫɫośs jap‿päiv `paistu Se Kos; näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺgist, voonaviɫɫost 

ilosist (rhvl) Se Kos; makõ helü, illośs helü Se Podg; iɫɫośs oĺl külʔ ku hobõstõgak‿`keĺliga sõidõti Se Ts  

ilm1 ilma `ilma ilm(astik) tuĺl jo timä śaalt `põrgost, sai ti̬i̬ pääle, oĺl iɫm iɫɫośs jap‿päiv `paistu Se Kos  

ilm2 ilma `ilma 1. maailm; maapealne elu no ommaj‿jo kõ̭iḱ tu̬u̬h ilmah (surnud) Se Kos; pujas‿saava inne 

`ilma ku imä? – haina ruaʔ, kuhi Se Kos; kõ̭iḱ ilm sü̬ü̬, väidsega ei lõigadaʔ, lavvalõ õip‿pandaʔ? – imä 

nisa Se Kos; milless seo maailm nok‿ka naid `lat́si jätt ja `lahku mindäss, a ilma `algnõst saaniʔ oĺl ka 

tu̬u̬d Se Kos; `tüt́rik sai `ilma (maa peale) tagasi uḿmi `ehtidegaʔ Se Kos; kat́s kikkakõist üle mäe 

`taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? – siĺmäʔ Se Kos; paĺlo käve iks tä maad maśsindõgaʔ, poolõ 

`ilma pudardõgaʔ Se Kos; nimä olõ õs vi̬i̬l `ilma saanuʔ (sündinud) nu̬u̬p‿`põrsaʔ Se Kov; käügu ui üle ri̬i̬ 

`vehmre, käügu ui üle ratta `vehmre, `lasku ui `kaśsi läbi `jalgu, sünnüss lat́s `ilma, sõ̭ss latsõl paĺlo viku 

(õpetussõnad rasedale) Se V; ütesä puutäüt olõ ma toonuʔ `lat́si `ilma Se Pod; ilma imeh, üt́s pallai küle 

all, tõõnõ vi̬i̬l aia pääl kuioss Se; ku [ma] ark‿koolõ, siss naka ait‿tu̬u̬h ilmah (teispoolsuses) kedägi 

häbendellemä Se Kos 2. inimesed, rahvas pangu uih‿`hinda `hindälle, las ilm pand Se Kos; kittü eiʔ eiss 

hinnäst, las iɫm kitt Se; ku `mitmast küläst tulõva kokko, kos sääl `joudsõ ilmalõ [kingitusi] `andaʔ Se; sõta 

taha aiʔ, olgur‿rahu maa˛ilmalõ, rahu riśti`rahvalõ, siss õ̭ks ilm eläss Se Kos; tu̬u̬d õ̭ks olõ õs et latsõj‿
jäteti tuulõlõ tougadaʔ ja ilmalõ kasvataʔ Se Kos 

ilm3 ilma munikõrd `ańti ilm`ki̬i̬tmäldäk‿kaʔ nu̬u̬s‿sooligup‿pinile ette Se; mi̬i̬ʔ ei saaʔ ilm jumalaldaʔ üle 

olõ kõrrõ minnäʔ, ku jummaĺ eit‿tiiäʔ Se| Vrd ilma1  

ilm4 väga, ilmatu | Vrd ilma2  

ilma1 1. (millestki) ilma palanuk‿käveʔ eśs `korjamah [külas], a no palanut joht `kiäki ilma ka jätä es Se; 

no minga mi esä mata, ku sa ilma peńnildäʔ Se Pod; ilma `lõikusõldat‿tet́ti jalat‿`tervest Se Kos 2. tasuta 

vanast oĺl `aŕstmine kõ̭iḱ raha i̬i̬st, no om ilma Se| Vrd ilm3  

ilma2 ilmatu, väga meil oĺlip‿poisiʔ ilma `ahnõʔ, meil ośtik‿kõrvalt maad Se; ilma illośs oĺli maʔ Se; sõ̭ss ti̬i̬ 

iks kavva noorõ olt, ilmakavva ilosaʔ Se Kos| Vrd ilm4  

ilma/`aigo asjata, ilmaaegu -aśandaʔ asjata, ilmaaegu | Vrd ilmaśaldaʔ  

ilmadu tohutu, väga palju  

ilmah kunagi, ilmaski  

ilm/aśaldaʔ asjata, ilmaaegu ilmaśaldaʔ anda aip‿`perstki lakkuʔ Se; tu̬u̬ avaĺd arʔ, et ilmaśalda [ma] taṕi 

sõ̭saramehe arʔ Se| Vrd ilmaaśandaʔ  

`ilmlik `ilmligu `ilmlikku tohutu, väga, palju  

`ilmusi~`ilmuisi ilmsi, avalikult  

ilo ilo illo 1. ilu, kaunidus jäŕv `oĺlgi Saarõkülä ilo Se 2. lõbu, lust ku ma iks kohe lää, ilo iks i̬i̬h lätt Se 

Kos; ilo iks ette tulõvaʔ, naĺaʔ ummak‿`küĺge nakahhanuʔ Se  

ilodu ilodu ilotut 1. inetu, ilutu suvõl `ku̬u̬ĺja lätt `lämmäga ilotuss, nakass `hõ̭nkama Se Kos 2. ebasünnis 

neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿suku gik‿kuu lõ õiʔ, `õkva iɫodu, kõ̭iḱ kääväk‿külä `aidu pite maasikit kakkuh Se Kos  

ilodubakõnõ komp dem < ilodu  
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iloduss ilodusõ ilodust kenadus  

ilosabakõnõ komp dem < illośs  

ilosahe ilusasti; korralikult rüä põimu `aigo katõkeśke laulimi, lelotimi ni ilosahe ku Se; ku ilosahe ja 

`ausahe ma hoiõ uma latsõʔ Se P; peremi̬i̬śs niit `haina ja `kullõss, et küls‿sai hüä kaŕ uss, `väega laul 

ilosahe Se; ime ehit́ ilosahe, sõ̭saŕ `sääde `säätsähe (rhvl) Se  

ilosakõnõ dem < illośs tu̬u̬ sääne ilosakõnõ oĺl Se; kopõ̭l `võeti viiso seest, nii `jäigi ilosakõnõ Se Kos; 

`puitsõp‿`preeśkeseʔ oĺliʔ, sinnäp‿pit́sitedi `sisse võid, siss `saiõ ilosakõsõʔ, naglalitset‿tüḱüʔ Se Kos  

ilosappa ilusamini tütäŕ iks nurisass et ḱau iks ilosappa Se 

ilostama ilostaʔ ilostass ilośt ilustama, kaunistama  

ilostuss ilostusõ ilostust kaunistus rüv́vil ilostust oĺl tu̬u̬ pudsu all ja pääle pudsu oĺl sääne haĺass 

`ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos  

ilostõ ilusasti; korralikult imä puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja köüt́ ilostõ kińniʔ [harja tegemisel] Se Kov 

ilotohe inetult  

ilotõllõma ilotõllaʔ ilotõllõss ilotõlli lõbutsema  

`iltsest hiljaks `tihka ait‿`tü̬ü̬hhü minnäʔ, ku [sa] `iltsest `jäädeʔ Se| Vrd `ildass 

`iltsõppa hiljemini hummugu kell kat́s`aeti kõ̭kõ `iltsõppa üless Se  

ilvess/hain villpea -pää villpea  

ime ema ime ehit́ ilosahe, sõ̭saŕ `sääde `säätsähe (rhvl) Se| Vrd imä  

imeh `imme imeht ime mul sai `väiga imeh (imestasin väga) Se; ilma imeh, üt́s pallai küle all, tõõnõ vi̬i̬l 

aia pääl kuioss Se; vot om imeh Se Kos 

imehtellemä imehtelläʔ imehtelless imehtelli korduvalt imestama  

imemä immeʔ imess `iḿmi imema 

imetämä imetäʔ imetäss imet́ imetama  

iḿmisekene dem < iḿmiss  

iḿmiss ~ iḿmiśs iḿmise iḿmist emis susi kakaśs iḿmisel kõtu puruss Se Kov; meil kolʔ iḿmist Se Kos; 

iḿmist või‿i tappa, ku ta `pahru `otsõ, siss hukkat liha arʔ Se  

iḿmitsemä iḿmidäʔ iḿmitsess iḿmit́s immitsema  

imp rohkem, enam (mitte) umma morro pite saa õik‿`ḱavvuʔ imp Se Kos; ma kellätoŕnih uma `pääga 

kanna aiʔ imp `ḱavvuʔ Se| Vrd inäb  

imä imä immä 1. lapse ema; emaloom viiś last imäle mahass arʔ `üśkä, a viiele latsõlõ immä maha aiʔ 

`üśkä Se; uni magusap mett, a ahi `armap immä Se Kos; kolm `aśja om, mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat 

paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos; pujas‿saava inne `ilma ku imä? – haina ruaʔ, kuhi 

Se Kos; oĺl vika minijide man, oĺl vika iḿmi man Se Kos| Vrd ime 2. kõnetlussõna: ema; vanaema; vanem 
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naine 3. särgi pihaosa `hammõ imä ni `hammõ `käüse oĺlil‿linadsõʔ Se Kos; `hammõ imä `rõivakõnõ vai 

määne taht ńardsukõnõ Se  

imä- emane, ema(s)-  

imäk ~ imäkäss imäkä imäkät emakas imäk om `haigõ Se; imäkoda vai imäkäss tu̬u̬ om üt́s kõ̭iḱ Se; 

sõ̭saral käü imäkäss `vällä kõ̭õ̭ Se 

 imäkene dem < imä noh imäkene, panõ `tütre [haua] pähütsehe taa liĺl Se; imäkesel iks `tahtu us lat́silõ 

`ostaʔ, esäl olõ õs nii halõnduist Se; imäkene, ma olõ kuk‿katõ tulõ `vaihhõl Se  

imä/koda emakas sõ̭saral käü imäkäss `vällä kõ̭õ̭, imäkoda vai imäkäss Se -leht́ taime idulehele järgnev 

leht  

imänd imändä imändät emand  

imäne imädse imäst emane kõ̭õ̭ olõ õi esädse `aaśtaguʔ, om imätsit `aaśtakku kah Se; ku olõ õis‿`siĺmi 

kaiaʔ, siss taa poiśs kah iks imädse pala (naise) `hindälle saa Se  

imä/puu emaihu imäpuu `hiusõkõnõ (sünnijuuksed) `pöeti ärʔ, miä imäpuust tu̬u̬ hiuss Se  

inama inadaʔ inna inasi inisema  

ińdsile irevil(e)  

ińdsitellemä ińdsitelläʔ ińdsitelless ińdsitelli pidevalt itsitama latsõ ińdsitelli õ̭nnõ Se  

`ińdsümä `ińdsüdäʔ `ińdsüss `ińdsü irevile minema, harguma  

inemine inemise inemist 1. inimene inemine om kuri ku kõtt om tühi, pini om kuri ku kõtt om täüś Se Kos; 

inemine aɫastõ, hamõh puuh? – künneĺ Se Kos; inemine raud oɫõ õiʔ Se; ega ma ei olõm‿muśtinõ inemine, 

ma olõ nügäne inemine Se 2. elanik  

inemisekene dem < inemine keväjä pańd huśs ärʔ, ni inemisekene kõ̭iḱ suvi `põśsi Se  

inemise/lat́s inimlaps -`sü̬ü̬jä inimsööja a merest tuĺl katõtõi·śs`kümne `pääga patt `vällä, tu̬u̬ oĺl 

inemise`sü̬ü̬jä Se Kos  

`ińgli `ińgli `ińglit ingel| Vrd `eńgli  

Ingluss/maa Inglismaa  

inisämä inistäʔ inisäss inisi inisema  

inne1 1. enne; varem inne lihavõõdõt säidse nädälit määnestki `laulu laulõta as Se 2. vanasti inne `ḱauti 

`paĺja jalaga `rohkõp Se Kov; siss atõti nu̬u̬k‿kandsuʔ inne üless, selle et sinnät‿`tüv́vi jäi muni pää (käsitsi 

rukkipeksust) Se Kos 

inne2 ainult, vaid sõ̭ss mähästi inne, nii samatõ visati tu̬u̬ vü̬ü̬ `ümbreʔ Se; haik kisk inne suud ammulõ Se; 

kiä inne küläh `haigõst jäi, sõ̭ss jälm‿`Maaŕa poolõ `ru̬u̬hhi küüsümä Se Kos; agu `piḱne kärähhüt́ inne, nii 

lei aida paɫama Se Kos| Vrd õ̭nnõ  

innebä ~ innembä 1. varem innembä oĺlil‿linarabahhajak‿kõ̭õ̭ `vinläseʔ Se 2. pigem muni innembä ärʔ 

`määtäss ubinaʔ, at‿tõõsõlõ ei annaʔ Se 
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innebüsi ~ innembüsi ennemalt, vanasti; aegsasti `eht́ke iks `eht́ke innebüsi astõkita, minekitä (rhvl) Se  

innemb ennem, parem innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ Se 

inne/vanast (väga) vanasti innevanast oĺl vatsk Se  

ińnine ińnidse ińnist eelmine, endine  

inäb ~ inämb ~ inäp (harilikust) rohkem, enam; (eitavas lauses) sugugi, rohkem (mitte) no inäp `naata ai 

lõõnaht `sü̬ü̬mä, kurõv‿vei `lõuna arʔ (kurgede äralennuga jäi üks toidukord vähemaks) Se Kos; siss inäp 

pińni ravidsa aik‿ku susi kaŕa man Se| Vrd imp  

inäbä 1. (harilikust) enam, rohkem; (eitavas lauses) sugugi, rohkem (mitte) sat‿`tiiden‿noorõbist paĺlo 

inäbä Se; vanast oĺl hädäli`t́si inäbä ku noʔ Se Kos 2. enamasti liiva maa pääle iks inäbä tet́ti `tat́rik Se; 

üte hobõsõga iks inäbä sõkati Se  

inäbät ~ inämbät enam (mitte), rohkem tä olõ õs inäbät ni `väikene Se; veli es küüsü ka inämbät ku üte 

kot́i rüḱi pridanat Se  

inäbüsi ~ inämbüsi enamasti  

inämb vt inäb 

inämb/jago enamasti hüvvä tege veid́ot‿taa viin, inämbjago õ̭ks `halvust Se Kos  

`irama iradaʔ irra irasi irisema  

`irvellemä `irvelläʔ `irvelless `irvelli pidevalt irvitama sinnät‿taha as minnäkiʔ, vanami̬i̬śs `väega `irvelli 

läbi Se| Vrd iŕvitellemä  

iŕvitellemä iŕvitelläʔ iŕvitelless iŕvitelli pidevalt irvitama| Vrd `irvellemä  

`iŕvmä `iŕviʔ iŕv `irve iŕvi irvitama  

is 1. ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) [naistel] talvõl suurõ külmäga `ṕu ksõ olõki is jalah Se; 

tohi is inne `lehmigi `välläl‿`laskõʔ, ku [ma] soe ärä hai Se; mi̬i̬k‿küläh `sääńtsit `vaesit olõki is, kel `lat́si 

olõ õs Se Kos| Vrd as, es, us, õs, äs, üs 2. mitte mustal rüv́vil muud es olõki is ku kaaruss oĺl koet nii 

`ümbrek‿`käüste Se| Vrd as, es, õs 

isahhama isahtaʔ isahhass isahti isu tundma, isunema  

`iśkmä `iśkiʔ iśk `iśke isi lõnga korrutama  

iso iso isso isu, himu  

isonõ isodsõ isost isukas; näljane  

issänd issändä issändät issand  

`iśtjäʔ pl `iśtjide `iśtjit ühisketrus a tu̬u̬ nii kutsuti et `iśtjäʔ, kutsuti nii, seto kommõ oĺl sääne Se S; a no 

`poissa tuĺl `ü̬ü̬sess õ̭nnõ sinnäk‿koh `iśtjäʔ oĺliʔ Se S; t́surat‿tuĺli `istõlõ, `tsuśksit‿tikugak‿`ku̬u̬t́slihe Se Sa  

`istma `istuʔ istuss `istõ 1. istuma ega `istuh tulõ õim‿midägiʔ Se; ku sina haigutõllõt, sõ̭ss tu̬u̬, kes kõrval 

istuss, tu̬u̬l ka tulõ ruttu haik Se; istutass pääle nigagu perse ärp‿`pit́süss `istuh Se Kos; mi̬i̬ʔ lotoda siih, 
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nu̬u̬ŕ istuss, tu̬u̬l om iḱäv Se Kos; `taĺsipühi pu̬u̬ĺpühä inne istuta as `sü̬ü̬mä ku õdagu tähet‿`taivahe tuĺliʔ 

Se Kos; mõ̭ni säidse katõsa `aaśtakka joʔ ku [ta] istuss tüŕmümajah Se Kos; muntkõrra `kungut kah 

`maahha, ku pińgiotsakõsõ pääl istut Se; pu̬u̬ĺpühä õdago [ma] lät́si jälk‿kohegit‿`tandso, tet́ti `tsõ̭õ̭ri ja 

oĺli `istmise mängoʔ Se P 2. ühisketrusest osa võtma maḱki (minagi) oĺli sääl Truba küläh `riśtämäpu̬u̬l oĺli 

`istmah, `tuĺti `perrä ja võt́i voḱi kaʔ, `ket́rsi sääl Se; `tüt́rigu õ̭nnõ käve `istmah Se; ku `istma `mińti, siss 

`võeti vadsakot́t ja piimäliud kah [kaasa] Se 

istutama istutaʔ istutass istut́ 1. istutama `ritka istutõdass, a ŕoonaʔ naak‿kasusõ esiʔ Se 2. kartuleid maha 

panema noid ma murra as `maahha kardoka `iärmekeisi, siss koorõʔ istudi `maahha Se  

`istõline ühisketrusest osavõtja kat́s kolm tüḱkü oĺl noid `istõliisi, olõ õs `paĺsidõ Se J 

`istõlõ ühisketrusele [sa] võt́it uma ketso üteh ja lät́sit `istõlõ Se; t́surat‿tuĺli `istõlõ, `tsuśksit‿tikugak‿

`ku̬u̬tslihe Se Sa; t́surat‿tuĺli `istõlõ, naĺati pääle sääl Se Sa 

itse itse itset ristiema; vanem sugulane riśtämm `omgi itse Se; esä sõ̭saŕ kutsuti itse Se; kulõ itse 

naaśõkõnõ (ristiisa naine), śoo vü̬ü̬kudamine om hullõmb ku matõma·tika Se  

iu vt egi  

iva˛ańgõĺ iva˛ańgõli iva˛ańgõlit evangeelium ni paṕp lät́s siss pańd põɫɫõ ette, võt́t iva˛ańgõli kätte Se Kos 

`iädäʔ vt idänem(m)ä 

`iäkene dem < iǵä tiid kup‿piḱk seo `iäkene vi̬i̬l om elläʔ Se Kos 

`iälgiʔ iialgi mup‿pääliin om Vana-Irbosk, sinnä ma eśsü üi `iälgi ärʔ Se Kos  

`iäline `iälitse `iälist ealine  

iä/mulk jääauk  

iäne `iädse iäst jääga kaetud, jääne mäeʔ oĺlit‿talvõl `iädseʔ Se Kos 

`iärmess `iärme `iärmet ~ iärmest idu keväjält oĺlij‿jo kardoka `iärme jo kasunuʔ Se  

`iärmekene dem < `iärmess 1. õieleheke pipõŕ `häitsess, `häitsess, ni satasõ `iärmekeseʔ arʔ, ni `kõtru 

olõki eiʔ Se 2. iduke noid ma murra as `maahha kardoka `iärmekeisi, siss koorõ istudi `maahha Se  

iä/tilk jääpurikas  

`iätäm(m)ä `iätäʔ `iätäss iät́ jäätama 

 

J 

ja ~ jaʔ ja vanast olõ õs lennukit ja luhi`laiva Se Kos; timahava oĺl urbõpäiv, kapst`maaŕapäiv ja 

pühäpäiv, kolʔ pühi `päivä oĺl üte päävägaʔ Se Kos; ku ilosahe ja `ausahe ma hoiõ umaʔ latsõʔ Se P  

jaa vt jagama  

jaah´ jaahe jaaht jahe, jahtunud  
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jaahebakõnõ komp dem < jaah´ ku hüä oĺl `põimaʔ, ku oĺl jaahebakõnõ, ku oĺlir‿`rõivah‿hämmeʔ Se Kos 

jaah/ru̬u̬g külmtoit lihast ja tangudest 

jaaht/liha sült jaahtliha keedeti arʔ, `pańti `liudu Se; `eestläse `ütleseʔ süĺt, a meil ommaj‿jaahtlihak‿

kutsutasõ Se; no lastasõl‿läbi maśsina ärʔ, jaahtlihat‿tetäseʔ Se  

`jaahtum(m)a `jaahtudaʔ `jaahtuss `jaahtu jahtuma  

jaani/hain jaani-õnnehein `võeti jaani`hainu ja `pańti saina pilo vahelõ ega inemise jaost üt́s, siss kua 

`kuivi arʔ, siss üteldi, et śoo koolõss jo arʔ śoo `aaśtaga (jaanipäeva komme) Se -päiv jaanipäev: 24. juuni 

jaanipäävä `ü̬ü̬se kävevä nõial‿`lautõ pidi Se Pop; ku jaanipävä hummogult `mõtsa `aeti `kaŕja, mõni 

tõmmaśs lehmäle tõrvaga vai `täütäga otsa pääle riśti Se Kos; `vihtu iks tetässki inne jaani`päivä Se 

Kos -pääväne jaanipäevane -tuli jaanituli `võtkõ egäüt́s `tunglõkõnõ jaanitulõlt ja tsusakõ `kapstihe Se 

Kos  

jaanu˛aŕ jaanu˛ari jaanu˛ari ~ jaanu˛ari/kuu jaanuar  

`jaarmark `jaarmarga `jaarmarka aastalaat  

jagama jakaʔ jaga jagi jaa jagama, jaotama nimäj‿jaiʔ jo tu̬u̬ kraami `kolmõ `päähhä Se; jagagõ nok‿
kraaḿ `kolmõ `päähhä Se  

jago jao jako 1. jaotatud või jagatud osa (tervikust) vanaimäle om ka jago, viiess jago om vanaimäle Se; 

`ku̬u̬ĺja pandass kohe `külmä jakku (ruumi), muido nakass `hõ̭nkama Se; [ma] võta neĺli jako kõokõllast ja 

üt́s jago elektrisinist, saa `väega illośs rohiline Se 2. teatud hulk, määr koogugat‿`tõmpsi [ma] iks ärʔ 

suurõ jao `tuhka Se Kos 3. omand 4. teatud aeg, ajavahemik, periood kat́s sutt tapõti talvõ jaoh Se V; ütek‿

kadaja maŕa ommaʔ `iltsõmpaʔ, nu̬u̬ saavas‿sügüsetseh jaoh `vaĺmist Se Kos 5. piirkond mehe oĺliʔ ka 

Ukrai·na jao päält Se V 6. liik, sort, tõug 7. muud sait jako? (kas taipasid) Se; siss olõ õit‿taloh määnestki 

jako (edenemist), ku `võ̭õ̭rap‿`präätäseʔ Se Kos  

jah jaatussõna: jah sõ̭ss sai tu̬u̬ vatsk, laǵa jah, ümärgune Se S; `ratsala hobõsõga käve [kosilane kosjas] 

jah tu̬u̬l`aiga vi̬i̬l Se S  

jahi/mi̬i̬śs jahimees  

`jaht́ma `jahtiʔ jaht́ `jahte jahi taga ajama, jahtima  

jahu/pudõ̭ŕ jahupuder  

jahvatama jahvataʔ jahvatass jahvat́ jahvatama uja veereh oĺl kivi, tu̬u̬ jahvat́ kõ̭kkõ Se; käsikiviʔ oĺlik‿

kotoh, noidõga jahvatõdi jälk‿`kaaru, tet́ti `kiislat Se; rüäk‿kasvatõdi ärʔ, tet́ti linnasõʔ, siss jahvatõdi arʔ 

Se; vaja `veśkile minnäʔ, vaja teräʔ esi jahvataʔ Se Kos| Vrd `jauhtam(m)a2  

`jahvma `jahvaʔ jahv `jahvõ jahva jahvatama; peenestama lina`si̬i̬mne aganakõsõʔ ja `määntseʔ `sääntseʔ 

peräpoolidsõ `ańti `t́siolõ, nu̬u̬ kõ̭gõ halvõmbakõsõʔ jahvõti `t́siolõ Se S| Vrd `jauhma  

jakaṕ jaagupipäev: 25. juuli  

jaka/päiv jaagupipäev: 25. juuli `vindläse `kutsva iĺjäpäiv, mi̬i̬k‿kutsu iks jakapäiv, taa om üt́s pühi kõ̭iḱ 

Se; jaka`päivä kolʔ `päivä `peeti, midägi tetä es Se; imä üteĺ: `laulkõ latsõʔ jakapäävä äält Se Kos  

jakk jaku jakku 1. naistesärgi takune alaosa linatsõst `koeti `hammõ `käüseʔ ja `hammõ imä, `paklatsõst 

`hammõ jakk Se Kos 2. (kõrrelise) sõlm, sõlmevahe 3. liiges 4. piisavus, jaguvus; jätk, pikendus olõ õip‿
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pungah jakku ku naaśõp‿Petserehe kääväʔ (ostavad liiga palju) Se 5. muud meil linar‿rabaduʔ, linak‿kõ̭iḱ 

`katsa käänedüʔ, jumala jaku pääɫ suuŕ linarõuk Se Kos 

jakkama jakadaʔ jakkass jakaśs jätkama niit́ kakõśs ärʔ, saa õi nii jakadak‿kui vaja Se; `hammõ alonõ oĺl 

`paklatsõst jakat Se Kos 

jakkuma jakkudaʔ jakkuss jakku jätkuma puuvõisind vaest jakkuss õdagust Se  

`jaklikanõ `jaklikadsõ `jaklikast jätkuline | Vrd jakuline  

`jakma jakkuʔ jakk jaḱk jaku jätkama, sõlmima  

`jaksa `jaksa `jaksat jagus  

jakuline jakulidse jakulist jätkuline, järguline hamõh oĺl kolmõ jakuline: `hammõ imä, `käüseʔ ja alonõ Se| 

Vrd `jaklikanõ  

jalʔ vt jälʔ  

jalagaʔ jalgsi `väega liivanõ ti̬i̬ oĺl, inämbä [ma] lät́si iks jaɫagaʔ Se Kos| Vrd `jalksi  

jalagagiʔ üldse mitte  

jalakõnõ dem < jalg| kehaosa: jalg mõ̭nõl oĺl ka vanast jalakõnõ `haigõ Se Kos; `Maaŕa jovva ai imp 

`joośtõllaʔ, jaɫakõsõ anna ai imp lupa Se Kos; ma päśti tätäl jalakõsõʔ `maalõ, pańni käńgidsekesek‿
kuioma Se; tätä tuĺl läbi iu, hämmäśs jalakõsõʔ arʔ Se  

jalal liikvel kell kat́stõi·śskümme `ü̬ü̬se, siss ommaki vanas‿sitaʔ jalal Se Kos| Vrd jalol  

jala/`rät́kene dem < jalarät́t esäl räbigu `rõivatsõj‿jala`rät́kese all, `paklatsõj‿jala`rät́kesep‿pääl Se 

Kos -rät́t jalarätt, jalanarts jalarät́i oĺlip‿`paklatsõ vai villadsõʔ Se -täüś samm kaŕalatsõm‿mõõdi umma 

`vaŕjo, et mito jalatäüt saa, ku viiś jalatäüt sai, siss oĺl vari `lühkene, oĺl vaia kari kodo aiaʔ Se  

jalg jala `jalga 1. kehaosa: jalg vanast `võ̭õ̭ti haŕassit ni kaḿmitsit, lat́s `saista aij‿`jalgu pääle, vot, mis 

kaḿmidsaʔ Se; piḱk pańd jala arʔ ja lei hälvätüse mano Se V; inne `ḱauti `paĺja jalaga `rohkõp Se 

Kov;`tahtu us kińni j‿`jaɫguga (kängitsetult) minnäʔ, et ark‿kakudõs‿`saapaʔ Se; üte jala otsah (ühel jalal) 

[ma] `kaŕksi viiś`versta käńgäldäʔ Se; `jaɫgo `käńkti aida reṕi pääl Se Kos; kae nov‿vanar‿`rõipõgi 

`pandvas‿siidikapuda `jalga Se Kos; kärmäśs and `ḱasku käsile, a laisal koolõss kunn jala ala Se Kos; 

`t́siakõnõ lei paṕilõ pää `jaɫgu `vaihhõlõ Se; talvõl suurõ külmäga `ṕuksõ olõki is jalah [naistel] Se; tä 

kõ̭gõ kapõŕd jalost, saa õs `ḱavvuʔ Se; [ma] käve paĺastõ `jalgugaʔ, siss noidõ rüä `kandsagak‿kõ̭iḱ oĺlij‿

jalav‿veridseʔ Se Kos; [tüdrukud] `ostvas‿siidi sukakõsõʔ, kääväh‿hii-haa, olõ õij‿jalolõ ḱulm Se Kos; 

t́siga lät́s alt paṕi `jalgu Se Kos; siss [ma] kumardi kolm kõrd jumalalõ `jalga (kumardasin maani) Se; oĺl 

sääne mu̬u̬d, kosilasõlõ mano ja kumardi kolm kõrd `jalga Se; imäle leeväpät́s `üśkä ja esäle jummaĺ 

`üśkä, siss kumaŕd jäl tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se; mis tetäʔ, `pińkesel jalaʔ arp‿
pessedüʔ Se Pod; tsõ̭gand kai, üteĺ: teil om piḱäline ti̬i̬ `jaɫgu aɫɫ ja kae, kohe tuĺl minnäʔ – Siberähe Se 

Kos 2. pilutamisvõte 3. alumine kandev osa, alus 4. pikkusmõõt: ca 30 cm  

jalg/laud voki-, kangastelgede tallalaud -ratass jalgratas vanast olõ õs nii jaɫgrat́tit, [pulmalised] tuĺlin‿
nelä jaɫgrattaga i̬i̬h ja viiśtõi·śskümme hobõst ka oĺl mu sajah Se Kos; küll oĺl jälle kaiaʔ jaɫgratast, kuiss 

`taaga sata aiʔ `maahha Se  

`jalgu ette, tülinaks  

`jalgu/vahe jalgevahe [ma] kaḱi linna ja pisi ka ju̬u̬śk `jalguvahet pite `alla Se 
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`jaĺkiʔ vt `jäĺkiʔ  

`jalksi jalgsi | Vrd jalagaʔ  

jalo püstijalu peremi̬i̬śs jalo `põśsi Se  

jaloh jalus, ees  

jalol liikvel | Vrd jalal  

jalots jalotsi jalotsit voodi jalgadepoolne ots, jaluts  

jalotõllõma jalotõllaʔ jalotõllõss jalotõlli korduvalt jalutama vaest tahat väläh jalotõllaʔ Se  

jaluss jalusõ jalust kannus 

jama jama jamma ebatasasus, muhk, mügar  

`jandam(m)a jannadaʔ `jandass jannaśs jändama  

jano jano janno janu  

janonõ janodsõ janost janune  

`jaokõnõ dem < jago  

jao/peräst piiratult, jaopärast kiä kui paĺlo sei, olõ õs iks jaoperäst eiʔ Se  

jaost tarvis, jaoks `võeti jaani `hainu ja `pańti saina pilo vahele ega inemise jaost üt́s Se; ka nii, jumala 

teno, kaeʔ, üt́s (põrsas) jo `omgi paṕi jaost Se Kos 

`jaotama `jaotaʔ `jaotass jaot́ jaotama naṕsiga `jaotõdi lavva vi̬i̬rt piteh, õgalõ ütele `ańti naṕsiga iks toda 

`viina kah [pulmas] Se  

jarmoĺ jarmoli jarmolit lõõtspill ku jarmoĺ oĺl, siss olõ õs `laulmiisi vaiagiʔ Se; jarmolit oĺl mitu tüḱkü 

kirmassih Se| Vrd hermoń 

jauh jauha `jauhha pl. n. jahuʔ jahu kańõbiʔ [ma] suŕbi arʔ `huhmrõh, tei jauhast Se Ja  

`jauhkõnõ dem < jauh| peensuhkur `pańti `sukri `jauhkõsõp‿puistati leevä kiku `vaihhõlõ Se Kos  

`jauhma `jauhhaʔ jauh jauh ́jauha jahvatama; peenestama [ta] jauh `kulda ni hõ̭õ̭ŕd hõbõhhõt Se; sõ̭ss oĺl 

nui `pistü sääl [käsikivi] siseh, sõ̭ss `tu̬u̬ga `aeti `ümbre ja jauhõti Se La| Vrd `jahvma  

`jauhtam(m)a `jauhtaʔ `jauhtass jauht́ jahvatama `hernekamma ka tet́ti: `herneʔ nu̬u̬ `jauhtõdiva ärʔ Se| 

Vrd jahvatama  

joʔ 1. (ajaliselt) juba om mul tu̬u̬ hädä olnuj‿joʔ Se; hummogult [ma] ai kaŕa `mõtsa, õdagult kodo`aeti, oĺl 

pääväkene jo jumalih Se 2. ju, muidugi leib kuivati `höste ärk‿ku suhaŕ jo Se Kov; sõ̭ss kutsuti jo noid 

sugulaisi kah, noid mehe sugulaisi [pulma] Se 

jobikõnõ jobikõsõ jobikõst jupike  

joht küll, küll mitte siss ku sügüse piḱäʔ ü̬ü̬ʔ ja kõ̭iḱ hubisass ja habisass, siss joht taha ais‿siih elläʔ Se; 

ma `ütle ka `ültüt, ega es näej‿joht Se Kos 
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`johtuma `johtudaʔ johuss `johtu juhtuma, sattuma `johtu tu̬u̬d, et `paĺli `elläigis‿`sisse Se; johu õs mul Se; 

ku inemine oĺl rassõ`jaɫga, ku näḱk koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `johtu `käega nii `pandaʔ, nii `saigi 

pleḱk ńao pääle Se Sa; `johtu sõ̭ss külänaańõ `tarrõ Se  

`jońma `jońniʔ jońn `jonnõ jońni jonnima lat́s nakaśs `ü̬ü̬se `jońma, es saa `ü̬ü̬se `maadaʔ Se| Vrd `juńma  

joobõrdam(m)a joobõrdaʔ joobõrdass joobõŕd purjutama; hulkuma  

joodik joodigõ joodikõt alkohoolik, joodik jummaĺ hoiat‿toda näiot, kiä joodikõlõ lätt mehele Se; esä oĺl 

joodik, tõi viinaʔ kodo ja jõi Se Pod  

`joot́kunõ `joot́kudsõ `joot́kust joodiku moodi  

jooja jooja joojat jooja  

joonikanõ joonikadsõ joonikast triibuline, joonik 

joonõh hoolitsetud; korras ku om elläi `höste joonõh hoiõt, om liha`tõrdok‿ka tävveʔ Se  

joov́k `joov́ka `joov́kat sinikas  

joosik ~ joośk joośkõ joośkõt siil 

joositõllõma joositõllaʔ joositõllõss joositõlli ~ `joośtõllõma `joośtõllaʔ `joośtõllõss `joośtõlli edasi-tagasi 

jooksma, toimetama `Maaŕa jovva ai imp `joośtõllaʔ, jaɫakõsõ anna ai imp lupa Se Kos  

joosu/vü̬ü̬ kitsas vöö, pruudi kingitus pulmalistele joosuvü̬ü̬ oĺl `koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ ja viie 

langasõgaʔ ja linatsõst langast ja villadsõl‿lõimõʔ Se; joosuvü̬ü̬ oĺl kõ̭gõ vähämbäkene Se  

joro joro jorro joru, jorin sääl timä kõ̭kkõ jorro ai Se  

jorotama jorotaʔ jorotass jorot́ jorutama  

joud jovvu `joudu 1. (füüsiline) tugevus, jõud `märku mul om vi̬i̬l, a olõ õi inäp `joudu ei `võimu Se; 

[hobusega] saa õi jovvugat‿tetäʔ, vaja märgugat‿tetäʔ Se Kos 2. majanduslik seisukord 3. mõjuvõim  

`joudma joudaʔ joud jovva suutma ku üt́s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaśt `joudanu ark‿kistutaʔ Se 

Kos; ku `mitmast küläst tulõva kokko, kos sääl `joudsõ ilmalõ `andaʔ [kingitusi] Se; naistõ puhadeĺnäʔ, 

kat́s tüḱkü oĺl, sõ̭ss sääl kua vi̬i̬l `joudsõʔ, sõ̭ss nu̬u̬ʔ `rahvalõ `präädiʔ Se; [ma] sai siiäm‿mehekodo, sõ̭ss 

`hiiŕssi tu̬u̬d voḱki nigu üsigi `jousõ Se 

jouluʔ hrl pl jõulud  

`joutsahe jõudsasti  

`joutsamp jõudsam  

jovvukõnõ dem < joud  

jovvuline jovvulidse jovvulist jõuline, tugev  

jovvõdu jovvõdu jovvõtut jõuetu  

juhatama juhataʔ juhatass juhat́ kätte näitama, juhatama  
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juht́ juhi `juhti autojuht  

`juht́ma `juhtiʔ juht juht́ juhi 1. sõidukit juhtima 2. majapidamist korraldama  

juɫg julu `juɫgu julgus [mul] olõ õs `juɫgu üt́sindä mano minnäʔ Se| Vrd `julguss 

`juɫgama juɫadaʔ `juɫgass juɫaśs tihkama; julgema ma `juɫga aiʔ üt́sindä `pu̬u̬ti kaʔ minnäʔ Se 

`julguss `julgusõ `julgust julgus| Vrd juɫg 

`juɫgõ `juɫgõ `juɫgõt julge  

`julgõhe julgesti  

jumala täiesti, päris siih om iks jumala (hea) elo Se; [ma] oĺli otsani jumala söömäldäʔ, nii paastõti Se 

jumala/annõh -`andõ -annõht jumalaand; leib, vili  

jumalagaʔ hüvasti tuĺliva vanõmba jumalaga `jätmä Se; [lahkumisel vanematekodust] siss kumaŕd tu̬u̬ 

`mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ, siss ańd suud ja jät́t jumalagaʔ Se; prośsatamine om jumalaga 

`jätmine Se  

jumalakõnõ dem < jummaĺ| oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕjä, `taivakõnõ, olõss 

lugõnun‿ni kirotanuʔ Se; `vü̬ü̬keistki mõista aik‿kutaʔ, jumalakõnõ, `taivakõnõ Se Kos  

jumala/raamat usutekstidest koosnev raamat, pühakiri paṕp haaŕd üldäʔ, et ei avida jumalaraamat eip‿

pühä sõ̭na, no‿m `põrgo poolõ mineḱ Se Kos -riḱk taevariik, paradiis -sõ̭na pühakirjasõna(d), piibel, 

palveraamat -sõ̭nakõnõ dem < jumalasõ̭na [nad] `veiet‿tahar‿riśtteie mano, ti̬i̬ pääle, [kõndimisvõimetu] 

latsõ pańni `maahha ja siss sääl võt́iva langa, et mähevä tu̬u̬ latsõ jaɫakõsõ kińniʔ, loiva jumalasõ̭nakõist 

Se Va  

jumalih loojas hummogult [ma] ai kaŕa `mõtsa, õdagult kodo `aeti, oĺl pääväkene jo jumalih Se  

jumalihe looja kaŕaga kodo [ma] sai siss, ku päiv lät́s jumalihe Se  

jummaĺ jumala jumalat 1. jumal mi̬i̬ʔ ei saaʔ ilm jumalaldaʔ üle olõ kõrrõ minnäʔ, ku jummaĺ eit‿tiiäʔ Se; 

meil linar‿rabaduʔ, linak‿kõ̭iḱ `katsa käänedüʔ, jumala jaku pääɫ suuŕ linarõuk Se Kos; kolm `aśja om, 

mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos; jumalalõ au, es mi̬i̬t‿

tiiä tu̬u̬d tüllü Se L; jummaĺ hoiak‿kas seräknit olõ õi üteh, latsõt‿tuld teku uiʔ Se 2. ikoon inne lihavõõdõt 

nätäĺ `aigu, tu̬u̬ kutsutass urbõpäiv, siss tuvvass urbõkõisi `tarrõ ja pandass jumala ette Se Kos; imäle 

leeväpät́s `üśkä ja esäle jummaĺ `üśkä, siss kumaŕd jäl tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se 

3. hüüatustes; kivinenud väljendites ku `sanna `mińti, sõ̭ss `üĺti: jummaĺ seḱkä sannakõnõ, ku sannast 

`tuĺti, `üĺti: jummaĺ avida. ku külveti, sõ̭ss `üĺti: õ̭ńnistaʔ jummaĺ, a `vasta vaia üldäʔ: annaj‿jummaĺ. ku 

niideti, `üĺti: jummaĺ aṕpi, `vasta vaia üldäʔ: avitaguj‿jummaĺ Se Kos; koolipoisi arvulitseʔ, jummaĺ kup‿
puŕoh oĺliʔ Se Ts; ku uḿmi `lat́si ei olõʔ, siss massa aiʔ ahnidaʔ, oh jummaĺ `võ̭õ̭rilõ habõldaʔ Se Kos; ka 

nii, jumala teno, kaeʔ, üt́s (põrsas) jo `omgi paṕi jaost Se Kos  

jummaĺ/arm armulaud ma `kiṕsi kõrvalõ, et las inne and toolõ tõõsõlõ naaśele `jummaĺ`armu Se  

`juńma `juńniʔ juńn `junne juńni jonnima| Vrd `jońma 

`juńtlikanõ `juńtlikatsõ `juńtlikast 1. ebaühtlane, tombuline 2. jooniline, triibuline vanast `koeti `väega 

ilosa `juńtlikatsõʔ ṕuksiʔ, `valgõ ja verrev ja sinine Se  
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`jupka `jupka `jupkat seelik  

juṕp juṕi juṕpi väike tükk, jupp  

jutakass jutaka jutakast jutukas 

jutt juto jutto 1. kõnelemine, kõnelus, vestlus; kõneaine veli pańd pudõli lavva pääle, ai õ̭ks jutu `maalõ 

Se; muni `ütless hüä jutu pääle kak‿kuradi Se Kos 2. kuuldus, kuulujutt  

jutuss ~ jutuśs jutusõ jutust 1. jutlus 2. muinasjutt jutusõh oĺl nii, a mi̬i̬ʔ olõ õit‿tu̬u̬d nännüʔ Se; tu̬u̬ 

`tahtsõ nii jutussit aiaʔ, latsõʔ kõ̭iḱ `ümbre man Se;`väega `ĺuhkukõnõ jutoss, oɫõ õi illośs Se  

jututama jututaʔ jututass jutut́ jutustama, juttu ajama mõ̭nõʔ puhetõ `aigu jututasõʔ Se  

`ju̬u̬d `ju̬u̬du `ju̬u̬dut see, kellega on joodud minno iks kosõ vana t́sura, lät́si esä `antulõ, maama viina 

`ju̬u̬dulõ (rhvl) Se 

juuda/sitt juudavaik  

ju̬u̬ḱ joogi `ju̬u̬ki jook luhań oĺl `tõrdo, [seal] tet́ti lehmile joogiʔ Se  

`ju̬u̬ma juvvaʔ ju̬u̬ jõi 1. jooma, janu kustutama 2. alkohoolseid jooke tarvitama, purjutama [ma] ei jovva 

`liikvat ark‿ka juvva õiʔ Se Pod; kiä `jõiõʔ ja kuĺadiʔ, nu̬u̬j‿jäiʔ kodo Se; esä oĺl joodik, tõi viinaʔ kodo ja 

jõi Se Pod; ni Sergol ka matusõ pääl `kraami külät, sai süvvän‿ni juvvaʔ Se Kos; mi̬i̬v‿vanõmba ju̬u̬ us, mi̬i̬v

‿vanõmba suidsuda as Se Kos; kośaj‿jõiva (kosjaviina jõid) arʔ ja jäi nii`saandõ tu̬u̬ asi Se  

ju̬u̬ń joonõ ju̬u̬nt joon; triip kad́a noḱki (vaata nüüdki) vi̬i̬l ommap‿`perse pääl sinidse joonõʔ, kat́s sinist 

ju̬u̬nt [peksust] Se Kos; mi̬i̬ imäle tet́ti `riśtiju̬u̬nt `uńdrik Se  

`ju̬u̬ndõ korda  

juuni/kuu juuni ütek‿kadajamaŕa oĺlik‿keväjält, `ümbre juunikuu Se Kos  

juuŕ juurõ juurt 1. (taime) juur, juurikas huśs õ̭ngõrdõlli säält tat́i juurõ alt `vällä Se; `küündlepäävä lätt 

külmä süä `lahki, siss nakass puu juuŕ lummõ `sü̬ü̬mä Se 2. kõrva kinnituskoht `hiusõkõsõʔ jo hiiŕo 

ommaʔ, kõrvajuurõk‿kulõhhunuʔ (rhvl) Se 

juurinõ juuridsõ juurist juurtest valmistatud  

juurõkõnõ dem < juuŕ  

juurõtuss juurõtusõ juurõtust ~ juurõtuist juuretis leevä vaśna oĺl, juurõtuist iks `jäeti Se  

 ju̬u̬sk joosu `ju̬u̬sku jooksmine  

`ju̬u̬skma joostaʔ ju̬u̬sk ju̬u̬śk joosõ 1. kiiresti edasi liikuma, jooksma ti̬i̬ pääl maśsinaʔ `ju̬u̬skvaʔ 

(sõidavad) Se Kos; minem‿mehele, vaja joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld Se; munõ `viśksiväp‿piḱkä 

`maalõ, et ei jovva joostaʔ Se V; t́suraj‿joosivap‿`Piusa, `t́sukliva sääl Se K; valu vaśk ju̬u̬sk `raatõ pidi Se 

Kos 2. voolama, valguma; midagi eritama `ru̬u̬dli `pańti taari `tõrdulõ ala, `ru̬u̬dlidõ pääle `pańti oɫõʔ, 

leib `pańti tüḱä, muidu alt joosõ õih‿haamist taaŕ `vällä Se; [ma] pańni lakad́sij‿`jaɫga, vesi kõ̭iḱ ju̬u̬śk 

`vällä, a tsuvva seest joosõ õiʔ Se; meil ju̬u̬śk uja niguh‿habisi õ̭nnõ Se;`naksi nu̬u̬ häüsäʔ ja sülej‿

`ju̬u̬skma suust Se; `puhta teräʔ joosi eräle, nu̬u̬p‿`pańti kot́ti Se; mu imä laśk soonõverd, [ma]`peĺksi et arj

‿ju̬u̬sk no veri kõ̭iḱ Se Kos 3. edenema, laabuma  
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`juut́ juudi `juuti juut  

`ju̬u̬tma `ju̬u̬taʔ ju̬u̬t ju̬u̬t́ jooda jootma  

 jõgi jõ̭õ̭ jõkõ jõgi| Vrd egi 

 `jõudma jõudaʔ jõud `jõusõ ~ `jõudsõ jõvva suutma `kalõvanõ `sukmańni rõivaśs, kes tu̬u̬ kalõvast 

`jõudsõ paĺlo `ostaʔ Se Va; rebäne jõvva õs inäp `piiri pitäʔ, liha nõ̭na all ja śoogu uiʔ Se| Vrd `joudma  

 `jõuhõʔ pl nahahaigus `jõuhõʔ oĺliva mustaʔ, peenikeseʔ, kohe kellelegil‿lei, kelle käe `sisse vai jala `sisse 

Se; nu̬u̬ õ̭ngõrdivaʔ, nu̬u̬ `jõuhõs‿sääl siseh ja vallu teivä nii, et inemine es jovvak‿`kandaʔ Se  

`jõukahe jõukalt  

jälʔ ~ jalʔ jälle `tõrdohe tet́ti taarilõ olist siɫd, kel olõ õs `oĺgi, tu̬u̬ tõi jalk‿kadajaossaʔ Se; tsuvval `kundsa 

võt́t mulguʔ, [ma] pańni paiga pääle, siss jälk‿käve Se Kos  

jälehhehe hirmsasti, väga üt́s talo suvistõpühi pu̬u̬ĺpühä külj‿jälehhehe `paĺli Se  

jäletühe hirmsasti, väga  

jäĺg jäle `jäĺge 1. (jala, käpa) jälg ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺgi jättü üiʔ Se; 

tarõ täüś umatsit, `üttegi tunnõ õiʔ ? – uma jäleʔ Se Kos 2. arm aŕst `mähke kińnih‿haavaʔ, a ńao pääle 

jäivä jäleʔ Vas  

`jäĺkiʔ ~ `jaĺkiʔ jällegi, uuesti räṕikul oĺl kat́s `pruńti, `jäĺki `pańti kaarusõ sälä pääle, verrev ja haĺass 

Se Ts  

jälle jälle jälehhet jäle, kole mi̬i̬m‿matussih ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ, jälle `õkva om Mõlah Se Kos; 

tulõkah́o om kõ̭kõ jälehhep asi Se; taa asi lät́s jok‿kõ̭igilõ jälehhess Se  

jämme jämme jämehhet ~ jämmet 1. paks, jäme; tüse ku jämmel‿langaʔ, saa paks rõivass Se 2. jämeda-

koeline, tihe 3. suur, ränk  

`jämmüne `jämmüdse `jämmüst jämedune  

`jämtüss `jämtüse `jämtüst tihedus; jämedus  

jäneśs jänese jänest jänes jänese tegeväk‿`kuŕja kaʔ Se  

järeh järel 

`järgi ~ `jäŕgi (ruumiliselt) järele  

järisemä järistäʔ järisess järisi kõmisema kuk‿`ku̬u̬ĺjat `naatass `vi̬i̬mä, sõ̭ss `keĺli põrotõdass nii, et kõ̭iḱ 

järisess Se; kõ̭iḱ järisess, kuk‿`keĺliga `lü̬ü̬di Se  

jäŕv järve `järve järv käve ma `Suurdõ `järve `püüdmä [kalu] kinnastõgaʔ Se  

järvekene dem < jäŕv  

järämä järräʔ järrä järäsi norima, näägutama päävä mi̬i̬śs maka ärʔ ja ü̬ü̬ `otsa, uni tulõ õiʔ ja järrä 

pääle, `sõimass pääle Se  
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`jätmä jättäʔ jätt jät́t jätä jätma; säilitama, alal hoidma tuĺliva vanõmbaʔ jumalaga `jätmä Se; [lahkumisel 

vanematekodust] siss kumaŕd tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ, siss ańd suud ja jät́t 

jumalagaʔ Se; prośsatamine om jumalaga `jätmine Se; tütärd `Krasnaja·ŕskihe iks jätetänü es Se; milless 

seo maailm nok‿ka naid `lat́si jätt ja `lahku mindäss Se Kos; ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit 

minnäʔ, a `jäĺgi jättü üiʔ Se; leevä vaśna oĺl, juurõtuist iks `jäeti Se  

`jäämä jäiäʔ jääss jäi 1. kuskil või teatud seisundis püsima; teatud seisundisse sattuma, muutuma, saama 

kiä `jõiõʔ ja kuĺadiʔ, nu̬u̬j‿jäiʔ kodo Se; eih‿haaru rõivast kavvõmbakõistõ, häbehhüse jääväv‿`vällä Se L; 

sa vinne ki̬i̬lt mõista aiʔ, sa `jääde hät́ti Se; lammass võt́t umav‿viɫɫakõsõ `śaĺga ja lät́s `kõ̭õ̭ga edesi, jää äs 

tarrõ es kedägi Se Kr; `lambaʔ, noid tiiäʔ es `kiäkik‿kos jäiʔ Se; `tihka ait‿`tü̬ü̬hhü minnäʔ, ku [sa] `iltsest 

jäädeʔ Se 2. alles jääma, säilima ainult sann, taa oĺl jäänüʔ Se Kos 

jüri jüri jüŕri jüripäev: 23. aprill  

jüri/päiv jüripäev: 23. aprill ku om kapst`maaŕapävä lumi katusõ pääl, siss jüribä om aiaveereh Se Kos; 

kual latsõl ommas‿seräknä üteh, tuld teku uiʔ inne jüri`päivä Se; inne jüri`päivä `ḱauti jo kõrro kaŕah inne 

`vaɫgõt Se  

jürähhütmä jürähhütäʔ jürähhüt jürähhüt́ närima  

jürämä jürräʔ jürä jüri järama| Vrd ürämä  

 

K 

ka1 ~ kaʔ ka, samuti munõvoori jäl oĺl hainamaa tahe kaʔ Se Kos; a kad́a meil oĺl noʔ `pi̬i̬tre paast kaʔ viiś 

nädälit Se Kos; anna no iks tõsõlõ ka `ḿarku, sak‿ka tii is maa `muɫka ṕaalt ja `taiva `täht́i ṕaalt, sinno ka 

iks om opat Se Kos; t́sassonah iks oĺl `kündlekaŕbikõnõ ja oĺl `kündliid ka Se Kos| Vrd kah  

ka2 vaata, vaat ka nii, jumala teno, kaeʔ, üt́s (põrsas) jo `omgip‿paṕi jaost Se Kos| Vrd kae  

kaab kao ~ kaabo `kaabo kaabu mia tä t́sura pää pääle pańd, tu̬u̬st (sõrmusest) tuĺl kullanõ kaab Se Kos| 

Vrd kaap
1
  

kaabitsam(m)a kaabidaʔ kaabitsass kaabit́s kaabitsema esä tuĺl sannast kodo, üteĺ: kaabidsa väidsegaʔ 

mul `säĺgä Se; havvõ sooligu kaabitsat väidsega ärʔ, keedät ärʔ Se Pod  

kaadsaʔ pl `kaatsu `kaatsu, sg g kaadsa linased või takused meeste püksid mehe˛esä lät́s Pelikov̀va `hainu 

`perrä kat́skümmend `versta talvõl, ai `vaɫgõʔ linadsõk‿kaadsaj‿`jaɫga Se Kos; [sa] `umblõ esäle 

`päälmätsek‿kaadsaʔ, püredä ärʔ, siss las timä aja katõk‿kaadsaʔ `jalga Se  

kaadsakõsõʔ pl dem < kaadsaʔ  

kaal1 kaala `kaala 1. kehaosa: kael sangaʔ oĺlik‿`kaala saliduʔ Se Kos; nä `võtsõ `ümbrekaala üt́stõist ja 

ańnis‿suud Se 2. eseme kaela meenutav kitsam osa  

kaal2 kaalu `kaalu 1. kaalumisvahend, kaal 2. linade kaaluühik: 10 puuda (160 kg) määne neli `kaalu linnu 

saanuʔ, a kõ̭iḱ puhaśs, `paĺli ärʔ Se  

kaaĺ1 kaali `kaali kaalikas  

kaaĺ2 kaali `kaali 1. pruudilinik kaaĺ võõdõti laulatõh päält arʔ Se 2.laudlina kaaĺ oĺl lavvarät́t Se  
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kaalad́siʔ ~ kaaladsõʔ pl kaalat́sidõ kaalat́sit setu naiste hõbemüntidest keed kaalad́si ommaki nu̬u̬t‿

t́saposkaʔ Se Kos; suuŕ `ruublitüḱü kõrd, nu̬u̬ ommakik‿kaaladsõʔ Se; kaaladsõʔ ja kaalakõrd om üt́s Se  

kaala/kõrd väikestest hõbemüntidest setu kaelaehe `ütlek‿kaaladsõʔ, kaalakõrd vai kaalarahaʔ, tu̬u̬ om üt́s 

Se -rahaʔ pl väikestest hõbemüntidest setu kaelaehe kaalarahhu olõ õiʔ, tu̬u̬p‿poig tälle kaalarahak‿kaʔ 

vi̬i̬l Se -rät́t kaelarätt -su̬u̬ń kaelasoon  

`kaaldanõ `kaaldadsõ `kaaldast krae; kaelus `kaaldanõ oĺl olõmah, a kõvõra `puugaʔ, tu̬u̬ tähendäss, et 

lõigati üte poolõgaʔ Se; `kaaldanõ om `ümbre kaala Se 

kaal/kelläʔ pl kuljused esä pańd hobõsõlõ kaalkelläp‿pääle Se  

`kaalma `kaaluʔ kaal kaaĺ kaalu kaaluma  

`kaalsa `kaalsa `kaalsat kaalult raske  

kaap
1
 kaabo `kaapo kaabu| Vrd kaab 

kaap
2
 kaaba `kaapa kapp siss oĺli iks kirstuʔ, siss olõ õs `kaapa, no ommak‿kaabaʔ, ei olõk‿`kirsta Se Kos; 

milless pandass pänilä `hainu `kaapa Se Kos| Vrd kaṕp  

`kaaṕma `kaapiʔ kaap `kaapõ kaabi kaapima 

kaap/küpäŕ kaapkübar  

kaar kaara `kaara kaer `kaaruga olõ õs üvähhämist Se; oĺl kama ka ḱulʔ, tu̬u̬d tet́ti kaarost Se; kat́s `tuńni 

või eih‿hobõsõlõ `andaj‿juvva eik‿`kaaru ku hopõń hämm om ja kost sõidust tuĺl Se Kos; kaarak‿kahriti 

`huhmrõh Se  

kaaŕ kaari `kaari 1. niidukaar 2. viirg, rida pilluti lina maha kõrrast,`võeti `köütest vallalõ ja siputõdi nii 

laḱka kaari `mu̬u̬du Se  

kaara- kaertest saadud või tehtud, kaera- peesütüss tet́ti kaarajahost Se; ku latsõt‿`tahtsõ, siss kaara 

`jauhha puistõti vi̬i̬ `sisse, tu̬u̬ oĺl moɫɫ Se; perehvaaĺkass kala oĺliʔ, sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ, teŕri `ańti, kaara 

`kiislat, kamma Se; kesvä`oɫgõ jak‿kaara`oɫgõ andass hobõsilõ Se  

`kaari kaarjalt, ringiratast  

kaarnidsakõnõ dem < kaarnits kalamehek‿käveʔ, neil oĺl sääne ravvanõ kaarnidsakõnõ Se Sa 

kaarnits kaarnidsa kaarnitsat mahumõõt ja mõõdunõu: (3,8 l) kalamehek‿käveʔ, neil oĺl sääne ravvanõ 

kaarnidsakõnõ, kõ̭iḱ kut́si kaarnits Se Sa  

`kaaŕssma `kaaŕssiʔ kaaŕss `kaarssõ kaaŕsi kraasima | Vrd `kaŕsma 

kaaŕt kaaŕdi `kaaŕti kaart üt́s tark oĺl Petserih, `kaaŕtidõga (mängukaartidega) kai, käe pääle kai ja otsa 

pääle kai Se Pop; olõ õs uĺl tsõ̭gand ka, art‿tuńd `kaaŕtidõgaʔ, üteĺ: teil om piḱäline ti̬i̬ `jaɫgu aɫɫ Se Kos  

kaaruss kaarusõ kaarust palmitsetud ilupael mustal rüv́vil muud es olõki is ku kaaruss oĺl koet nii `ümbrek

‿`käüste Se; vanast oĺl sarahvańnil kaarusõ alap‿`pantu Se; piilkakõsõga [ma] koi kaarusõʔ, pańni alavi̬i̬rt 

pite kaarusõ `ümbre `käüste ja siist rinna mant `alla Se; räṕikul `jäĺki `pańti kaarusõʔ sälä pääle, verrev ja 

haĺass, kaarusõ oĺliv‿verevät ja haĺast Se Ts; rüüd ́oĺl must, linanõ, tu̬u̬l oĺlip‿proimõtõ man ja rinna i̬i̬n 

kaarusõʔ Se Ts  
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kaarõʔ pl `kaartõ `kaartit räästas kabo kaess `kaartõst, `siĺmi pilost pilgutõllõss (rhvl) Se  

kaaś kaasõ kaast kaas lat́s lät́s kao kaasõ pääle ja sinnä jäi magama ni `ku̬u̬li ärʔ Se  

kaasigõʔ pl kaasikidõ kaasikit ~ `kaaśkõʔ pl `kaaśkidõ `kaaśkit pulmalaulikud; kaasitajad  

kaasikutma kaasikutaʔ kaasikut kaasikut́ kaasitama  

kaasitam(m)a kaasitaʔ kaasitass kaasit́ kaasitama  

`kaaśkõʔ vt kaasigõʔ  

kaasõkõnõ dem < kaaś 

kabistama kabistaʔ kabistass kabiśt ehtima, riietama 

kablakõnõ dem < kabõ̭ĺ imä puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja sõ̭ss kablakõsõga köüt́ kińniʔ (harja valmistamisest) 

Se Kov  

kablanõ kabladsõ kablast nöörist tehtud  

kablutama kablutaʔ kablutass kablut́ 1. paelu taha ajama 2. köietama  

kabo kabo kapo tütarlaps kabo kaess `kaartõst, `siĺmi pilost pilgutõllõss (rhvl) Se 

kabõhhinõ kabõhhitsõ kabõhhist noor neiu, naine  

kabõ̭ĺ kabla `kapla pael, nöör; köis ku `Maaŕa `vasta võta aiʔ, siss ḱulʔ lähä pää pääle vette vai kabla 

`otsa (poon enda üles) Se; kańebi kablaʔ oĺlik‿kõvaʔ Se; hanguga pööreti peeńokõnõ kabõ̭ĺ Se Kos; `võeti 

kabõ̭ĺ vai `paklist tet́ti pletenits, `aeti nõgla `perrä (tööjalatsite valmistamisest) Se Kos; pangu uik‿ki̬i̬lt 

`kapla, `laulkõʔ ja olgõr‿`rõ̭õ̭msaʔ Se Kos; kablal‿lavvagu küleh ja sõ̭ss `naati sõkkamma Se; `muŕtass 

eläjä ärʔ, elläi saa nõrk, `kapluga kistass üless Se; tsuvvalõ `tsäŕkmeʔ nõglaga tsusitass nigu om kost 

kablaga võttaʔ Se Kov; viie kablaga härmävidäja kiri (koemuster) Se Kos  

kabõ̭ĺ/`päitseʔ pl nöörpäitsed  

kad́a vaata, näe (siin); ennäe kad́a noḱki (nüüdki) vi̬i̬l ommap‿`perse pääl sinidse joonõʔ [peksust] Se Kos; 

a kad́a meil oĺl noʔ `pi̬i̬tre paast kaʔ viiś nädälit Se Kos; keɫt pandass kad́a kardokidõga ütte patta `ki̬i̬mä 

Se  

kad́ah vaata, näe (siin) nii [ma] hoolidsi `hindälle rahakoṕikat, siss kad́ah sai seo tarõ Se Kos 

kadaja- kadaka- kadajaviisoʔ ommak‿kõvaʔ, kõvõmbak‿ku paiudsõʔ Se P; kadajamaŕa `taari olõ õs paĺlo 

Se Kos  

kadinits kadinitsa kadinit̀sa viirukipann paṕp kaditass kadinitsaga noid `kut́jit Se; kadinitsast tulõ tu̬u̬ 

`kündle sau Se; tooross and paṕilõ kadinitsa kätte Se  

kaditama kaditaʔ kaditass kadit́ viirukit suitsetama paṕp kaditass pühäpävä matusõ arʔ ja lugõ noid 

poḿminanjit Se; paṕp kaditass kadinitsaga noid `kut́jit Se 

kadonuʔ kadonu kadonut surnud kadonuʔ velenaańe tu̬u̬ kuivatuisi `kruussõga jõi tsäid Se; mul kadonu 

vanaimä `eĺli, tu̬u̬ `mõistsõ lakad́sikõisi, `sääńtsit `viisa kutaʔ Se 

kadonukõnõ dem < kadonuʔ  
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kad́rina/sańt kadrisant  

kadsa kadsa katsa kimp; pundar; kera tu̬u̬ (lina), mis [ma] soi arʔ, kääni käänüssehe, tu̬u̬ oĺl kadsa Se; 

kadsa oĺl tu̬u̬ (lina), mis oĺl ärs‿suit, puhass, `präätämise jaost Se; meil linar‿rabaduʔ, linak‿kõ̭iḱ `katsa 

käänedüʔ Se Kos  

kadsu vt katsk 

kadõ kadõ kadõhhõt kadetseja, kade võhlul vinü üiv‿vili ja kadõl kasu uik‿kari Se; muni inemine om kadõ, 

täl eit‿`tahtu `andaʔ tõõsõlõ `ḿarku Se Kos  

kadõhhuss kadõhhusõ kadõhhust kaetamine, nõidumine ku kiä sullõ midä halvastõ `ütless, `ütle `vasta, et 

sullõ hinele kõ̭iḱ, siss saa õik‿kadõhhust, no kuulõ õik‿kadõhhuisi Se 

kadõ̭rna/päiv kadripäev: 25. november (v.k.j. 12. detsember)| Vrd `katri/päiv 

kae vaata olõ õs siss siidikaputit, kae nov‿vanar‿`rõipõgi `pandvas‿siidikapuda `jalga Se Kos| Vrd ka2 

`kaehhama `kaehtaʔ `kaehhass `kaehti kurja silmaga vaatama 

`kaehtam(m)a `kaehtaʔ `kaehtass kaeht́ kurja silmaga vaatama, kaetama  

`kaehhutma `kaehhutaʔ `kaehhut `kaehhut́ kaetama; korraks vaatama 

`kaejat́s `kaejat́si `kaejat́sit pl (hrl väliskohakäänetes) katsikud kiä lät́s `kaejat́silõ, toolõ pidi noorik 

`andma vü̬ü̬ Se; piirakut viiä es `kaejat́sillõ, et sõ̭ss koolõss lat́s ärʔ Se  

`kaema kaiaʔ kaess kai 1. vaatama üt́s tark kai mu käe pääle ja otsa pääle kai ja üteĺ: sa jäät suurõ `murrõ 

ja vaiva `sisse Se Pop; timä `õkvak‿kuk‿kiräst kaess, täl tulõva nu̬u̬s‿sõ̭naʔ nii `loohvkahe Se; `saaja ĺaat, 

`saani `kaetass Se Kos; paṕil poig ja tütäŕ lät́sis‿siss `iɫma `kaema Se Kos; a läḱek‿`kaegõʔ, seo iks määne 

kuniga maja om Se Kos; angõn‿nigu meile vanast `ańti (peksti), sõ̭ss kaek‿ku lää eik‿külä `aidu pite latsõv‿

videlemmä Se Kos; ka nii, jumala teno, kaeʔ, üt́s (põrsas) jo `omgip‿paṕi jaost Se Kos; kabo kaess 

`kaartõst, `siĺmi pilost pilgutõllõss (rhvl) Se; meil ei või vannami̬i̬st `laskõʔ `nu̬u̬ri eläjit `kaema, tollõst saa 

nii ruttu siĺm Se; ku [sa] takah `kaedõʔ, ku umaʔ lääväʔ, sõ̭ss saa `väega iḱäv elläʔ Se P 2. valvama suuŕ 

kari om, mak‿ka neid `ümbret‿`tsõ̭õ̭ri jovva õik‿`kõ̭iki ärk‿kaiaʔ Se Kos; omma kerigu vanõmbaʔ vai 

toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja muidoki Se L 3. külastama 4. hankima, otsima  

kaǵa vaat(a) kaǵa vanami̬i̬śs om `haigõ, puhetõ pääle vaia `hoita rahakõist Se S  

ḱago vt kägo 

kagoh vaat(a) kus  

kagoss vaat(a) kus  

kagost vaat(a) kust  

kagu vaat(a) kui tütäŕ ka kahit́s, et kagu saa õs mul `mintüss, saanu mullõ taa kuld ni hõpõ ni tõld ni rattaʔ 

Se Kos 

kah ka vanast oĺl Trubal kah suuŕ külä Se Kos| Vrd ka ~ kaʔ 

kahanõma kahadaʔ kahanõss kahasi kahanema  
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kahhaŕ kahara kaharat haraline; kohev lina om jo kahhaŕ `väegaʔ, lina kukk lätt vett täüś Vas U; pudsu 

`koeti pulgakõistõ pääl, timä lõigati laḱka, siss oĺl kõ̭iḱ kahhaŕ alt Se  

kahitsam(m)a kahidaʔ kahitsass kahit́s 1. kahetsema, kahju tundma; haletsema ku [ma] lännü üs, siss elu 

iä kahinuʔ Se 2. kaetama  

kahmutuss kahmutusõ kahmutust judin, värin  

kah́o ~ kaih kah́o `kaihho õnnetus; aineline kahju; kahjutunne a ku eśs tegevä ru̬u̬ht, siss `võtva rüḿmigu 

tävve, tu̬u̬d olõ õi kah́o Se Kos  

kah́olik kah́oliku kahólikku kahjulik  

kahr kahro `kahro karu kahr, tu̬u̬ sinnu räńts kup‿paĺlo, tu̬u̬ tapa õi ärʔ Se Sa; maama sü̬ü̬ soe võrra, 

rõivast kakk kahru võrra Se; kahruk‿`kaksil‿lehmä poolõst Se  

`kahŕma `kahriʔ kahŕ `kahrõ kahri ohteid ja kesti eraldama, ivama kaarak‿kahriti `huhmrõh, `peḱliga 

pesseti `huhmrõh Se  

kahru/sammõĺ karusammal -vabarn kitsemurakas  

kahrõh `kahrõ kahrõht 1. krobeline, kare 2. karm, vali  

`kahv́li `kahv́li `kahv́lit kahvel peräst tuĺlit‿traadidsõ `kahv́liʔ, traadist `säedüʔ, kolmõ harolitsõʔ Se V; 

puu `luidsaga livvast `sü̬ü̬di, `kahv́lit olõ õs olõmahkiʔ Se  

kai vt `kaema 

`kaibam(m)a kaibadaʔ `kaibass kaibaśs 1. kaebama, süüdistades teatama 2. kurtma  

`kaibma `kaibaʔ kaib kaib ́ kaiba impers 1. kaevama meil kaibõtass haud ette Se Kos; mi̬i̬k‿kaibi `mõtsa 

pedäjä ala liiva koobaʔ, siss `eĺlimis‿sääl kuu `aigu Se; mõ̭nõʔ meheʔ lät́sit‿`tõistõ `paika, nu̬u̬ olõ õs nii 

`ku̬u̬põ `kaibnuʔ Se Kos; kiä käśsigaʔ, kiä `laṕjugaʔ, kiä mingas‿sai, kõ̭iḱ kaibih‿`hauda Se Kos; mi̬i̬m‿

matussih ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ, jälle `õkva om Mõlah, `väegar‿rassõk‿`kaibaʔ Se Kos; havva 

`kaibjalõ hiideti `kindaʔ käe`vaɫgõst Se; koonik‿kerikoh oldass nikavva om haud ka kaibõt Se 2. (labidaga) 

kartuleid võtma ot sa suuanik, esi olõt oodussil ja, `mõtlõk‿käńgäldäk‿kaibat kardokit Se 3. õõnestama 

[me] võt́it‿tu̬u̬ vesimä ja kaibiʔ, siss livva lohokõsõp‿puu `sisse Se Kos  

`kaibuss `kaibusõ `kaibust kaebus, süüdistus siss tuĺl `kaibuss mup‿pääle Se  

kaih vt kah́o  

`kaitsma `kaitsaʔ kaits kait́s kaidsa 1. hoidma, karjatama [ema] kait́s `kaŕja ja sa oĺlik‿kot́iga säläh imäl 

Se 2. eemale tõrjuma ku latsõs‿saik‿kańõbi kohho `maitsaʔ, tu̬u̬d jovva as mant ark‿`kaitsaʔ Se; nii paĺlo 

oĺl `moośkõ, [ma] mahadi ja kaid́si ńao i̬i̬st Se Kos 

kaiv kaivo ~ kao `kaivo kaev lat́s lät́s kao kaasõ pääle ja sinnä jäi magama ni `ku̬u̬li ärʔ Se; mi̬i̬k‿kaost kak

‿kannõti paĺlo vett Se; neläkese sõ̭saridsõʔ, ütte `kaivo kusõsõʔ? – `lehmä nüstäss Se Kos 

kakatam(m)a kakataʔ kakatass kakat́ kaagutama  

kakk kaku kakku öökull, kakk  

ḱakk ḱaku ḱakku käkk  
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kakkama kakadaʔ kakkass kakaśs rebima susi kakaśs iḿmissel kõtu puruss Se Kov  

kakkuma kakkudaʔ kakkuss kakku katki kuluma või kulutama viisoʔ oĺlip‿`pakladsõʔ, ruttu joht kakku us 

nu̬u̬v‿viiso Se Kos  

kakkõma kakõdaʔ kakkõss kakõśs rebenema, katkema timä om `väega `helde hińgegaʔ, a tõsõ käest kakkõ 

õim‿midägiʔ (ei pudene) Se Kos; ni rebäsel kakõśs kõtt arʔ, tuĺlin‿nu̬u̬h‿hanip‿pudsajidõga `vällä Se Kos; 

niit́ kakõśs ärʔ Se  

`kaklõma kakõldaʔ `kaklõss kakõĺ kaklema  

`kakma kakkuʔ kakk kaḱk kaku 1. katkuma, rebima; kitkuma `tahtu us kińnij‿`jaɫguga (kängitsetult) 

minnäʔ, et ark‿kakudõs‿`saapaʔ Se; linnu kakuti käsitsillaʔ Se Sa;`lambak‿kaḱik‿ket́iv‿vallalõ ja pagõsi 

kodo Se Kov; maama sü̬ü̬ soe võrra, rõivast kakk kahru võrra Se; [ma] kaḱi linna ja pisi ka ju̬u̬śk 

`jalguvahet pite `alla Se; tõõsõs‿sõ̭sarõk‿kõ̭iḱ raaso kakuti `kat́skiʔ Se; neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿sukugik‿

kuulõ õiʔ, `õkva iɫodu, kõ̭iḱ kääväk‿külä `aidu pite maasikit kakkuh Se Kos; lakad́sik‿kaḱi [ma] ruttu arʔ, 

paiukoorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst lakad́siʔ Se 2. kiiresti jooksma, liduma kaḱi mi säält minekit mant arʔ 

Se  

`kaksama kaksadaʔ `kaksass kaksaśs ~ kaksõm(m)a kaksõdaʔ `kaksõss kaksõśs 1. kord või paar 

tõmbama, järsku rebima `ritka ka [ma] olõ kaksõnu Se; kahruk‿`kaksil‿lehmä poolõst Se 2. jooksma  

kakõluss kakõlusõ kakõlust kaklus täl kakõlust `kinkagi olõ õs Se 

kala kala kalla kala mine eloiäst `türmä kallo peräst Se V; kuśk om üle kaɫɫo kaɫa (kõigist kaladest parim) 

Se; ku suuŕ `kärbläne situss, kõrrapäält kalol vaglap‿pääl Se Pod; vanast oĺl süĺt luiõgaʔ, kalap‿päiegaʔ 

Se; langaga pandasõk‿kaɫaʔ üle orrõ [kuivatamisel] Se; timahavva oĺl kaɫɫa `väega `kõvva kiä püv́vivä 

Se V  

kalakõnõ dem < kala ma paaśti, sei kaɫakõisi, tińtkõisi Se 

kala/mi̬i̬śs kalamees, kalur kalamehek‿käveʔ, neil oĺl sääne ravvanõ kaarnidsakõnõ Se Sa  

kalanõ kaladsõ kalast kalarikas  

`kalduma `kaldudaʔ `kalduss `kaldu sattuma tuĺli õ̭ks sa üläga üteh ja kasaga üteh `kaɫduʔ, üläl umma iks 

ka `uhkõ umadsõʔ, kasal suurõs‿sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) Se Kos 

kaĺg kalõ `kalgõ 1. kõva, kalk tu̬u̬d aho i̬i̬st `vatska sü̬ü̬t inäbä ku kalõbat `leibä Se; liinah kivigi kaĺg jala 

all Se Kos 2. südametu, karm  

kallahtumma kallahtudaʔ kallahtuss kallahtu korraks kalduma  

`kaĺlihi kallilt  

kaĺliss `kaĺli kaĺlist 1. hinnaline, palju maksev; väärtuslik mis `kaĺlip ku umal‿latsõʔ, liin massa ail‿`lat́si 

Se Kos; ku `rohkõp annat, siss olt (oled) iks `armap, `kaĺlip Se; sangaʔ ommak‿`kaĺlit‿t́saposkaʔ Se 

2. õnnis, püha, pühalik `taĺsipühi ka `peetäss kolp‿`päivä, kaĺliss pühi Se S 

kallośk vt kalośk  

kalluskõllõma kalluskõllaʔ kalluskõllõss kalluskõlli kõikuma, vankuma  

kallutam(m)a kallutaʔ kallutass kallut́ kallutama  
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kallõh `kaldõ kallõht veerjas nõlv, kallak rebäne kõ̭õ̭ lauĺ: kõrõluu, karõluu, kari sü̬ü̬ `kaldõh, esim‿mäńgi 

mäe pääl Se Kos 

kallõv kalõvi kalõvit täisvillane vanutatud riie, kalev ma vannudi `rõiva arʔ, tõõnõ kere `rõiva kerä pääle, 

ku keräst võt́i vallalõ, siss oĺl nigu kallõv Se  

kalośk kalośki kalośkit ~ kallośk kallośki kallośkit kaloss 

kalõhhum(m)a kalõhhudaʔ kalõhhuss kalõhtu kõvaks, kaledaks muutuma kardokavadsak‿kaɫõhhu us nip‿

pia ark‿kaʔ Se  

kalõvanõ kalõvatsõ kalõvast kalevine kalõvanõ `sukmańni rõivaśs, kes tu̬u̬ kalõvast `jõudsõ paĺlo `ostaʔ 

Se Va; `sukmańn oĺl kalõvanõ Se Ts  

kama kama kamma kama oĺl kama ka ḱulʔ, tu̬u̬d tet́ti kaarost Se; perehvaaĺkass kala oĺliʔ, sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ, 

teŕri `ańti, kaara `kiislat, kamma Se  

kama/jahu kamajahu `möĺli tet́ti, `pańti kama jahu vi̬i̬ `sisse Se 

kamandam(m)a vt kammandam(m)a  

`kambrõ `kambrõ kammõrd kütteta eluruum; sahver 

kaḿbsikõnõ dem < kaḿps  

kaḿm kaḿmi `kaḿmi juuksekamm  

kammandam(m)a kammandaʔ kammandass kammańd ~ kamandam(m)a kamandaʔ kamandass kamańd 

toimetama, õiendama ma iks inäbä suvõl paŕgõ, suvõl om hüä väläh kammandaʔ Se  

kammanduss kammandusõ kammandust toimetamine, toimetus  

kammaŕ kamara kamarat 1. seanahk, kamar latsõʔ habõʔ üt́s tõõsõ i̬i̬st tu̬u̬d t́sia kamarat Se 2. paksem 

(pealis)kiht  

kaḿmidsõkõnõ dem < kaḿmits kaḿmidsõkõnõ `hämmüss ärʔ ni `kat́skiʔ Se 

kaḿmits kaḿmidsa kaḿmist kaḿmitsat 1. kammits (loomal) kõ̭iḱ külä hobõsõ oĺliʔ, kaḿmitsõh oĺliʔ Se; 

lehm kaḿmitsah, `aigupite ḱau ja sü̬ü̬ kuipaĺlo Se 2. mingi takistav tegur vanast `võ̭õ̭ti haŕassit ni 

kaḿmitsit, lat́s `saista aij‿`jalgu pääle, vot, mis kaḿmidsaʔ Se  

kaḿps kaḿbsi `kaḿpsi ~ kaḿss kaḿsi `kaḿssi villasest riidest kehakate: liibuva pihaga naistejakk; meeste 

voodrita pihtkuub kaḿps oĺl `tinga täüś Se  

kana kana kanna kana haŕok‿külp‿putusõk‿kanna Se  

kana/kuĺl kanakull  

kanakõnõ dem < kana haŕokõsõ veeväm‿munnõ jat‿t́sipak‿kanakõsõ sööväk‿ka arʔ Se Sa  

kana/muna kanamuna nu̬u̬ oĺliʔ `sääntsek‿kivikesek‿ku kanamuna sora, ni suurõkõsõʔ Se Kos -`ńaogaʔ 

kanapime kana`ńaoga `mõŕsa, tu̬u̬ näe eis‿siĺmist Se  

kananõ kanasõ kanast kanapoeg  
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kanarigu- kanarbikust tehtud, kanarbikku sisaldav  

kanarigunõ kanarigutsõ kanarigust kanarbikune  

kanarik kanarigu kanarikku kanarbik tah palo pääl kanarikku pite `ḱauti kaŕagaʔ Se Kos  

kanasõkõnõ dem < kananõ  

kańatama kańataʔ kańatass kańat́ taga ajama, kihutama  

kand kannu `kandu 1. känd [ta] pess, pess, pess ni kavva ku sääl paatäüś raha kannul aɫɫ Se Pod 2. eakast 

inimesest  

kańdiline kańdilitse kańdilist kandiline naglalitset‿tüḱüv‿`võidu, `sääntsek‿kańdilitseʔ Se Kos 

`kańdja `kańdja `kańdjat rase  

`kańdli `kańdli `kańdlit kaenal vanast `pańti laastogaʔ `kańdli alaʔ Se| Vrd `kańgli  

`kandma ~ `kanma`kandaʔ kand kańd kanna 1. ühest paigast teise kandma, tassima poisin‿niidiʔ, naaśek‿

kańnik‿kokko ni riibip‿peŕri Se; mi̬i̬k‿kaost kak‿kannõti paĺlo vett Se; kas sam‿mälehtä eik‿ku imä kot́iga 

sinno kaŕah üteh kańd Se; üt́s seto kańd `suuri `palkõ kodo kilo`meetrit kolʔ säläh, tu̬u̬ tõi säläga arʔ Se 

2. peal lasuvat raskust välja kannatama ma kellätoŕnih uma `pääga kanna aiʔ imp `ḱavvuʔ Se; nu̬u̬ 

õ̭ngõrdivaʔ, nu̬u̬ `jõuhõs‿sääl siseh ja vallu teivä nii, et inemine es jovvak‿`kandaʔ (nahahaigusest) Se; kual 

pää oĺl kõvõp, tu̬u̬ kańd `savvu Se 4. lubama, võimaldama 5. rase, tiine olema 6. riietusesemeid, ehteid, 

jalanõusid kandma  

kandora kandora kandorat vallamaja; külanõukogu  

kands1 kandsu `kandsu 1. konts, roots, tüügas [ma] käve paĺastõ `jalgugaʔ, siss noidõ rüä `kandsagak‿kõ̭iḱ 

oĺlij‿jalav‿veridseʔ Se Kos 2. leivakannikas ku ahost `võeti `vällä leeväʔ, siss [ma] muŕri iks noid `kandsa 

Se Kos 3. vare(med)  

kands2 kandsu `kandsu kaitseehitis: kants  

kandsukõnõ dem < kands1| konts  

`kanga/peeleʔ pl kangaspuud [ta] tuĺl kodo, siss naaśs jälp‿`pi̬i̬li `vällä kasima,`kanga `pi̬i̬li Se  

kangass ~ kangaśs `kanga kangast kangas pöörä pääl `veeti kangast, piḱkä kangast saa aiv‿vitäki saina 

pääl Se  

`kańgli `kańgli `kańglit kaenal | Vrd `kańdli 

`kangru `kangru `kangrut kangur  

kangutama kangutaʔ kangutass kangut́ siia-sinna liigutades välja tõmbama  

`kangõ `kangõ `kangõt 1. jäik, paindumatu; järeleandmatu 2. tugev, kõva, suur 3. kehajõult tugev, võimas 

4. hakkaja, tubli  

`kangõhe väga (palju); tublisti  

kannahhama kannahtaʔ kannahhass kannahti kannatama, taluma mia jummaĺ om suditanuʔ, tu̬u̬d piät 

kannahhama Se; mak‿kannahha ail‿`laiska Se  
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kannahtam(m)a kannahtaʔ kannahtass kannaht́ 1. kannatama; taluma mul `väega süä `haltass, ma jovva 

aik‿kannahtaʔ Se T; kohegilõ saa aip‿`paedaʔ, piät kannahtamma Se 2. sallima  

kannahtuśs kannahtuse kannahtuist kannatlikkus; vastupidavus  

kańnikõnõ kańnikõsõ kańnikõist kannuke `kut́ja om kańnikõsõh, kerikuh pandass tu̬u̬ kańnikõsõ manu 

künneĺ paɫama Se Kos  

kańni/puuʔ hrl pl kaelkoogud üt́s oĺl `katla, tõõnõ oĺl pańg kańnipuu otsah Se  

kańnistik kańnistigu kańnistikku kännustik, raiesmik  

kannukõnõ dem < kand| känd  

kannuss kannusõ kannust kannus kikkal ka üldäss kannusõʔ Se  

kańt kańdi `kańti 1. (täis)nurk; kandiline tükk 2. maanurk, piirkond siih `mõisit es olõʔ, seoh kańdih õ̭ks 

kuulõ õs `mõisit kõ̭nõldavat Se  

kańõbi ~ kańebi/koho -koho -kohho kanepitemp kańõbis‿surbuti ärʔ, sai kańõbi koho Se Kos; kańõbi 

kohho `sü̬ü̬di leevägaʔ Se Kos; ku latsõs‿saik‿kańõbi kohho `maitsaʔ, tu̬u̬d jovva as mant ark‿`kaitsaʔ 

Se -`kruuśli kanepitemp -li̬i̬ḿ kanepipiim peḱliga taḿbiti `huhmrõh nu̬u̬ kańõbi terä ärä, siss säält siss 

tet́ti toda kańõbi`li̬i̬mi, tu̬u̬ oĺl `valgõ nigu piim Se -määts kanepijahust käkk kańõbi määts oĺl paastu sü̬ü̬ḱ 

Se J -piim kanepiseemnejahu ja vee segu  

kańõp kańõbi kańõpit ~ kańep kańebi kańepit kanep; kanepitera kua [poig] mere `vi̬i̬rde sõit́, tu̬u̬l oĺlik‿

kańõbi teräʔ `karmanigah Se Kos; `aida oĺl tett kańõpit kaʔ Se Sa; kańõbi kablaʔ oĺlik‿kõvaʔ Se; liha 

süvväss, `nahka müvväss, pini‿i sü̬ü̬ luid? – kańõp Se Kos; kańõbiʔ [ma] suŕbi arʔ `huhmrõh, tei jauhast, 

lasi läbi sõgla vi̬i̬l `höste, tambõ arʔ, pańni `veet́kese vett, sai määts Se J Lisada kan´ep 

kańõpinõ kańõpitsõ kańõpist ~ kańepinõ kańepitsõ kańepist kanepist tehtud  

kao vt kaiv  

ḱao/`katla taim: käokübar  

`kaoma `kaodaʔ kaoss kattõ 1. kaduma 2. otsa saama, surema  

ḱao/poig käopoeg  

`kaotama `kaotaʔ `kaotass `kaot́ kaotsi minna laskma, kaotama  

`kaot́sihe kaotsi  

`kaot́sih kadunud, kaotsis  

kaṕp kaṕi kaṕpi kapp ku pänilä haina lõhn om, siss karrõ kaṕpi lää äiʔ Se| Vrd kaap 

`kapsta/aid kapsaaed  

kapstass `kapsta kapstast kapsas; kapsatoit võid võiõti leeväle pääle, pöörändüsekeseʔ kokko ja mähästi 

`kapstalehe `sisse ja kot́ti Se Kos; paik paiga pääl, lat́t lat́i pääl, a `nõkla olõ õis‿seeh olnuʔ? – kapstass 

Se; `võtkõ egäüt́s `tunglõkõnõ jaanitulõlt ja tsusakõ `kapstihe, sõ̭ss lü̬ü̬ üi sügüse `kapstilõ `vaklu Se Kos  

`kapsta/tsaḱim kapsaraieküna `kapsta tsaḱim oĺl kummalõ Se  
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kapst/`maaŕa/päiv paastumaarjapäev: 25. märts (ukj 7. aprill) ku om kapst `maaŕapävä lumi katusõ pääl, 

siss jüribä om aiaveereh Se Kos; timahava oĺl urbõpäiv, kapst`maaŕapäiv ja pühäpäiv, kolʔ pühi `päivä oĺl 

üte päävägaʔ Se Kos  

kapudakõnõ dem < kaput leśo pääl [ma]`istõ, vahel `kindakõist kapudakõist ka kudi Se Kos  

kaput kapuda kaputat kapukas, lühikese säärega sukk vanast oĺlin‿naistel ka kirolitsek‿kapudaʔ Se; 

kapuda oĺli umast niidist `koeduʔ, olõ õs ostõduʔ Se; `kiŕjugak‿kapuda oĺlip‿poisal kah Se Ts; kapuda oĺlip

‿piḱäʔ,taɫɫakõsõl‿`ĺuhkukõsõʔ, kõ̭iḱ `ɫamba viɫɫast Se Kos; täl ommak‿ka `sääntsek‿kapuda `antuʔ aŕsti 

poolõst Se Kos; mul vana viiso nõgõ̭ĺ om, `tu̬u̬gak‿kapuda `kundsõ ja nõ̭nnu paranda Se Kos 

kapõrdam(m)a kapõrdaʔ kapõrdass kapõŕd koperdama tä kõ̭gõ kapõŕd jalost, saa õs `ḱavvuʔ Se  

kapõrdõllõma kapõrdõllaʔ kapõrdõllõss kapõrdõlli pidevalt komberdama, koperdama  

kaŕa- karja-  

kaŕa/aid taraga piiratud laudaesine või karjaõu, karjaaed -elläi kariloom, veis -lat́s karjalaps ṕuksiharost 

ńardsunõ kot́ikõnõ oĺl kaŕalatsõl puusa pääl Se Kos; vanast kaŕalat́sil oĺlip‿piḱär‿roosaʔ Se Kos; 

kaŕalatsõm‿mõõdi umma `vaŕjo, ku viiś jalatäüt sai, oĺl vaia kari kodo aiaʔ Se  

kaŕalinõ kaŕalitsõ kaŕalist karjaskäija pääkaŕuss oĺl egapäivi kaŕalinõ Se Kos  

karameĺka karameĺka karameĺkat karamellkompvek [ma] arh‿harisi suidsutamisegaʔ, `maalõ jättä jovva 

aik‿`kuigiʔ, karameĺkit olõ `ostnuʔ ja kõ̭kkõ Se Kos 

karaśk karaśki karaśkit karask kesvävadsaʔ oĺliki nu̬u̬k‿karaśkiʔ Se; karaśk oĺl kesväjahust Se  

kaŕbikõnõ dem > kaŕp t́sassonah iks oĺl `kündlekaŕbikõnõ Se Kos 

kard karra `karda plekk; plekknõu Vaśsol oĺl viin kotoh karrah Se Kos; meil oĺl nii linnu ni 

kraśsinakarraʔ, kõ̭iḱ śaal aɫɫ (maa sisse peidetud) Se Kos  

kardoga- vt kardoka 

kardogakõnõ vt kardokakõnõ  

kardohk ~ kardohkass kardohka kardohkat kartul küdset kardohk Se; meil om ka üt́s ossa äǵli kardohkit 

`äestäʔ Se P; kardohkit keedeti ni hämmätüst tet́ti kaʔ Se Kos| Vrd kardok 

kardohka/haud kartulikoobas  

kardohkanõ : ku om pää kardohkanõ, siss olõ õil‿`laula Se Kos  

kardohkass vt kardohk 

kardok ~ kardokass kardoka kardokat ~ kartok kartoka kartokat kartul kardoka koorõga [nad] `ki̬i̬tvä 

ärʔ ja kiĺokast `serbäse vett pääle Se; keɫt pandass kad́a kardokidõga ütte patta `ki̬i̬mä Se; ot sa suuanik, 

esi olõt oodussil, `mõtlõk‿käńgäldäk‿kaibat kardokit Se; ma ai küüdse ala suurõ pinnu, sõ̭ss `tsuśksi sõrmõ 

keevä vi̬i̬ ja kardokidõ `sisse Se; [kartulivõtmise mängus] kaibik‿kartokit tarõh, latsõ `mäśsiʔ ja laulik‿ka: 

`karto·sku kapat́ (kartuleid võtma vn) Se Kos; `pesken‿nigu minno vanast `peśti, ku ruvva kartokit puhasta 

as arʔ Se Kos| Vrd kardohk 
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kardoka- ~ kardoga- kartuli- kardokavadsak‿kaɫõhhu us nip‿pia ark‿kaʔ Se; paastu piirak oĺl `maaslagaʔ 

ja sibuldõgaʔ, `siäti kardoka suṕi `sisse Se; muna [sa] kloṕidõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt suṕiduk‿kardoka 

`ki̬i̬mä, esi iks seḱät kõ̭iḱ aig, saa hüä kardoka suṕp Se  

kardokakõnõ ~ kardogakõnõ dem < kardok  

kardokass vt kardok 

`kargam(m)a karadaʔ `kargass karaśs 1. hüppama; kiiresti liikuma keɫ naba karaśs arʔ (kes naba raske 

tööga paigast ära tõstis), toolõ `pańti pata kõtu pääle Se Kos 2. hüplema, tantsima ku mi sääl kupidsa pääl 

viiekese `kaŕksi tsõõrih Se Kos; kirmassih tet́ti sääne suuŕ pü̬ü̬r, sinnäs‿`sisse kõrro karati Se; vanast 

karati `ümbre`tsõ̭õ̭ri, a mis not‿tetäss, hõlmah ja hõlmah Se; no om pokań kaiak‿ku noorõk‿`kargasõʔ Se; 

`öüd´si man teḱet‿tuld ja `laulkõ, `ümbre tulõ karakõk‿ka Se Kos; võõrassimä uma lat́s päält sanna tarrõ 

pite kõ̭õ̭ `ümbret‿`tsõ̭õ̭ri karaśs Se Kos; mi̬i̬k‿kõrro `kaŕksiʔ, katõgese vastatside Se  

`karglõm(m)a karõldaʔ `karglõss karõĺ hüplema, karglema| Vrd `kargõllõma 

`karguss `kargusõ `kargust (setu) tants `kargusõ oĺlivaʔ, karati kolmõgese, nellägese, viiegese, `tüt́riguk‿
`kaŕksiʔ Se  

`kargõllõma `kargõllaʔ `kargõllõss `kargõli hüplema, karglema| Vrd `karglõma 

kari1 kaŕa `kaŕja kari ku aidah `leibä, sõ̭ss laudah `kaŕja Se Kos; peremi̬i̬śs ai edimätse õdagu kaŕa kodo 

Se Kos; ma oĺli katõsa `aaśtakka vana, ku kaŕah alosti `ḱavvuʔ Se Kos; vanast `ḱauti `mõtsu piteh kaŕagaʔ 

Se Kos; vanast kõ̭iḱ kari käve külä ütte Se Kos; ku [lehm] kaŕast `maahha jääss, siss tõõsõ hummogu om 

[perenaine] varahhappa hoolõh Se; kaŕalatsõm‿mõõdi umma `vaŕjo, ku viiś jalatäüt sai, oĺl vaia kari kodo 

aiaʔ Se;`kaŕja ka [ma] lät́si, söögikene oĺl mul iks `paprõga `karmanigah Se Kos  

kari2 kari kaŕri riidekoi ku pänilä haina lõhn om, siss karrõ kaṕpi lää äiʔ Se; kariʔ omman‿nu̬u̬, kes 

`rõivalõ ja villalõ ajavam‿mulgus‿`sisse Se; lööväk‿karis‿`sisse, `lõikasõ villaʔ arʔ Se Kos 

karistam(m)a karistaʔ karistass kariśt 1. nuhtlema; karistama 2. keelama, manitsema  

karits/hain kortsleht  

kark kargu `karku kark täl oĺlij‿jalav‿vigalitseʔ, nok‿ḱau `karkõgaʔ Se Kos 

karm karmu `karmu ving  

`karmań vt `karmańn 

`karmanik `karmaniga `karmanikka tasku kua (poig) mere `vi̬i̬rde sõit́, tu̬u̬l oĺlik‿kańõbi teräʔ 

`karmanigah Se Kos; [ta] võt́t kańõbi teräk‿`karmanigast ja visaśs patulõ (vanakuradile) Se Kos; `kaŕja ka 

[ma] lät́si, söögikene oĺl mul iks `paprõga `karmanigah Se Kos  

`karmańn `karmańni ~ `karmań̀ ni ~ `karmań`karmani `karmanit tasku  

kaŕp kaŕbi `kaŕpi karp, kaanega kast(ike)  

karranõ karradsõ karrast plekine, plekist tehtud tu̬u̬ oĺl vasinõ vai karranõ truba Se; t́sugunga oĺl sääne 

nigu karranõ Se Kos; aholaud `pańti ette, karranõ Se 

kars karsa `karsa jääkirme, jäide  
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karsah jääkirmega kaetud, jäitega  

karsatama karsataʔ karsatass karsat́ jäätama, jääkoorikuga kattuma  

`kaŕsma `kaŕsiʔ kaŕs `karsõ kaŕsi kraasima villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ Se| Vrd `kaaŕssma, 

`kaaśma 

kartok vt kardok  

kaŕuss kaŕusõ kaŕust karjane, karjus tu̬u̬ sa hüä kaŕuss, kiä iks lauldaʔ ilosahe mõist Se Kos; peremi̬i̬śs 

üteĺ rebäsele: määness sa kaŕuss olt, ku hannõ olõ õiʔ Se Kos; vanami̬i̬śs üteĺ: oo, hud́o mi̬i̬ĺ, hud́o ki̬i̬ĺ, 

säänest kaŕust mat‿`tihka aik‿kodogi viiäʔ, `sääntsele kaŕussõllõ olõ õis‿süvväki midä `andaʔ Se Kos; 

tõõsõk‿kaŕusõ oĺlik‿kaŕah kõrrast, päivilde Se  

kaŕusõkõnõ dem < kaŕuss ma oĺli nigu mõ̭ni kaŕusõkõnõ sääl [pruutneitsite] `vaihhõl, mugu kumardi 

Se Pe 

karv karva `karva 1. karv piät `tiidmä, ku sa liisna kavva piät [lamba nahka parkimisvedelikus], siss lask 

karva `maalõ Se; ku [me seal] karvat‿tulidsõ `vi̬i̬ga võt́iʔ, siss sai liha veteĺ Se 2. värv(us)  

karvakõnõ dem < karv  

karvalinõ karvalitsõ karvalist värviline, värvi  

karvanõ karvadsõ karvast karvane  

karva/päält täpselt; otsekohe 

kas 1. küsisõna kas suɫɫõ üt́sindä olõ õiv‿viländ setä tarõkõist Se Kos; imä murõht́, et kas seo nõ̭na no 

`jäässki rippa Se Kos; kas sa ar olt jo `mõsknu `hindä Se Kos 2. alternatiivselt kas (see) või (teine)  

kasa kasa abikaasa (mees) ku [lapsed] eit‿tulõ ülest, ma vi̬i̬ iks `ku̬u̬t́sli `pallo paɫama, kutsu kasa `kaema 

Se Kos; tuĺli õ̭ks sa üläga üteh ja kasaga üteh `kaɫdu, üläl umma iks ka `uhkõ umadsõʔ, kasal suurõs‿
sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) Se Kos  

kaśah vaat, ennäe  

kasima kaśsiʔ kasi kasõ 1. kasima, puhtaks tegema; (ära) koristama `Maaŕa käve kat́s pu̬u̬ĺ nädälit 

`luidsakõsõga ravit́s ja kasõ timmä Se Kos; [ta] tuĺl kodo, siss naaśs jälp‿`pi̬i̬li vällä kasima,`kanga `pi̬i̬li 

Se 2. vilja koristama 3. (ära) minema  

kasinahe vähe; napilt  

kask vt kasuk 

ḱask vt käsk  

`ḱaśkma vt `käśkmä 

kaśs kaśsi `kaśsi kass lasits um sääne illośs, `vaɫgõkõnõ, tu̬u̬ um kaśsi i̬i̬st Se Kov; kaśs om kõva `tappaʔ, 

kaśsil eil‿lää niipia hińg `vällä Se; ku vanast oĺl rassõ`jalgnõ naańõ, sõ̭ss imä üteĺ jo: `lasku ui `kaśsi läbi 

`jalgu Se V  

kaśsikõnõ dem < kaśs  
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kaśsin kasina kasinat vähene, vilets; napp  

kaśsi/pińk endisaegne lihtne magamisase määness tu̬u̬ säńg oĺl vanast, kutsuti kaśsipińk Se -poig kassi-

poeg mul kannu õis‿süä kaśsi`poigõ uputaʔ Se  

kassuv kasuva kasuvat kasvav 

kaśt kaśti `kaśti 1. kaanega laudkast (hrl riiete või vilja hoidmiseks) `mõŕsa imä pańd sõira kaśti pääle, 

kosilanõ tulõ iks `mõŕsalõ `perrä Se; kutsuti `mõŕsa kiŕst vai kaśt, kaśt `pańti rat́tihe Se 2. laegas, karp 

 kaśtikõnõ dem < kaśt [me] pańnik‿kaśtikõsõ tävve, siss anna õs loppudaʔ es helähhütäʔ Se  

`kastma `kastaʔ kast kaśt kasta tainast sõtkuma või segama katõgese [me] kaśti iks `kõrdapiteh arʔ, sai 

`leibki kõrraline Se Kos; `hapnõ piimä `sisse `kastõh saik‿ka hüäp‿pliiniʔ Se  

kastõh ~ kastõʔ `kastõ kastõht ~ kastõt kaste  

`kastõ/hain kastehein  

kasu kasu kassu ~ kasu 1. tulu, kasu 2. kehakasv| Vrd kasõ̭v 3. võrse  

kasuk kasuga kasukat ~ kask `kaska `kaskat kasukas ku vihmanõ ilm oĺl, `aeti ärmäk `kaskalõ pääle Se 

Kos; kask `peĺgäss jo `hämme Se Kos; kask oĺl vü̬ü̬rät́iga päält kińnik‿köüdet, ärmäk oĺl pääl Se  

kasuma kassuʔ ~ kasudaʔ kasuss `kaśvi kasvama linaga utat maad ja `hernega `väega utõtass maad, naka 

ai midä kasuma Se Sa; `lambakõsõk‿kasuma ja ut́õkõsõ `urbuma ku neo urbaʔ `urbunuʔ ja kasunuʔ 

(palmipuudepüha kombestikust) Se Kos; kat́s last `kaśvi ülest, a paṕil olõ õs näid kirotõt ja riśtit `hindä 

pääle Se Kos; ku sõńnikut ei olõʔ, midägi eik‿kasuʔ Se Kos 

kasu/poig kasupoeg  

kasõ̭v ~ kasv kasvu `kasvu 1. kehakasv 2. võrse| Vrd kasu  

kasvatama kasvataʔ kasvatass kasvat́ 1. põllukultuure, taimi viljelema; loomi pidama rüäk‿kasvatõdi ärʔ, 

tet́ti linnasõʔ Se; kasvatagõs‿seo põrss ark‿katõ kuu vana Se Kos; [ma] kasvadip‿`põrssa katõ kuu vana Se 

Kos; tulõ iks eśs umaʔ hanik‿kasvataʔ Se; ruttu `jäeti kańõbikasvatamine `maalõ Se; sügüse oĺl 

`maaŕapaast, jäll oĺlij‿jo `vahtsõ uguritsa aiah kasvatõduʔ Se Kos 2. laste eest hoolitsema, neid õpetama ja 

suunama esä kasvat́ nu̬u̬p‿pujas‿suurõst Se Kos; tu̬u̬d õ̭ks olõ õs et latsõj‿jäteti tuulõlõ tougadaʔ ja ilmalõ 

kasvataʔ Se Kos; sõ̭ss võõdõti võõrassimä, tu̬u̬ meid kasvat́ Se Pop 3. idandama 

`kaśvi vt kasuma 

katai kadaja kadajat ütek‿kadajamaŕa oĺlik‿keväjält, `ümbre juunikuu Se Kos; kadajamaŕost sai ka `väiga 

hüä taaŕ Se Kos; `tõrdohe tet́ti taarilõ olist siɫd, kel olõ õs `oĺgi, tu̬u̬ tõi kadajaossaʔ Se; kadaja maik om 

`väega hüä [lihasuitsutamisel] Se Kov 

katalka katalka katalkat vaalikaigas, -puu vanutamise katalka oĺl paĺlo laemb, `triiḱmise katalka oĺl nigu 

höörik puu Se 

kat́i/kask riidega kaetud kasukas  

`katla `katla katald suur pada, katel `katlap‿`pańti uja `vi̬i̬rde kivve pääle Se; pliidi seeh oĺl `katla Se; 

`katla `pańti orrõ pääle, tuli tet́ti ala, vakatäüś`kaaru `pańti `katlahe Se; üt́s oĺl `katla, tõõnõ oĺl pańg 

kańnipuu otsah Se  
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`katlakõnõ dem < `katla  

`katma kattaʔ katt kat́t kata 1. pealt või väljastpoolt katma, peale laotama nu̬u̬k‿`kuukõsõ oĺlih‿hüä katust 

kattaʔ Se; poisal oĺl ärmäk kattaʔ Se Kos; latsõʔ, `katkõt‿ti̬i̬h‿`höste‿kińniʔ, ti̬i̬ olgõs‿säńgüh Se Kos; ku 

vanast naistõrahvass `ku̬u̬li, sõ̭ss `pańti liniḱ, katõti pääle, uma lińk Se; no katõtass lastast katuss Se 

2. rõivastega varustama  

`kat́ri/päiv kadripäev: 25. november (v. k. j. 8. detsember)| Vrd kadõ̭rna/päiv  

kat́s katõ kattõ kaks egäüt́s siss vei, kiä muna, kiä kat́s t́sassonahe Se Kos; nädäli kat́s olt (oled) ärʔ, ni jalt

‿tahat `sanna Se Kos; sai sõ̭ss tu̬u̬l näid́sikol kat́s last, üt́s tütäŕ, tõõnõ poig Se Kos; kat́s kikkakõist üle 

mäe `taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? – siĺmäʔ Se Kos; vanast `ańti õ̭ks `rinda latsõlõ katõni 

`aaśtagani Se; `ritku om katõsugumat̀́si, `mustõ `ritku ni `vaɫgiid Se  

`katsa vt kadsa, katõsa  

`katsakeśke kaheksakesi  

`katsass `katsada `katsadat kaheksas [ma olen] katõsakümmend säidse, `katsass pääl Se 

katsatam(m)a katsataʔ katsatass katsat́ kätsatama  

kat́si kaks, kahekaupa no om kõ̭igil üt́si lehmäkeisi ja kat́si (üks lehm ja kaks) Se Kos; üt́s uma külä 

inemine opaśs `lat́si, taɫɫa piteh käve, koolimaia olõ õs, päivi kat́si (kaks päeva) kua pu̬u̬l oĺl ku̬u̬ĺ Se Kos; 

kat́si pät́si andass poodih `leibä Se; inne t́surap‿pańni loomka pääle `vi̬i̬ri pite kõ̭iḱ kat́si muna `maahha Se  

kat́sigõʔ pl kat́sikidõ kat́sikiid ~ kat́sikit kaksikud  

kat́sildõ kahtpidi; kahelt poolt vaheliti tu̬u̬ om kat́sildõ umanõ, riśtesätütäŕ ni lellätütäŕ Se; ku olõ õs 

hainadsõ olõʔ `väegaʔ, oĺl hüä rüǵä, sõ̭ss tet́ti üt́sildek‿`kuukõsõʔ, panda es kat́sildõ vai nii `vaelidõ Se 

Kos 

kat́si/pooli 1. kahel pool 2. kahelt poolt `hammõ [ma]`umbli kat́sipooli kokko ja `oĺlgi `vaĺmiss Se; 

kat́sipooli [ma] riibi kokko haina `vaalu Se  

katsk kadsu `katsku katk  

`kat́skiʔ 1. katki, puruks hiiŕ `hambiid küüsü üiv‿`võɫgo, ku taht nii kot́i `kat́ski ürä Se 2. murdunud `kaeti, 

et käsi `kat́ski ei olõʔ, põrotõt om Se  

kat́s/kümmend katõ`kümne kattõkümmet kakskümmend lät́s sõ̭ss mehe˛esä sügüse Pelikov̀va 

kat́skümmend `versta hainamaa pääle `hainu `tu̬u̬ma Se Kos; mehe˛esä pańd kuuma kiŕbidsä reḱke 

`hindälle `põĺvi aɫa, koońt‿tiä Pelikov̀va lätt kat́skümmend `versta, siss täl om põlvõʔ all `lämmäʔ Se Kos; 

mi̬i̬‿`Maaŕalõ sai timahava kat́skümmend paɫɫa tu̬u̬d `si̬i̬pi Se Kos -sada kakssada muni ańd sada `ruublit 

pridanat, muni kat́s kolsata vi̬i̬l Se -tõi·śs/kümme kaksteist `põrgohe om kat́stõi·śskümme reṕi `lauda `alla 

minnäʔ Se; a merest tuĺl katõtõi·śs `kümne `pääga patt `vällä Se Kos; päält kellä katõtõi·śs`kümne `üĺti et 

om pühi ü̬ü̬ Se; kell kat́stõi·śskümme `ü̬ü̬se, siss ommaki vanas‿sitaʔ jalal Se Kos 

kattõ vt `kaoma, kat́s 

katuss katusõ katust katus no katõtass lastast katuss Se; imäl oĺl `väikene majakõnõ, tu̬u̬l oĺl lavvunõ 

katuss Se; kut‿tapõti ärt‿t́siga, siss süä hiideti katusõ pääle Se Kos  

katusõ- katuse- katusõ `oĺgi tet́ti Se 



65 

 

katõgese kahekesi katõgese [me] kaśt i iks `kõrdapiteh arʔ, sai `leibki kõrraline Se Kos; katõgese saa 

põkadaʔ, sõ̭ss lätt häll kõvastõ Se; mi̬i̬k‿kõrro `kaŕksiʔ, katõgese vastatside Se  

katõgeśke ~ katõkeśke kahekesi rüä põimu `aigo katõkeśke laulimi ja lelotimi Se  

katõsa `katsa `katsat kaheksa katõsa tarro om Se; ma oĺli katõsa `aaśtakka vana, ku kaŕah alosti `ḱavvuʔ 

Se Kos 

katõsa/kümmend kaheksakümmend `hospodikõnõ, [ma olen] katõsakümmend säidse Se; võõrassimä kaʔ 

oĺl katõsakümmend ütesä `aaśtaga vana Se -tõi·śs/kümme kaheksateist üt́s `tüt́rik `ku̬u̬li, oĺl 

katõsatõi·śskümme `aaśtakka vana Se  

`kaugu kaua |Vrd kavva 

`kauguss ~ `kaugust kauaks  

`ḱauma vt `käümä  

kaup kauba `kaupa kaup(lemine)  

`kauplõma kaubõldaʔ `kauplõss kaubõĺ kauplema 

kaup/mi̬i̬śs kaupmees 

kausikõnõ dem < kauśs  

kauśs kausi `kauśsi toidunõu, kauss [ma] mehe˛esäga `eĺli ja ütest kausist sei Se Kos  

ḱauss vt käüss 

`kaut kaudu 

kavali̬i̬·ŕ kavalee·ri `kavali̬i̬·ri austaja, kavaler  

kavaluss ~ kavaluśs kavalusõ kavaluist ~ kavalust kavalus tu̬u̬l om kavaluist viländ Se  

kavva kaua piät `tiidmä, kui sa liisna kavva piät (lamba nahka parkimisvedelikus), siss lask karva `maalõ 

Se; `sääntsek‿kiriväʔ [herne] nu̬u̬ ki̬i̬ is `pehmehe, nu̬u̬t‿`tahtsõ kavvak‿kivväʔ Se; kut́saŕ küll oĺl hüä, a 

`väegak‿kavva tuĺl Se Kos; kiä saa ja `laotass, tu̬u̬l olõ õim‿midägi tiid ku kavva Se; minkperäst lellänaańe 

sa võit kavva elläʔ Se; [ta] lei iks, puŕoh `pääga olõ õik‿kavva art‿t́sibahhutaʔ Se Sa; terät‿tougati nukka, 

nik‿kavva koonip‿`peśti riih ärʔ, siss visati Se Kos| Vrd `kaugu 

kavvakõsõ kuigi kaua tsõõrih ka olõ õs kavvakõsõ Se 

kavvaĺ kavala kavalat kaval  

kavvamba kauem külmä `vi̬i̬ga pant taaŕ saiś kavvamba `väŕski Se Kos; kundsalda sukk pidä kavvamba 

Se 

kavvass kui kaua siis inne kirstu `sisse `laskmist `amtõdi kõ̭õ̭ pańgiga havvast vett `vällä, kavvass sa 

`amtat Se  

`kavvõ kaugele kuniga tütäŕ lät́s maduga `kavvõ üle järve Se Kr 

kavvõdah vt kavvõndah 



66 

 

kavvõdahe vt kavvõndahe  

kavvõh kaugel hainamaa oĺl kavvõh, sinnäp‿`pańti suurõk‿kuh́aʔ Se 

kavvõline kavvõlitse kavvõlist ~ kavvõlinõ kavvõlitsõ kavvõlist kauge mi̬i̬k‿kotoh olõ õs kavvõlit̀́si 

hainamaid Se Kos; sugulanõ iks [ma] olõ `t́suutkõsõ, a `väegak‿kavvõline Se  

kavvõmb kauem  

kavvõmbahe kaugemale Mõla puśsi `u̬u̬tustõ ḱau puśs, a kavvõmbahe ḱau uiʔ Se; lät́si aoʔ `tõistõ, lät́sij‿jo 

latsõk‿kohe kavvõmbahe Se 

kavvõmbakõistõ kaugemale eih‿haaru rõivast kavvõmbakõistõ, häbehhüse jääväv‿`vällä Se L 

kavvõmbast kaugemalt  

kavvõmbide kauem  

kavvõndah ~ kavvõndõh kaugel  

kavvõndahe ~ kavvõndõhõ kaugele [visates] teräl‿lät́sik‿kavvõndahe, agana jäiʔ `hindäle lähebäle Se  

kavvõndast ~ kavvõndõst kaugelt `mõtlõk‿ka ku kavvõndast üle tu̬u̬ mäe hiit́ miiniga tu̬u̬ Iĺjä pühäse Se 

Kos 

kavvõst kaugelt 

kebet́sk ~ kebet́ski kebet́ski kebet́skit kangapool, kääv t́soloknahe [ma] pańni kebet́ski, seto keeli om 

kebet́sk Se; kebet́ski eśs [ma] tei, puinõ kebet́ski oĺl, suuŕ haŕgi täüś oĺl kebet́skit Se  

keediʔ pl `kiite `kiite setu naise kaelaehe: kaelaketid keediʔ oĺlip‿piḱäʔ, `ki̬i̬te oĺl `pü̬ü̬rtüisi ja `pü̬ü̬rmäldäʔ 

Se Kos 

keedüss keedüse keedüst ühe keedu jagu  

keeleʔ pl `ki̬i̬li `ki̬i̬li lõkspüünis velepoig teḱk lavvudsõk‿keeleʔ Se; velepoig teḱk keeleʔ, haŕoʔ lät́sik‿`ki̬i̬li 

Se; teil om klõḱs, a meil kutsutasõk‿keeleʔ Se  

keelekene dem < ki̬i̬ĺ kõne(võime) 

keerahhutma keerahhutaʔ keerahhut keerahhut́ kord või paar keerutama `veit́kese `mińti ni keerahhudõdi 

`väega veidó Se  

keerahtum(m)a keerahtudaʔ keerahtuss keerahtu keerduma vet `t́siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte riśti 

`küĺge, haaŕd tu̬u̬ paṕi `mäńtli kińniʔ Se Kos 

keeri `ki̬i̬rme keerind keder [ta] lät́s kao salvõ pääle `häidit `ki̬i̬rdmä, ni sattõ keeri `kaivo Se  

keerotam(m)a keerotaʔ keerotass keerot́ keerutama; korduvalt keerama linak‿keerutõdi ärʔ, sääne hank 

oĺl Se Kos 

keerolinõ keerolidsõ keerolist ~ keeruline keerulidse keerulist keerde omav, keeruga  

keerotõllõma keerotõllaʔ keerotõllõss keerutõlli pidevalt keerutama 
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keeruss keerusõ keerust kokkukeeratud osa, keere ku [ma] päternit koi, siss tei lina keerusõʔ, sääne 

keeruss pidi olõma, et nõgla siĺmäle lät́s `perrä Se 

keerähhütmä keerähhütäʔ keerähhüt keerähhüt́ korraks end keerama ku käänätüse pääl keerähhüt́ inne 

tu̬u̬ [vankri] perä, nii kõrraga [ma] sattõ rat́tist maha Se 

kehi/`kiäki mitte keegi kehi kedägi olõ õiʔ śaal tarõh Se; kelless om poisal linanõ ṕuks vai hamõh, 

kehi`kelgi ei olõʔ, kõ̭igil ostõt Se  

kehv kehvä `kehvä vilets, nõrk; vaene, varatu  

kehväne kehvätse kehväst viletsavõitu mi̬i̬śs ka oĺl sääne kehväne, tu̬u̬ ka jovva õs määnest `paɫka võttaʔ 

Se  

`keisri `keisri `keisrit riigivalitseja  

`keisri/kusi/`kuklanõ -`kuklasõ -`kuklast liik sipelgaid  

`keldre `keldre `keldret kelder  

kell kellä `kellä 1. (numbrilauaga) kell `leibü iks `peeti ahoh `keĺli pite Se Kos 2. kellaaeg ḱau uit‿`tü̬ü̬hhü 

mi̬i̬t‿`tunnõ pite, tulõ õik‿kodo`keĺli pite (rhvl) Se Kos; nüüd `maatass kuvvõni kelläni ärʔ Se 3. kuljus; 

aisakell; kirikukell kas ilmak‿keĺlildä siss `määntse kośaʔ, kelläk‿ka iks oĺliʔ Se; iɫɫośs oĺl külʔ ku 

hobõstõgak‿`keĺliga sõidõti Se Ts; ku sajaʔ oĺliʔ, siss oĺl suuŕ keɫɫ ja `ümbre kaala kelläh‿hobõsõl, suuŕ keɫɫ 

oĺl köüdet `vehmre `küĺge Se; kuk‿`ku̬u̬ĺjat `naatass `vi̬i̬mä, sõ̭ss `keĺli põrotõdass nii, et kõ̭iḱ järisess Se; 

kõ̭iḱ järisess, kuk‿`keĺliga `lü̬ü̬di Se  

kelle, kelless vt kes, kiä 

kellä/toŕn kellatorn ma kellätoŕnih uma `pääga kanna aiʔ imp `ḱavvuʔ Se  

kelmeh ~ kelmeʔ `kelme kelmeht ~kelmet 1. õhuke (vahe)nahk, kile 2. silmahaigus: kae  

kelp kelbä `kelpä otsakatus, kelp latsõ `riśtmise vesi visati `vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe et 

`ausa lat́s saasiʔ Se Kos  

`keĺpümä `keĺpüdäʔ `keĺpüss `keĺpü kõhnuma  

kelss kelse `kelse õhuke nahk aŕst võtt nahakõsõ `maalõ ja `umblõss kelse kińniʔ Se  

keɫt keɫdo `keɫto kuivatatud kala keɫt pandass kad́a kardokidõga ütte patta `ki̬i̬mä Se; [sa] hoiaʔ hot́ `aaśtak 

vai kat́s, keldoʔ omma siss kõ̭gõ alalõ Se  

kemmerg kemmergo kemmergot peldik, kemmerg| Vrd kimmelka  

keṕikene dem < keṕp kest merd keṕikene? – kõtu naba Se 

keṕp keṕi keṕpi kepp mi̬i̬l‿lei kumanit̀sa sügüselt, oĺl puinõ ku seo paĺl ja keṕik‿ka käeh Se; hõbõhhõnõ 

keṕp, kullanõ nupp? – rüä kõŕs Se; kuŕalõ õ̭ks keṕpi [ma] kopuda, vihalõ `nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh 

(rhvl) Se 

kerd vt kere2, keri 

kere1 kere kerre inimese või looma keha keskosa, kõht  
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kere2 kere kerd ~ keri keri kerd riist lõnga kerimiseks ja kanga käärimiseks: keha ma vannudi `rõiva arʔ, 

tõõnõ kere `rõiva kere pääle Se; oĺlip‿`puidsõ keriʔ, `aeti sinnäl‿lang pääle ja `naati kangast kudama Se; 

munõvoori oĺl määne kolm neli kerd, piost saa õiv‿vitäʔ `langa Se 

kere3 vt kerimä 

kereśs kerese kerest keris t́siga `pussõ läbi haŕastõ? – sannah läbi kerese lastass lõõnaht Se; noorik vei 

sanna kerese pääle pańd `kindaʔ Se Kos  

`keŕge `keŕge `keŕget 1. kaalult kerge 2. vähest vaeva ja pingutust nõudev, lihtne, hõlpus nüüd om kõ̭igildõ 

`keŕgep elläʔ Se 3. pingutuseta toimuv, nobe 4. ergas, mittesügav (uni) 

`keŕgehe kergesti, vaevata  

`keŕge/meeleline kergemeelne mak‿ka kai tu̬u̬d immä, tu̬u̬ oĺl ka sääne `keŕgemeeleline Se 

`keŕgeppä lihtsamalt tiä iks om `Maaŕa, a `üĺti `keŕgeppä et Mańni Se Kos 

kergokõnõ dem < kerk  

keŕgähhütmä keŕgähhütäʔ keŕgähhüt keŕgähhüt́ pisut kergitama  

`kergüśs `kergüse `kergüt kergus  

keŕgütellemä keŕgütelläʔ keŕgütelless keŕgütelli pidevalt kergitama, püsti upitama  

keŕgütämä keŕgütäʔ keŕgütäss keŕgüt́ kergitama  

keri vt kere2, kerimä 

kerigu- kiriku- ku pääväkäänäng oĺl, siss oĺl ka kerigu päiv Se; timä lauĺ ka kerigu `rahva seeh nigu 

kumisi Se 

kerik kerigo kerikot ~ keŕk `keŕko `keŕkot 1. pühakoda, kirik a vanast olõ õs kerigu ussõl naid `vetra Se 

Kos; ku ma kerikohe lää, ma rät́ikese pähä köüdä Se; ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a 

`jäĺgi jättü üiʔ Se; kerikoh pandass `ku̬u̬ĺjalõ künneĺ Se; nikavva koonik‿`keŕkoh oldass, nikavva om haud 

kaʔ kaibõt Se; kerikist kińgiti puhadeĺnähe, rahvass vei Se 2. jumalateenistus `kut́ja sünnüss jo lavva aost, 

edimätse lavva `aigu, ku kerikust kodot‿tuldass `sü̬ü̬mä Se; paasapääväl oĺl Obinitsah kerik, eesti `preestri 

oĺl ja vinne `preestri Se 

kerimä keŕriʔ keri kere kerima, mässima ma vannudi `rõiva arʔ, tõõnõ kere `rõiva kere pääle Se; imä tõi 

iks sälätävve `niid́si kodo, kere `kerrä ja `kuivi ärʔ Se 

kerk kergo `kerko kolme jalaga väike pink, järi  

keŕk vt kerik 

`keŕkümä `keŕküdäʔ `keŕküss `keŕkü kerkima  

kerä kerä kerrä 1. (lõnga)kera imä tõi iks sälätävve `niid́si kodo, kere `kerrä ja `kuivi ärʔ, pańd tarõ otsa 

ala, talvõl vanaimä keräst kudi Se 2. kangarull; vorstirõngas  

keräh kõveras, keras  

keräkene dem < kerä  
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kes kelle kedä kes (partitiiv langeb kokku kiä-sõnaga) kes no sünnütäss kotoh Se Kos; kes sinnäl‿`luḿpi 

jalp‿paĺlo `ḱaugiʔ, hädä sinnäm‿minnäʔ Se Kos; kes taa koĺk kuuvalul Se| Vrd kiä 

keśe keśe kesse ussi nahk, kest ku `ḱauti haina man, siss ku `löüti hainalosõ keśe, siss `laśti tu̬u̬d `savvu 

latsõlõ Se; timä (uss) aja keväjält keśe jätt kohe haina pääle, ku tu̬u̬d kesse kiä näḱk, siss kõ̭iḱ haina mant 

`koŕssi arʔ Se| Vrd kessev  

kesi ki̬i̬ kett 1. kile, kelme 2. ussi nahk, kest | Vrd kessev 

kesiv kesvä `kesvä oder; odratera röest sai iks magõhhõp taaŕ ku keśvist Se;`ku̬u̬tõga [ma] lei keśvil hanna 

arʔ Se  

keśk keset kraśsina anomakõnõ keśk tarrõ `paĺli Se Kos| Vrd kest  

keśk- keskel olev, kesk- | Vrd kest 

`keśkel keskel, keskkohas 

`keśkelt keskelt  

keśk/kottal (ruumiliselt või ajaliselt) keskel, keskkohas -kottalt keskelt, keskkohast  

`keśkmäne `keśkmädse ~ `keśkmätse `keśkmäst (ruumiliselt või ajaliselt) keskel olev, keskmine kut‿
`taĺsipühi `keśkmätse pühi [sa] makadõ, sõ̭ss makat `aaśtaga õ̭nnõ kõ̭õ̭ arʔ Se Kos 

keśk/paik keskkoht `ku̬u̬rma i̬i̬h, `ku̬u̬rma takah, hobõnõ vidä keśkpaigah? – (naine tassib kaelkookudega 

vett) Se| Vrd kest-  

kessev ussi nahk, kest mul om hainalosõ kessev tarõ pääl Se| Vrd keśe, kesi  

kest keset luhań oĺl kest `lauta, `pańti sinnä õdagu agana `sisse, siss `vi̬i̬di tarõst `paarõgak‿kuumav‿vi̬i̬ʔ 

pääle Se; kest merd keṕikene? – kõtu naba Se| Vrd keśk 

kest- kesk- tu̬u̬ päävanasitt saiś kestpaigah Se Kos| Vrd keśk-  

kesvä- 1. odrale omane, odra- kesvä`oɫgõ jak‿kaara`oɫgõ andass hobõsilõ Se; saadoriga vaŕo alt śaalt võta 

kesvä`oĺgi õdagust lehmäle ette Se 2. odrajahust tehtud kesvävadsaʔ oĺliki nu̬u̬k‿karaśkiʔ Se; kesvä `pliine 

küdseti iks `väega sagõhhõhe Se; kesvä karaśk oĺl hüä krõpõ Se  

kesvä/jahu odrajahu karaśk oĺl kesväjahust Se  

kesä kesä kessä kesa  

kesähhümä kesähhüdäʔ kesähhüss kesähtü õhu käes seisma ja kuivama, kesanema  

`ketram(m)a kedradaʔ `ketrass kedraśs 1. ketrama na kõ̭iḱ sääl `ketraseʔ Se Va; [ma] ketso võt́i `üśkä ja 

lät́si `istõlõ, üttekokko lät́simi, sääl laulimi ja `ket́rimi kõ̭iḱ ü̬ü̬ üleväh Se L 2. vahetpidamata ühest kohast 

teise liikuma 

 ketso ketso ketsot kedervars [sa] võt́it uma ketso üteh ja lät́sit `istõlõ Se  

kett vt kesi 

ket́t ket́i ket́ti kett `lambak‿kaḱik‿ket́iv‿vallalõ ja pagõsi kodo Se Kov 
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kevväi keväjä keväjät suurõ neläpävä ja `ri̬i̬de, kõ̭õ̭ `kaeti, et määness seo kevväi tulõ Se; kapst`maaŕapäiv 

om keväjäne praaśnik, `kaetass määne kevväi tulõ Se; suurõneläpävä ja `ri̬i̬de, ku om `lõunõ tuuĺ, sõ̭ss saa 

hüä kevväi ja läḿmi Se Kos  

keväjä kevadel põrna `perrä `kaeti, et kas keväjä saa pad́õb lumi vai saa sügüse Se; keväjä püäʔ noorõ 

`kuugaʔ [lambaid] Se Kos 

keväjält kevadel, kevadeti ütek‿kadajamaŕa oĺlik‿keväjält, `ümbre juunikuu Se Kos; kunnak‿krogisiʔ 

keväjält tah luḿbih Se; otsani keväjält olõ õs `vihma Se  

keväjäne keväjätse keväjäst kevadine kapst`maaŕapäiv om keväjäne praaśnik Se; keväjäne iä kõsisass 

õ̭nnõ Se; sügüsene iä rägisäss vi̬i̬l, a keväjäne iä mugu roṕst tege Se 

kibisämä kibistäʔ kibisäss kibisi nõrgalt kipitama  

kibõhhõhe 1. kõvasti, valusalt 2. kibedasti, härdalt  

kid́si1 kid́si kit́si ihne, kitsi Od́e nii uĺl oĺl, et `hindälle söögile ka kid́si oĺl Se  

kid́si2 kid́si kit́si kidi, nari  

`kihlätse kihlus siss tuĺl [poiss]`kihlätsegaʔ, siss oĺl jo hulga `rahvagaʔ Se Pod; näil oĺl säidse `liitret 

`liikvat üteh `kihlätse `aigu Se Pod  

`kihmama kihmadaʔ `kihmass kihmaśs ahnelt jooma, rüüpama  

kiholanõ kiholasõ kiholast kiholaist sääsk; kihulane  

kiht́ kihi `kiht́i virn, lade  

kiuhh kiuha `kiuhha kihv  

kihv́t kihv́ti `kihv́ti mürk | Vrd ihv́t  

kihv́tine kihvt́idse kihv́tist mürgine|Vrd ihv́tine 

kihä kihä kihhä 1. inimese või looma kere; kehaehitus vanast kaŕalat́sil oĺlip‿piḱär‿roosaʔ, eläjäk‿kodot‿

tuĺliʔ, sõ̭ss kõ̭iḱ `paɫmõk‿kihä pääl Se Kos; sõ̭ss lehm tuĺl kuumagak‿kodo, `ki̬i̬ĺgi suust väläh, nii lõõtsut́, 

tõmmaśs kõ̭õ̭ kihägaʔ Se Kos 2. eseme keskne osa  

ki̬i̬ vt kesi 

kiibaśk kiibaśki kiibaśkit kõhn, kiitsakas, kuivetunud 

kiids kiidsu `kiidsu ~ kiidsukala kala: vingerjas  

`kiidsma `kiidsuʔ kiids kiid́s kiidsu kiiksuma, kiitsuma  

kiigutamma kiigutaʔ kiigutass kiigut́ kiigutama  

kii kaa kiiga-kääga kõivop‿putusõ üt́s tõõsõga kokko, tuuĺ jo suuŕ, kii kaa, kii kaa Se Pod  

ki̬i̬ĺ keele ki̬i̬lt 1. kehaosa: keel pangu uik‿ki̬i̬lt `kapla, `laulkõ ja olgõr‿`rõ̭õ̭msaʔ Se Kos; huuĺ sai hämm, 

ki̬i̬ĺ saa as `hämmgiʔ Se Kos; ma olõ õil‿`lamba ki̬i̬lt söönüʔ Se; kurat́ keele otsah ripõndõllõss, a hüvvä 

sõ̭nna kurgust kisuʔ Se; sõ̭ss lehm tuĺl kuumagak‿kodo, `ki̬i̬ĺgi suust väläh, nii lõõtsut́ Se Kos; siih või eik‿
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kõ̭kkõ kõ̭nõldaʔ, lepädsek‿keeleʔ om siih Se; toolõ võit õ̭ks `viina tetäʔ, kel om kivi keele pääl (oskab suud 

pidada) Se Kos 2. kõne, rääkimine; kõnevõime 3. suhtlemisvahend: keel sa vinne ki̬i̬lt mõista aiʔ, sa`jääde 

hät́ti Se; t́soloknahe [ma] pańni kebet́ski, seto keeli om kebet́sk Se  

`ki̬i̬ld keelü `ki̬i̬ldü keeld  

`ki̬i̬ldmä keeldäʔ ki̬i̬ld ki̬i̬ĺd keelä keelama, takistama map‿panõ, egass mullõ olõ õik‿`ki̬i̬ltäv Se; mis i̬i̬st tä 

`poiskõst trahv ja `sõimass ja tä nakaśs `ki̬i̬ldmä Se; imä ańd peri kaʔ, es keeläʔ Se 

`ki̬i̬li vt keeleʔ  

`kiimuss `kiimusõ `kiimust iha, tungiv soov 

`ki̬i̬mä kiiäʔ ~ kivväʔ ki̬i̬ss kei keema muna [sa] kloṕidõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt suṕiduk‿kardoka `ki̬i̬mä 

Se; `sääntsek‿kiriväʔ [herned], nu̬u̬k‿ki̬i̬ is `pehmehe, nu̬u̬t‿`tahtsõ kavvak‿kivväʔ Se; ma ai küüdse ala 

suurõ pinnu, sõ̭ss `tsuśksi sõrmõ keevä vi̬i̬ ja kardokidõ `sisse Se  

ki̬i̬rd keero `ki̬i̬rdo 1. keerd, looge 2. kord, ring, tiir  

`ki̬i̬rdmä keerdäʔ ki̬i̬rd ki̬i̬ŕd keerä keeruks keerutama [ta] lät́s kao salvõ pääle `häidit `ki̬i̬rdmä Se 

`ki̬i̬rdu keerdu, rõngasse, rulli 

`kiisla `kiisla `kiislat kaerakile läbi sõgla [ma] `kuŕnssi `kiisla kohetusõ arʔ Se; `kiisla ja `kut́ja oĺlip‿
`puhtõ söögiʔ Se; `kut́ja mano pandass künneĺ paɫama söögi `aigu ja `kiisla `sisse tsusatass künneĺ 

paɫama Se 

ki̬i̬ś keesi `ki̬i̬si kodujuust (munata)  

`ki̬i̬tmä `ki̬i̬täʔ ki̬i̬t ki̬i̬t́ keedä keetma; toitu hautama imäl illahtu tu̬u̬`kiisla`ki̬i̬tmine Se; imä pańd puuviɫɫak‿

kusõga nõ̭na pääle ja ki̬i̬t́ tu̬u̬d ru̬u̬ht Se Kos; ahoh savipaoh keedetigir‿`ru̬u̬ga Se; egäl eläjäl om kat́s 

`rauhha, rauhak‿keedetäse arʔ Se; munikõrd `ańti ilm`ki̬i̬tmäldäk‿kaʔ nu̬u̬s‿sooligup‿pinile ette Se  

kikass ~ kikaśs kikka kikast kukk kikkal ka üldäss kannusõʔ Se  

kikk kiku kikku pikuti üle leiva lõigatud poolik viil(ukas) `pańti `sukri `jauhkõsõp‿puistati leevä kiku 

`vaihhõlõ ni `pańti `paprõkõsõ `sisse ni oĺl tu̬u̬ sü̬ü̬ḱ [paastu ajal] Se Kos  

kikkakõnõ dem < kikass kat́s kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? – siĺmäʔ Se 

Kos 

kikka/si̬i̬ń kukeseen  

kilahhama kilahtaʔ kilahhass kilahti korraks kilkama  

kilo kilo killo kilogramm timä ośt tikõrpuu `maŕju kolt‿tõist killo Se 

kiĺok kiĺoga kiĺokat savist kätepesunõu (veenõu kohal) vaja küleh oĺl kiĺok Se; kuńoga küleh oĺl kiĺok Se 

Kos; kiĺokast `laśti käe pääle vett, `mõśti suu ja `mõśti kätt Se; kiĺoga all oĺl suuŕ puinõ luhań nigu `tõrdo, 

jalaʔ all Se; kardoka koorõga [nad] `ki̬i̬tvä ärʔ ja kiĺokast `serbäse vett pääle Se 

kilokõnõ dem < kilo pühi aoss `tu̬u̬di kilokõist kolʔ neĺli nisu `püüdlit Se 
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kilo/`meetri kilomeeter [ma] lät́si `randa piteh, eiä piteh kümme kilo`meetrit Se S; üt́s seto kańd `suuri 

`palkõ kodo kilo`meetrit kolʔ säläh Se 

kilt kilda `kilta kild  

kilõhhõhe kiledalt Mańno, proomi kilõhhõhe ka üldäʔ Se Kos; sajapaigoh mu veli üteĺ i̬i̬st nii kilõhhõhe, 

helü oĺl hüä Se Kos; imä selet́, kua kilõhhõhe, kua torõhhõhe, siss śaalt [ma] opõgi nu̬u̬l‿lauluviiekeseʔ Se 

Kos  

kimalanõ kimalasõ kimalast ~ kimalaist maamesilane, kimalane muntkõrra muni sääne kimalanõ 

`lindõllõss Se  

kimbukõnõ dem < kimp  

kimmelka kimmelka kimmelkat peldik, kemmerg| Vrd kemmerg  

`kimmähe kindlalt, tugevalt [pange] väräk‿kińni `kimmähe Se Kos 

`kimmämpä ~ `kimmäppä kõvemini, tugevamini  

kimmäss `kimmä kimmäst kindel, tugev ku sü̬ü̬ḱ om tahehhembakõnõ, om süä `kimmämp Se Kos 

kimp kimbu `kimpu kimp  

`kimplõma kimbõldaʔ `kimplõss kimbõĺ kepslema  

`kindakõnõ dem < kinnass leśo pääl [ma]`istõ, vahel `kindakõist kapudakõist ka kudi Se Kos  

`kindla `kindla `kindlat kindel  

kindre `kindre kinnerd põlveõnnal  

kindsukõnõ dem < kints  

kinga vt kiä 

kink1 kingo `kinko küngas, kink nimät‿tast samast kingo päält võt́iʔ Se; meil oĺl häll kingo pääl Se; paĺlo 

rahvast käve `väegaʔ, kaes‿siin oĺl üt́s ots, sääl kingoh oĺl tõõnõ ots Se  

kink2, `kinka, `kinkass vt kiä 

`kińkmä `kińkiʔ kińk `kińke kińgi kinkima kerikist kińgiti puhadeĺnähe Se  

`kińktüss `kińktüse `kińktüst kingitus  

kinnass `kinda kinnast käve ma `Suurdõ `järve `püüdmä [kalu] kinnastõgaʔ Se; hiidetäss üle matusõ noid 

`kińdit, poisalõ andasõk‿`kindaʔ käe`vaɫgõst (matmiskombestikust) Se; timä niɫg kirbu arʔ ja ki̬i̬t kirbu 

nahast ruvva vai tege `kinda päḱäʔ Se  

kińniʔ 1. suletud seisundis või seisundisse ku mat‿`tundsõ timä arʔ, kumbõ arʔ, siss köüdeti täl siĺmäk‿

kińniʔ [pimesikumängus] Se Kos; `tahtu us kińnij‿`jaɫguga (kängitsetult) minnäʔ, et ark‿kakudõs‿`saapaʔ 

Se 2. pealt (täiesti) kaetuks 3. karistusena vangi, pärast tunde kaen‿no viimäte vi̬i̬l [sa] läät kińniʔ, et kaŕust 

peśsiʔ Se Kos 4. (kuhugi) kinnitatud, kokku seotud, ühendatud hobõsõ oĺlik‿`kõrvusi,`pańti ohilõ̭iagak‿
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kińniʔ Se 5. haarates külge, haardesse; haardes, küljes 6. füsioloogilistest protsessidest: takistatud, 

pidurdunud 7. muud `merde jäi kińnit‿tu̬u̬ (takerdus too) laiv Se 

kints kindsu `kintsu reis kirp lät́s kindsu `küĺge purõma, ma hõõrahhudi [hame] alosõga, ni oĺl kirbul elo 

väläh Se Kos  

kinä kinä kinnä 1. kena 2. imelik, veider  

kinäkene dem < kinä| imelik, kohtlane  

kipahhamma kipahtaʔ kipahhass kipahti kergelt sipsama  

kipahhutma kipahhutaʔ kipahhut kipahhut́ järsku kibedalt valutama  

kiṕp kiṕi kiṕpi kibu vanast oĺl `puunõ käśk, esä kut́s kiṕp Se  

kippama kipadaʔ kippass kipaśs kaugemale liikuma, kõrvale astuma ma `kiṕsi kõrvalõ, et las inne and 

toolõ tõõsõlõ naaśõlõ `jummaĺ`armu Se 

kipõ kibõhhõ kibõhhõt 1. kibe, mõrkjas peesütüss tet́ti kaarajahost, `pańti iks `piimä ka mano, tu̬u̬ sai 

sääne kipõ Se 2. valus 3. kange, kõva 4. kiire, virk 

kipõń kibõna kibõnat 1. säde 2. raas, kübe ku valu pääle tulõ, ku mõ̭ni latsõvalu inne, istut arʔ kipõń`aigu 

Se; perämäne kipõń kõ̭iḱ täl `võeti arʔ, tu̬u̬ hopõń jäi Se 

kiŕbits kiŕbidsä kiŕbitsät telliskivi mehe˛esä tuĺl hummogult üless, võt́t kiŕbidsä ahost, pańd kiŕbidsä 

ńardsu `sisse, siss pańd reḱke `hindälle `põĺvi aɫa Se Kos; t́sura lei kiŕbidsäga ust `vasta Se J 

kirbukõnõ dem < kirp `määntsekese nä oĺlik‿ku kirbukõsõʔ Se  

kirbõtama kirbõtaʔ kirbõtass kirbõt́ kirpe täis minema, kirbutama  

kirgat́s kirgad́si kirgat́sit prussakas kirgad́si oĺliv‿vereväʔ, lae alotsit pite käveväʔ ja `ümbre aho Se  

kiŕgess kiŕgese ~ `kiŕkse kiŕgest prussakas  

`kiŕgmä `kiŕgiʔ kiŕg `kiŕge kiri kirema  

kiri kirä `kiŕjä 1. kiri; kirjutatud tekst oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕjä (oleksin 

kirjaoskaja), `taivakõnõ, olõss lugõnun‿ni kirotanuʔ Se; timä `õkvak‿kuk‿kiräst kaess, täl tulõva nu̬u̬ʔ sõ̭naʔ 

nii `loohvkahe Se 2. dokument, ametlik paber kiä ośt hobõst, tu̬u̬ ośt iks `säädüselikult ja `kiŕjugaʔ Se 

3. muster, ornament kapuda oĺlip‿põĺviniʔ ja kiräʔ otsah Vas; `kiŕjugak‿kapuda oĺlip‿poisal kah Se Ts; 

mõ̭ni mõista as kutaʔ vü̬ü̬ `kiŕjä, `koŕjaki es `kiŕjä, hiit́ nii sama langa Se; otsani vanast kutsuti `oṕlanõ 

kiri, siss tu̬u̬ `koeti linast Se; kablal‿lavvagu küleh ja sõ̭ss `naati sõkkamma, määnest `kiŕjä sa `tahtsõ, 

säänest sa pańni Se; viie kablaga härmävidäja kiri Se Kos 

`kiŕki kikki(s)  

kirmaśk kirmaśki kirmaśkit suvine külapidu, kirmas kirmaśkit `peeti väläh plat́si pääl Se  

kirmass ~ kirmaśs kirmasõ kirmast suvine külapidu: kirmas, kirmes `tüt́riguh [ma] oĺli kirmassõh, oĺlis‿

sõlõ i̬i̬h ja vanigup‿pääh Se; jarmolit oĺl mitu tüḱkü kirmassih Se; olõ õiv‿vanna`mu̬u̬du kirmassit kah, 

vanast `ḱauti kirmassõhe, neĺli viiś kirmast oĺl kõrragaʔ Se; kirmassih tet́ti sääne suuŕ pü̬ü̬r, sinnäs‿`sisse 

kõrro karati Se  
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kiroline kirolitse kirolist mustriline vanast oĺlin‿naistel ka kirolitsek‿kapudaʔ Se; kirolitse oĺlik‿
kulak`kindaʔ Se  

kirotam(m)a kirotaʔ kirotass kirot́ 1. kirjutama, kirja panema t́sia nõ̭nna `ańti lat́silõ, et sõ̭ss nakasõ 

`höste kirotamma Se; kat́s last `kaśvi ülest, a paṕil olõ õs näid kirotõt ja riśtit `hindä pääle Se Kos; oi 

jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕjä, `taivakõnõ, olõss lugõnun‿ni kirotanuʔ Se; kiroda 

saʔ, küll ma `huhtsõ neol‿`luidsa arʔ Se; küläh oĺl tiputaa·t́, tu̬u̬ kirot́ meid ka, et kulaguʔ Se 2. tikkima  

kirotuss kirotusõ kirotust 1. kirjutamine; kirjutus- 2. registreerimine  

kirp kirbu `kirpu kirp ku kirp sei, siss ku [ma] höörähhüti, siss oĺl jalg `kat́ski kirbul Se P; seto `hammõ 

alonõ om kirbu maśsin, kirbu surmariist Se Kos; kirp lät́s kindsu `küĺge purõma, ma hõõrahhudi [hame] 

alosõga, ni oĺl kirbul elo väläh Se Kos; timä niɫg kirbu arʔ ja ki̬i̬t kirbu nahast ruvva vai tege `kinda päḱäʔ 

Se  

kirp/siĺm risttoimne koemuster otsani vanast kutsuti `oṕlanõ kiri, siss tu̬u̬ `koeti linast, `pańti nelä 

`nitsõgaʔ kirp `siĺmä Se -silmäline -silmälitse -silmälist risttoimse koemustriga  

kiŕriv kirivä kirivät kirju kirivä Riia langasõʔ Se; kiŕriv lehm `valgõ sälägaʔ Se; kiŕriv lehm oĺl jälk‿Kiräss 

Se Kos; `valgit `heŕnit oĺl ni oĺl härmä`persit, `sääntsek‿kiriväʔ Se  

kirsahham(m)a kirsahtaʔ kirsahhass kirsahti karjatama  

`kirsma `kirsuʔ kirs kiŕs kirsu karjuma, valjusti kisendama  

kiŕss kirsu `kirssu ving  

kirst kirstu `kirstu 1. riide-, viljakirst tõõsõl pääväl lät́sim‿`mõŕsa sugulasõ `kirstu (veimevakka) `vi̬i̬mä 

`mõŕsalõ, kutsuti kirst vai kaśt Se; tütäŕ om põlvõkoruʔ, imäl om vaia kirst (veimevakk) ollaj‿jo `rõ̭ndu 

koruʔ Se Kos; siss oĺli iks kirstuʔ, siss olõ õs `kaapa, no ommak‿kaabaʔ, ei olõk‿`kirsta Se Kos 2. puusärk 

ku põdõ̭ŕ lü̬ü̬ ärʔ, sõ̭ss säe kirst `vaĺmist, põdõ̭ŕ lü̬ü̬ kõrraga su surmast Se; inne kirstu `sisse `laskmist 

`amtõdi kõ̭õ̭ pańgiga havvast vett `vällä, kavvass sa `amtat, vi̬i̬ `sisse `pańti kirst Se; havva `kaibjaʔ, 

`mõśkjaʔ, kirstutegijäʔ, nu̬u̬ ommak‿`ku̬u̬ĺjasulasõʔ Se; `kirstut‿tet́ti, sõ̭ss `lasta ka `pańti ja küle alap‿

`pańti `hü̬ü̬vli lastuʔ ja rõivass pääle jäls‿sinnäl‿lastalõ Se; kirstu mano pandass ka paĺlokõsõ `kündlit Se 

kirstukõnõ dem < kirst| puusärk kat́s kolk‿külämi̬i̬st `koŕssi eśs raha kokko, teik‿kirstukõsõ Se Kos  

`kirvõkõnõ dem < kirvõss  

kirvõss ~ kirvõśs `kirvõ kirvõst kirves [sa] mälehtät, vanast oĺlik‿`korgõ `sukru pääʔ, säält `raoti mant 

`kirvõgaʔ Se; `kirvõ siĺm om `lahkiʔ, lasõ ark‿klepataʔ Se; ma pańni kokko tu̬u̬ rüv́vi ja rai `kirvõga otsa 

`maahha Se  

kirähhämä kirähtäʔ kirähhäss kirähti korraks kirema  

kirähtämä kirähtäʔ kirähtäss kiräht́ korraks kirema  

kiräkene dem < kiri| 1. kiri 2. muster  

kirä/ki̬i̬ĺ kirjakeel  

kiräline kirälitse kirälist mustriline  

kirä/täht́ kirjatäht  
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`kiśkja 1. murdja (loom) 2. ahne  

`kisklõmma kisõldaʔ `kisklõss kisõĺ kisklema  

`kiskma `kiskuʔ kisk kiśk kisu 1. tõmbama, tirima, sikutama kurat́ keele otsah ripõndõllõss, a hüvvä sõ̭nna 

kurgust kisuʔ Se; `muŕtass eläjä ärʔ, elläi saa nõrk, `kapluga kistass üless Se; haik kisk inne suud ammulõ 

Se; [ma] pańni mõsu perä`ri̬i̬kese pääle ja kisi süvä lumõga jäl `mäele Se; hainalosõ tõpõ no iks om, lat́s 

`pääga kisk ja raputass Se Kov; kooguga `tõmpsi [ma] tuha `vällä, kruuśs oĺl otsah, muido saa õi hüt́si 

`vällä `kiskuʔ Se Kos 2. kitkuma  

`kiskumma `kiskudaʔ `kiskuss `kisku 1. lõhestuma, lõhenema 2. (sisse) tõmbuma  

kisseĺ kisseli kisselit kissell no ommak‿kõ̭iḱ kisseliʔ ja pudruʔ, mõista ai inäp midä süvväʔ Se Sa  

kista/vaŕs 1. ketrusvahend: kedervars vanast kedräti kistavarrõgaʔ, ku vi̬i̬l vokkõ es olõʔ Vas Pus; olõ õin‿
nännüʔ, määness tu̬u̬ kistavaŕs, a imä kõ̭nõli Se 2. (veski või linamasina) võll, kedervars  

`kistra `kistra `kistrat reibas, erk  

`kistuma `kistudaʔ kistuss `kistu kustuma  

`kistumaldaʔ ~ `kistomaldaʔ väga, tohutu  

kistutam(m)a kistutaʔ kistutass kistut́ kustutama munikõrd [sa] pant puuvõisi varahhappa palama, siss 

varahhappa kistutat ark‿kah Se; ku üt́s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaśt `joudanu ark‿kistutaʔ Se Kos  

kitasnik kitasniga kitasnikka setu naiste igapäevane puuvillane pihikseelik kitasnik oĺl must toominõ 

`rõivakõnõ, verevä siidiʔ ka oĺliʔ all Se Ts; rikkal oĺl `sukmańn, `vaesõl oĺl õ̭ks kitasnikaʔ Se  

`kitmä kittäʔ kitt kit́t kitä 1. kiitma kittü eiʔ eiss hinnäst, las iɫm kitt Se; hot́ ti minno sõimakõ vai `kitkek‿

kaʔ, maʔ eik‿kuulõʔ Se; lut́ik olõ õi kittä elläi Se; illośs pereh oĺl, tu̬u̬d ma eip‿petä eik‿kitäʔ Se 2. ütlema, 

lausuma haivasski kitt `perrä (aevastus keset vestlust näitab jutu tõepärasust) Se Kos 

kit́s kitsõ `kitsõ kits  

`kitsahe kitsalt, vähesega  

kitsass `kitsa kitsast kitsas 

`kitskma `kitskuʔ kitsk kit́sk kidsu kitkuma, rohima  

`kitsuss `kitsusõ `kitsust kitsikus kup‿`pilkuist olõ õiʔ, siss `kitsusõh är elät, a `võhlusõh om rassõ elläʔ Se  

kitsõkõnõ dem < kit́s  

kituss kituse kitust kiitus  

`kiuhkma `kiuhkuʔ kiuhk kiuhḱ kiuhku kilkama  

`kiusam(m)a kiusadaʔ `kiusass kiusaśs kiusama, kiusu ajama; tüli norima  

kivene kivedse kivest kivine  

kivi kivi kiv́vi 1. kivi `katla `pańti uja `vi̬i̬rde kivve pääle, uja veereh havvutõdi `püüki Se; `lauta [ta] kudi, 

pańd tu̬u̬ kivi lauda müürü `sisse Se; liinah kivigi kaĺg jala all Se Kos; imä puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja sõ̭ss 
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kablakõsõga köüt́ kińniʔ, sõ̭ss peräst ai laḱka ja sinnäp‿puistaśs sõmõriid `sisse, kivi sõmõrakõisi (harja 

valmistamisest) Se Kov; toolõ võit õ̭ks `viina tetäʔ, kel om kivi keele pääl (oskab suud pidada) Se Kos 

2. käsikivi või veski jahvatav kiviketas `veelkal oĺl ka koɫo nigu kivi man Se 3. (vesi)veski uja veereh oĺl 

kivi, tu̬u̬ jahvat́ kõ̭kkõ Se; üt́s poiśs perä`ri̬i̬kesega kivil käve Se 

kivi- kivist, kivi- pu̬u̬t́ ja koolimaja üteh siih kivimajah Se Kos; pu̬u̬t́ kivitarõst `aeti `vällä Se Kos  

kivik kivigu kivikut kivimäng `mi̬i̬ki (meiegi) mäńge vanast kivikit Se Kos; mi̬i̬k‿kääni kasuga kummalõ, 

tu̬u̬ pääɫ oĺl `väega hüä kivikit `mäńgiʔ Se Kos; mi̬i̬k‿kõ̭õ̭ mäńge kivikit Se Kos 

kivikene dem < kivi viiś kivikeist võõdõti Se Kos; nu̬u̬ oĺliʔ `sääntsek‿kivikesek‿ku kanamuna sora, ni 

suurõkõsõʔ Se Kos 

kiviline kivilitse kivilist ~ kivilinõ kivilitsõ kivilist veskiline  

kivi/mäng kivi-, nipsumäng kivimängu üle sai mi̬i̬p‿`pessäk‿ka imä käest Se Kos; tu̬u̬ kivimäng, ku olõsi 

`mäńgiʔ, siss tu̬u̬d olõsi vi̬i̬l midä kaiak‿kaʔ Se Kos -`möldre mölder -pu̬u̬ĺ käsikivi üks pool, kiviketas 

tsõõriguk‿kivipoolõʔ, üt́s aɫɫ, tõõnõ pääl, tu̬u̬ oĺl tu̬u̬ käsikivi Se Kos -tsagaja -tsagaja -tsagajat kivitäks  

kiä kink kedä (partitiiv langeb kokku sõnaga kes) 1. kes kiä kink poolõ sõ̭ss lät́s, kiä kua poolõ lät́s Se; 

kelless (kellel siis) om poisal linanõ ṕuks vai hamõh, kõ̭igil ostõt Se; keɫ kui pereh oĺl, nii suuŕ oĺl põɫd Se; 

elläi oĺl sääne olnuʔ, kohe kellelegil‿lei, kelle (kellele) käe `sisse vai jala `sisse Se; `põlkõ kiä `põlgvaʔ Se| 

Vrd kes 2. mis vi̬i̬ pööräʔ kiä `tõmbasõs‿`sisse, inemise vi̬i̬ ala Se V 3. keegi angõ nok‿kiä muɫɫõ surma 

ru̬u̬ht Se; ei olõk‿kinga (kellegagi) sõ̭nakõist inäp kõ̭nõldaʔ Se; kas Annõ ka lät́s puśsi pääle vai lät́s kinga 

`autoga üteh? Se| Vrd `kiäkiʔ  

`kiäkiʔ `kińkiʔ kedägi (partitiiv langeb kokku sõnaga `keskiʔ) ~ `kiäkinäʔ 1. keegi täl kakõlust `kinkagi 

olõ õs Se; lää eik‿`kiäkit‿tagasi noorõst Se; künneĺ jäi paɫama, näet ku saa as `kelgi arp‿puhastuss Se; 

`ku̬u̬ĺja`mõśkjat jätä äs `kiäki ilma, iks käe`vaɫgõt `ańti Se; no sünnüdä eik‿kotoh `kiäkiʔ Se Kos; sul olõ õih

‿häpe `kinkõstkiʔ Se; tulõ arm‿mullõ naaśõst, `lat́si kedägi olõ õiʔ ja uma hüä tarõ om Se Kos| Vrd keskiʔ, 

kiä 2. miski  

klaaś klaasi `klaasi 1. materjal: klaas; klaasist ese või selle osa 2. joogiklaas  

klaasi/helḿ -helme -`helme klaashelmes -helmekene dem < klaasihelm´  

klaasikõnõ dem < klaaś| joogiklaas ku vanajuudaśs `perrä jo kogunist tuĺl, sis sõ̭saŕ visaśs klaasikõsõga 

vett `maahha, sai nii suuŕ meri, ku timä es saa takah tullaʔ Se  

klaśs klaśsi `klaśsi klass ku ma koolih käve, siss neĺli `klaśsi `oĺlgi Se 

kĺeetkakõnõ kĺeetkakõsõ kĺeetkakõist aedik egal `lambal oĺl uma t́siĺlo kĺeetkakõnõ Se 

kleidikene dem < kleit́  

kleit́ kleidi `kleiti kleit mi̬i̬h‿`häädü palamisega arʔ, et jää äs `kleitigi `säĺgä Se 

klepatama klepataʔ klepatass klepat́ parandama, paikama `kirvõ siĺm om `lahkiʔ, lasõ ark‿klepataʔ Se; 

`rauda `säetäss, tu̬u̬d kõ̭gõ üldäss, et vaia klepataʔ Se  

kloho kloho klohot ~ klohho klohho klohhot kurt tu̬u̬ oĺl sääne klohho Se  

`kloḱsma `kloḱsiʔ kloḱs `kloksõ kloḱsi kloksuma| Vrd `loḱsma 
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`kloṕma kloṕpiʔ kloṕp klopõ kloṕi 1. kloppima, taguma; põksuma 2. segi ja vahule lööma muna [sa] 

kloṕidõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt suṕiduk‿kardoka `ki̬i̬mä, esi iks seḱät kõ̭iḱ aig, saa hüä kardoka suṕp Se 

klõḱs klõḱsi `klõḱsi lõks (püünis) teil om klõḱs, a meil kutsutasõk‿keeleʔ Se  

klõ̭mba klõ̭mba klõ̭mbat lonkur taa klõ̭mba vanami̬i̬śs, taa `klõ̭mpass Se; timä `väegak‿klõ̭mba olõ õiʔ, 

timä saa aiʔ ütte `jaɫga painahhutap‿põlvõst Se  

klõ̭ḿp klõ̭mbi `klõ̭ḿpi klimp  

`klõ̭mpama klõ̭mbadaʔ `klõ̭mpass klõ̭mbaśs lonkama taa klõ̭mba vanami̬i̬śs, taa `klõ̭mpass Se 

klõśs klõśsi `klõśsi lõss  

kobima koṕiʔ kobi kobõ 1. kobama, kompama 2. seadma, sättima  

kobistama kobistaʔ kobistass kobiśt kohendama, korrastama  

kobisõm(m)a kobistaʔ kobisõss kobisi tuhmi heli andma, kobisema  

koda kua kota kest  

koda/poolinõ -poolidsõ ~ -poolitsõ -poolist taluperes elav maata pops, majuline  

kodo1 kodo koto kodu olõ õik‿koto vaia puustalt jättäʔ, ku `ku̬u̬ĺjaga mindäss Se; uma kodo iks kullakõnõ, 

uma maja maŕakõnõ (rhvl) Se Kos 

kodo2 koju `lambak‿kaḱik‿ket́iv‿vallalõ ja pagõsi kodo Se Kov; kiä `jõiõʔ ja kuĺadiʔ, nu̬u̬j‿jäiʔ kodo Se; kut

‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, siss kutsutass ja `säetäss `puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se; 

vanarahvass kõ̭nõli, et kuuś nädälit ḱau `ku̬u̬ĺja kodo Se 

kodo- kodune; kodulähedane; kodustatud; kodu- `aeti Sibirähe, jäi kõ̭iḱ elo `maahha, kõ̭iḱ kodoeläjäʔ, kõ̭iḱ 

jäiʔ kodo Se; [ma] lät́si kodo`paika Trubalõ, siss kodopaigast `ańti joʔ kat́s `liuda Se  

kodo/väü koduväi tütäŕ oĺl kodo`võt́ja ja [mees] tuĺl taha kodoväüss Se 

koess vt kohess  

kogo kogo koko kogu, hunnik  

kogoni koguni, maʔ eśs kogoni rehe `siugu, esi oĺli paks ja rehe `õkva Se  

kogonõma `ku̬u̬daʔ kogonõss kogosi kogunema  

kogrõ/kala koger, kogrekala  

kogunist kogunisti, täiesti ku vanajuudaśs `perrä jo kogunist tuĺl, sis sõ̭saŕ visaśs klaasikõsõga vett 

`maahha Se  

kogõmallaʔ ~ kogõmaldaʔ kogemata  

kogõ̭ŕ kogrõ `kokrõ koger  
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koh 1. kus salasit‿tet́ti, śaal oĺlis‿suurõr‿`rõivak‿koh `maadaʔ Se; koh oĺliv‿vesidse niidüʔ, [ma] pańni 

lakad́sij‿`jaɫga, riibi ni kańni `vällä Se| Vrd kos 2. kuskil `merde jäi kińnit‿tu̬u̬ laiv, sääl iks määne rambõh 

oĺl koh Se  

kohe 1. kuhu pääkaŕuss oĺl iks vanõb, kiä noid `lat́si rät́it́, kost käändäʔ ja kohe aiaʔ [karja] Se Kos 

2. kuhugi lät́si aoʔ `tõistõ, lät́sij‿jo latsõk‿kohe kavvõmbahe Se; `sukmańn oĺl kalõvanõ, oĺl kohe 

paŕõmbahe `paika minnäʔ Se Ts; tohot‿taa hani om tast uja vi̬i̬rt pite kohe `mõtsa lännüʔ Se Kos  

kohegiʔ ~ kohekiʔ kuhugi muni koṕik õ̭ks sai kohegik‿kulu pääle Se; sańt ni sańt, kas taa inäp kohegik‿

`kõlbuss Se Kos; maʔ mõista õik‿koheki minnäʔ ja tiiä eik‿ku takah `aetass Se  

kohegilõ kuhugile kohegilõ saa aip‿`paedaʔ, piät kannahtamma Se 

koheki vt kohegiʔ  

kohendamma kohendaʔ kohendass koheńd korda seadma, kohendama õdagu koheńd mehe esä aho arʔ 

koogugaʔ Se  

kohess ~ koess kuhu (siis) minnäʔ vaia hainalõ, rinnalinõ lat́s, koess sal‿latsõ jätät Se; koess tu̬u̬ 

paabapala (eideke) jäi? Se  

kohetuss kohetusõ kohetuist kerkima pandud taigen, eeltaigen vesi oĺl otsani nii luḿbi vi̬i̬ arvuline, ku [ma] 

leevä kohetusõ pańni Se Kos; pliini kohetuss `laśti sepägak‿`ḱauma Se; ku [ma] tõõsõ leevä kohetuist 

pańni, siss `liodi tu̬u̬ `kuklikukõsõ arʔ, siss lät́s leib `hapnõmma Se Kos;`luidsaga [ma] maid́si tu̬u̬d 

kohetuist, et kuiss om Se; ütest leeväst [ma] jät́i `sääntse `kuklikukõsõ kohetuist Se; läbi sõgla [ma] kuŕnssi 

`kiisla kohetusõ arʔ Se; `kuurniga kohetuss olõ õs ni sakõ ku leevä tahass Se; õdagult [ma] pańni kohetusõ 

`hapnõma, ü̬ü̬ hapaśs Se Kos; ku perä pät́s jo `leibä, sõ̭ss pangõ leevä kohetuss Se 

kohheɫ ~ kohel kohela kohelat kohev, kerkinud üt́sindä es saanuki nik‿kohheɫ leib, a katõgese [me] kaśti 

iks `kõrdapiteh arʔ Se Kos;`hapnõ piimä `sisse `kastõh saik‿ka hüäp‿pliiniʔ, ku soodagaʔ, siss om tiä 

kohheɫ Se  

kohisõmma kohistaʔ kohisõss kohisi käärides kihisema  

`kohkiʔ kuskil olõ õiʔ ütte hańni, ni olõ õik‿`kohkiʔ Se  

kohonõm(m)a kohodaʔ kohonõss kohosi (kuumutamisel) kohupiimaks muutuma  

koho/piim kohupiim vanast oĺl sõir kõva, paĺass kohopiim oĺl, soolaterä ka sehen Se; kohopiim `pańti 

[talveks] külmä vi̬i̬ `sisse, tu̬u̬ oĺl häräpiim Se; ku `istma `mińti, siss `võeti vadsakot́t ja piimäliud kah nii et 

kohopiim all ja sinnä või pääle Se  

kohotama kohotaʔ ~ kohotadaʔ kohotass kohot́ kohupiimaks kuumutama  

kohrutama kohrutaʔ kohrutass kohrut́ kohevile lööma või ajama rihhuga [ma] kohrudi `oĺgi pääle, sis jäl 

`naati sõkkama Se 

`kohtunik `kohtunigu `kohtunikku kohtunik a tu̬u̬ päävanasitt vai `kohtunik saiś kestpaigah Se Kos 

kohuss `kohto kohut 1. kohus; kohtupidamine; kohtuotsus keɫ kurk, tu̬u̬l kohuss Se;`ku̬u̬lu (surma) saa aik‿

`kohtohe ka viiäʔ Se; koolulõ olõ õik‿kohut Se Kos 2. kohustus; õigus (saada)  

kohv́ kohv́i `kohv́i kohv [ta] ańd toṕsi `kohv́i Se; mi̬i̬p‿palodi `kohv́i vanast Se  



79 

 

kohv́ikõnõ dem < kohv́ vaia hiĺlokõidsi `ḱavvuʔ, imäl üless tullaʔ, `tsäikene hummogult, kohv́ikõnõgik‿
`ki̬i̬tä ärʔ Se Kos  

koi vt kudama 

koir koira `koira üleannetu, kelm  

koiranõ koiratsõ koirast vallatu, üleannetu  

koirastik koirastigu koirastikku koerustükk, vigur  

`koiruss `koirusõ `koirust koerus, vallatus, üleannetus  

kokk koka kokka kokk  

kokko 1. ühtekokku, koguhulgana 2. ühte kohta, üheks rühmaks ku `mitmast küläst tulõva kokko, kos sääl 

`joudsõ ilmalõ `andaʔ [kingitusi] Se; vanast `ḱauti sagõhhõhe kokko, `väega laulõti kaʔ Se; poisin‿niidiʔ, 

naaśek‿kańnik‿kokko ni riibip‿peŕri Se; kiä vei siss üt́sindäʔ tu̬u̬ `lamba, kiä vei siss tõõsõgak‿kokko 

(kahepeale), tõõsõl olõ õs midä tappaʔ, veij‿jäl tõõsõga kokko, vei üteh siss (jutt saajakotist) Se Kos 

3. kokkupuutesse, kontakti 4. eri osadest tervikuks (ühendatud) `hammõ [ma] `umbli kat́sipooli kokko ja 

`oĺlgi `vaĺmiss Se; kossat‿tet́ti linost, [ma] `hiusõgap‿paĺmidsi kokko kossaʔ vahru `mu̬u̬du Se Ts 5. mingi 

ainega kaetuks, määrdunuks utõti utõti nikavva ku `peḱli sai kesvä `ku̬u̬riga kokko Se V 6. mõõtmetelt või 

mahult väiksemaks võimaśsinal oĺli aaris‿seeh, neĺli `aari ja lei ruttu kokko (võiks) koorõ Se 7. väljendab 

omavahelist sobivust  

kokoss kogosa kogosat kogukas  

kolʔ vt kolm  

kolahham(m)a kolahtaʔ kolahhass kolahti kolksatama sattõ ma kummalõ `maahha ku kolahti Se 

kolahhutma kolahhutaʔ kolahhut kolahhut́ kärgatama, paugatama no nik‿kõvastõ olõ õip‿`piḱne 

kolahhutnuk‿ku nüüd Se  

kolga `kolkmõ kolgand (töödeldav) linapeo, kolge latsõʔ `aeti `kakma nuid linnu, `kakma nuid `koɫkmit Se 

koĺgits koĺgidsa ~ koĺgidsõ ~ koĺgitsõ koĺgitsat ~ kolgitsõt ~ koĺgist lõuguti koĺgitsõl oĺl raot kat́s tsoŕri 

`sisse Se  

kolhoo·ś kolhoo·si `kolhoo·si kolhoos| Vrd halhoo·ś, koloo·ś  

koli koli koĺli kola, koli  

kolistama kolistaʔ kolistass koliśt kolistama, müra tekitama  

kolk kolga `kolka kant, maanurk; külaosa üle koɫga kosilanõ Se  

`koĺkma `koĺkiʔ koĺk `kolkõ koĺgi 1. linu lõugutama ku [ma] kolgõ rehe man kat́s maśsina täüt linno ärʔ, 

kääni ärʔ, oĺl kuŕst Se 2. kolkima, peksma kes taa koĺk kuuvalul Se 

koĺlin kolina kolinat kolin  

kollõh ~ kollõʔ `koldõ kollõht 1. laiem äär 2. leivakoorik leevä veeren‿ńoo `koldõʔ oĺliv‿`väega magusaʔ 

Se  
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kolm ~ kolʔ kolmõ `kolmõ kolm kolmõnulgaline ait `kriiti täüś? – `tat́rigu terä Se; võõdõti horka uśs 

vaɫɫalõ, [ma]`uiksi koɫʔ `vu̬u̬ri `truupa Se; kolʔ `puuta rüḱi Se Kos; imä tuĺl säńgü `vi̬i̬rde hummogult kell 

kolʔ ai ülest Se Kos; ku aho i̬i̬st `vatska tet́ti, siss `nõśsi timä kolm `kõrda üless Se; vesi `pańti ja `tsukrut 

`pańti ja `heŕnit, kolm kõrd `luidsaga võõdõti `kut́jat Se; jagagõ nok‿kraaḿ `kolmõ `päähhä (kolme 

inimese vahel) Se; hot́s koɫmõst päävästki rekistee·riʔ ärʔ, sõ̭ss olt (oled) õ̭ks riśtiinemine Se Kos 

kolm/ainuss kolmainsuses esinev, kolmainus  

kolma/päiv kolmapäev  

kolmass kolmada kolmadat kolmas `aeti kolmada päävä kari `mõtsa Se; vanast `peeti kol `päivä `pulmõ, 

kolmass oĺl hõimupäiv Se 

koĺmi kolm, kolmekaupa õga `tüt́riku käest siss `pańti koĺmi munõ [lihavõttepühal kiigetegijaile] Se; oĺl 

koĺmi lehmi, aga `piimä oĺl veidebä süvväʔ ku noʔ Se  

koĺmigõʔ pl koĺmikidõ koĺmikiid kolmikud  

kolm/jalg kolmejalgne puunõu -kümmend kolmkümmend -sada kolmsada| Vrd kolsada -tõi·śs/kümme 

kolmteist| Vrd koltõist  

kolmõgese ~ kolmõkõsõ kolmekesi `kargusõ oĺlivaʔ, karati kolmõgese, nellägese, viiegese, `tüt́riguk‿
`kaŕksiʔ Se; koɫmõgese veleʔ `eĺleväʔ Se Pod; `lat́si oĺl kolmõkõsõ Se Kos 

kolmõ/võrd -võrra -võrd kolmveerand  

koɫo koɫo koɫɫo (kallamis)kolu teräv‿valõti `veelka `koɫɫo Se; `veelkal oĺl ka koɫo nigu kivi man Se  

koloo·ś koloo·si `koloo·si kolhoos| Vrd halhoo·ś, kolhoo·ś 

kol/sada kolmsada muni ańd sada `ruublit pridanat, muni kat́s kolsata vi̬i̬l Se| Vrd kolmsada -tõist kolm-

teist timä ośt tikõrpuu `maŕju kolt‿tõist killo Se| Vrd kolmtõi·śskümme 

`kombreśs `kombreśsi `kombres̀́si kompress  

kommõʔ `kombõ kommõt komme, tava a tu̬u̬ nii kutsuti et `iśtjäʔ, kutsuti nii, seto kommõ oĺl sääne Se S| 

Vrd kummõh 

kooguline koogulise koogulist teatav vöökiri kuav‿vü̬ü̬d koogulist, haarav‿vü̬ü̬d hangulist (rhvl) Se Kos  

kooh 1. ühes rühmas või tervikus, koos; vastamisi 2. mingi ainega kaetud või määrdunud | Vrd ku̬u̬h  

kooli- kooliga seotud, kooli juurde kuuluv üt́s uma külä inemine opaśs `lat́si, taɫɫa piteh käve, koolimaia 

olõ õs Se Kos; vanast lat́sil kooli `suńd ust olõ õs, koolimaia olõ õs olõmahkiʔ Se Kos; mi̬i̬ oĺli otsanik‿

koolimaja kõrval Se; üt́s koolioppaja vana Siḱk oĺl Se Kos; koolipoisi arvulitseʔ, jummaĺ, kup‿puŕoh oĺliʔ 

Se Ts  

kooli/`rõivaʔ pl. surija seljariided kooli`rõivap‿palotõdi arʔ Se  

koolitam(m)a koolitaʔ koolitass koolit́ koolitama  

kooluʔ surnult, surnuna  

koolukõnõ dem < ku̬u̬l koolukõnõ, koolukõnõ, milless sa võta as Lauri last jap‿Proośka `poiga Se Kos 
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koolõskõllõmise hädä langetõbi  

koolõtama koolõtaʔ koolõtass koolõt́ 1. suretama, tapma 2. surijat põetama kuu `aigu koolõtõdi, mitte es 

koolõ arʔ Se; `ku̬u̬ĺjat koolõtada õip‿pudsajadsõ pad́a pääle Se  

koomõh ~ koomõʔ `ku̬u̬mõ koomõht kõõm lät́s koomõʔ ja kõ̭iḱ süttü arʔ Se 

kooń ~ kooniʔ kuni õga `vaenõ õ̭ks oĺl uḿmi lastõ man ja `eĺli koonik‿`ku̬u̬li Se Kos; mehe˛esä pańd 

kuuma kiŕbidsä reḱke `hindälle `põĺvi aɫa, koońt‿tiä Pelikov̀va lätt kat́skümmend `versta Se Kos; nikavva 

koonik‿`keŕkoh oldass, nikavva om haud kaʔ kaibõt Se; halv sõ̭na harinass, hüvvä sõ̭nna vaia `u̬u̬taʔ ja 

`ot́siʔ koońt‿tulõ Se  

koorik koorigu koorikut koorik; kooruke  

koornits koornitsa koornitsat osmik koornitsah ka süvväss kulat́skit Se  

koorõkõnõ dem < ku̬u̬ŕ| (puu)koor lakad́sik‿kaḱi [ma] ruttu arʔ, paiukoorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst 

lakad́siʔ Se  

kopakõnõ dem < kopp2 esä pańd õgalõ eläjäle `kaaru uma kopakõsõga ette Se 

koṕik koṕika ~ koṕiku koṕikat ~ koṕikut ~ `kopkass `kopka `kopkat kopikas muni koṕik õ̭ks sai kohegik‿
kulu pääle Se; eśs [ma] hoiõ koṕikut nigu `hämmest lät́s pioh Se Kos  

koṕin kobina kobinat kobin [ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhińge heĺotamist Se 

`kopkass vt koṕik  

`koṕli `koṕli `koṕlit koppel  

kopp1 kopsimisheli  

kopp2 kopa koppa kopsik; puukulp puu kuĺbi oĺliva kopaʔ Se 

kops kopsu `kopsu kops  

`kopsama kopsadaʔ `kopsass kopsaśs korraks lööma, kopsama  

koputama koputaʔ koputass koput́ koputama ku `kellä olõ õs, siss [ma] võt́i kua pät́si `vällä, siss kopudi 

tu̬u̬d alomaist ku̬u̬rt pite Se Kos; kuŕalõ õ̭ks keṕpi [ma] kopuda, vihalõ `nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh Se; ma 

lasigi ärj‿jo ussõ `valla, olõ õik‿koputamist Se Kos  

kopõ̭l kopõ̭la kopõ̭lat jalatsi liist nii suuŕ ku jaɫg, nii suuŕ oĺl kopõ̭l ka tett Se Kos; kopõ̭la pääle `koeti 

päternäʔ Se Kos; viiso kutak‿kopõ̭l oĺl, nõ̭na kõ̭iḱ tsõõrik Se Kos; kopõ̭l `võeti viiso seest, nii `jäigi 

ilosakõnõ Se Kos; puinõ kopõ̭luss oĺl, mi̬i̬k‿kut́si iks kopõ̭l, viisa kutak‿kopõ̭l Se Kos  

kopõ̭lakõnõ dem < kopõ̭l lat́sil oĺliv‿`väikuk‿kopõ̭lakõsõʔ Se Kos 

kopõ̭luss kopõ̭lusõ kopõ̭lust jalatsi liist puinõ kopõ̭luss oĺl, mi̬i̬k‿kut́si iks kopõ̭l, viisa kutak‿kopõ̭l Se Kos  

korahhama korahtaʔ korahhass korahti korraks korisema ku `litsut‿tagasi, siss kõtt korahhass Se 

`korgõ `korgõ `korgõt ülespoole ulatuv, kõrge [sa] mälehtät, vanast oĺlik‿`korgõ `sukru pääʔ Se  
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`korgõh kõrgel  

`korgõhe kõrgele latsõ `riśtmise vesi visati `vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe, et `ausa lat́s saasiʔ 

Se Kos; ku sooda oĺl, sõ̭ss tet́ti `hapnõst piimäst nisu jahuga `kuurnikka, nu̬u̬n‿`nõśsik‿`korgõhe Se Kos  

`korgõkõnõ komp < dem `korgõ  

`korgõmpa ~ `korgõppa kõrgemale munaloomka linaluist `höste tet́ti, `pańti lavvakõnõ ja linak‿
`korgõmpa Se 

`koŕjam(m)a koŕadaʔ `koŕjass koŕaśs 1. korjama; koguma [ma]`koŕja seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh 

Se V; palanuk‿käveʔ eśs `koŕjamah [külas], a no palanut joht `kiäki ilma ka jätä es Se; kat́s kolk‿külämi̬i̬st 

`koŕssi eśs raha kokko, teik‿kirstukõsõ Se Kos; poisik‿`koŕssi `tüt́rige käest munnõ Se Sa 2. mustrilõngu 

ükshaaval lõimede hulgast üles põimima, mustrit sisse kuduma mõ̭ni mõista as kutaʔ vü̬ü̬ `kiŕjä, `koŕjaki es 

`kiŕjä, hiit́ nii sama langa Se  

`koŕjum(m)a `koŕjudaʔ `koŕjuss `koŕju (kokku) kogunema  

`korplikanõ `korplikadsõ `korplikast krobeline  

korron korona koronat paastu ajal keelatud söök `sü̬ü̬dävä sü̬ü̬ḱ om korron, ku paastõti, süvvä äs siss 

koronat Se; piim ja liha `oĺlgi korron Se Kos  

`koŕssna `koŕssna `koŕssnat oĺl `koŕssnagat‿taŕri, `saugak‿ka oĺl Se  

`kortli `kortli `kortlit veerand toopi, kortel  

`korteŕ `korteri `korterit korter  

`koŕtin `koŕtina `koŕtinat korter [tal] oĺl Petserehe võõdõt `koŕtin Se  

koruʔ kõrgune tütäŕ om põlvõkoruʔ, imäl om vaia kirst ollaj‿jo `rõ̭ndu koruʔ Se Kos 

koŕv koŕvi `koŕvi korv koŕv (seljakorv) `pańti `höste ja kõ̭gõ paŕõmbit `hainu `täüś Se; [nad] pańnis‿siss 

pańgi ja koŕvi et noʔ, kaibak‿kartokit Se Kos  

koŕvikõnõ dem < koŕv  

korõmb vt `korgõ  

kos 1. kus `lambaʔ, noid tiiäʔ es `kiäkik‿kos jäiʔ Se 3. väljendab kõneleja suhtumist kae kos om tüḱk, kõ̭iḱ 

naaśe ni latsõ ku mehek‿kõrraga `sanna Se V; sinnäl‿lää es `pańgigiʔ, lää es, lää es, kos (kus sa nüüd), 

`väikukõnõ Se Sa 

kośaʔ pl `kośjo `kośjo, sg g kośa 1. kosjad poiśs `küüsse muk‿käest et kinga mit‿tulõmi `kośjullõ Se; 

hobõnõ katõ käpä pääle käve üless ku `kośjole tuĺl Se Pod; kas ilmak‿keĺlildä siss `määntse kośaʔ Se; mu 

mehe˛esä lät́s `kośjullõ, `valgõl‿linadsõ ṕuksikõsõ jalah, linanõ `hammõkõnõ säläh, üt́s putõĺ`viina kah 

puuh Se; innek‿`ḱauti kośah, sõ̭ss `peeti nu̬u̬s‿suurõv‿viinaʔ (kihlused) Se; kośaesä oĺl kah üteh, kut‿tuĺliva 

`kośjullõ Se 2. kosjaviin kośaj‿jõiva arʔ ja jäi nii`saandõ tu̬u̬ asi Se 

kośa/esä isamees kośaesä oĺl kah üteh, kut‿tuĺliva `kośjullõ Se -viin kosjaviin  

kosilanõ kosilasõ kosilast 1. kosjas käiv meesisik, kosija võõrass külessmaad inemine naaśs `kitmä, 

kosilanõ `uskõ ja võt́t `arkiʔ Se Kos; `mõŕsa imä pańd sõira kaśti pääle, kosilanõ tulõ iks `mõŕsalõ `perrä 
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Se; selle võta as [isa] `ańdit hüäst, et kosilanõ `tahtsõ võttaʔ, a vanõmba es tahav‿võttaʔ Se; üle koɫga 

kosilanõ Se; `mõŕsa imä köüt́ kosilasõlõ vü̬ü̬ `pihta Se Kos; imäle leeväpät́s `üśkä ja esäle jummaĺ `üśkä, 

siss kumaŕd jäl tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se; `ratsala hobõstõga käveʔ, tu̬u̬ kosilasõ 

veli kaʔ, sugulaisi `kutsmah Se 2. kosija koos isamehega  

kosima kośsiʔ kosi kosõ naiseks võtma, kosima minno iks kosõ vana t́sura Se  

`kośjolõ, `kośjullõ vt kośaʔ 

koss kossa `kossa linadest palmik setu naistel mul om parhillak‿ka linonõ koss Se; kossat‿tet́ti linost, [ma] 

`hiusõgap‿paĺmidsi kossaʔ kokko vahru `mu̬u̬du Se Ts; `kossõga oĺl rassõ, säidse künnärd oĺl `rõiva tüḱk, 

mähḱ`ümbre pää Se; liniḱ`pańti pähäʔ, tet́ti `sääntsek‿kossaʔ Se Ts 

kost 1. kust pääkaŕuss oĺl iks vanõb, kiä noid `lat́si rät́it́, kost käändäʔ ja kohe aiaʔ [karja] Se Kos 

2. kuskilt pangõ käŕbigus‿`salvõ, sõ̭ss leeväle and iks `vaihtõpääl kost tu̬u̬d hõ̭ngukõist Se; mingu uit‿
t́sirgu `mu̬u̬du kost `õkva Se Kos 

kośt kośti `kośti külakost oo, tu̬u̬ [piimaliud] õ̭nnõ `vi̬i̬di `küllä kośtist Se S  

`kostkiʔ kuskilt  

`kostma `kostaʔ kost kośt kosta 1. vastama 2. eestkostega aitama  

`kośtma `kośtiʔ kośt `kośtõ kośti külastama, külas olema [sa] ihaku uik‿kooldaʔ, siin mi olõ `kośtmah, 

sinnäl‿lähä iǵäväst Se; päternäʔ, viisoʔ oĺlit‿tü̬ü̬ man, `saapit `kośtma `ḱavvuʔ `pańti Se; [ma] oodi, et 

kunass [ta] tu̬u̬ meile sõ̭na, et `kośtma minnäʔ Se  

`kostum(m)a `kostudaʔ `kostuss `kostu üles sulama, pehmenema  

kot́ikõnõ dem < kot́t ṕuksiharost ńardsunõ kot́ikõnõ oĺl kaŕalatsõl puusa pääl Se Kos  

kotoh kodus kerikoh pandass `ku̬u̬ĺjalõ künneĺ, a kotoh pandass `kündle raha Se; kes no sünnütäss kotoh, 

no sünnüdä eik‿kotoh `kiäkiʔ Se Kos  

kotost kodust, kodunt pääväkene olõ õs vi̬i̬l nõsnuʔ kuk‿kari oĺl jop‿paɫa maad kotost `kaugõlõ aet Se Kos 

`kot́sil kohal, kohas| Vrd kottal  

`kot́silt kohalt; osas, suhtes| Vrd kottalt  

`kot́silõ 1. kohale, (millestki) kõrgemale 2. (kellegi, millegi) kohta | Vrd kottalõ 

kot́t kot́i kot́ti (vilja-, aseme- jne) kott kas sam‿mälehtä eik‿ku imä kot́iga sinno kaŕah üteh kańd, kait́s 

`kaŕja ja sa oĺlik‿kot́iga säläh imäl Se; võid võiõti leeväle pääle, pöörändüsekese k‿kokko ja mähästi 

`kapstalehe `sisse ja kot́ti Se Kos; sannalõõnat kot́ti panõ õiʔ ja tõõsõst `pu̬u̬ĺbäst ka hoia aiʔ Se Kos; veli 

es küüsü ka inämbät ku üte kot́i rüḱi pridanat Se  

kottal 1. kohal, kohas luhani kottal `mõśti suud Se; edeh oĺli `väikop‿parrõʔ, takah oĺlip‿piḱäp‿parrõ rehel, 

`väikop‿parrõk‿kutsuti eüss, tu̬u̬ oĺl rehe aho suu kottal Se| Vrd `kot́sil 2. lähikonnas, juures  

kottalt kohalt, kohast| Vrd `kot́silt  

kottalõ 1. kohale, (millestki) kõrgemale; lähedale surnu om, siss pandass lakkõ surnu kottalõ lina Se 

2. (kellegi, millegi) kohta, suhtes| Vrd `kot́silõ  
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kot́t/pümme kottpime  

kotuss kotusõ kotust 1. koht; paik; eluase ku üt́s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaśt `joudanu ark‿
kistutaʔ Se Kos 2. talukoht  

kotussidõ kohati, paiguti  

kotusõkõnõ dem < kotuss  

`kraaksna `kraaksna `kraaksnat kraaksumine, kraaksumisheli  

kraaḿ kraami `kraami igasugused esemed või asjad, (toidu-, riide- jne) kraam ni Sergol ka matusõ pääl 

`kraami külät, sai süvvän‿ni juvvaʔ Se Kos; timä saa õs kodo minnäkiʔ `sääńtside `ehtidegaʔ, 

`sääńtside`kraamõgaʔ Se Kos 

kraamikõnõ dem < kraaḿ külämi̬i̬śs tõi rattaʔ ja paĺlo kraamikõist oĺl rat́tih, tõi kodo Se  

`kraaḿma `kraamiʔ kraaḿ `kraamõ kraami koristama, kraamima  

kraat́ kraadi `kraati temperatuuri mõõtühik: kraad  

kraav́ kraavi `kraavi kraav  

kraavitam(m)a kraavitaʔ kraavitass kraavit́ kraave kaevama  

krae krae kraed krae ega siss `kraega `haḿmit poisal olõ õs Se; haŕonahadsõp‿`paĺto kraeʔ Se 

kraḿm kraḿmi `kraḿmi gramm täl oĺl jo nii `väikene toṕsikõnõ, et ku tsäi `luidsa t́auś`viina mõõda arʔ, 

om viiś`kraḿmi Se Kos 

krańts krańdsi `krańtsi pärg  

krańts/kaal rõngataoline heledam karvkate, võru ümber kaela  

kraṕst krapsti a ku tarõh [me] ait‿`tsuuri, nii sai kraṕst kätte Se Kos 

kraśsin kraśsina kraśsinat petrooleum [ta] pand tu̬u̬ kupa pääle, pand kraśsina tulõkõsõ sinnäp‿palama 

Se; üt́s kraśsina anomakõnõ lavva pääl, kolm neĺli voḱki `ümbre Se Kos; meil oĺl nii linnu ni 

kraśsinakarraʔ, kõ̭iḱ śaal aɫɫ (maa sisse peidetud) Se Kos  

kravat́ kravadi kravatit (lihtne) voodi  

kreepośt kreepośti kreepośtit kindlus `polko·vnik es jätä meid kreepośtihe, vei sadamahe Se V  

kreev́nakõnõ kreev́nakõsõ kreev́nakõist kammike imä sugõ iks kreev́nakõsõga pääd Se  

krev́na krev́na krev́nat kamm a mul olõ õik‿krev́natkiʔ, mingap‿pääd suḱiʔ Se Kos  

`krihvli `krihvli `krihvlit krihvel  

`kriimama kriimadaʔ `kriimass kriimaśs narrima, tögama mehesõ̭saŕ `Maaŕat kõ̭õ̭ kriimaśs ja naaŕ d Se 

kriipsotamma kriipsotaʔ kriipsotass kriipsot́ kriipsutama  

kriit́ kriidi `kriiti kriit kolmõnulgaline ait `kriiti täüś? – `tat́rigu terä Se| Vrd krõ̭it 



85 

 

krobuśk krobuśki krobuśkit krobisev riideese  

krogisama krogistaʔ krogisass krogisi krooksuma kunnak‿krogisiʔ keväjält tah luḿbih Se  

kroonu kroonu kroonut sõjaväeteenistus, kroonu veli oĺl sõ̭ah vai kroonu pääl Se 

kroosovaʔ pl peeneks raiutud punapeedid [sa] verevän‿`nakrik‿keedä arʔ, tsae arʔ, panl‿`läńkohe, nu̬u̬ 

ommakik‿kroosovaʔ Se; paastu `aigu oĺl õgal ütel kroosovaʔ Se  

kruńt kruńdi `kruńti piiristatud maatükk, krunt maaʔ `aeti `kruńti, siss lät́si kruńdi pääle elämä, siss 

kruńdi pääl mak‿käve kuuś`aaśtakka kaŕah Se  

kruudikõnõ dem < kruut́  

kru̬u̬ń1 krooni `kru̬u̬ni 1. pärg 2. peaehe, kroon  

kru̬u̬ń2 krooni `kru̬u̬ni rahaühik: kroon  

kruuṕ kruubi `kruupi 1. uhmris tambitud odratera 2. kruup nüüd ommak‿kruubiʔ, vanast oĺlit‿teräʔ Se La  

kruuś kruusi `kruusi (joogi)kruus  

kruusa/piirak pirnipirukas suvõl tet́ti `põŕkna piirakit, talvõl kruusapiirakit kaʔ Se  

`kruuśli `kruuśli `kruuślit kanepitemp  

kruuss kruusa `kruussa pirn kadonuʔ velenaańõ tu̬u̬ kuivatuisi `kruussõga jõi tsäid Se; kruusap‿`pańti 

kuivaduʔ (kuivatatult) piirakulõ Se; tsaiu seeh lät́sik‿kruusap‿`pehmest Se; kruuss um `höste vähäp ku 

tuuɫ Se  

kruuśs kruusi `kruuśsi konks kooguga [ma] `tõmpsi tuha `vällä, kruuśs oĺl otsah, muido saa ai hüt́si `vällä 

`kiskuʔ Se Kos  

kruut́ kruudi `kruuti ruut; ku vi̬i̬l `käüserõõvast `koetanuʔ, ma koɫʔ `vu̬u̬ri `pandnuk‿kruudis‿suurõmbaʔ Se  

kruv́v kruv́vi `kruv́vi kruvi a mul om `kukru `kruvvõgaʔ, nut́t nummõrdegaʔ (rhvl) Se Kos 

krõbõhhõmb ~ krõbõhhõp vt krõpõ  

krõ̭it krõ̭idi `krõ̭iti kriit Vrd kriit 

krõ̭ḱs krõ̭ḱsi `krõ̭ḱsi (hobuse)kronu  

krõ̭ńdsikõnõ krõ̭ńdsikõsõ krõ̭ńdsikõist lahja, vilets; kronu 

`krõ̭ńgli `krõ̭ńgli `krõ̭ńglit kringel `kut́ja om kańnikõsõh, mesi, riisi`suurmaʔ, või, `krõ̭ńgliraasakõsõs‿seeh 

Se 

krõ̭nka vt krõ̭õ̭nka  

`krõ̭ńksi krõnksu, kõverasse  

krõ̭ńksih krõnksus, kõveras  

krõpõ krõpõ krõpõt krõbe kesvä karaśk oĺl hüä krõpõ Se  
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krõ̭õ̭nka krõ̭õ̭nka krõ̭õ̭nkat ~ krõ̭nka krõ̭nka krõ̭nkat savist piimapott mul tõõsõh tarõhkik‿krõ̭nka, liĺl 

siseh Se; krõ̭nkal `vanga es olõʔ Se; vanast `pańti piim savi patta, kutsuti krõ̭õ̭nka, savi pada Se; krõ̭õ̭nka 

oĺlis‿savist tettüʔ ja päält vaabadu punatsõss, `vanga es olõʔ Se V  

krõ̭õ̭nkanõ krõ̭õ̭nkatsõ krõ̭õ̭nkast savine, savist krõ̭õ̭nka oĺl verrev päält, kutsuti savi pada ja krõ̭õ̭nkanõ 

pada Se  

ku ~ kuʔ 1. (ajaliselt) kui ku tu̬u̬d sõta `küllä tuĺl, jälle oĺl kaiaʔ Se; paṕp kasvat́ `põrssat, siss `küüsse: ku 

paĺlo `aigu ĺatt, ku tä nakass `kuĺti `ot́sma? Se Kos 2. (tingiv) kui [kooli]opõtaja `võidsõ `pessäʔ, ku 

[lapsed] `kullõ õs Se 3. (võrdlev) kui, nagu, otsekui ku aho i̬i̬st `vatska tet́ti, siss `nõśsi timä kolm `kõrda 

üless, sai ku kulat́sk Se; leib kuivati `höste ärk‿ku suhaŕ jo Se Kov 4. väljendab määra või ulatust timä om 

ni naĺakass ku om naĺakass Se; nipaĺlo elät, kupaĺlo om suditõt Se| Vrd kui 5. osutab tegevuse või heli 

intensiivsust sattõ ma kummalõ `maahha ku kolahti Se; a oĺl õ̭ks küläh `sääńtsit talla kah, et kõ̭gõ habõldi, 

ku üt́s müŕrin ja käŕrin Se L 6. lausungi lõpul mõne lauseliikme sisu rõhutavalt rüä põimu `aigo katõkeśke 

laulimi, lelotimi ni ilosahe ku, et naka iks mi `põldo `põimmahe Se| Vrd kui 7. sidesõna: kui ka kae kos om 

tüḱk, kõ̭iḱ naaśõ ni latsõ ku mehek‿kõrraga `sanna Se V; taarilda olõ õs nii suvi ku taĺv Se| Vrd kui 

kua1 vt koda, kudama  

kua2 kua kuvva 1. kes kual olõ õs `lat́si, siss sääl oĺl puhadeĺnä Se; üt́s uma külä inemine opaśs `lat́si, taɫɫa 

piteh käve, päivi kat́si kua pu̬u̬l oĺl ku̬u̬ĺ Se Kos; kiä kink poolõ sõ̭ss lät́s, kiä kua poolõ lät́s Se 2. mis, 

milline, missugune; kumb kua oĺl kõhn talo, siss olõ õs hobõst kah Se Kos; tu̬u̬d olõ õs kunagi, et mi̬i̬v‿
vaest t́sirgu vai `puuśli `mu̬u̬du oĺli, et sõ̭nna `kualõ (teineteisele) `ütle es Se Kos; `kuvva `maia haŕoʔ 

harinasõʔ, śaal oldass otsani hädäh Se Kos; kual latsõl oĺliʔ rinnah haŕasõʔ, ni köhe, siss `vi̬i̬di `sanna Se 

P; `võeti jaani`hainu ja `pańti saina pilo vahelõ ega inemise jaost üt́s, siss kua `kuivi arʔ, siss üteldi, et śoo 

koolõss jo arʔ śoo `aaśtaga Se; mat‿tiiä, kuvva`mu̬u̬du (kuidas, mismoodi) paṕp seenesnät pidä Se 3. keegi 

mi̬i̬k‿`kuagi `ütle es `kualõ halvastõ Se Kos; ku oĺl ainuss uma kua, siss toolõ [ma] tei ark‿ka voorikõsõ 

`viina Se Kos 4. mingi ku `kellä olõ õs, siss [ma] võt́i kua pät́si `vällä, siss kopudi tu̬u̬d alomaist ku̬u̬rt pite 

Se Kos  

`kuagi 1. keegi mi̬i̬k‿`kuagi `ütle es `kualõ halvastõ Se Kos; `tahtsõk‿kõ̭iḱ tullak‿kuĺatamma, `tahtu us 

`kualgik‿kodo jäiäʔ Se 2. mingi lammass tulõ õik‿`kuagi viiel tulõ seest `vällä Se; ta es saa `kuagi moodo 

pääl ollaʔ, võt́t hõ̭ngu kińniʔ Se  

kubijass kubija kubijat kubjas  

kubo kubo kupo pugu  

kubu kuu kupu seotud kimp või vihk, kubu mis [ma linad] rihaga ilosahe võt́i, kääni kuppu, kuut‿tõi 

nurmõst kodo Se  

kudama kutaʔ kuda kudi kua 1. (telgedel, varrastega jne) kuduma lõngast riiet, silmkoeesemeid jne; võrku 

valmistama ku vi̬i̬l `käüserõõvast `koetanu, ma koɫʔ `vu̬u̬ri `pandnuk‿kruudiʔ suurõmbaʔ Se; vöid `haarti 

`ü̬ü̬se kutaʔ Se; joosuvü̬ü̬ oĺl `koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ ja viie langasõgaʔ linatsõst langast ja villadsõl‿
lõimõʔ Se; kundsalda sukk pidä kavvamba, üle tu̬u̬ jäteti kunds kudamadaʔ Se; ku mi latsõ oĺliʔ, sõ̭ss mi̬i̬ 

`koiõ kõ̭gõ noid `väikeisi `vü̬ü̬keisi nigu saja `päätiʔ Se; päävü̬ü̬d ka mõista [ma] vitäʔ nik‿kutak‿kah, haŕgi 

pääl viɫɫatsõst langast `koeti Se Kos; umak‿`koeduʔ villadsõ `rõivaʔ oĺli ärmägu Se Kos 2. punuma, 

põimima viiso kutak‿kopõ̭l oĺl, nõ̭na kõ̭iḱ tsõõrik Se Kos; kopõ̭la pääle `koeti päternäʔ Se Kos; päternit 

pidi kudama nigu sukka nõgludõ nõglagaʔ Se; pilonõglaga [ma] koi (niplasin) piloʔ `vaɫgõst niidist Se Kos 

3. kividest laduma maakivest `koimi aho `sisse, savi ala ja maakivi pääle Se; `lauta [ta] kudi, pańd tu̬u̬ kivi 

lauda müürü `sisse Se 

kud́rah lokkis 
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kud́rakõnõ kud́rakõsõ kud́rakõist lokike noorõʔ ajavak‿kud́rakõsõp‿pähä, `väŕmväk‿küüdsekeseʔ, `väŕmvä 

huulõkõsõʔ Se Kos  

kudu kudu kutu kudemine  

kudõnõmma kudõdaʔ kudõnõss kudõsi kudema  

kuhi kuh́a `kuhja 1. (heina-, õle- jm) kuhi hainamaa oĺl kavvõh, sinnäp‿`pańti suurõk‿kuh́aʔ Se; pujas‿
saava inne `ilma ku imä? – haina ruaʔ, kuhi Se Kos 2. hunnik  

kuhilik kuhiligu kuhilikku kuhelik  

kuht́ kuht́i `kuht́i sitsjakk  

kuht́ikõnõ dem < kuht́  

kui 1. kuidas näet, kui lehmäle tu̬u̬ `piḱne võtt `sisse (saab pikselöögi) Se; kiä kui kütt sanna Se; kel kui 

(kuidas) `lõikuss lätt, kui (kuivõrd) `höste Se 2. kuidagi siss [nad] käsikit‿tu̬u̬`vaesõlatsõ neläpävä õdagult 

`sanna, et vaest vanapatt timä kui arp‿`põrgohe veesiʔ Se Kos; unõga om `pistü hädä, lasta õik‿kui 

`maadaʔ Se; [ma] ai küüdse ala suurõ pinnu, sõ̭ss tõmmati iks tu̬u̬ pind kui `vällä Se; tiiä äin‿naid kunigit 

tehnädäk‿kui taa hüä elo üle Se Kos 3. väljendab määra või ulatust lehm kaḿmitsah, `aigupite ḱau ja sü̬ü̬ 

kuipaĺlo Se; keɫ kui pereh oĺl, nii suuŕ oĺl põɫd Se; säidse tüḱkü (usse) oĺl mättä pääl kõrrah kõ̭iḱ, [ma] lahi 

`päähhä nii kui otsah (surnud) Se; kel kui (kuidas) `lõikuss lätt, kui (kuivõrd) `höste Se| Vrd ku 4. lausungi 

lõpul mõne lauseliikme sisu rõhutavalt 5. kindlakskujunenud umbmäärastes väljendites 6. sidesõna: kui ka 

| Vrd ku  

`kuigiʔ ~kuikiʔ (mitte) kuidagi [ma] arh‿harisi suidsutamisegaʔ, `maalõ jättä jovva aik‿`kuigiʔ Se Kos  

kuioma kuiodaʔ kuioss `kuivi kuivama a no ommak‿kõ̭iḱ nu̬u̬l‿lätteʔ ärk‿kuiunuʔ Se Kos; `kuivi ärʔ kalaʔ, 

kärbäss ka sü̬ü̬ is Se; es tohe sa latsõ `mähḱmit `pandak‿kuioma ao poolõ, siss tulõ ü̬ü̬kadõhuss Se La; 

`võeti jaani`hainu ja `pańti saina pilo vahelõ ega inemise jaost üt́s, siss kua `kuivi arʔ, siss üteldi, et śoo 

koolõss jo arʔ śoo `aaśtaga Se| Vrd `kuivama  

kuionukõnõ kuionukõsõ kuionukõist kuivetu, kõhetu muni `ku̬u̬ĺja om `väega ärk‿kuionukõnõ Se  

kuiss kuidas `luidsaga [ma] maid́si tu̬u̬d kohetuist, et kuiss om, määness om Se; poisik‿kõrro `kaŕksiʔ, 

vastatside üt́s tõõsõlõ, `tahtsõk‿kaiaʔ, kes kuiss `kargass Se 

kuiv kuiva `kuiva 1. väga vähese veega või niiskusega, kuiv kuiv vili tu̬u̬ jo sõkku `höste Se; hobõnõ `väega 

lõõtsut́ ja köhe `kuiva (vähese rögaga) köhhä Se; ku oĺlik‿kuiva iɫmaʔ, siss niisama `tu̬u̬ralt kap‿`peśti rüḱi 

Se Kos 2. kuiv aeg, põud ku kuiv om, [te]`rühkek‿`külbäʔ Se 

kuivalik kuivaligu kuivalikku ~ kuivõlik kuivõligu kuivõlikku kuivavõitu; kuivetunud 

kuivalt kuivalt, niisutamata  

`kuivama kuivadaʔ `kuivass kuivaśs 1. kuivama 2. kuivatama leib kuivati `höste ärk‿ku suhaŕ jo Se Kov; 

talvõl ku hää ommak‿kuivadu poraviki ruvvast vai piirakust Se; lat́igaʔ ka kuivatasõʔ, `kuivama piät kaʔ 

`ḿarko pite (targalt) Se; kadonuʔ velenaańe tu̬u̬ kuivatuisi `kruussõga jõi tsäid Se; kruusap‿`pańti kuivaduʔ 

(kuivatatult) piirakulõ Se; seenekeisi iks saa õik‿kuivadaʔ, poravikki [ma] inne `kuiv́ssi Se 

kuivatama kuivataʔ kuivatass kuivat́ kuivatama  
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`kuivi vt kuioma 

`kuivuśs `kuivusõ `kuivuist kuivati  

kuivõlik vt kuivalik 

kukahtum(m)a kukahtudaʔ kukahtuss kukahtu maha kukkuma `ku̬u̬rma päält kukahtu nu̬u̬ʔ oɫõm‿`maahha 

ni eśs ka `maahha Se Kos  

kukk1 kuku kukku linakupar  

kukk2 kuku kukku käbi  

kukkama kukadaʔ kukkass kukaśs 1. lonkama 2. (ümber) lükkama, tõukama 3. lööma, virutama tuĺl nooril 

tülü, määnegi sõ̭na asõ, jäl vaia üt́stõõsõlõ kukadaʔ Se  

kukkõllõma kukõldaʔ kukkõllõss kukõĺ hüpeldes liikuma 

`kuklikukõnõ `kuklikukõsõ `kuklikukõist kuklike ütest leeväst [ma] jät́i `sääntse `kuklikukõsõ kohetuist Se; 

ku [ma] tõõsõ leevä kohetuist pańni, siss `liodi tu̬u̬ `kuklikukõsõ arʔ, siss lät́s leib `hapnõmma Se Kos  

`kuklõkõnõ dem < kukõĺ  

`kukro`kukro `kukrot kukal a mul om `kukru `kruvvõgaʔ, nut́t nummõrdegaʔ (rhvl) Se Kos  

kukõĺ `kuklõ kukõld kukkel  

kukõrdama kukõrdaʔ kukõrdass kukõŕd käsitsi pätse vormima küdseti leib, inne kukõrdõdi nii arʔ nigu 

noh `saia kukõrdõdass Se 

ḱulʔ vt küll 

kulak1 kulagu kulakut rusikas kulagu `suuruʔ `paakõnõ Se V  

kulak2 kulagu kulakut kulak küläh oĺl tiputaa·t́, tu̬u̬ kirot́ meid ka, et kulaguʔ Se; śoo nädäli `tet́ti [meid] 

kulakust Se  

kulak/kinnass labakinnas kirolitse oĺlik‿kulak`kindaʔ Se 

kuĺatam(m)a kuĺataʔ kuĺatass kuĺat́ lõbutsema kiä `jõiõʔ ja kuĺadiʔ, nu̬u̬j‿jäiʔ kodo Se; otsani mõtsa seeh 

oĺl suuŕ niidüpaɫa, sinnäk‿`ḱauti kokko, sääl kuĺatõdi Se; maaśõnit̀sa kõ̭õ̭ kutsuti paabapraaśnik, naaśe 

`koŕssi `jauhha, sõ̭ss tet́ti olt (õlut) kaʔ, sai ü̬ü̬ ja päiv kuĺataʔ naisil Se; `tahtsõk‿kõ̭iḱ tullak‿kuĺatamma Se 

kulat́sk kulat́ski kulat́skit rõngassai koornitsah ka süvväss kulat́skit Se; ku aho i̬i̬st `vatska tet́ti, siss `nõśsi 

timä kolm `kõrda üless, sai ku kulat́sk Se  

kuld kulla `kulda 1. kuld; kuldraha tütäŕ ka kahit́s, et kagu saa õs mul `mintüss, saanum‿mullõ kuld ni 

rattaʔ Se Kos; olõ õit‿tälle `kohkis‿`surma, no om tä kõ̭iḱ kulla seeh Se 2. midagi väärtuslikku, head  

kuld- kullast tehtud, kuld hobõsil kuldkelläk‿kah kõ̭iḱ pääl Se; tu̬u̬l kat́s kuɫdsõrmust peo pääl Se Kos; 

truuśkal oĺl mõ̭õ̭k puusa pääl ja kuɫdrõ̭ngass Se Kos 

`kuldama kulladaʔ `kuldass kullaśs kuldama hõbõhhõtsõʔ aia pośtiʔ, värehtetuɫbak‿kõ̭iḱ kulladuʔ Se Kos; 

innevanast `vi̬i̬di kultsepäle, tu̬u̬ kullaśs är tu̬u̬ kraami Se Ts  
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kuld/nokk kuldnokk  

kuĺl kuĺli `kuĺli kull  

kulla ~ kuĺla armas, pai kulla latsõkõsõʔ, peräkõrra nakasõʔ häbehhüse `vällä tulõma (liiga lühikestest 

riietest) Se L; kullal‿latsõʔ, kivi pääle saistaku uiʔ Se Kos; ma olõ kõ̭kkõ nännük‿kuĺla tütäŕ Se Kos 

kullakõnõ dem < kuld uma kodo iks kullakõnõ, uma maja maŕakõnõ (rhvl) Se Kos 

kullanõ kulladsõ kullast 1. kullast tehtud, kuldne mia tä t́sura pää `pääle pańd, tu̬u̬st (sõrmusest) tuĺl 

kullanõ kaab, a mia pańd uma pää pääle, säält tuĺl kullanõ vańk Se Kos; timäst `kaśvi hõpõnõ puu, 

kulladsõ lehek‿küleh Se; hõbõhhõnõ keṕp, kullanõ nuppʔ – rüä kõŕs Se 2. kuldaväärt, suurepärane  

`kullõma kullõldaʔ `kullõss kullõĺ 1. kuulama peremi̬i̬śs niit `haina ja `kullõss, et küls‿sai hüä kaŕuss, 

`väega laul ilosahe Se 2. sõna kuulama timä hoit́ t́siko ja kullõĺ minno `väegaʔ Se; kui vanõmbaʔ `üt́liʔ, nii 

tuĺl meil sõ̭nna kak‿kullõldaʔ Se Kos; [kooli]opõtaja `võidsõ `pessäʔ, ku [lapsed] `kullõ õs Se 

ḱulm vt külm 

kulo kulo kullo kuluhein  

kuĺo kuĺo kuĺlo kalkun  

kulonõ kulodsõ kulost kulusegune  

kuĺp kuĺbi `kuĺpi kulp  

kuĺt kuĺdi `kuĺti kult ku paĺlo `aigu ĺatt, ku tä (põrsas) nakass `kuĺti `ot́sma? Se Kos  

kult/sepp kullassepp innevanast `vi̬i̬di kultsepäle, tu̬u̬ kullaśs är tu̬u̬ kraami Se Ts  

kulu kulu kullu kulutus, kulu muni koṕik õ̭ks sai kohegik‿kulu pääle Se 

kuludaʔ vt kuluvam(m)a  

kulu/rahakõnõ kuluraha  

kulutama kulutaʔ kulutass kulut́ kulutama, raiskama  

kuluvam(m)a kuludaʔ kuluvass kulusi 1. (millekski) tarvis minema, kuluma määne sada kat́skümmend 

vü̬ü̬d,kõ̭iḱ kulusi ärʔ, tu̬u̬ saja `päät́mise pääle Se S 2. pideval kasutamisel kuluma 

kulõʔ kõnetlusvormel: kuule kulõ itse-naaśõkõnõ, śoo vü̬ü̬kudamine om hullõmb ku matõma·tika Se 

kulõhhuma kulõhhudaʔ kulõhhuss kulõhtu luituma; kuluma `hiusõkõsõ jo hiiŕo ommaʔ, kõrvajuurõk‿
kulõhhunuʔ Se  

kulõhtama kulõhtaʔ kulõhtass kulõht́ koltuma, luituma 

kulänikene kulänikese kulänikeist külapeoke sõ̭ss oĺl küläh pidokõnõ, määne oĺl kulänikene Se  

kulä·ńje kulä·ńje kulä·ńjet ~ kulä·ńjä kulä·ńjä kulä·ńjät tantsuõhtu, külapidu vanast `ḱauti kõrro 

kulä·ńjähe Se; är‿ti latsõt‿tu̬u̬d tekuʔ, läät kulä·ńjehe, eim‿mõistat‿`tańdsi eik‿karadaʔ Se Kos  

kumak kumagu kumakut punane puuvillane lõng  
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kumanits kumanitsa kumanit̀sa poistemäng (keppide ja puumunaga) mi̬i̬l‿lei kumanit̀sa sügüselt, oĺl puinõ 

ku seo paĺl ja keṕik‿ka käeh Se 

kumardam(m)a kumardaʔ kumardass kumaŕd 1. kummardama, kummargile laskma ja ma mõ̭nõvoori 

madalahe `höste kumardi kah, mõ̭ni võt́t [auto] pääle Se Kos 2. (sügavalt) kummardades austama 

kumardõdi sõ̭nnogaʔ, [pulmas] kumardõdi uma hõim, sugulasõ kõ̭iḱ ärʔ, siss sai tu̬u̬ pruut́ `valgõst Se; 

timä kumaŕd jumalat Se; siss [ma] kumardi kolm kõrd jumalalõ `jalga (kummardasin maani) Se; imäle 

leeväpät́s `üśkä ja esäle jummaĺ `üśk ä, siss kumaŕd jäl tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se; 

[lahkumisel vanematekodust] siss kumaŕ d tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ, siss ańd suud ja 

jät́t jumalagaʔ Se; Vaśsolõ ma kumardi, et sullõ iks anna hõpõ `ait́uma (pruutneitsi laulust) Se Kos; 

mesterahvas ka kumaŕd kõ̭igilõ sugulaisilõ [pulmas] Se;`mõŕsal oĺl `loohkap kumardaʔ [pulmas], ku 

riśtämm ka kõrval Se; ku saja lätt `mõŕsa poolõ, siss ommap‿podruśki `mõŕsal man, neläkeśke ja siss 

kumardasõʔ ja `laulvaʔ `võ̭õ̭rit ja umma Se A; ku `mõŕsa kumaŕd `jalga, sõ̭ss oĺl `valgõ räbik säläh Se; ku 

tu̬u̬d vanna `aigu pandasi no elämä siss [ma] kumardasik‿kunigalõ kümme `vu̬u̬ri `jaɫga, taha ait‿taha aiʔ 

Se Kos 

`kumaruisi kummargil, kummargile nimeste peräst [ma] saa aik‿`kumaruisi `laskaʔ Se 

kumb kumma `kumba kumb; kumbki edimätse reṕi lavva pääl oĺl üt́s vanasitt üteh otsah, tõõnõ vanasitt 

tõõsõh otsah, kummalgi üt́s saŕv pääh Se Kos  

kumisõma kumistaʔ kumisõss kumisi kumisema, kajama timä lauĺ ka kerigu `rahva seeh nigu kumisi Se; 

tu̬u̬ `kuuvna oĺl kõva aɫt, siss ku koodiga [ma] `leie, siss kumisi õ̭nnõ Se; ku `kellä olõ õs, siss [ma] võt́i kua 

pät́si `vällä, siss kopudi tu̬u̬d alomaist ku̬u̬rt pite, ku kütse oĺl, siss kumisi Se Kos  

`kuḿma `kuḿmiʔ kuḿm `kummõ kuḿmi võlvima, kumerdama  

kummaldõ ~ kummalõ kummuli, otseti, näoli, põhi või alumine pool ülespidi ma lasi kummaldõ lavva 

pääle Se Pod; `kapsta tsaḱim oĺl kummalõ Se; mi̬i̬k‿kääni kasuga kummalõ Se Kos 

kuḿmi- kummist tehtud, kummi vanast olõ õs naid kuḿmi`tsu̬u̬gõ (kalosse) Se 

kummutama kummutaʔ kummutass kummut́ 1. kallutama 2. palistama 

kummõh `kumbõ kummõht tava; harjumus| Vrd kommõʔ 

`kuḿpeḱ vt `koḿpveḱ 

`kuḿpma `kuḿpiʔ kuḿp `kumpõ kuḿbi kompima; kompamise teel kindlaks tegema ku mat‿`tundsõ timä 

arʔ, kumbõ arʔ, siss köüdeti täl siĺmäk‿kińniʔ [pimesikumängus] Se Kos; mul vana viiso nõgõ̭ĺ om, toolõ 

`kuḿpihki aja langa `perrä Se Kos; hiirek‿`kuḿpva iks kulat́ski `saĺvi ja heĺotasõt‿terä `saĺvi [rhvl] Se Kos  

kuna 1. millal `pańti iks kuna määne liharaasakõnõ, leeväpala kuna `pańti [karja minnes kaasa] Se Kos; 

[te] `mõskõk‿kuna mõsõdõʔ, a `ri̬i̬di ärm‿`mõsku uiʔ Se 2. millalgi, kunagi minek‿`kaema kuna Se  

kunagiʔ millalgi, kunagi; iialgi tu̬u̬d olõ õs kunagi, et mi̬i̬v‿vaest t́sirgu vai `puuśli `mu̬u̬du oĺliʔ, et sõ̭nna 

`kualõ `ütle es Se Kos 

kunass millal (siis) [ma] oodi, et kunass [ta] tu̬u̬ meile sõ̭na, et `kośtma minnäʔ Se  

kund kunnu `kundu suur mets  

kuńdikõnõ dem < kuńt2  
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kunds kundsa `kundsa 1. jala kand; (suka, jalatsi) kannaosa imäl lööväk‿kundsat‿tuld, nii tege tü̬ü̬d Se 

Kos; mul vana viiso nõgõ̭ĺ om, `tu̬u̬gak‿kapuda `kundsõ ja nõ̭nnu paranda Se Kos; minem‿mehele, vaja 

joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld Se; kundsalda sukk pidä kavvamba, üle tu̬u̬ jäteti kunds kudamadaʔ Se; 

tsuvval `kundsa võt́t mulguʔ Se Kos; tallugat‿tet́tiʔ, `kundsa es olõ noil kah Se T; [pastla] kundsal oĺl kõ̭õ̭ 

kolt‿t́salgakõist, a nõ̭nalõ lõigati viiś`t́salka Se 2. konts  

`kunguma `kungudaʔ `kunguss `kungu kalduma muntkõrra `kungut kah `maahha, ku pińgiotsakõsõ pääl 

istut Se  

kuni kuni [ta] `vi̬i̬di elost aost `türmä kuni surmaniʔ Se Pop 

kunigass kuniga kunigat kuningas timä oĺl säidse `aaśtakka kuniga poolgah Se; mul jalaʔ oĺlin‿nigu 

kuniga kasuga seeh noidõ villakidõgaʔ Se Kos; a läḱek‿`kaegõʔ, seo iks määne kuniga maja om Se Kos; 

kuniga poolgah hobõsõ `hiĺksivaʔ Se L; sõ̭saŕ lät́s kunigapujalõ arn‿naaśest Se Kos; tu̬u̬ sõ̭saŕ `eĺli tu̬u̬ 

kunigapujagaʔ ni tu̬u̬ kunigatütäŕ sai toolõ velele naaśõst Se Kos; tõõsõs‿sõ̭sarõk‿kõ̭iḱ raaso kakuti 

`kat́skiʔ, nimäp‿pinitivä kunigapuja naist Se; ku tu̬u̬d vanna `aigu pandasi no elämä siss [ma] kumardasik‿

kunigalõ kümme `vu̬u̬ri `jaɫga, taha ait‿taha aiʔ Se Kos; tiiä äin‿naid kunigit tehnädäk‿kui taa hüä elo üle 

Se Kos  

kunn kunna `kunna konn kunnak‿krogisiʔ keväjält tah luḿbih Se; ku `kunna `näede hämme ṕaal, üldäss, et 

`varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺm Se; kärmäśs and `ḱasku käsile, a laisal koolõss kunn jala ala Se Kos; 

`vasta `vihma kunnat‿tänidiʔ Se Kos 

kunna/kapstass konnakapsas  

kunnakõnõ dem < kunn kunnalägä om luḿbih vi̬i̬ seeh, tu̬u̬ lää seeh ommas‿`sääntsem‿mustakõsõʔ, säält 

saavak‿kunnakõsõʔ Se 

kunna/läǵä konnakudu kunnaläǵä om luḿbih vi̬i̬ seeh Se -siĺm konnasilm ku `kunna `näede hämme ṕaal, 

üldäss, et `varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺm Se  

kuńok kuńoga kuńokat nagipuu (tere seinas asjade riputamiseks) kuńok oĺl sääne poolõ`aŕssina piuʔ puu, 

höörik ja lü̬ü̬d `tarrõ `saina Se; kuńoga küleh oĺl kiĺok, kuńoga puu pääl oĺl tiranik kaʔ Se Kos  

kuńst kuństi `kuństi nõidus, kunts; oskus  

`kuństma `kuństiʔ kuńst `kunstõ kuństi nõiduma, kuntsi kasutama `naakõ vi̬i̬l `ku̬u̬ĺjat ka `kuństma Se 

kuńst/`väetüss kunstväetis terä hot́ seo kuńst`väetüsega kasusskiʔ, a täl olõ õi `joudu Se 

kuńt1 kuńdi `kuńti 1. kont, luu 2. koodinukk 3. kehaehitus  

kuńt2 kuńdi `kuńti küngas  

kupahtama kupahtaʔ kupahtass kupaht́ kupatama  

kupatam(m)a kupataʔ kupatass kupat́ suplema  

kupets kupedsa kupetsat ~ kupits kupidsa kupitsat ~ kupõts kupõdsa kupõtsat piiritähis, ku mi sääl 

kupidsa pääl viiegese `kaŕksi tsõõrih Se Kos; vanast oĺlin‿nu̬u̬p‿piiri kupõdsaʔ, sõ̭ss `võ̭õ̭ridõ küĺliga śaal 

kupõdsa ṕaal mi̬i̬k‿`kaŕksiʔ ja lauliʔ Se Kos  
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kupp kupa kuppa kupuklaas, kupusarv [ta] pand tu̬u̬ kupa pääle, pand kraśsina tulõkõsõ sinnäp‿palama, 

peräst saa paŕõmb Se  

kuparuśs kuparusõ kuparust ~ kuparuist ~ kupõruss kupõrusõ kupõrust ~ kupõruist sinine silmakivi, 

vasevitriol  

kupõts vt kupets 

kura kura kurra vasak kura käe pu̬u̬l ommam‿mõtsaʔ, sinnäk‿`käänku uiʔ Se Kos; kura poolõ pääl oĺl 

Nigula `puuśli [kirikus] Se 

kura/käe/mi̬i̬śs vasakukäeline  

kuŕastõ kurjalt  

kurat́ kuradi kuradit kurat (ka vandesõna) kurat́ keele otsah ripõndõllõss, a hüvvä sõ̭nna kurgust kisuʔ Se; 

muni `ütless hüä jutu pääle kak‿kuradi Se Kos  

kuŕg kurõ `kurgõ kurg `augusti kuuh kurõl‿lät́siʔ Se Kos  

kuri kuŕa `kuŕja 1. kuri, tige, halb, paha hüä lat́s tunnuss `hällü, kuri pini tunnuss kut́sikust Se Kos; 

inemine om kuri ku kõtt om tühi, pini om kuri ku kõtt om täüś Se Kos 2. pahandus; halbus; kurjus kuŕalõ 

õ̭ks keṕpi [ma] kopuda, vihalõ `nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh (rhvl) Se; jänese tegeväk‿`kuŕja kaʔ, `uibiid 

`ku̬u̬ŕvaʔ Se 3. vandesõna: kurat  

kuri/vaim kirumissõna: kurivaim, sunnik  

kurk kurgu `kurku kurk kurat́ keele otsah ripõndõllõss, a hüvvä sõ̭nna kurgust kisuʔ Se; keɫ kurk (vali 

hääl), tu̬u̬l kohuss Se 

kuŕk kuŕgi `kuŕki köögivili: kurk ut́u kah, ku aiast ärl‿löüd kuŕgi, siss ürä Se  

`kurnama kurnadaʔ `kurnass kurnaśs kurnama läbi sõgla [ma] `kuŕnssi `kiisla kohetusõ arʔ Se; nüśsigul 

oĺl piibukõnõ kah, kost kurnadaʔ Se Sa  

kuŕst kuŕsti `kuŕsti kokkukeeratud kimp soetud linu ku [ma] kolgõ rehe man kat́s maśsina täüt linno ärʔ, 

kääni ärʔ, oĺl kuŕst Se  

kurtõ kurtõ kurtõt kitsas riidest vöö  

kuruss/lakk ~ kurss/lakk -laka -lakka küüslauk kurusslakk seletäss `siĺmi Se -lauk -laugu -`lauku 

küüslauk  

kurõ/mari jõhvikas kurõmaŕap‿`pańti püttü vi̬i̬ `sisse Se  

kusi kusõ kust kusi, uriin imä pańd puuviɫɫak‿kusõga nõ̭na pääle ja ki̬i̬t́ tu̬u̬d ru̬u̬ht Se Kos; [ma] vei iks 

`kut́skõt kusõlõ Se Kos 

kusi`kuklanõ -`kuklasõ -`kuklast sipelgas (üldnimetusena)  

kusinõ kusitsõ kusist kusene  

kuśk kusõ `kuskõ kiisk kuśk om üle kaɫɫo kaɫa Se; `kõ̭iki luiõga [ma] sei nu̬u̬k‿kusõs‿`sisse Se Kos 

kusla/puu kuslapuu  
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kussaĺ kusala kusalat kuuse- või männikoorest tehtud püügitaru  

kussõḿ kusõma kusõmat põis kussõḿ jalaga hõõruti tuha pääl, sai `ohkõnõ Se; kussõḿ puhuti `hõ̭ngu 

täüś, `pańti `hernes‿`sisse, sõ̭ss oĺl lastõl hüä `raptaʔ Se Kos 

kusõ/kala kiisk kusõkaɫa om kõ̭gõ magusap Se  

kusõma kustaʔ kusõss `kuśsi kusema neläkese sõ̭saridsõʔ, ütte `kaivo kusõsõʔ? – `lehmä nüstäss Se Kos 

kusõtam(m)a kusõtaʔ kusõtass kusõt́ kusetama, kusele viima  

`kut́ja `kut́ja `kut́jat matuse- või surnu mälestamise toit mul oĺl `kut́ja annomgi käeh, `tahtsõ matusõ pääle 

minnäs‿`sü̬ü̬mä Se Kos; vesi `pańti ja `tsukrut `pańti ja `heŕnit, kolm kõrd `luidsaga võõdõti `kut́jat Se; 

`kiisla ja `kut́ja oĺlip‿`puhtõ söögiʔ Se;`kut́ja sünnüss jo lavva aost, edimätse lavva `aigu, ku kerikust kodot

‿tuldass `sü̬ü̬mä Se; t́siĺlo länigukõsõʔ, noidõga `vi̬i̬di `kut́jat Se Kos; `kut́ja om kańnikõsõh, kerikuh 

pandass tu̬u̬ kańnikõsõ manu künneĺ paɫama, kõ̭iḱ aig palass `kut́ja man tu̬u̬ künneĺ Se Kos; paṕp kaditass 

kadinitsaga noid `kut́jit Se 

kut́saŕ kut́sari kut́sarit kutsar kut́saŕ küll oĺl hüä, a `väegak‿kavva tuĺl Se Kos 

kut́sik kut́siga ~ kut́sigõ kut́sikat ~ kut́sk `kut́ska ~ `kut́skõ `kut́skat ~ `kut́skõt kutsikas hüä lat́s tunnuss 

`hällü, kuri pini tunnuss kut́sikust Se Kos; [ma] vei iks `kut́skõt kusõlõ Se Kos  

`kutsma `kutsuʔ kuts kut́s kutsu 1. (kuhugi, midagi tegema) kutsuma; hüüdma kiä lähembäl, kutsutass 

sõ̭nagaʔ [matusele], iks kõ̭iḱ hõim kokko Se; kutsutu us, siss `tiidnü üs tuɫɫakiʔ Se; pu̬u̬ĺpühä [ma] küt́i 

sanna, jäl lät́si kut́si `sanna Se;`ratsala hobõstõga käveʔ, tu̬u̬ kosilasõ veli kaʔ, sugulaisi `kutsmah Se; noid 

ka ravitass, õdagutsõlõ lavvalõ kõ̭iḱ kutsutasõʔ Se 2. nimetama puinõ kopõ̭luss oĺl, mi̬i̬k‿kut́si iks kopõ̭l, 

viisa kutak‿kopõ̭l Se Kos; inne kutsuta as hainakõlgust, ku muʔ vanaimä `eĺli, kutsuti tu̬u̬d ambaŕ Se Kos; 

punadsõ peediʔ, kuŕgiʔ, tińdiʔ ja `taari valõti pääle, kutsuti sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ Se Kov; velenaaśõk‿`kutsvaʔ 

kälüʔ, üte vele naańõ ja tõsõ vele naańõ Se; `eestläse `ütlese süĺt, a meil ommaj‿jaahtlihak‿kutsutasõʔ Se; 

`vindläse `kutsva iĺjäpäiv, mi̬i̬k‿kutsu iks jakapäiv Se; kalamehek‿käveʔ, neil oĺl sääne ravvanõ 

kaarnidsakõnõ, kõ̭iḱ kut́si kaarnits Se Sa; äiokaḿmidsaʔ kutsutivaʔ, lat́s `saista õs `jaɫgu pääle Se Va 

kuu kuu kuud 1. taevakeha: kuu; kuu faas keväjä püäʔ noorõ `kuugaʔ [lambaid] Se Kos 2. kalendrikuu mi̬i̬k

‿kaibi `mõtsa pedäjä ala liiva koobaʔ, siss `eĺlimis‿sääl kuu `aigu Se; kasvatagõs‿seo põrss ark‿katõ kuu 

vana Se Kos; noh, kuuś kuud, säidse kuud, sõ̭ss nakass [emis kulti] `ot́sma Se Kos 

`kuuda vt kuvvass´ 

ku̬u̬h mingi ainega koos mis oĺl `lamba hiigat‿tu̬u̬ vill ku̬u̬h, tu̬u̬d `villa `võidsõ [sa] `hoitaʔ viiś `aaśtakka 

Se Kos| Vrd kooh 

ku̬u̬k koogu `ku̬u̬ku 1. ahjuroop ravvanõ ku̬u̬k oĺl `kruuśsigaʔ Se Kos; koogugat‿`tõmpsi [ma] iks ärʔ suurõ 

jao `tuhka Se Kos 2. pajakook  

ku̬u̬ḱ koogi `ku̬u̬ki kook, pannkook  

`kuukma `kuukuʔ kuuk kuuḱ kuugu kukkuma (kägu) `pi̬i̬trepääväl kasuss ḱaol suu kińniʔ, ḱago inäp kuugu 

õiʔ Se Kos  

`kuukõnõ dem < kubu nu̬u̬k‿`kuukõsõ oĺlih‿hüä katust kattaʔ Se; oĺl hüä rüǵä, sõ̭ss tet́ti üt́sildek‿`kuukõsõʔ 

Se Kos 
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ku̬u̬l koolu `ku̬u̬lu suremine, surm; kadu võik‿ku ta ku̬u̬l kätte saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ Se Kos; `ku̬u̬lu 

(surma) saa aik‿`kohtohe ka viiäʔ Se; lellänaańõ, sap‿peläku uiʔ, sinnu ku̬u̬l lövvä äik‿`kohkiʔ Se Kos; ku̬u̬l 

olõ õip‿`poiskõsõss, et ku̬u̬l võtt kiä saa kätte õ̭nnõ Se Kos; koolulõ olõ õik‿kohut Se Kos 

kuuĺ kuuli `kuuli kuul; mürsk sääl oĺl iks üt́s vass vahet [mehega], ku suuŕ kuuli pala sattõ Se Kos; oĺl 

rattak‿kak‿`kuulõga läbi `lasknuʔ Se Kos 

ku̬u̬ĺ kooli `ku̬u̬li kool vanast es piäk‿`ku̬u̬li minemä Se; ḱau es ma koolih Se; üt́s uma külä inemine opaśs 

`lat́si, taɫɫa piteh käve, päivi kat́si kua pu̬u̬l oĺl ku̬u̬ĺ Se Kos  

kuulahtamma kuulahtaʔ kuulahtass kuulaht́ äkki kuulma tu̬u̬ oĺl sääne klohho, art‿tu̬u̬ kuulaht́ Se 

`kuuldma kuuldaʔ kuuld kuuĺd kuulõ 1. kuulma tiä kuuĺd, tu̬u̬d `hirmu es olõʔ, et otsani ńemkost jääss Se; 

timä tu̬u̬d nimme tu̬u̬ poisi kuuldõh nimmaśs Se; Mihha˛il `Petrovits lätt kerigu `uśsi kińnip‿`pandma, 

kuuld: kerikot pite üt́s käü Se Kos; [ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhińge heĺotamist Se 2. sõna 

kuulama, kuuletuma neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿sukugik‿kuulõ õiʔ, kõ̭iḱ kääväk‿külä `aidu pite maasikit kakkuh 

Se Kos  

`kuuldmine `kuuldmise `kuuldmist kuulmisvõime hääh? mul om jok‿`kuuldmist paĺlo `puuduss Se 

`kuuldum(m)a `kuuldudaʔ kuuluss `kuuldu kuulda olema  

`ku̬u̬ĺja `ku̬u̬ĺja `ku̬u̬ĺjat 1. surnu vanarahvass kõ̭nõli et kuuś nädälit ḱau `ku̬u̬ĺja kodo Se; kerikoh pandass 

`ku̬u̬ĺjalõ künneĺ, a kotoh pandass `kündle raha Se; suvõl `ku̬u̬ĺja lätt `lämmäga ilotuss, nakass `hõ̭nkama 

Se Kos; olõ õik‿koto vaia puustalt jättäʔ, ku `ku̬u̬ĺjaga mindäss Se; ku kotoh koolõss, siss saa õi niipia tu̬u̬ 

kirst, siss pandass `ku̬u̬ĺja põrmandohe vai `pińke pääle Se; `ku̬u̬ĺja `rõivap‿palotadasõ arʔ Se; 

`Vahtsõliinah oĺl, ku [peielised]`ku̬u̬ĺjaga lät́siʔ, kiä edimäne inemine puttu `vasta ti̬i̬ pääl, toolõ `ańti 

`viina ja sakuskat Se Kos 2. surija `ku̬u̬ĺjalõ `pańti iks kõ̭gõ paŕõmb säńg Se; `ku̬u̬ĺjat koolõtada õip‿
pudsajadsõ pad́a pääle Se  

`ku̬u̬ĺja/kirst surnukirst 

`ku̬u̬ĺjakõnõ dem < `ku̬u̬ĺja  

`ku̬u̬ĺja/luu muhutaoline moodustis, kooljaluu -`mõśkja surnupesija `ku̬u̬ĺja`mõśk jat jätä äs `kiäki ilma, 

iks käe`vaɫgõt `ańti Se; `ku̬u̬ĺja `mõśkjalõ `ańti rät́iʔ käe`vaɫgõst Se; tu̬u̬ raha `ańti `ku̬u̬ĺja `mõśkjalõ 

käe`vaɫgõst Se -püt́sk surmaputk -sulanõ surnu eest hoolitseja, matuse korraldaja havva `kaibjaʔ, 

`mõśkjaʔ, kirstutegijäʔ, nu̬u̬ ommak‿`ku̬u̬ĺjasulasõʔ Se -sõ̭naʔ surnu ärasaatmissõnad paṕp proovot́ ja lugi 

`ku̬u̬ĺja sõ̭naʔ Se  

`ku̬u̬lma kooldaʔ koolõss `ku̬u̬li surema [sa] ihaku uik‿kooldaʔ, siin mi olõ `kośtmah, sinnäl‿lähä iǵäväst 

Se; kärmäśs and `ḱasku käsile, a laisal koolõss kunn jala ala Se Kos; eläde ni oṕidõʔ, uĺlih ark‿ka 

koolõdõʔ Se Kos; üt́s lat́s `ku̬u̬li `hernehe Se; ma olõsi rahu, ku maʔ ni `hõlpsahe koolõsi, ku mum‿mi̬i̬śs Se  

ku̬u̬ĺ/`meistre -`meistre -`meistret kooliõpetaja latsõʔ `opli õ̭nnõ ku̬u̬ĺ`meistrele `vasta Se  

kuulutama kuulutaʔ kuulutass kuulut́ teatama, kuulutama  

kuum kuuma `kuuma 1. väga palav, kuum `määntse `oigõ `vi̬i̬ga vai külmäga mingass kiä `kuuma `leibä 

hämmäśs Se Kos; mehe˛esä pańd kuuma kiŕbidsä reḱke `hindälle `põĺvi aɫa Se Kos; luhań oĺl kest `lauta, 

`pańti sinnä õdagu agana `sisse, siss `vi̬i̬di tarõst `paarõgak‿kuumav‿vi̬i̬ʔ pääle Se 2. kuumus ku külä 

`paĺli, siss oĺl kat́s `versta mõtsah `kuuma Se Kos; sõ̭ss lehm tuĺl kuumagak‿kodo, `ki̬i̬ĺgi suust väläh, nii 

lõõtsut́ Se Kos  
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kuumakõnõ dem < kuum  

kuumalt kuumalt  

`ku̬u̬mbah koomal 

`ku̬u̬mbahe koomale  

kuumõtama kuumõtaʔ kuumõtass kuumõt́ õhetama, kuumama  

ku̬u̬p kooba `ku̬u̬pa maasse kaevatud auk, punker mõ̭nõʔ meheʔ lät́sit‿`tõistõ `paika, nu̬u̬ olõ õs nii `ku̬u̬põ 

`kaibnuʔ Se Kos; mõtsakõnõ `räḱse, ku sattõk‿kooba pääle suurõh‿hirreʔ Se Kos; `mulgi mi̬i̬śs leśat́ 

koobah Se Kos 

ku̬u̬ŕ koorõ ku̬u̬rt 1. väliskest ku `kellä olõ õs, siss [ma] võt́i kua pät́si `vällä, siss kopudi tu̬u̬d alomaist 

ku̬u̬rt pite Se Kos; leevä [ma] vaĺadi ärʔ, ilesti ärʔ, siss sai leeväl illośs ku̬u̬ŕ Se; utõti utõti nikavva ku 

`peḱli sai kesvä `ku̬u̬riga kokko Se V; `pi̬i̬trepävä aja vähḱ ku̬u̬rt, egä `aaśtaga aja koorõ Se V; noid [ma] 

murra as `maahha kardoka `iärmekeisi, siss [kartuli] koorõ istudi `maahha Se; ma olõ puu `ku̬u̬ri `viisaga 

kaŕah käünüʔ Se Kov; kõoleheste ja sibulakoordõgat‿tet́ti (värviti mune) suvistõpühiss Se 2. koorik, kärn 

ai pää `ku̬u̬rdõ, lei raa pääle, siss võiuga määriti pääd Se 3. (piima) koor ku̬u̬rt [ma] võt́i üteh, paaba 

`puhkõ koorõ pääle, kotoh koorõga määre, siss nakass jalg süttümmä Se; võimaśsinal oĺli aaris‿seeh, neĺli 

`aari ja lei ruttu kokko koorõ Se  

`ku̬u̬rma `ku̬u̬rma `ku̬u̬rmat koorem latsõ hällükenegi oĺl `ku̬u̬rma perä `küĺge köüdet Se; `ku̬u̬rma i̬i̬h, 

`ku̬u̬rma takah, hobõnõ vidä keśkpaigah? – (naine tassib kaelkookudega vett) Se; `ku̬u̬rma päält kukahtu 

nu̬u̬ʔ oɫõm‿`maahha ni eśs ka `maahha Se Kos  

`ku̬u̬ŕma `ku̬u̬riʔ ku̬u̬ŕ `ku̬u̬rõ koori pealmist kesta või kihti kõrvaldama, koorima jänese tegeväk‿`kuŕja 

kaʔ, `uibiid `ku̬u̬ŕvaʔ Se; kardoka kooriti ärʔ Se 

`ku̬u̬rmakõnõ dem < `ku̬u̬rma mi̬i̬j‿jõvva as inäp kavvõndahe minnäʔ, `ku̬u̬rmakõnõ suuŕ Se Kos 

`kuurnik `kuurniga `kuurnikka munakook `kuurniga kohetuss olõ õs ni sakõ ku leevä tahass Se; ku sooda 

oĺl, sõ̭ss tet́ti `hapnõst piimäst nisu jahugaʔ `kuurnikka Se Kos; ku `kuurnigat‿tet́ti rõõsa piimägaʔ, siss 

`pańti seppä mano, `laśti nõstaʔ `veit́kese ni `pańti munnõ Se  

kuu/`rõivaʔ pl menstruatsioon ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺgi jättü üiʔ Se  

kuuś1 kuusõ kuust kuusk  

kuuś2 kuvvõ kuut põhiarvsõna: kuus vanarahvass kõ̭nõli et kuuś nädälit ḱau `ku̬u̬ĺja kodo Se; nüüd 

`maatass kuvvõni kelläni ärʔ Se; viiś kuuś`punda [linu ma]`präädi iks talvõ pääle ärʔ Se Kos 

kuusinõ kuusitsõ kuusist kuusepuust tehtud  

kuuś/kümmend kuvvõ`kümne kuutkümmet kuuskümmend olõ õik‿kuutkümmet inemistkik‿küläh Se Kos  

kuusõkõnõ dem < kuuś1  

kuusõ/puu kuusk  

ku̬u̬t́ koodi `ku̬u̬ti koot, pint oĺl sääne üt́s puu ja tõõnõ puu oĺl otsah, oĺl kablaga jo pant, `üĺti ku̬u̬t́ Se; tu̬u̬ 

`kuuvna oĺl kõva aɫt, siss ku koodiga [ma]`leie, siss kumisi õ̭nnõ Se; `ku̬u̬tõga [ma] lei keśvil hanna arʔ Se; 
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ku̬u̬t́ oĺl pant nigu pulga `perrä, nigu nü̬ü̬ŕ pant `perrä, ku̬u̬t́ pidi `ümbre `pü̬ü̬rdümmä, agu `ümbre pöörü 

üs, siss saa as lüvväʔ Se  

`ku̬u̬t́sli`ku̬u̬t́sli `ku̬u̬ t́slit koonal t́surat‿tuĺli `istõlõ, `tsuśksit‿tikugak‿`ku̬u̬t́slihe Se Sa; tulgõ iks ülest 

latsõkõsõʔ, ku eit‿tulõ ülest, ma vi̬i̬ iks `ku̬u̬t́sli `pallo paɫama Se Kos  

`ku̬u̬t́slikõnõ dem < `ku̬u̬t́sli tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, `ku̬u̬t́slikõnõ u̬u̬t Se Kos 

kuu/valu kuuvalgus kes taa koĺk kuuvalul Se -valunõ -valutsõ -valust kuuvalge kuuvalunõ ü̬ü̬ oĺl väega 

valluss Se 

`kuuvna `kuuvna `kuuvnat rehealune tu̬u̬ `kuuvna oĺl kõva aɫt, siss ku koodiga [ma] `leie, siss kumisi õ̭nnõ 

Se; `kuuvna põrmandu pääle `laśti olõm‿`maahha Se; vanast kutsuti rehealost `kuuvna Se 

kuvva vt kua2  

kuvvaśs `kuuda kuvvast kirvevars  

ku/võrrakõsõ kuigivõrd  

kuvää·ŕ kuvää·ri `kuvää·ri kirjaümbrik  

kõbistama kõbistaʔ kõbistass kõbiśt kõbinat tekitama  

kõdritsõm(m)a kõdridaʔ kõdritsõss kõdrit́s (ua-, herneteri) kauntest vabastama, lüdima 

kõdõ̭r kõdra `kõtra kaun `piprõh‿`häitsesep‿puustalt, olõ õik‿`kõtru küleh Se; pipõŕ `häitsess, `häitsess, ni 

satasõ `iärmekeseʔ arʔ, ni `kõtru olõki eiʔ Se 

kõ̭gõ1 1. pidevalt, alati, ikka a oĺl õ̭ks küläh `sääńtsit talla kaʔ, et kõ̭gõ habõldi ku üt́s müŕrin ja käŕrin Se L 

2. täiesti, täielikult| Vrd kõ̭õ̭1 3. (väljendab ülivõrret) kõige koŕv (seljakorv) `pańti `höste ja kõ̭gõ paŕõmbit 

`hainu `täüś Se; kusõkaɫa om kõ̭gõ magusap Se 4. väga, päris, täiesti| Vrd kõ̭kõ, kõ̭õ̭1 

kõ̭gõ2 vt kõ̭iḱ  

kõ̭gõ/päält kõigepealt  

kõ̭gõ/sagamanõ ~ kõ̭kõ/sagamanõ -sagamatsõ ~ sagamadsõ -sagamast igasugune, kõiksugu(ne) 

kõ̭gõsagamatsõs‿söögiʔ võedass üteh Se; naid `päivi om kõ̭gõsagama`t́si Se; timäl ommal‿laulusõ̭naʔ 

kõ̭kõsagamatsõʔ Se; ilmah `kõ̭iki om, kõ̭kõsagamat̀́si hädälit̀́si Se Kos; nüüd ommak‿kõ̭gõsagamatsõs‿
söögiʔ, mõista ai midä süvväʔ Se Sa| Vrd kõ̭gõsugumanõ  

kõ̭gõst kõigest 

 kõ̭gõ/sugumanõ kõiksugu(ne) kõ̭gõsugumatsõl‿laulusõ̭naʔ Se| Vrd kõ̭gõsagamanõ -sugunõ kõiksugune | 

Vrd kõ̭õ̭sugunõ  

kõhn kõhna `kõhna ~ kõhna kõhna kõhnat 1. kõhn, lahja, kuivetu 2. nõrk, mitte vastupidav 3. vilets, kehv; 

vaene meil om ka muntkõrra `väegak‿kõhn leib Se; kua oĺl kõhn talo, siss olõ õs hobõst kah Se Kos; muni 

ańd sada `ruublit pridanat, muni kat́s kolsata vi̬i̬l, küsüti ku kõhnõb tütäŕ, pidi `andma Se 

kõhnakõnõ dem < kõhn| vilets, väeti  

kõhnastõ viletsalt, kehvasti  
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kõhŕ kõhri `kõhri hobuse kaelapealne; turi  

kõhri/luu kaelakont  

`kõhtama kõhadaʔ `kõhtass kõhaśs suutma 

kõhvahhutma kõhvahhutaʔ kõhvahhut kõhvahhut́ korraks kõhvitsema  

kõhvitsõm(m)a kõhvidaʔ kõhvitsõss kõhvit́s sügama, kõhvitsema  

kõ̭igih igal pool, kõikjal  

kõ̭igildõ igati, igat moodi nüüd om kõ̭igildõ `keŕgep elläʔ Se; jaɫaʔ om tuimaʔ ja külmäʔ, ma kõ̭igildõ 

peesüdä Se L  

kõ̭igi/pooli igal pool meil oĺlin‿nurmõ pääl ka kõ̭igipooli lätteʔ Se; `täie prodõ kõ̭igipooli Se V  

kõ̭iḱ kõ̭gõ ~ kõ̭igõ ~ kõ̭õ̭ kõ̭kkõ ~ `kõ̭ikõ 1. igaüks, viimane kui üks kõ̭iḱ `aknakõsõʔ `määntsest 

lavvapalakõsõst ja hirrest [ma] tahvidsi `vällä Se Kos 2. terve, kogu; kogu hulk olõ õit‿tälle `kohkis‿
`surma, no om tä kõ̭iḱ kulla seeh Se; kõ̭iḱ nätäĺ om `tõisi `päivi, mis hädä sõ̭ss `ri̬i̬di `rõiviid `mõskaʔ Se 

Kos 3. igasugune ilmah `kõ̭iki om, kõ̭kõsagamat̀́ si hädälit̀́si Se Kos; kõ̭kkõ kaɫɫa om, ahnikka ni `säŕgi ni 

`lutsa ni, kõ̭kkõ kaɫɫa saat Se Kos  

kõiv kõo ~kõivo`kõivo kask kõivop‿putusõ üt́s tõõsõga kokko, tuuĺ jo suuŕ Se Pod; [ta] köüt́ härä sinnä siss 

kõivo `küĺge kińniʔ Se Pod; kõiv `peĺgäss jo `hämme Se; suvidsõpühist väŕmiti munnõ sibula`ku̬u̬rigaʔ ja 

kõo`leht́igaʔ Se; lepäst ja kõost sai hüä `vaɫgõ tuhk Se Kos  

kõ̭kkõ vt kõ̭iḱ  

kõ̭kõ 1. (väljendab ülivõrret) kõige tulõkah́o om kõ̭kõ jälehhep asi Se; [tapetud sea harjastevõtmisel] 

tulõgak‿kõrbatõh saa kõ̭kõ paŕõb liha Se Kos| Vrd kõ̭gõ1, kõ̭õ̭1 2. väga, päris, täiesti kõ̭kõ vanast oĺl ambaŕ, 

ambarist `tu̬u̬di sü̬ü̬t eläjile Se; kua sai kõ̭kõ inne `viŕksega `otsa tu̬u̬d põrmadu `lauda piteh, toolõ üteldi et 

sas‿saat kõ̭kõ inne mehele kaʔ Se Kos| Vrd kõ̭gõ1, kõ̭õ̭1  

kõ̭kõ/sagamanõ vt kõ̭gõsagamanõ  

`kõlbama kõlbadaʔ `kõlbass kõlbaśs sobima, kõlbama  

`kõlbuma `kõlbudaʔ `kõlbuss `kõlbu kõlbama sańt ni sańt, kas taa inäp kohegik‿`kõlbuss Se Kos; 

[ma]`sü̬ü̬ki ka ańni, miä õ̭ks `kõɫbu Se; tõrõlaʔ kuk‿`kõlbuss õ̭nnõ, ku om minkperäst tõrõldaʔ Se; rasuraik 

`kõlbu us kohegiʔ Se 

kõlguss kõlgusõ ~ `kõlksõ kõlgust loomasööda panipaik: aganik, küün mul olõ õs `säńgü, magasi kõ̭gõ 

kõlgussõh `hainu pääl Se; suvõl `pańti `kõlksõhe sajaʔ Se; lat́s pahasi ärʔ ni lät́s aida ala vai kõlgusõ ala 

Se Kos; no kutsutass sarrai, inne setä `aigu ku vi̬i̬l mi̬i̬ʔ oĺli kotoh, oĺl kõlguss Se 

kõlisõm(m)a kõlistaʔ kõlisõss kõlisi kõlisema  

kõllakanõ kõllakatsõ kõllakast kollakas  

kõllanõ kõlladsõ ~ kõllatsõ kõllast kollane  

kõĺlin kõlina kõlinat kõlin  

kõmahhuss kõmahhusõ kõmahhust kõmatus  
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`kõ̭ńdma ~ `kõńma`kõ̭ńdiʔ kõ̭ńd `kõ̭ńdõ kõ̭ńni kõndima, (ringi) käima, liikuma  

kõ̭nõʔ `kõ̭nnõ kõ̭nõht jutlus  

kõ̭nõlam(m)a kõ̭nõldaʔ kõ̭nõlass kõ̭nõĺ ~ kõ̭nõli ~ kõ̭nõlõm(m)a kõ̭nõldaʔ kõ̭nõlõss kõ̭nõĺ rääkima, 

kõnelema tu̬u̬d `hirmu es olõʔ, et ei mõistan‿naadak‿kõ̭nõlamma Se; ei olõk‿kinga sõ̭nakõist inäp kõ̭nõldaʔ 

Se; vanarahvass kõ̭nõli, et kuuś nädälit ḱau `ku̬u̬ĺja kodo Se; olõ õin‿nännüʔ, määness tu̬u̬ kistavaŕs, a imä 

kõ̭nõli Se; üt́silde kõ̭nõlasõʔ, tõõsildõ `muutva arʔ Se; seoh kańdih õ̭ks kuulõ õs `mõisit kõ̭nõldavat Se; nii 

om vanarahvass jo kõ̭nõlnuʔ ja tu̬u̬ om `õigõ kah Se  

kõ̭nõld kellegi poolt räägitu ma `ütle `ültüt ja kõ̭nõlõ kõ̭nõldut Se 

kõo/kõllanõ kaselehekollane (riidevärv) [ma] võta neĺli jako kõokõllast ja üt́s jago elektrisinist, saa `väega 

illośs rohiline Se  

`kõonõ `kõodsõ kõost kasest tehtud, kase-  

kõo/puu kask  

kõṕin kõbina kõbinat kõbin  

kõpp (korduv) kopsimisheli Mihha˛il `Petrovits lätt kerigu `uśsi `kińnip‿`pandma, kuuld, kerikot pite üt́s 

käü: kõpp, kõpp, kõpp uu! kõpp, kõpp, kõpp uu! Se Kos 

`kõrbam(m)a kõrbadaʔ `kõrbass kõrbaśs kõrvetama liha sai illośs vahanõ ku [ma] ark‿`kõŕpsi Se; 

[tapetud sea harjastevõtmisel] tulõgak‿kõrbatõh saa kõ̭kõ paŕõb liha Se Kos; ahoh kõrvati tu̬u̬ [linnase] 

leib vi̬i̬l ärʔ, siss sai tu̬u̬ taaŕ `väega illośs, sääne must Se Kos  

`kõrbõma kõrbõdaʔ kõrbõss kõrbema  

kõrd1 kõrra `kõrda 1. ajaline korduvus; esinemissagedus ku aho i̬i̬st `vatska tet́ti, siss `nõśsi timä kolm 

`kõrda üless Se; kolm kõrd `luidsaga võõdõti `kut́jat Se 2. kordamööda täidetav kohustus, järjekord 3. ring, 

tiir; rida, rivi suuŕ `ruublitüḱü kõrd, nu̬u̬ ommakik‿kaaladsõʔ Se; rüv́vil ilostust oĺl tu̬u̬ pudsu all ja pääle 

pudsu oĺl sääne haĺass `ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos; sanga omma esiʔ, kel om [kaelas] kat́s 

`kõrda, kel kolm `kõrda `ruublitüḱük‿kõ̭iḱ küleh Se; `rõivap‿`pańti `püüki, `pańti kõrd `rõivit, siss `pańti jäl 

tuhk Se; säidse tüḱkü [usse] oĺl mättä pääl kõrrah (hunnikus, reas) kõ̭iḱ, [ma] lahi `päähhä nii kui otsah Se 

4. komme `taĺs ipühi hummogu oĺl sääne kõrd: hummogult `tuĺti jok‿kell kat́s ülest Se 5. korrus 

6. (nõuetekohane) seisund, elukorraldus olõ õi inäp `kõrda õit‿`tolku Se 

kõrd2 veidi noʔ oldass tü̬ü̬h, tetäss kõrd `aigu Se| Vrd kõrra 

`kõrda 1. töökorda 2. toime (tulema)  

`kõrda/piteh korralikult, korrapärast üt́sindä es saanuki nik‿kohheɫ leib, a katõgese [me] kaśti iks 

`kõrdapiteh arʔ Se Kos; `kõrdapiteh pidi iks ahi `kütmä Se Kos 

kõrd/mago mäletsejate mao osa: kiidekas  

kõŕdsi/mi̬i̬śs kõrtsmik  

kõrik kõrigõ kõrikõt sõba näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺgist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos  

kõrisam(m)a kõristaʔ kõrisass kõrisi ~ kõrisõm(m)a kõristaʔ kõrisõss kõrisi kõrisema  
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kõrk kõrgu `kõrku krõmpsluu, kõhr  

kõŕk kõŕgi `kõŕki ülbelt uhke  

kõrra veidi, pisut; korraks| Vrd kõrd2 

kõrragaʔ 1. ühe korraga; samaaegselt kae kos om tüḱk, kõ̭iḱ naaśeʔ ni latsõʔ ku mehek‿kõrraga `sanna Se 

V; tu̬u̬ mi̬i̬śs võt́t suurõ `luidsatävve `ŕoona ja pańd kõrraga `suuhtõ Se 2. kohe ku iks imä vai esä kohe 

käśk, kõrraga oĺl mint Se; ku põdõ̭ŕ lü̬ü̬ ärʔ, põdõ̭ŕ lü̬ü̬ kõrraga su surmast Se; muni kaess, et vana inemine, 

kõrraga and asõma (istekoha bussis) Se Kos 

kõrrah korras  

kõrrakõnõ dem < kõrd1| veidi, natuke  

kõrrakõsõ pisut  

kõrraligult ~ kõrralikult korralikult  

kõrraline kõrralitse kõrralist ~ kõrralinõ kõrralitsõ kõrralist 1. korralik, nõuetekohane näiol um kõrik 

kõrraline, suviviɫɫost `seĺgist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos; ku om iks kodo kõrraline, om hüä mi̬i̬ĺ 

kõ̭igil kodot‿tullaʔ Se 2. kordne, realine `mul ommak‿kolmõkõrralitsõ t́saposkaʔ Se; apaŕ oĺl kolmõ 

kõrraline Se 

kõrra/peräst korralikult -päält kohe ku suuŕ `kärbläne situss, kõrrapäält kalol vaglap‿pääl Se Pod 

kõrrast kordamööda; järjestikku tsuvvalõ `tsäŕkmeʔ nõglaga tsusitass,`ümbret‿`tsõ̭õ̭ri ka tsäŕgitäss 

mulgukõsõ kõrrast täüś Se Kov; tõõsõk‿kaŕusõ oĺlik‿kaŕah kõrrast, päivilde Se; siss oĺl pääkaŕuss ja kolk‿

kaŕusõ abilist, nu̬u̬ʔ oĺlit‿talla pite, kõrrast kävek‿kaŕah Se Kos; pilluti lina (linapeod) maha kõrrast,`võeti 

`köütest vallalõ ja siputõdi nii laḱka kaari `mu̬u̬du Se  

kõrro 1. korrast, kordamisi inne jüri`päivä `ḱauti jo kõrro kaŕah inne `vaɫgõt Se; pääkaŕussõllõ `maśti 

paɫk ja käve kõrru `sü̬ü̬mä [taludes] Se 2. (kordamööda) vastastikku poisik‿kõrro `kaŕksiʔ, vastatside üt́s 

tõõsõlõ Se; kirmassih tet́ti sääne suuŕ pü̬ü̬r, sinnäs‿`sisse kõrro karati Se; vanast `ḱauti kõrro kulä·ńjähe 

Se  

kõrrutama vt kõrutama 

kõrrõ kõrrõ kõrrõt 1. habras, rabe 2. krõbe  

kõrrõkõnõ dem < kõŕs  

kõŕs kõrrõ kõrt kõrs mi̬i̬ʔ ei saaʔ ilm jumalaldaʔ üle olõ kõrrõ minnäʔ Se; nip‿paĺlo [ma] `heitö, et jäi 

palavahe tõppõ, `hiusõ kõrt (karva) jää es pää pääle Se Pod; hõbõhhõnõ keṕp, kullanõ nupp? – rüä 

kõŕs Se  

kõŕts kõŕdsi `kõŕtsi kõrts  

kõrv kõrva `kõrva 1. kehaosa: kõrv `hiusõkõsõ jo hiiŕoʔ ommaʔ, kõrvajuurõk‿kulõhhunuʔ Se 2. eseme osa: 

sang, käepide kiĺoga all oĺl suuŕ puinõ luhań nigu `tõrdo, jalaʔ all, `kõrvu olõ õs küleh Se 

kõŕv kõŕvi `kõŕvi punakaspruun, kõrb  

kõrvakõnõ dem < kõrv  
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kõrval juures, lähedal; kõrval, ääres ku sina haigutõllõt, sõ̭ss tu̬u̬, kes kõrval istuss, tu̬u̬l ka tulõ ruttu haik 

Se; aidah viläsalvõ kõrval tet́ti `mõŕsa `vaĺmist Se Kos; mi̬i̬ oĺli otsanik‿koolimaja kõrval Se; `mõŕsal oĺl 

`loohkap kumardaʔ [pulmas], ku riśtämm ka kõrval Se 

kõrvaldam(m)a kõrvaldaʔ kõrvaldass kõrvaĺd kõrvaldama ni mäk‿kõrvaldit‿tu̬u̬d `kraami säält paĺlo arʔ, 

nu̬u̬k‿külä inemiseʔ Se Kos 

kõrvaline kõrvalitse kõrvalist pulma mittekutsutud tet́ti olt (õlut), tet́ti `viina, tet́ti kõ̭iḱ auväräʔ, oĺl 

kõrvalitse `rahval ka midä kaiaʔ Se Kos 

kõrvalt lähedalt; kõrvalt meil oĺlip‿poisiʔ ilma `ahnõʔ, meil ośtik‿kõrvalt maad Se; kõrvalt andass süänd, 

tsüt́sütädäss takast Se Kos  

kõrvalõ 1. juurde, lähedale; kõrvale 2. eemale, eest ära ma `kiṕsi kõrvalõ, et las inne and toolõ tõõsõlõ 

naaśõlõ jummaĺ`armu Se; tu̬u̬d `pestüt `vihku [ma] rapahhuti ka vi̬i̬l, teŕri inäp tulõ õs, siss `viśksi 

kõrvalõ Se  

`kõrvuisi ~ `kõrvusi kõrvuti hobõsõ oĺlik‿`kõrvusi, `pańti ohilõ̭iagak‿kińniʔ Se  

kõrvuline kõrvulitse kõrvulist 1. leivakõrvane `ańti latsõlõ ka piiragu pala kätte, olõ õs vaia kõrvulist ei 

midägiʔ Se 2. pruuttüdruk `määntse vanigõ pääh, `määntse `ehtek‿kaalah oĺli vanast kõrvulitsil, üteh 

poolõh `mõŕsal [neid] kat́s, tõõsõh poolõh kat́s Se Kos 

kõrvutsikku kõrvuti  

kõrõhhum(m)a kõrõhhudaʔ kõrõhhuss kõrõhtu krõbedaks küpsema kardoka kooriti ärʔ, sõ̭ss `pańti `ahjo 

kõrõhhumma ravvadsõ `paagaʔ Se; kardoka `pańti `ahjo kõrõhhumma, latsõs‿seiʔ nigu peeriskelli inne Se 

kõrõ/luu: rebäne kõ̭õ̭ lauĺ: kõrõluu, karõluu, kari sü̬ü̬ `kaldõh, esim‿mäńgi mäe pääl Se Kos  

kõsahtama kõsahtaʔ kõsahtass kõsaht́ korraks kõhisema  

kõsisama kõsistaʔ kõsisass kõsisi kõhisema, kõsisema keväjäne iä kõsisass õ̭nnõ Se  

kõssahhama kõssahtaʔ kõssahhass kõssahti äkki kõssama languʔ kõssahhagi es Se  

`kõssama kõssadaʔ `kõssass kõssaśs lausuma; reageerima  

kõśsin kõsina kõsinat kõhin, kõsin  

kõsukõnõ kõsukõsõ kõsukõist kõluke; kehvake  

kõtaŕ kõdara kõdarat kodar  

kõtt kõtu kõttu kõht inemine om kuri ku kõtt om tühi, pini om kuri ku kõtt om täüś Se Kos; `põrsa oĺliv‿vi̬i̬l 

kõtu seeh ja susi kakaśs iḿmisel kõtu puruss Se Kov; muɫɫõgi [ta] näüdäśs, kui om lõigat kõtt ni võõdõti 

latsõloomakõnõ `vällä Se; küüdse`väŕmmisest saa õik‿kõtutäüt Se Kos  

kõtu/`haiguss kõhuhaigus -halu kõhuvalu -halukõnõ dem < kõtuhalu kõtu halukõnõ tuĺl ni imä lät́s 

puhma `taadõ Se Kos  

kõva kõva kõvva 1. koostiselt tihe, tahke vanast oĺl sõir kõva, paĺass kohopiim oĺl, soolaterä ka sehen Se; 

tu̬u̬ `kuuvna oĺl kõva aɫt Se; meil om kõva maa, kõva `kaibaʔ Se Kos 2. jäik, paindumatu 3. vastupidav; 

tugev, korras kual pää oĺl kõvõp, tu̬u̬ kańd `savvu Se; kadajaviisoʔ ommak‿kõvaʔ, kõvõmbak‿ku paiudsõʔ 
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Se P; kańõbi kablaʔ oĺlik‿kõvaʔ Se; kaśs om kõva (visa) tappaʔ Se 4. kange, tugevatoimeline hüä kõva 

viina teḱk ku piiretüse Se; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿kõ̭iḱ vallalõ, nätäĺ `aigu kõvak‿külmäʔ, siss `küĺmit‿toroʔ 

arʔ Se Kos 5. terve, mitte katkine 6. füüsiliselt tugev, tubli 7. vali  

kõvastõ 1. vastupidavalt, kindlalt paŕgiga saa ain‿nik‿kõvastõ põkadaʔ, katõgese saa põkadaʔ, sõ̭ss lätt 

häll kõvastõ Se; vi̬i̬pago om ku vesi käüse kõvastõ, aja `mullõ üless Se V; mul `väega neok‿käeʔ ja olaʔ 

`haltasõʔ kõvastõ Se Kos 3. valjusti; suure häälega `piḱne `väegak‿kõvastõ käve Se Kos; no nik‿kõvastõ olõ 

õip‿`piḱne kolahhutnuk‿ku nüüd Se 4. kiiresti hopõń lät́s kõvastõ i̬i̬h minemä, `poiskõnõ jovva as kińnip‿
pitäʔ Se 5. jõukalt 6. väga (palju)  

`kõvva 1. kiiresti 2. tugevasti, rohkesti timahavva oĺl kaɫɫa `väega `kõvva Se V 

kõvvõŕ kõvõra kõvõrat 1. kõver; viltune `kaaldanõ oĺl olõmah, a kõvõra `puugaʔ, tu̬u̬ tähendäss, et lõigati 

üte poolõgaʔ Se; vanna `mu̬u̬du kõvõra `puuga `hammõʔ Se; kõvõra jalaga t́sura laśk iks pu̬u̬ĺtõist 

pu̬u̬ĺtõist takast `perrä (lonkajast) Se; `tsõ̭õ̭ri iks `tsõ̭õ̭ri, `pü̬ü̬rä, `pü̬ü̬rä! `tsõ̭õ̭ri iks sõkõʔ ja `pü̬ü̬rä 

pümmeʔ, `tsõ̭õ̭ri iks kõvõra jalagaʔ (ringmängulaul) Se Kos 2. kõõrdi vaatav  

kõvõmbahe 1. valjemini 2. kõvemini, rohkem  

kõvõmbakõnõ komp dem < kõva  

kõvõrahe kõõrdi [ta] kaess kõvõrahe Se  

kõvõrakõnõ dem < kõvvõŕ kõvõrakõnõ sedä`mu̬u̬du ravvanõ nõgõ̭ĺ oĺl Se  

kõvõrdama kõvõrdaʔ kõvõrdass kõvõŕd kõverdi minema  

kõvõrihe kõverdi  

kõ̭õ̭1 1. pidevalt, alati, ikka sügüse siss `vi̬i̬di kõ̭õ̭ pu̬u̬ĺ lammast puhadeĺnähe Se Kos| Vrd kõ̭gõ1 2. kogu, 

terve sõ̭ss lehm tuĺl kuumagak‿kodo, `ki̬i̬ĺgi suust väläh, nii lõõtsut́, tõmmaśs kõ̭õ̭ kihägaʔ Se Kos 3. koos, 

ühes 4. täiesti, täielikult kut‿`taĺsipühi `keśkmätse pühi [sa] makadõ, sõ̭ss makat `aaśtaga õ̭nnõ kõ̭õ̭ arʔ Se 

Kos| Vrd kõ̭gõ1 5. (väljendab ülivõrret) kõige | Vrd kõ̭gõ1, kõ̭kõ 6. väga, päris  

kõ̭õ̭2 vt kõ̭iḱ  

kõõluss kõõlusõ kõõlust villavatkumisvahend: semmipuu keel  

kõ̭õ̭rd/silm kõõrdsilmne olend 

`kõ̭õ̭rdu kõõrdi 

kõ̭õ̭/sugunõ igasugune | Vrd kõ̭gõsugunõ  

käbräh 1. kortsus nii käbräh [sa] olt joʔ Se 2. keerdus, krussis hobõsõ iks oĺliʔ kost läbi tuĺliʔ `tulnuʔ, kual 

oĺl `leht́kik‿käbräh, sadulakõsõs‿`savvunuʔ Se Kos  

käeh 1. valduses; võimuses 2. käes, saabunud 3. korras 4. mingi tegevuse või mõju all  

`käekene dem < käsi `käekesep‿`päśsi vaɫɫalõ ni oĺl Vaśso `vasta ah́o `nulka Se Kos 

käe/kot́ikõnõ käekott nüüd võedass käekot́ikõnõ käe `otsa ja mindäss mehele Se Kos  
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käest valdusest, omandusest; võimusest (sageli asendatav ablatiiviga) kivimängu üle sai mi̬i̬p‿`pessäk‿ka 

imä käest Se Kos; poiśs `küüsse muk‿käest et kinga mit‿tulõmi `kośjullõ Se  

käe/täüś peotäis -`vaɫguss tasu surnu kordaseadjale -`vaɫgõ tasu surnu kordaseadjale tu̬u̬ raha `ańti `ku̬u̬ĺja 

`mõśkjalõ käe`vaɫgõst Se; käe`valgõ pidi olõma, ilma või eij‿jättäʔ Se; havva `kaibjalõ hiideti `kindaʔ 

käe`vaɫgõst, `ku̬u̬ĺja `mõśkjalõ `ańti rät́iʔ käe`vaɫgõst Se -`vangu käe alt kinni -vaŕs käsivars  

kägo käo käko ~ ḱago ḱao ḱako kägu `pi̬i̬trepääväl kasuss ḱaol suu kińniʔ, ḱago inäp kuugu õiʔ Se Kos; ku 

ḱago tulõ `vitsa, siss saa `viĺjä paĺl o, tulõ `urba, saa `ohtu paĺlo, a tulõ `lehte, saa `leinä paĺlo Se Kos; lät́s 

veli `kaema tu̬u̬d ḱako, velele laśk ḱago `siibo alt `saapa Se  

kähr kähri `kähri mäger  

kährikene dem < kähr  

käḱistämä käḱistäʔ käḱistäss käḱiśt pooma nöörägak‿käḱiśt [ta] `hindä `puuhhõ Se V  

`käḱmä käḱkiʔ käḱk käḱke käḱi peitma ku [sa] läät `mõŕsa `mõisahe, käḱkü üin‿nõ̭nna `käüssehe Se  

käküssih peidus  

kälü kälü källü mehe vennanaine, kälis velenaaśek‿`kutsvaʔ kälüʔ, üte vele naańe ja tõsõ vele naańe Se  

kälüśk kälüśki kälüśkit mehe vennanaine, kälis  

käńg käńgä `käńgä king [ma] `kaŕksi viiś`versta käńgäldäʔ Se; kodo tuĺl käńgäldäʔ vai paĺastõ `jaɫgugaʔ 

Se; ot sa suuanik, esi olõt oodussil ja, `mõtlõk‿käńgäldäk‿kaibat kardokit Se 

käńgidsekeseʔ pl dem < käńgine ma päśti tätäl jalakõsõʔ `maalõ, pańni käńgidsekesek‿kuioma Se  

käńgine käńgidse käńgist jalats rõivass `säĺgä ni käńgine `jalga ni sü̬ü̬ḱ, `rohkõp oɫõ õs vaiagiʔ Se  

`käńgmä `käńgiʔ käńg `käńge käńgi jalatseid (ka sukki, sokke) jalga panema, kängitsema `ihna es `jaɫgu 

kińnik‿`käńgiʔ Se; `jaɫgo `käńkti aida reṕi pääl Se Kos; siss [hommikul ema] `käńge jaɫaki latsõl ark‿
kińniʔ, siss ai latsõ üless Se Kos  

käńgäkeseʔ pl dem < käńg  

käńk/sepp kingsepp  

käpe käpe käpet käbe vanul õ̭ks apaŕ `astminõ, vanul käpe `ḱauminõ (rhvl) Se Kos 

käṕikõllaʔ käpuli  

käṕilde käpuli sautarõh oĺlimi käṕilde leśo pääl Se; Ivvań käṕilde ḱau, persek‿kah tuurikõllaʔ Se Kos  

käpp käpä käppä käpp; jalg, käsi hobõnõ katõ käpä pääle käve üless ku `kośjole tuĺl Se Pod  

`käprä kortsu midä siin kaiaʔ, ku olt (oled) ärk‿`käprä jäänüʔ, `tihka ai vaŕo`kaetusõ pääle kaiakiʔ Se 

käpäkene dem < käpp  

käŕbik käŕbigu käŕbikut rõuguredel pangõ käŕbigus‿`salvõ, sõ̭ss leeväle and iks `vaihtõpääl kost tu̬u̬d 

hõ̭ngukõist Se  



103 

 

`kärbläne `kärbläse `kärbläst ~`kärbläist kärbes ku suuŕ `kärbläne (porikärbes) situss, kõrrapäält kalol 

vaglap‿pääl Se Pod| Vrd kärbäss  

kärbäne kärbätse kärbäst krobeline  

kärbäss `kärpse kärbäst kärbes kärbäss kah `su̬u̬la taha aiʔ Se; `kuivi ärʔ kalaʔ, kärbäss ka sü̬ü̬ is Se| Vrd 

`kärbläne  

käŕg käre `käŕge musträhn  

kärisem(m)ä käristäʔ kärisess kärisi kärisevat häält tegema  

`käŕkmä `käŕkiʔ käŕk `käŕke käŕgi kärkima  

`käŕknä `käŕknä `käŕknät kärgatus käügu uis‿sak‿`käŕknägaʔ, pangu ui `uśsi `pauknagaʔ (rhvl) Se Kos 

kärmäśs `kärmä kärmäst virk, kärmas kärmäśs and `ḱasku käsile, a laisal koolõss kunn jala ala Se Kos  

kärn kärnä `kärnä kärn  

käŕn käŕni `käŕni kirn  

kärn/kunn kärnkonn  

`kärnä kärna; sügelistesse  

kärnäkene kärnäkese kärnäkeist kärnake  

kärnä/leht́ kärnaoblikas  

kärnäne kärnätse kärnäst kärnane  

kärre kärre kärret terav, käre  

käŕrin kärinä kärinät kärin a oĺl õ̭ks küläh `sääńtsit talla kaʔ, et kõ̭gõ habõldi ku üt́s müŕrin ja käŕrin Se L 

kärs kärsä `kärsä kärss  

käŕsitüisil rahutus, kärsitus olekus  

`käŕsmä `käŕsiʔ käŕs `käŕse käŕsi läbema, maldama, kärsima  

kärähhüss kärähhüse kärähhüst ~ kärähhüist kärgatus, käratus  

kärähhütmä kärähhütäʔ kärähhüt kärähhüt́ käratama; kärgatama seo (isa) ku kärähhüt iks munõ voori 

arʔ, sõ̭ss [lapsed] lääväʔ Se; es olõ `pilvegi, agu `piḱne kärähhüt́ inne, nii lei aida paɫama Se Kos 

käsi käe kätt 1. kehaosa: käsi [ma]`koŕja seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh Se V; käsi käe mõsk, 

mõlõmba`tahtvav‿`vaɫgõst Se Kos; kura käe pu̬u̬l ommam‿mõtsaʔ, sinnäk‿`käänku uiʔ Se Kos; mul oĺl 

`kut́ja annomgi käeh Se Kos; siss [ma] kärähhüti et mant kõ̭iḱ, kõ̭iḱ tü̬ü̬ käest Se; `ańti latsõlõ ka piiragu 

pala kätte Se; kussõḿ puhuti `hõ̭ngu täüś, `pańti `hernes‿`sisse, siss kumisi `väegaʔ jo latsõ käeh Se; mi̬i̬ 

lei kumanit̀sa sügüselt, oĺl puinõ ku seo paĺl ja keṕik‿ka käeh Se; ku katõst saarõst `vällä tult (tuled), siss 

annaʔ tu̬u̬ munakõnõ ars‿sõ̭sara kätte Se Kos; kärmäśs and `ḱasku käsile, a laisal koolõss kunn jala ala Se 

Kos; mi anna õ̭ks `ḱasku käsile, anna õ̭ks `sõudu sõŕ milõ (rhvl) Se Kos 2. pikkusühik: labakäe, kämbla 

laius  
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käsi/kaaŕsikõsõʔ pl -kaaŕsikõistõ -kaaŕsikõisi käsikraasid -kivi käsikivi käsikivi käsikiviʔ oĺlik‿kotoh, 

noidõga jahvatõdi jälk‿`kaaru, tet́ti `kiislat Se; tsõõriguk‿kivipoolõʔ, üt́s aɫɫ, tõõnõ pääɫ, tu̬u̬ oĺl tu̬u̬ käsikivi 

Se Kos; mak‿küll olõ jahvatanuk‿`kiisla jahu käsikivigaʔ Se; käsikivi oĺl: üt́s kivi oĺl all, sinnä oĺlit‿tsoris‿

`sisse `raotuʔ, sõ̭ss tõõnõ pu̬u̬ĺ oĺl pääl, sõ̭ss oĺl üt́s vits sinnäk‿kivile pääle pant sõ̭ss oĺl nui `pistü sääl 

siseh, sõ̭ss `tu̬u̬ga `aeti `ümbre ja jauhõti Se La -koĺgits lõuguti lina põ̭õ̭tka `tu̬u̬di nurmõst, käsi 

koĺgidsaga kolgõti tu̬u̬ põ̭õ̭tka arʔ Se 

käsil teoksil, käimas  

käsitsillaʔ käsitsi nüüd ommam‿maśsinaʔ, vanast tet́ti kõ̭iḱ käsitsillaʔ Se; linnu kakuti käsitsillaʔ, sõ̭ss olõ 

õs maśsinit Se Sa 

käsitsilt käsitsi näet `riihhi `peśti käsitsilt Se Sa  

käsi/tü̬ü̬ käsitöö mis no olõsi viga käsitü̬ü̬d tetäʔ, `määntse‿ss no tuɫõʔ ommaʔ Se Kos; käsitü̬ü̬ ja rõivass 

oĺl kõ̭iḱ `hindä tetäʔ Se Kos 

käsk käsu ~ käsü `käsku ~ `käskü ~ ḱask ḱasu `ḱasku käsk, korraldus kärmäśs and `ḱasku käsile, a laisal 

koolõss kunn jala ala Se Kos; mi anna õ̭ks `ḱasku käsile, anna õ̭ks `sõudu sõŕmilõ (rhvl) Se Kos 

käśk `käśku `käśkut kibu vanast oĺl `puunõ käśk, esä kut́s kiṕp Se  

`käskmä `käskäʔ ~ `käske käsk `käśk käse ~ `ḱaskma `kaskaʔ siss [nad] käsikit‿tu̬u̬ `vaesõlatsõ neläpävä 

õdagult `sanna Se Kos 

käsõn käsnä `käsnä käsn  

käsnäkene dem < käsõn  

käśsigaʔ käsitsi  

käte/rät́ikene dem < käterät́t -rät́t käterätt `üĺti küll, et labanõ käterät́t olõ õin‿nii hüä ku toominõ Se| Vrd 

käerät́t  

kätte 1. valdusse, omandusse (sageli asendatav allatiiviga) 2. võimusesse; mõjusfääri võik‿ku taa ku̬u̬l 

[surm] kätte saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ Se Kos 3. käes, valduses  

kääbäss `kääpä kääbäst hauaküngas, kääbas Mihha˛il `Petrovits lät́s `kääpä pääle Se Kos 

käänd käänü `käändü käänak, sopp  

`käändlemä kääneldäʔ `käändless kääneĺ käänlema, keerlema sivvuhädä om, ku lat́s `siĺmiga kõ̭õ̭ 

`käändless, ülest kaess nigu huśs Se; [sa] är `rõiva lahudõ `säĺgä kääneldeh Se  

`käändmä käändäʔ käänd kääńd käänä keerama, käänama ku [ma] kolgõ rehe man kat́s maśsina täüt 

linno ärʔ, kääni ärʔ, oĺl kuŕst Se; pääkaŕuss ka iks oĺl, oĺl vanõb kiä noid `lat́si rät́it́, kost käändäʔ ja kohe 

aiaʔ [karja] Se Kos; meil linar‿rabaduʔ, linak‿kõ̭iḱ `katsa käänedüʔ Se Kos; kääväk‿kääväs‿śaal saart pite, 

kääni jält‿ti̬i̬ pääle Se Kos; ku nakass munakõnõ peoh heĺotamma, siss `käänke ärs‿`saardõ Se Kos; tu̬u̬ 

(lina), mis [ma] soi ärʔ, kääni käänüssehe, tu̬u̬ oĺl kadsa Se; tu̬u̬ `kääntävä väit́s (liigendnuga) `oĺlgi susi ja 

`kääntävä väit́s vei kosilasõ `arkiʔ Se; kura käe pu̬u̬l ommam‿mõtsaʔ, sinnäk‿`käänku uiʔ Se Kos  

`käändümä `käändüdäʔ käänüss `käändü käänduma  
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käänähhütmä käänähhütäʔ käänähhüt käänähhüt́ kiiresti keerama, pöörama siss ma pańni `laṕju pääle 

jahu ni käänähhüdi leevä `laṕju pääle, ilesti `höste ärʔ Se  

käänäk käänägu käänäkut suur leivakäär  

käänätüss käänätüse käänätüst käänak  

käänüss käänüse käänüst kokkukeeratud kimp (soetud linu) tu̬u̬ (lina), mis [ma] soi ärʔ, kääni käänüssehe, 

tu̬u̬ oĺl kadsa Se  

`kääpäkene dem < kääbäss  

käävähhütmä käävähhütäʔ käävähhüt käävähhüt́ kõnnitama meid ka käävähhütiväʔ, munõ `viśksivap‿
piḱkä `maalõ Se V 

käüḱ käügi `käüki käimine, käik  

`käümä `kävvüʔ käü ~ käüse käve ~ `ḱauma `ḱavvuʔ ḱau 1. astuma, kõndima; (kuskil mingil eesmärgil) 

käima ma oĺli katõsa `aaśtakka vana, ku kaŕah alosti `ḱavvuʔ Se Kos; kes sinnäl‿`luḿpi jalp‿paĺlo `ḱaugiʔ, 

hädä sinnäm‿minnäʔ Se Kos; tütäŕ iks nurisass et ḱau iks ilosappa, ḱaugu ui ni poganahe Se; käügu uis‿sak

‿`käŕknägaʔ, pangu ui `uśsi `pauknagaʔ (rhvl) Se Kos; ku vanast oĺl rassõ`jalgnõ naańõ, sõ̭ss imä üteĺ jo: 

käügu ui üle ri̬i̬ `vehmre, käügu ui üle ratta `vehmre Se V 2. imperatiivis: minema kasima 3. oma asendit 

või kohta muutma, liikuma vi̬i̬pago om ku vesi käüse kõvastõ, aja `mullõ üless Se V 4. sõitma Mõla 

puśsi`u̬u̬tustõ ḱau puśs, a kavvõmbahe ḱau uiʔ Se 5. kerkima (tainas); käärima (õlu) seppä `pańti, siss `laśti 

`ḱauma kohetuss inne Se; pliini kohetuss `laśti sepägak‿`ḱauma Se 6. kulgema, suunduma 7. müristama 

piim siss ka `hapnõss ruttu arʔ, ku `piḱne ḱau Se 8. muud lasõk‿`ḱavvuʔ (tee kiiresti), tu̬u̬t‿tälle kõ̭iḱ kraaḿ, 

mis vaia Se Kos; paṕp õ̭ks olõ õin‿naidõ t́sikuga `ümbrek‿ḱaunuʔ (tegelenud) Se Kos 

`käüsekene dem < käüss ma ośti `meetrikese rõivast, tei `vaɫgõst linige `rõivast `käüsekeseʔ Se Kos 

käüss `käüse ~ `käüsse käüst ~ ḱauss `ḱause ḱaust varrukas, käis ku [sa] läät `mõŕsa `mõisahe, käḱkü üin‿
nõ̭nna `käüssehe Se; tu̬u̬d kutsuti ḱauss, mia ribah oĺl Se; `hammõ alonõ oĺl `paklanõ, `käüse oĺliʔ 

`ahtakõsõ Se; `hammõ `käüsse all ommal‿laastokakõsõʔ, päält om köŕdit Se;`hammõ imä ni `hammõ 

`käüseʔ oĺlil‿linadsõʔ Se Kos; hamõh oĺl kolmõ jakuline: `hammõ imä, `käüseʔ ja alonõ Se; [ma] pańni 

alavi̬i̬rt pite kaarusõ `ümbre `käüste Se; mustal rüv́vil muud es olõki is ku kaaruss oĺl koet nii `ümbrek‿

`käüste Se; ku vi̬i̬l `käüserõõvast `koetanuʔ, ma koɫʔ `vu̬u̬ri `pandnuk‿kruudis‿suurõmbaʔ Se; tu̬u̬l vanaimä 

`käüsel oĺl pudsukõnõ otsah Se Kos; t́suraʔ ka oĺlit‿tseesnambaʔ, ḱau es nigu noʔ pindsak ḱaust pite säläh 

Se Kos 

köhimä `köhhiʔ köhi köhe köhima kual latsõl oĺliʔ rinnah haŕasõʔ, ni köhe, siss `vi̬i̬di `sanna Se P; hobõnõ 

`väega lõõtsut́ ja köhe `kuiva köhhä Se  

`köhv́li `köhv́li `köhv́lit kühvel  

köhä köhä köhhä ~kühä kühä kühhä köha hobõnõ `väega lõõtsut́ ja köhe `kuiva köhhä Se  

`köŕpmä `köŕpiʔ köŕp `körpe `köŕpe köŕbi lürpima, helpima ma olõ üle ti̬i̬ (rohkem kui teed)`köŕpnük‿külv‿

vett Se; `möĺli tet́ti, `pańti kama jahu vi̬i̬ `sisse, köŕbiti leevä pääle, oĺl hüä Se; sõ̭ss õ̭ks mi̬i̬s‿sei puulivvast 

ja köŕbe `ru̬u̬ga rohe peräst Se; toloknat tet́ti kah, tu̬u̬d [ma] köŕbe nii sama Se J  

`körpämä körbädäʔ `körpäss körbäśs kord või paar rüüpama  

`köŕtmä `köŕtiʔ köŕt `körte köŕdi krookima `hammõ `käüsse all ommal‿laastokakõsõʔ, päält om köŕdit Se  
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körts kördsü `körtsü korts, krooge `ümbret‿`tsõ̭õ̭ri tõmmatass nõglaga tsuvva nõ̭na kokko, tsuvva nõ̭na 

`tõmbass `körtsü Se Kov  

köödsäh köötsus  

köüdeʔ `köüte köüdet köidis pilluti lina maha kõrrast, [linapeod] `võeti `köütest vallalõ Se  

köüd́s köüdse köüst köis  

`köütmä `köütäʔ köüt köüt́ köüdä siduma, köitma `mõŕsa imä köüt́ kosilasõlõ vü̬ü̬ `pihta Se Kos; imä 

puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja sõ̭ss kablakõsõga köüt́ kińniʔ (jutt harja valmistamisest) Se Kov; ku ma kerikohe 

lää, ma rät́ikese pähä köüdä Se; ku sajaʔ oĺliʔ, siss suuŕ keɫɫ oĺl köüdet `vehmre `küĺge Se  

küdsämä1 kütsäʔ küdsäss `küt́si küpsema rüäʔ `häit́siʔ, väĺgiga palot́ rüä ärʔ, küd́si ärʔ nigu pańni pääl Se 

küdsämä2 kütsäʔ küdsä küdśi küpsetama no läbetä eik‿kütsäʔ `leibä Se; kalak‿küdseti Se; aho suuh tulõ 

man küdseti nu̬u̬p‿pliiniʔ Se Kos; küdset kardohk Se; küdsedül‿leevä oĺlit‿tarõh poolkah Se Kos 

küdüseʔ pl lihapraad, ahjus koos sealihaga küpsetatud verivorstid  

kühm kühmä `kühmä turi, küür  

`kühmä kühmu, küüru  

kühmäh kühmus, küürus  

kühmät́s kühmäd́si kühmät́sit küürakas  

kühä vt köhä  

küḱkämä küḱädäʔ küḱkäss küḱäśs kükitama ma `küḱsi `maalõ Se 

külʔ vt küll 

külb külbü `külbü külviaeg vanast rüä `külbü `kaeti Se 

`külbmä `külbäʔ külb küĺb külbä külvama ku kuiv om, [te] `rühkek‿`külbäʔ Se; ku `tat́rik hõrõhhõp külbeti, 

siss sai terräv, sai terrä inäbä Se Kos; ku sa külbäde külbüvakk kaalah, sa võttu ui `mütsügi maast arʔ, nii 

`rühkek‿`külbäp‿põld arʔ Se| Vrd `külvmä 

külbü/vakk külvivakk, külimit ku sa külbäde külbüvakk kaalah, sa võttu ui `mütsügi maast arʔ, nii `rühkek

‿`külbäp‿põld arʔ Se 

küleh küljes, otsas, kuhugi kinnitatud tõbi om ka küleh (kallal) Se; timäst `kaśvi hõpõnõ puu, kulladsõ 

lehek‿küleh Se; oĺliva mul nu̬u̬ hõpõ keediʔ ja rahak‿küleh Se; `piprõh‿`häitsesep‿puustalt, olõ õik‿`kõtru 

küleh Se; kablal‿lavvagu küleh ja sõ̭ss `naati sõkkamma Se; kiĺoga all oĺl suuŕ puinõ luhańnigu `tõrdo, 

jalaʔ all, `kõrvu olõ õs küleh Se  

küle/`luukõnõ küljeluu, roie  

küless/maad inemine naaber, lähikonnas elav inimene võõrass külessmaad inemine naaśs `kitmä, kosilanõ 

`uskõ ja võt́t `arkiʔ Se Kos  
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külest küljest, millestki lahti või lahku ku linap‿`pehme olõ õs, siss lää es luuk‿külest Se; kaarak‿kahriti 

`huhmrõh, `peḱliga pesseti `huhmrõh, koorõt‿tuĺli ärk‿külest suurõmbalt Se; imä tuĺl, võt́t siss tu̬u̬ 

latsõlooma ja lõigaśs tu̬u̬ nabavarrõ säält külest ärʔ Se; siss [ma] laśsi vi̬i̬l mitu `vu̬u̬ri `ku̬u̬tõgaʔ, 

[odra]`handu lätt külest ärʔ Se; esä haugaśs leeväpala külest suutävve Se  

küĺg küle `küĺge 1. kehaosa: külg ku ḱulm küle all, sis läm´mi nõ̭na all Se Kos; [surnu]`kirstut‿tet́ti, sõ̭ss 

`lasta ka `pańti ja küle alap‿`pańti `hü̬ü̬vli lastuʔ Se; ma lesädä¸ siss om jälp‿paŕõb, siss puusaʔ olõ õin‿ni 

halusaʔ, küleki halusaʔ Se T 2. eseme vm külg või üks pool  

`küĺge 1. külge, otsa, millessegi kinni maʔ eśs kogoni rehe `siugu, esi oĺli paks ja rehe `õkva ja latsõlõ 

nakaśs `küĺge (kandus üle) hädä Se; viisokõsõk‿`küĺmi jala `küĺge Se 2. jõuga kallale mõ̭nõl oĺl vihaśs 

t́siga, ai `hindäle `küĺge Se 3. pihta  

küll ~ külʔ ~ ḱulʔ ~ külh 1. küll; muidugi, igatahes; küllap siss [ma] lät́si tu̬u̬ mäe päält kaibi tu̬u̬d `su̬u̬la, 

must küll oĺl, a siss sai tarõ (soola eest sai ehitusmaterjali) Se Kos; kut́saŕ küll oĺl hüä, a `väegak‿kavva tuĺl 

Se Kos; hummogult siss ḱulʔ `varra `ańti süvväʔ Se Kos 2. küllalt võih, timmä saa naardak‿ḱulʔ Se Kos 

küllüle külili  

külm külmä `külmä ~ ḱulm ḱulma `ḱulma 1. külm, jahe, mitte soe külmä `vi̬i̬ga pant taaŕ saiś kavvamba 

`väŕski Se Kos; timä harvakult küt́t, selle oĺl ḱulm Se Kos; naka aik‿ḱulm, mul padár‿`rõivas‿säläh Se; a 

mis noʔ viga, [tüdrukud] lääväp‿Petserihe, `ostvas‿siidi sukakõsõʔ, kääväh‿hii-haa, olõ õij‿jalolõ ḱulm Se 

Kos 2. tundetu, osavõtmatu noʔ omma jo meheleminegi `väegak‿külmäʔ, elok‿külmäʔ Se 3. sooja 

puudumine, jahedus, külmus; külmatunne oo, meil `Petra `peĺgä äik‿`külmä Se; `küündlepäävä lätt külmä 

süä `lahki, siss nakass puu juuŕ lummõ `sü̬ü̬mä Se; talvõl suurõ külmäga [naistel]`ṕuksõ olõki is jalah Se; 

ku ḱulm küle all, siss läḿmi nõ̭na all Se Kos; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿kõ̭iḱ vallalõ, nätäĺ `aigu kõvak‿

külmäʔ, siss `küĺmit‿toroʔ arʔ Se Kos; naha `kindaʔ tet́tigi tu̬u̬ pääle, et suurõ külmäga `ḱavvuʔ Se  

`külmämä külmädäʔ `külmäss külmäśs 1. talvõl vi̬i̬l `külmäss [kohupiim] ärʔ, sõ̭ss `kirvõga vi̬i̬l [ma] rai 

vai väidsega tsuńgõ Se Kos; viisokõsõk‿`küĺmiʔ jala `küĺge Se; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿kõ̭iḱ vallalõ, nätäĺ 

`aigu kõvak‿külmäʔ, siss `küĺmit‿toroʔ arʔ Se Kos 2. külma saama; külmetama esä tuĺl Pelikovast kodo, 

üteĺ: jaɫaʔ `väegak‿külmäseʔ Se; esäl räbigu`rõivatsõj‿jala`rät́keseʔ all, `paklatsõʔ jala`rät́kesep‿pääl, kas 

tah no või õiv‿vanaʔ jalaʔ külmädäʔ Se Kos  

külmätämä külmätäʔ külmätäss külmät́ külmetama [ma] lät́si `randa piteh, eiä piteh kümme kilo`meetrit, 

külmädi `hindä vi̬i̬l arʔ Se; toro oĺlis‿`sääntsem‿mustaʔ, `sainu pite videliʔ, vanast külmätedi neid Se Kos  

`külvmä `külväʔ külv küĺv külvä külvama ku külveti, sõ̭ss `üĺti: õ̭ńnistaʔ jummaĺ, a `vasta vaia üldäʔ: annaj

‿jummaĺ Se Kos; ku pad́alt külvät, sis saa ain‿nii terräv [hernes] Se| Vrd `külbmä 

külä külä küllä 1. väiksem maa-asula: küla kat́s nädälit oĺl tuli (tulistamine) külä pääl Se Kos; a oĺl õ̭ks 

küläh `sääńtsit talla kaʔ, et kõ̭gõ habõldi ku üt́s müŕrin ja käŕrin Se L; meil oĺl küläüt́ine maa Se Kos; 

vanast oĺl Trubal suuŕ külä, kõ̭iḱ kari käve külä ütte (külakarja) Se Kos; mi̬i̬k‿külä oĺl rahulik külä Se Kos 

2. (hrl sisekohakäändeis) külaskäik, küllaminek oo, tu̬u̬ [piimaliud] õ̭nnõ `vi̬i̬di `küllä kośtist Se S 

3. külarahvas külä koŕaśs pääkaŕussõllõ `palka rahagaʔ ja leevägaʔ Se; vanast oĺlin‿nu̬u̬p‿piiri kupõdsaʔ, 

sõ̭ss `võ̭õ̭ridõ küĺliga śaal kupõdsa ṕaal mi̬i̬k‿`kaŕksiʔ ja lauliʔ Se Kos 

külä- küla oma, külale iseloomulik, küla- nii külä latsõt‿tuĺliʔ Se S; kat́s kolk‿külämi̬i̬st `koŕssi eśs raha 

kokko, teik‿kirstukõsõ Se Kos; eelä õdagu oĺlik‿külänaaśõp‿`paɫɫuisi lugõnup‿paŕgigaʔ Se; külämi̬i̬śs tõi 

rattaʔ, tõi kodo Se; `johtu sõ̭ss külänaańe `tarrõ Se; mi̬i̬ʔ oĺli külävanõbaʔ, meil `käśti ülest kirotar‿rahvass 

Se Kos  
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küläkene dem < külä noh, [ma] tulõ kodo, küläkene arp‿palanuʔ Se Kos  

küläline külälise külälist külaline  

külälisekene dem < küläline  

külät küllalt ni Sergol ka matusõ pääl `kraami külät, sai süvvän‿ni juvvaʔ Se Kos  

kümme `kümne kümmend kümme hobõsõ ravval om kümme `mulku Se; pridanat `ańti, saa `ruublidõ `ańti 

ja üt́si `kümnide `ruublidõ kiä ańd Se 

`kündle/päiv vt `küündlepäiv 

`kündmä `kündäʔ künd küńd künnä kündma  

künneĺ `kündle künneld küünal kerikoh pandass `ku̬u̬ĺjalõ künneĺ, a kotoh pandass `kündle raha Se; `kut́ja 

mano pandass künneĺ paɫama söögi `aigu ja `kiisla `sisse tsusatass künneĺ paɫama Se; ma võta es künneld 

kätte paɫama, et mul umaʔ `rõivaʔ man Se; inemine aɫastõ, hamõh puuh? – künneĺ Se Kos; t́sassonah iks 

oĺl `kündlekaŕbikõnõ ja oĺl `kündliid ka Se Kos; kadinitsast tulõ tu̬u̬ `kündle sau Se;`kut́ja om kańnikõsõh, 

kerikuh pandass tu̬u̬ kańnikõsõ manu künneĺ paɫama Se Kos; kirstu mano pandass ka paĺlokõsõ `kündlit 

Se; künneĺ jäi paɫama, näet ku saa as `kelgi arp‿puhastuss Se| Vrd küünäĺ 

künnäŕ `kündre künnärd endisaegne pikkusühik: küünar (ca ½ m) säidse künnärd oĺl `rõiva tüḱk, 

mähḱ`ümbre pää Se 

künnäŕ/pää küünarnukk peremi̬i̬śs ni magasi, künnäŕpää pańd `vasta maad jah Se 

küpäŕ kübärä kübärät kübar köörit küpäŕ oĺl `ausa küpäŕ Se 

küŕvits küŕvidsä küŕvist kõrvits  

küsümä `küssüʔ ~ küsüdäʔ küsüss `küsse küsima; pärima muni ańd sada `ruublit pridanat, muni kat́s 

kolsata vi̬i̬l, küsüti ku kõhnõb tütäŕ, pidi `andma Se| Vrd küüsümä  

`kütmä küttäʔ kütt küt́t kütä kütma üt́s peremi̬i̬śs jäi rehe mano `kütmä, tõõsõl‿lät́si `nurmõ Se; tuĺl 

pu̬u̬ĺpühä, [me] küt́is‿sanna, käves‿sannah Se; `ait́umma sanna`küt́jäle Se V; timä harvakult küt́t, selle oĺl 

ḱulm Se Kos;`kütke sann, veege repäń `sanna Se; ma `tehnsi kõ̭iḱ sanna`küt́jäʔ ja vi̬i̬`tu̬u̬jaʔ ja halo`tu̬u̬jaʔ, 

kõ̭iḱ `tehnsi läbi Se Kos  

kütse kütse kütset 1.küps, valmis ku `kellä olõ õs, siss [ma] võt́i kua pät́si `vällä, siss kopudi tu̬u̬d alomaist 

ku̬u̬rt pite, ku kütse oĺl, siss kumisi Se Kos 2. küllastunud, sügav värvitoon 

küttümmä küttüdäʔ küttüss küttü küdema nigu sann küttüss, nii tulõ tu̬u̬ vi̬i̬ toss lättest ülest Se; ku ahi ärk‿
küttü, pühiti ahi `höste ärʔ Se Kos  

kütüss kütüse kütüst kütis  

küüd́s küüdse küüst 1. (sõrme, varba) küüs; küünis ma ai küüdse ala suurõ pinnu Se; küüdse`väŕmmisest 

saa õik‿kõtutäüt Se Kos 2. sisselõige, õnar oĺl vi̬i̬l looga küüdse `küĺge keɫɫ pant Se  

küüdsekene dem < küüd́s noorõʔ ajavak‿kud́rakõsõp‿pähä, `väŕmväk‿küüdsekeseʔ, `väŕmvä huulõkõsõʔ 

Se Kos 

kü̬ü̬ḱ köögi `kü̬ü̬ki köök  
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`küündle/kuu küünlakuu: veebruar  

`küündle/päiv ~ `kündle/päiv küünlapäev: 2. veebruar `küündlepäävä lätt külmä süä `lahki, siss nakass 

puu juuŕ lummõ `sü̬ü̬mä Se; `kündlepäiv om eloiä viiel`tõi·śkul vebru˛aril (vana kalendri järgi) Se  

`küündümä `küündüdäʔ küünüss `küündü 1. ulatuma `võtkõ õ̭nnõ, ku kätte küünüss Se 2. piisama, jätkuma  

küünäĺ `küündle küünäld küünal| Vrd künneĺ 

küünütämä küünütäʔ küünütäss küünüt́ küünitama nigu ma kätt küünüdi, nii [rästik] tsusaśs Se Kos  

`küüŕmä `kü̬ü̬riʔ kü̬ü̬ŕ `kü̬ü̬re kööri ääri ülespoole keerama köörit küpäŕ oĺl `ausa küpäŕ Se 

küüst vt küüd́s 

küüsümä `küüssüʔ küüsüss `küüsse küsima; pärima poiśs vi̬i̬l `küüsse, et kas teil ritk om tett vai ŕoon Se 

Kos; kiä inne küläh `haigõst jäi, sõ̭ss jälm‿`Maaŕa poolõ `ru̬u̬hhi küüsümä Se Kos; hiiŕ `hambiid küüsü üiv‿
`võɫgo, ku taht nii kot́i `kat́ski ürä Se; repäń küüsüss: määness sõ̭ss sul tu̬u̬ kari ka om? Se; muni kaess, et 

vana inemine, kõrraga and asõma (istekoha bussis), a mõ̭ni anna aik‿ku `küüssükiʔ (paludagi) Se Kos| Vrd 

küsümä 

 

L 

`laabuma `laabudaʔ `laabuss `laabu edenema, laabuma  

laaditamma laaditaʔ laaditass laadit́ ~ `laat́ amma `laat́ aʔ seadma 

`laadna `laadna `laadnat lahke, sõbralik, ladna  

`laagri `laagri `laagrit laager ega hummogu `aeti `laagrih lugõmisele (loendusele) Se 

laahvka laahvka laahvkat kauplus(auto) imä ĺatt laahvka mano, latsõk‿kõ̭gõ taka Se Kos  

`laapsa `laapsa `laapsat 1. ladus, sorav 2. jõudus  

laaŕ laari `laari laar  

`laaśma `laasiʔ laaś`laasõ laasi (oksi) laasima  

laastok laastoga laastokat meestesärgi kaenlaaluse nelinurkne kiil vanast `pańti laastogaʔ `kańdli alaʔ, a 

mal‿laastogit eip‿panõ Se 

laastokakõnõ dem < laastok `hammõ `käüsse all ommal‿laastokakõsõʔ Se  

laat laado `laato laat  

laat́ laadi `laati püssipära 

ĺaat vt minemä 

`laatka `laatka `laatkat madal kaanega savinõu (ahjus toidutegemiseks)  
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`laatkakõnõ dem < `laatka vanast olõ õs `pannõ, kutsuti `laatkakõsõʔ Se  

laba laba lapa 1. kõrgendatud alus, lava 2. (sauna)lava  

laba/maśsin linamasin (linavarte murdmiseks)  

labanõ labadsõ labast koekiri: labane `üĺt i küll, et labanõ käterät́t olõ õin‿nii hüä ku toominõ Se| Vrd 

lavanõ  

ladsahhuma ladsahhudaʔ ladsahhuss ladsahtu (kokku)vajuma  

ladõ̭v ladva `latva latv inne iks [rukkivihu] ladvap‿`peśti `vasta `pińki ärʔ Se  

laemb vt laǵa 

`laembalt laialdasemalt  

laǵa laja laḱa lai; avar, laialdane peigmehel oĺlil‿lajav‿vü̬ü̬ʔ Se; suuŕ kaɫa ja määness laǵa Se  

lagi lae lakõ (hoone) lagi kirgad́si oĺliv‿vereväʔ, lae alotsit pite käveväʔ ja `ümbre aho Se; eüss `aeti `laeni 

täüś [ahet] Se;`sääntse hangup‿`pantu lakkõ, [ma] pańni naha hangu `otsa (naha parkimisest) Se Kos; 

urbõkõsõp‿`pańti `lauta lakkõ (palmipuudepüha kombest) Se Kos 

lagi/pää pealagi  

lagonõma (osalt langeb kokku verbiga lagovama) lagodaʔ ~ lagonõdaʔ lagonõss lagosi lagunema; 

purunema  

lagovama (osalt langeb kokku verbiga lagonõma)`laodaʔ ~ lagodaʔ lagovass lagosi lagunema; purunema 

lahass/pu̬u̬ĺ lõhandik  

laheʔ `lahkõ lahet lõhe, pilu, pragu| Vrd lahi  

laheng lahengu lahengut lahing siih nakass `orga seeh laheng, siist saa `surma ja kõ̭kkõ saa Se Kos 

lahhe lahhe lahehhet mitte sassis olev, lahe  

lahi lahi lahhi lõhe| Vrd laheʔ 

`lahki ~ `lahkiʔ lõhki, puruks siss lõigata ail‿`leibä väidsegaʔ, kut‿tõõsõl‿leeväʔ ahoh, muido lätt leib 

`lahkiʔ Se; `käekesep‿`päśsi vaɫɫalõ, ni oĺl Vaśso `vasta ah́o `nulka nõ̭naluu `lahkiʔ Se Kos; suuŕ meri oĺl 

i̬i̬h, vanajuudaśs laḱk, laḱk, laḱk nikagu lät́s `lahki Se; `küündlepäävä lätt külmä süä `lahki Se  

`lahkma `lahkuʔ lahk lahḱ lahu 1. lõhkuma; purustama [sa] är `rõiva lahudõ `säĺgä kääneldeh Se; Riia 

langasõt‿tuĺlil‿`lahkuk‿kõ̭iḱ ärʔ, muidu olal‿`lü̬ü̬vü üiʔ Se; oĺl pirrukõsõl‿lahudup‿peeńokõsõst `väegaʔ Se 

2. lööma, peksma säidse tüḱkü [usse] oĺl mättä pääl kõrrah kõ̭iḱ, [ma] lahi `päähhä nii kui otsah Se 

3. tormama, kiirustama  

`ĺahkoh vt `lähkoh  

`ĺahkohe vt `lähkohe  

`ĺahkost lähedalt  
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`lahksama lahastaʔ `lahksass lahaśs ~ `lahksõma lahastaʔ `lahksõss lahaśs 1. lõhestama; rebima [sa] 

`lahksõt‿taa ńarts poolõst Se 2. katki tegema; lõhki lõikama, lat́igõ lahasti poolõst ja havvõʔ, `kuivi ärʔ 

kalaʔ Se; ku [sa] midä `lahksadõ arʔ, jääss raan Se  

`lahku eraldi latsõl‿lääväj‿jo suurõst, meil ka vaest kuna tuɫõ `lahku minnäʔ Se Kos; milless seo maailm 

nok‿ka naid `lat́si jätt ja `lahku mindäss Se Kos; vanast mõtõldi, et kos tu̬u̬ `häügaʔ et `lahku lät́s, a no om 

mooduh Se Kos  

`lahkuss `lahkusõ `lahkust ~`lahkuist lahkus  

`lahkõ1 `lahkõ `lahkõt lahke, sõbralik  

`lahkõ2 vt laheʔ 

`lahkõma lahedaʔ `lahkõss laheśs lõhenema; lõhkema säidse süld maa `lahkõss, ku naańe lätt `paĺja 

`pääga üle tarõ vai üle moro Se; ku käeʔ lahenuʔ vai mia, siss om lat́igõ rasvaga hüä `võidaʔ, lat́igõ rasõ̭v 

tege `pehmest Se Pod  

ĺaht vt minemä  

lahotam(m)a lahotaʔ lahotass lahot́ 1. laiali lahutama või lõhkuma 2. villu lahedaks näppima 3. abielu 

tühistama 4. enesetunnet parandama  

laheśs vt `lahkõma 

laih laiha `laihha 1. taine, lahja 2. väheviljakas `hernega ka utat maad, saa laih, naka õim‿midägiʔ kasuma 

Se  

`lainõllaʔ lainetamas, laines  

lainõh ~ lainõʔ `lainõ lainõht laine ilo iks i̬i̬h lätt, lauluʔ `laskva `lainil (rhvl) Se Kos 

lainõtama lainõtaʔ lainõtass lainõt́ voolama, lainetama  

laisk laisa `laiska laisk virgal hobõsõl jalah‿hanguh, laisal liha säläh Se Kos; mak‿kannahha ail‿`laiska 

Se; kärmäśs and `ḱasku käsile, a laisal koolõss kunn jala ala Se Kos  

`laita laiuti  

`laitma `laitaʔ lait lait́ laida laitma taso õit‿tõist `laitaʔ Se Kos  

`laituss `laitusõ `laitust laius siss [ma] pańni seo `rõiva siiäʔ vi̬i̬l `laitusõst Se  

laiv laiva `laiva laev a esä meid laivaga tõi, siss laulami et siiĺo viiĺo, lasõl‿laiv, `toukap‿`purju (rhvl) Se 

Pod; jäi vi̬i̬l `merde kińnit‿tu̬u̬ laiv Se  

lajah 1. laiali 2. ammuli  

lajaline lajalitse lajalist laialdane ku põlla oĺl maa, siss oĺliv‿`väega lajalitsõp‿põllukõsõʔ Se Kos 

lajalt laial alal, laialt  
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lakad́siʔ pl lakad́sidõ lakat́sit paju- või pärnaniinest viisud koh oĺliv‿vesidse niidü hainamaaʔ, [ma] pańni 

lakad́sij‿`jaɫga, vesi kõ̭iḱ ju̬u̬śk `vällä, a tsuvva seest joosõ õiʔ Se; lakad́sik‿kaḱi [ma] ruttu arʔ, paiukoorõst 

vai lõhmusõkoorõkõsõst lakad́siʔ Se 

lakad́sikõsõʔ pl dem < lakad́siʔ mul kadonu vanaimä `eĺli, tu̬u̬ `mõistsõ lakad́sikõisi, `sääńtsit `viisa kutaʔ 

Se; koh oĺliv‿vesidse niidüʔ, [ma] pańni lakad́si `jaɫga, vesi kõ̭iḱ ju̬u̬śk lakad́sikõisist `vällä Se 

lakahhama lakahtaʔ lakahhass lakahti korraks keelega limpsama  

lakahtam(m)a lakahtaʔ lakahtass lakaht́ keelega limpsama  

lakakõnõ lakakõsõ lakakõist noor hernekaun(ake)  

lakk laka lakka noor hernekaun 

laḱka laiali Nigula `puuśli ette oĺl jäänül‿laḿbikõnõ palama ja `puuśli lät́s palama ja tuli lät́s 

laḱka Se; a minkperäst nä laḱka lät́siʔ (lahutasid) Se  

`lakma lakkuʔ lakk laḱk laku lakkuma ilmaśaldaʔ anda aip‿`perstki lakkuʔ Se; suuŕ meri oĺl i̬i̬h, 

vanajuudaśs laḱk, laḱk, laḱk nikagu lät́s `lahki Se  

lakõ lakõ lagõhhõt 1. lage, tühi lakõn‿nurmõʔ Se 2. lage koht, lagendik  

`lambakõnõ dem < lammass tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, laudah `u̬u̬tva `lambakõsõʔ Se Kos; [palmipuude-

pühal]`lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ pääd pite hiĺlokõidsi pututi, et `lambakõsõk‿kasuma ja 

ut́õkõsõ `urbuma Se Kos 

`lamba/tallõkõnõ lambahänilane 

laḿbikõnõ dem < laḿp Nigula `puuśli ette o ĺl jäänül‿laḿbikõnõ palama Se 

laḿbi/õli ~ laḿbi/õĺl petrooleum  

lammass `lamba lammast lammas `lambak‿kaḱik‿ket́iv‿vallalõ ja pagõsi kodo Se Kov; lammast iks tapõti 

sügüse Se; nigu linna rabati `lamba`nahka, nahk `pańti präälka pääle, lina rabajaga rabati siss Se; 

`lambal ommav‿`väikokõsõ rauhaʔ Se Kos; kapuda oĺlip‿piḱäʔ,`ɫamba viɫɫast Se Kos; mis oĺl `lamba hiigat

‿tu̬u̬ vill ku̬u̬h, tu̬u̬d `villa `võidsõ [sa] `hoitaʔ viiś`aaśtakka Se Kos; egä lehmä päält oĺl päiv [karjas käia], 

a `laḿbidõ päält olõ õs Se  

laḿp laḿbi `laḿpi lamp siss `oĺlgi jo pühä majah, ku klaasiga laḿbit‿tuĺliʔ Se  

`lammõma lamõdaʔ ~ lammõdaʔ lammõss lamõsi pikali heitma `lammõs‿sina siiäʔ, ma lää `ussõ Se; [sa] 

`lammõp‿põrmadu pääle `maalõ Se  

land lannu `landu (kinnikasvanud) väike järv; lomp; madal vesine maa  

lang1 langa `langa lõng langaga pandasõk‿kaɫaʔ üle orrõ [kuivama] Se; ku `peeńkese langaʔ, saa 

`peeńkene rõivass, ku jämmel‿langaʔ, saa paks rõivass Se; vanast `aeti ɫangaʔ `ahjo `hauduma patugaʔ Se 

Kos; [ma] salidsi lat́igal‿langa `perrä, iks kat́s lat́ikat kokko Se; joosuvü̬ü̬ oĺl `koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ 

ja viie langasõgaʔ ja linatsõst langast ja villadsõl‿lõimõʔ Se; ma mäletä, ku `puitsõ ńopsip‿`pańti mano 

(külge) ja langast ńopsiʔ Se; suurõv‿vü̬ü̬ʔ oĺliv‿viietõi·śs`kümne langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ Se; must 

nõglat́s, olõ õs villanõ, oĺl `paklanõ lang Se  
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lang2 langu `langu abielu kaudu sugulane: lang mul oĺl miniä˛esä ja miniä˛imä, nu̬u̬ ommal‿languʔ Se; 

languʔ ommap‿puja naaśõesä ja naaśõimä Se  

langa/liniḱ setu naise linane peakate meheimäl oĺl õga päiv liniḱ pääh kõ̭õ̭, langaliniḱ Se  

langanõ langadsõ langast linane meheimäl oĺl õga päiv liniḱpääh kõ̭õ̭, langaliniḱ, langanõ, a mul oĺl jo 

lõimõnõ Se  

langass langasõ langast värvitud villane lõng kirivä Riia langasõʔ Se; joosuvü̬ü̬ oĺl `koeduʔ `säitsmä 

langasõgaʔ ja viie langasõgaʔ ja linatsõst langast ja villadsõ lõimõʔ Se; Riia langasõt‿tuĺlil‿`lahkuk‿kõ̭iḱ 

ärʔ, muidu olal‿`lü̬ü̬bü üiʔ Se  

`laodaʔ vt lagovama 

`laotama `laotaʔ `laotass laot́ 1. lõhkuma, lammutama suvidsõpühist `laotõdi häɫɫ ärʔ Se; paṕil uma t́siga 

`otsõ jop‿`pahru jat‿t́siga `laotanus‿sulu arʔ Se Kos 2. laiali puistama; lahtiselt laiali asetama `väikesev‿

viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ, noidõgal‿`laotõdi sitta Se; ku ruast `laotat `maahha hainaʔ, siss hainaʔ ommav‿
vaaluh Se P; `aeti linno `laotama otsani `väikost Se Kos 3. pillama, raiskama kiä saa ja `laotass, tu̬u̬l olõ 

õim‿midägi tiid ku kavva Se  

lapatama lapataq lapatass lapat´ lobisema 

laṕik laṕigu laṕikut lapergune, lapik laṕigup‿pütükese oĺlivaʔ, tollõga `tu̬u̬di `viina Se  

laṕikõnõ dem < laṕp| 1. riidetükk, paik siss võõdõti laṕikõnõ, siss tet́ti seebiga kokko Se 2. maatükk  

`laṕju `laṕju `laṕjut labidas siss ma pańni `laṕju pääle jahu ni käänähhüdi leevä `laṕju pääle Se; kiä 

käśsigaʔ, kiä `laṕjugaʔ, kiä mingas‿sai, kõ̭iḱ kaibih‿`hauda Se Kos  

laṕp laṕi laṕpi riidetükk, lapp, paik siss võõdõti laṕikõnõ, siss tet́ti seebiga kokko, siss `pańti sinnä haŕastõ 

pääle tu̬u̬ laṕp Se; laṕiga [ma] lei paast piteh, sõ̭ss sai ahi puhass Se 

`lapsama lapsadaʔ `lapsass lapsaśs korraks lööma, laksama  

`laṕsma `laṕsiʔ laṕs `lapsõ laṕsi jalgu järel vedama, liipama täl oĺlij‿jaɫav‿vigalitsõʔ, sedä`mu̬u̬du 

`jaɫguga `lapsõ Se  

`laṕsmiisi jalgu lohistades tu̬u̬ poiśs kõ̭gõ käve `laṕsmiisi Se 

lapulinõ lapulisõ lapulist kontvõõras  

lapõh ~ lapõʔ lappõ lapõht sea küljetükk  

`larmama larmadaʔ `larmass larmaśs lärmi tegema, lärmama t́sura ju̬u̬ us, `larma õs, esäle ka `mi̬i̬ldü Se  

larmitsama larmidaʔ larmitsass larmit́s lärmitsema nakaśs mi̬i̬śs mukkal‿larmitsama: ti̬i̬t‿tu̬u̬ tõtõst Se La 

las verbi `laskma imperatiivi lühivorm las no latsõk‿ka `puhkasõʔ Se Kos; [sa] `umblõ esäle `päälmätsek‿

kaadsaʔ, püredä ärʔ, siss las timä aja katõk‿kaadsaʔ `jalga Se 

lasits lasidsa lasitsat nirk lasits um sääne illośs, `vaɫgõkõnõ, tu̬u̬ um kaśsi i̬i̬st Se Kov 

`laskma `laskaʔ ~ `laskõʔ lask laśk lasõ 1. (teha) lubama, võimaldama nikani elät vi̬i̬l, ku jummaĺ lask Se; 

vaja neol‿latsõʔ `ilma `saataʔ, muido lasta õim‿meil üteh elläʔ Se Kos; tohi is inne `lehmigi `välläl‿`laskõʔ, 
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ku [ma] soe ärä hai Se; ku vanast oĺl rassõ`jalgnõ naańe, sõ̭ss imä üteĺ jo: `lasku ui `kaśsi läbi `jalgu Se V 

2. allapoole langeda või vajuda võimaldama, asetama inne kirstu `sisse `laskmist `amtõdi kõ̭õ̭ pańgiga 

havvast vett `vällä Se; `kuuvna põrmandu pääle `laśti olõm‿`maahha Se; `hauda `laśti `lińkidegaʔ 

[puusärk] Se; velele laśk ḱago `siibo alt `saapa Se 3. laskuma, (pikali) heitma hobõsõl oĺlih‿hiireʔ, 

vehmerde `vaihhõlõ laśk `maalõ Se; nimeste peräst [ma] saa aik‿kumaruisi `laskaʔ Se 4. voolama panema; 

peene joana kallama kiĺokast `laśti käe pääle vett, `mõśti suu ja `mõśti kätt Se; saṕp lastass pudõlahe, ku 

midä arp‿palotat, sõ̭ss `tu̬u̬ga võiat Se; kańõbiʔ [ma] suŕbi arʔ `huhmrõh, tei jauhast, lasi läbi sõgla vi̬i̬l 

`höste Se Ja; hämmätüse `sisse `laśti munna vai ku kardoka pudõ̭ŕ keedeti, sinnäl‿`laśti munna `sisse Se 

5. pidevalt heli tekitama, häälitsema 6. midagi tegema; tööriistaga töötlema mäeʔ oĺlit‿talvõl `iädseʔ, `vi̬i̬ga 

vi̬i̬l [ma] vaɫi, sõ̭ss ütest mäest [ma] lasi reḱi vai pedäjä `ossõ pääl `aɫɫa, siss jälj‿ju̬u̬śk `tõistõ mäḱke üless 

Se Kos; pliini kohetuss `laśti sepägak‿`ḱauma Se; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿kõ̭iḱ vallalõ Se Kos; siss [ma] 

laśsi vi̬i̬l mitu `vu̬u̬ri `ku̬u̬tõgaʔ, [odra] `handu lätt külest ärʔ Se; kaes‿suuŕ akań`laśti läbi saŕa arʔ, sõ̭ss 

`naati [teri] `viskama Se Kos; t́siga `pussõ läbi haŕastõ? - sannah läbi kerese lastass lõõnaht Se; no 

lastasõl‿läbi maśsina ärʔ, jaahtlihat‿tetäseʔ Se; lasõk‿ḱavvuʔ (tee kiiresti) Se 7. lööma; viskama 

8. eraldama; eritama piät `tiidmä, ku sa liisna kavva piät [lambanahka parkimisvedelikus], siss lask karva 

`maalõ Se 9. muutma a no maduʔ oĺliv‿vanast inemisil `lastu `sääntsess noh `nõidusõ [loomadeks] Se Pod; 

sajal‿`laśti `soendohe, vanast oĺl iks `väegap‿paĺlo `nõidu Se Kos 10. kiiresti liikuma lasõl‿laiv, `toukap‿
`purju, siiĺo viiĺo Se Pod 11. teha paluma või käskima ma lasi püdälä `suuhhõ `pandaʔ, nii nutsut́ verd täüś 

nigu üt́s pulk Se Kos; `kirvõ siĺm om `lahkiʔ, lasõ ark‿klepataʔ Se 12. tulistama; lasuga tapma hobõnõ 

tappu `määntse suurõtüḱügaʔ, või, nimä (sakslased) jo lasiv‿`väega `suuri tüḱkä Se; meil ka oĺl t́sasson, a 

sõ̭a `aigu `laśti miiniga ülest Se 

last lastu `lastu 1. (raiumisel, hööveldamisel jne tekkiv) õhuke riba, laast [surnu]`kirstut‿tet́ti, sõ̭ss `lasta 

ka `pańti ja küle alap‿`pańti `hü̬ü̬vli lastuʔ ja rõivass pääle jäls‿sinnäl‿lastalõ Se; tu̬u̬l maal `raotass 

`tammõ, siiä `maalõ lastuʔ `kargasõʔ? – väĺk Se Kos 2. katuselaast, -pilbas no katõtass lastast katuss Se 

3. luisk  

lastanõ lastadsõ lastast laastudest tehtud, pilpa- imäl oĺl `väikene majakõnõ, tu̬u̬l oĺl lavvunõ katuss, es olõl

‿lastanõ Se 

lastukõnõ dem < last| luisk  

lasõhhuma lasõhhudaʔ lasõhhuss lasõhtu tagasi või järele andma, vähenema ku ma `liikvat võta, üt́s 

kümme `t́silka, siss lasõhhuss halu tagasi Se 

lat́ik lat́iga ~ lat́igõ lat́ikat ~ lat́igõt ~ lat́k `lat́kõ `lat́kõt latikas [ma] salidsi lat́igal‿langa `perrä, iks kat́s 

lat́ikat kokko Se; rasõ̭v om hüä lat́ikõl Se Pod; lat́igõ lahasti poolõst ja havvõʔ, `kuivi ärʔ kalaʔ Se; ku käeʔ 

lahenuʔ vai mia, siss om lat́igõ rasvaga hüä võidaʔ, lat́igõ rasõ̭v tege `pehmest Se Pod; lat́igaʔ ka 

kuivatasõʔ Se 

`latrõ `latrõ `latrõt vaheseintega eraldatud osa, latter kuuś hobõst, egäl ütel uma `latrõ Se 

lat́s latsõ last 1. laps hüä lat́s tunnuss `hällü Se Kos; imäl üldäss säidsekümmend säidse `vu̬u̬ri lat́silõ 

`ańdiss `andaʔ Se; vanast `ańti õ̭ks `rinda latsõlõ katõni `aaśtagani Se; sõ̭sarõl oĺl `tütrugust 

(tüdrukupõlves) lat́s Se; imä `ütless lat́silõ i̬i̬st, latsõʔ `ütlesep‿`perrä Se Kos; tu̬u̬d õ̭ks olõ õs et latsõj‿
jäteti tuulõlõ tougadaʔ ja ilmalõ kasvataʔ Se Kos; äiokaḿmidsaʔ kutsutivaʔ, lat́s `saista õs `jaɫgu pääle, 

[nad] `veiet‿tahar‿ristteie mano, ti̬i̬ pääle, latsõ pańni `maahha ja siss sääl võt́iva langa, et mähevä tu̬u̬ 

latsõ jaɫakõsõ kińni, loiva jumalasõnakõist Se Va 2. lapseiga  

latsahham(m)a latsahtaʔ latsahhass latsahti latsti kukkuma munõvoori [ma] lät́si üle siɫɫa `uia nigu 

latsahti õ̭nnõ Se Kos 

`lat́skõnõ`lat́skõsõ`lat́skõist tüdruklaps, plika 
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latsutama latsutaʔ latsutass latsut́ käega patsutama maama iks hoit hüv́vi `lehmi, latsutass Laigassit Se; 

lavva pääle võtõti tu̬u̬ [vatsa] kohetuss, latsutõdi arʔ tiĺlokõsõss, `ohkokõsõss, ni pio pat́ukõsõss latsutõdi 

arʔ Se 

latsõkõnõ dem < lat́s tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, kõ̭iḱ tü̬ü̬ʔ tetäʔ om Se Kos; hummogult `tahtu us tu̬u̬d 

latsõkõist ni `varra üless aiaʔ Se Kos; [ma] `koŕja seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh Se V; eih‿haaru 

rõivast kavvõmbakõistõ, kulla latsõkõsõʔ, peräkõrra nakasõʔ häbehhüse `vällä tulõma (liiga lühikestest 

riietest) Se L  

latsõ/loomakõnõ dem < latsõlu̬u̬m muɫɫõgi näüdäśs, kui om lõigat kõtt ni võõdõti latsõloomakõnõ `vällä 

Se -lu̬u̬m loode, vastsündinu imä tuĺl, võt́t siss tu̬u̬ latsõlooma ja lõigaśs tu̬u̬ nabavarrõ säält külest ärʔ Se 

latsõnõ latsõdsõ latsõst lapseohtu  

latsõ/valu sünnitusvalu mam‿midägi eit‿ti̬i̬, ku valu pääle tulõ, ku mõ̭ni latsõvalu inne, istut arʔ kipõń 

`aigu Se 

ĺatt vt minemä 

lat́t lat́i lat́ti 1.latt, ritv paik paiga pääl, lat́t lat́i pääl, a `nõkla olõ õis‿seeh olnuʔ? – kapstass Se 

2. teljeklopp vankril 3.laid 

lat́ti lahasesse 

laud lavva `lauda 1. saelaud kõ̭iḱ `aknakõsõʔ `määntsest lavvapalakõsõst ja hirrest [ma] tahvidsi `vällä Se 

Kos 2. saelauast (tarbe)ese, hrl söögilaud ku saa õs õga pu̬u̬ĺpühä `pińke ja `laudu `mõskaʔ, siss oĺl jo asi 

(olukord) haɫv Se P; tõõsõ reṕi lavva pääl oĺlij‿jo katõ sarvõga vanas‿sitaʔ Se; veli pańd [viina] pudõli 

lavva pääle, ai õ̭ks jutu `maalõ Se; kut‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, siss kutsutass ja `säetäss 

`puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se; pido `aigo leeväpaɫap‿`pańti lavva `vi̬i̬ri pite, siss viinagaʔ `hämmü 

ärʔ Se; kua sai kõ̭kõ inne `viŕksega `otsa tu̬u̬d põrmadu `lauda piteh, toolõ üteldi et sas‿saat kõ̭kõ inne 

mehele kaʔ Se Kos; `põrgohe om kat́stõi·śskümme reṕi `lauda `alla minnäʔ Se; ku ta nakaśs śaalt `põrgost 

`vällä tulõma, sõ̭ss reṕi `laudu pääl olõ õs üttegi vanasitta saŕvilist Se; ku riśteti arʔ, siss tet́ti tu̬u̬ riśtjät̀́si 

laud Se; noid (matuselisi) ka ravitass, õdagutsõlõ lavvalõ kõ̭iḱ kutsutasõʔ Se 3. söögikord `kut́ja sünnüss jo 

lavva aost, edimätse lavva `aigu, ku kerikust kodot‿tuldass `sü̬ü̬mä Se  

laud/aid laud-, plankaed laudaid `oĺlgi pistüline Se 

lauda/sitt sõnnik  

`laudo `laudo `laudot seinariiul, laudi imä küd́si leevä ärʔ, pańd `laudohe Se 

`lauguss `laugusõ `laugust ahtelaug  

`lauhkõ `lauhkõ `lauhkõt mitte sassis olev, lahe  

laul laulu `laulu laul ma osta ail‿`laula `aŕssinagaʔ, mõõda ail‿`laula `meetrigaʔ (rhvl) Se; `lat́si kõ̭õ̭ `aeti 

lauluga ülest Se; timäl ommal‿laulusõ̭naʔ kõ̭kõsagamatsõʔ Se; inne lihavõõdõt säidse nädälit määnestki 

`laulu laulõta õs Se 

laulatama laulataʔ laulatass laulat́ laulatama kaaĺ võõdõti laulatõh päält arʔ Se 

`laulma lauldaʔ laul lauĺ laula 1. laulma (inimene) vanast `ḱauti sagõhhõhe kokko, `väega laulõti kaʔ Se; 

imä üteĺ: `laulkõ latsõʔ jakapäävä äält Se Kos; inne lihavõõdõt säidse nädälit määnestki `laulu laulõta õs 

Se; a esä meid laivaga tõi, mi `läämi `vi̬i̬rde, siss laulami Se Pod; mul veli ka mõiśt lauldaʔ Se Kos; [ma] 
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ketso võt́i `üśk ä ja lät́si `istõlõ, üttekokko lät́simi, sääl laulimi ja `ket́rimi kõ̭iḱ ü̬ü̬ üleväh Se L; mis‿ti 

röögide `ü̬ü̬se, a mi jäl `nimme lauliʔ Se; tu̬u̬ sa hüä kaŕ uss, kiä iks lauldaʔ ilosahe mõist Se Kos; timä 

lauĺka kerigu `rahva seeh nigu kumisi Se; rüä põimu `aigo katõkeśke laulimi Se 2. häält tegema, häälitsema 

(lind, putukas) rit́siga `laulvaʔ Se 3. undama, pilli ajama  

`laulmine `laulmise `laulmist laulmine, laul ku jarmoĺ oĺl, siss olõ õs `laulmiisi vaiagiʔ Se 

laulu/ku̬u̬ŕ -koori -`ku̬u̬ri laulukoor  

laululine laululidse laululist lauluhimuline vanaimä oĺl laululine Se 

laulu/viiekene lauluviis(ike) imä selet́ kua kilõhhõhe, kua torõhhõhe, siss śaalt [ma] opõgi nu̬u̬l‿
lauluviiekeseʔ Se Kos -vitäi eestlaulja timä `omgi sääl lauluvitäi Se 

lausik lausigu lausikut lame  

`lausma `lausuʔ laus lauś lausu lausuma, ütlema  

laut lauda `lauta laut jaanipäävä `ü̬ü̬se kävevä nõial‿`lautõ pidi, peräkõrd `saadi tiidäʔ, sõ̭ss `pańti tappa 

laudaʔ Se Pop; ku aidah `leibä, sõ̭ss laudah `kaŕja Se Kos; siss tuvvass urbõkõisi `tarrõ ja pandass jumala 

ette ja vanast `vi̬i̬di `lauta Se Kos; `lauta [ta] kudi, pańd tu̬u̬ kivi lauda müürü `sisse Se; nipaĺlo jäi alalõ ku 

pliidi laut, `pliitega laut, kõ̭iḱ oĺl arp‿palotõt Se; luhań oĺl kest `lauta Se; laut oĺl palgõst tett, sammõĺ 

`vaihhõl Se Kos; urbõkõsõp‿`pańti `lauta lakkõ (palmipuudepüha kombest) Se Kos 

`laut́si `laut́si `laut́sit surnulava  

lavadsõkõnõ dem < lavanõ lavadsõkõnõ kangass `koeti, katõ `nitsõgaʔ Se 

lavanõ lavadsõ lavast koekiri: labane paboi oĺl lavanõ koet Se V| Vrd labanõ  

lavvaguʔ pl lavvakidõ lavvakit õhukesed ruudukujulised lauakesed vöö kudumiseks, kõlad lavvakidõga 

[ma] koi vü̬ü̬ Se 

lavvak lavvagu lavvakut voki või kangastelgede tallalaud kablal‿lavvagu küleh ja sõ̭ss `naati sõkkamma 

Se 

lavvakõnõ dem < laud| saelaud munaloomka linaluist `höste tet́ti, `pańti lavvakõnõ ja linak‿`korgõmpa Se 

lavvanõ lavvadsõ lavvast laudadest tehtud, laudne a mis parak, lavvanõ, tu̬u̬ läḿmind piä äs Se| Vrd 

lavvunõ 

lavva/rattaʔ pl pikkvanker meil oĺlil‿lineikaʔ vai lavvarattaʔ, vedro rattaʔ oĺliʔ iks esiʔ Se; oĺlit‿tü̬ü̬rattaʔ 

ni pińkrattaʔ vai lavvarattaʔ Se -rät́t laudlina ku vi̬i̬l `käüserõõvast `koetanuʔ, ma koɫʔ `vu̬u̬ri `pandnuk‿

kruudis‿suurõmbaʔ, siss saanuʔ hüäʔ lavvarät́iʔ Se; leib su̬u̬l `pańti lavva pääle, lavvarät́t aɫa, neĺlopooli 

`pańti lavvarät́il nulgakõsõ pääle Se; kaaĺ oĺl lavvarät́t Se 

lavvunõ lavvudsõ lavvust laudne imäl oĺl `väikene majakõnõ, tu̬u̬l oĺl lavvunõ katuss Se; velepoig teḱk 

lavvudsõk‿keeleʔ Se Kos| Vrd lavvanõ  

leedeh ~ leedeʔ `li̬i̬te leedeht 1. liivaseljandik; leetseljak 2. leetunud, leetjas  

leelotamma leelotaʔ leelotass leelot́ leelutama | Vrd lelotamma 
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leevä- 1. leiva- leevä vaśna oĺl, juurõtuist iks `jäeti Se 2. vilja- täl om hüä leeväait suurõ reṕigaʔ Se; ku 

inne `taĺsipühi, inne vastast `aaśtakka kolm `vu̬u̬ri jo puu härmäh om, sõ̭ss saa iks vilä suvi, leevä suvi Se 

Kos  

leeväkene dem < leib prośsonat maidsõtass siss, ku söömäldä olõdõ, tu̬u̬ om `väikene leeväkene Se 

lehekene dem < leht́| lakk hobõsõkõisi lehekese oĺlit‿tuld `saanuʔ, niäʔ iks oĺli kost läbi tuĺli `tulnuʔ Se 

Kos 

lehess lehese lehest leht; lehtedega oks umalõ aśalõ [ma] lät́si, `sõ̭sskip‿pidi lehess käeh olõma ja `tu̬u̬ga 

mahatõllõma [sääski] Se Kos; löögel‿leheseʔ ja mi̬i̬p‿panõ hainarual‿leheste pääle Se; kõolehestegas‿

`saiõv‿vahadsõ munaʔ [värvimisel] Se; kõoleheste ja sibulakoordõgat‿tet́ti (värviti mune) suvistõpühiss Se  

lehm lehmä `lehmä lehm maama iks hoit hüv́vi `lehmi, latsutass Laigassit Se; hobõsõ rüńni hiideti lehmile 

ette, lehm sei `kõ̭iki sammõldõga `sisse Se; vanast `üĺti, et taaŕ um pu̬u̬ĺ `lehmä Se Sa; sügüse tapõti `lehmi 

`maalõ Se; tu̬u̬ oĺl au, ku paĺlo `lehmi oĺl Se; ja vot ku `piḱne ḱau, sõ̭ss lehmä mano mingu uiʔ Se Kos; 

luhanih tet́ti nu̬u̬m‿`mõśkmap‿`parrass nigu lehmäle sai viiäʔ Se; oĺl koĺmi lehmi, aga `piimä oĺl veidebä 

süvväʔ ku noʔ Se; tohi is inne `lehmigi `välläl‿`laskõʔ, ku [ma] soe ärä hai Se 

lehmä- lehmadest koosnev, lehmadele määratud, lehma-  

lehmäkene dem < lehm olõki ei mul lehmäkeist, hõhvakõnõ om Se Sa; no om kõ̭igil üt́si lehmäkeisi ja 

kat́si, andass `hainu vooĺu Se Kos; lehmäkene sai raanat mõtsah Se Kos 

leht́ lehe `lehte 1. puu-, rohttaimeleht `vahtrõl ja haaval lät́s leht́ üteliisi `maalõ Se; suvidsõpühist väŕmiti 

munnõ sibula`ku̬u̬rigaʔ ja kõo`leht́igaʔ Se; [ma] võt́i sälä koŕvi ja tõi eläjille lehe prükü ala Se; a [kui 

kägu] tulõ `lehte, saa `leinä paĺlo Se Kos; ma pańni tuvagu `lehte pääle ja `naksiva `vällä tulõma eläjäs‿

siĺmä sarna seest Se Pop 2. hobuse lakk hobõsõ iks oĺliʔ kost läbi tuĺliʔ `tulnuʔ, kual oĺl `leht́kik‿käbräh Se 

Kos 3. adra hõlm  

leht́/adõ̭ŕ hõlmader  

lei vt `lü̬ü̬mä  

leib leevä `leibä 1. leib ahoh kõrvati tu̬u̬ [linnase] leib vi̬i̬l ärʔ Se Kos; leib kuivati `höste ärk‿ku suhaŕ jo 

Se Kov; pido `aigo leeväpaɫap‿`pańti lavva `vi̬i̬ri pite, siss viinagaʔ `hämmü ärʔ Se; esä haugaśs leeväpala 

külest suutävve, visaśs edesi ja jälp‿`põimsõ seeniss ku sai Se; leib su̬u̬l `pańti lavva pääle, lavvarät́t aɫa 

Se; siss lõigata ail‿`leibä väidsegaʔ, kut‿tõõsõl‿leeväʔ ahoh, muido lätt leib `lahkiʔ Se;`ru̬u̬dli `pańti 

taari`tõrdulõ ala, `ru̬u̬dlidõ pääle `pańti oɫõʔ, siss `pańti [linnase] leib ja vesi pääle, leib `pańti tüḱä Se; 

leevä [ma] vaĺadi ärʔ, ilesti ärʔ, siss sai leeväl illośs ku̬u̬ŕ Se; `leibü iks `peeti ahoh `keĺli pite Se Kos 2. vili 

ku aidah `leibä, sõ̭ss laudah `kaŕja Se Kos; pangõ käŕbigus‿`salvõ, sõ̭ss leeväle and iks `vaihtõpääl kost 

tu̬u̬d hõ̭ngukõist (õhku) Se; tuɫõ õil‿leib leśatõh, tuɫõ õim‿mat́t `maatõh Se Kos; annamis‿sullõ munõ 

puudakõsõ `leibä kah, `leibä meil om Se Kos; `leibä oĺl mitu aidatäüt Se; külä koŕaśs pääkaŕussõllõ `palka 

rahaga ja leevägaʔ Se  

`leie vt `lü̬ü̬mä 

leier leieri leierit loor panda õs mullõ `lińket `päähhä, mul oĺl vinne `mu̬u̬du leier Se 

lein leinä `leinä lein a [kui kägu] tulõ `lehte, saa `leinä paĺlo Se Kos 

leinäline leinälise leinälist leinaline no om lihavõõdõ iks leinäline, munapühi om `murrõlinõ (rhvl) Se Kos  

`leinämä leinätäʔ `leinäss leinäśs leinama  
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lell lellä `lellä isa vend, onu tu̬u̬ om kat́sildõ umanõ, riśtesätütäŕ ni lellätütäŕ Se; minkperäst lellänaańe sa 

võit kavva elläʔ Se;`Maaŕa pää põkku ei annaʔ, muidugu ai tulõma, minet‿ti̬i̬ lellänaise tü̬ü̬ ärʔ Se Kos; ku 

määnegi rehkendüss oĺl, siss lelläpoig jäl opaśs timmä Se 

lelläkene dem < lell  

lelo ~ leloo(h) leelo rüä põimu `aigo katõkeśke laulimi, lelotimi ni ilosahe ku, et naka iks mi `põldo 

`põimmahe lelooh lelo leloo, hao`vihkõ iks vallalõ `võtma lelooh lelo leloo (rhvl) Se 

lelotam(m)a lelotaʔ lelotass lelot́ leelutama rüä põimu `aigo katõkeśke laulimi, lelotimi ni ilosahe Se| Vrd 

leelotamma 

lennuḱ lennugi lennukit lennuk vanast olõ õs lennukit ja luhi`laiva, sõ̭ss `üĺti pudaraʔ Se Kos| Vrd linnuḱ  

`leotuss `leotusõ `leotust tõmmis, leotis  

lepeh ~ lepeʔ leppe lepeht pehme, mahe  

leṕistik leṕistigu leṕistikku lepik  

`lepmä leppüʔ lepüss leppe leppima, tülitsemast loobuma  

lepp lepä leppä lepp lepäst ja kõost sai hüä `vaɫgõ tuhk Se Kos  

lepp/maim -maimõ -`maimõ kala: lepamaim havvõʔ ja leppmaimõʔ oĺlim‿mi̬i̬ iuh Se  

lepäkene dem < lepp esä lõigaśs lepäkese `maalõ Se Kos 

lepäne lepädse lepäst lepapuust tehtud, lepne siih või eik‿kõ̭kkõ kõ̭nõldaʔ, lepädsek‿keeleʔ (edasirääkijad) 

om siih Se 

lepä/puu lepp lepä puust saa tuhk `vaɫgõ Se Kos -t́sirgukõnõ dem < lepät́sirk -t́sirk lepalind  

leśatama vt lesätämä 

leśo leśo leśso ahjupink (vene ahju juures) leśo pääl [ma] `istõ Se Kos; ahi `oĺlgi vanast aŕst ja leśo Se; 

sautarõh oĺlimi käṕilde leśo pääl Se 

lesätämä lesätäʔ lesätäss lesät́ ~ leśatama leśataʔ leśatass leśat́ lesima tuɫõ õil‿leib leśatõh, tuɫõ õim‿mat́t 

`maatõh Se Kos;`mulgi mi̬i̬śs leśat́ koobah Se Kos; ma lesädä, siss om jälp‿paŕõb, siss puusaʔ olõ õin‿ni 

halusaʔ, küleki halusaʔ Se T  

liblik libligu liblikut liblikas| Vrd lipk(ass) 

ligi lähedal(e); vastu  

ligimäne ligimätse ligimäst lähedane, lähi-  

ligonõm(m)a (osalt langeb kokku verbiga ligovama) `liodaʔ ~ ligonõdaʔ ligonõss ligosi ligunema  

ligovama `liodaʔ ~ ligodaʔ ligovass ligosi ligunema  

ligu lio liko (hrl sisekohakäänetes) ligunemine, leotus  
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liha liha lihha ~ liha lihaskude, liha piim ja liha `oĺlgi korron Se Kos; vanast selle paastõti, et olõ õs lihhu 

nii ja lehmäʔ anna as `piimä Se; iḿmist või‿i tappa, ku ta `pahru `otsõ, siss hukkat liha arʔ, siss olõ õi liha 

puhaśs, siss om liha kõ̭iḱ verine Se; liharaasaga nühiti pańn üle Se Kos; haĺlitõdu oĺliʔ liharaasaʔ, mia 

timä tõi tü̬ü̬ mano Se  

lihakõnõ dem < liha  

liha/rasõ̭v seapekist töödeldud rasv(amass) -`tõrdo lihatõrs, -tünn ku om elläi `höste joonõh hoiõt, om 

liha`tõrdok‿ka tävveʔ Se 

liha/võõdõh ~ liha/võõdõʔ -`võ̭õ̭tõ -võõdõht ülestõusmispühad, lihavõtted lihavõõdõʔ oĺl kõ̭gõ suurõp pühi 

Se; liha`võ̭õ̭tõ `aigu tet́ti ka `sõira Se Ts; liha`võ̭õ̭tõst väŕmiti munnõ verevä väŕmigaʔ, a suvidsõpühist 

väŕmiti sibula`ku̬u̬rigaʔ ja kõo`leht́igaʔ Se; inne lihavõõdõt nätäĺ `aigu tu̬u̬ om urbõpäiv Se Kos; inne 

lihavõõdõt säidse nädälit määnestki `laulu laulõta õs Se; ilosa ubinak‿ku liha`võ̭õ̭tõ munaʔ Se; lihavõttõ 

`aigu oĺl seo mäe pääl häll, tõõsõ mäe pääl häll Se Kos; no om lihavõõdõ iks leinäline, munapühi om 

`murrõlinõ (rhvl) Se Kos  

lihoniḱ lihoniḱi lihoniḱki lihunik  

liig liiga, ülearu  

liigahhutma liigahhutaʔ liigahhut liigahhut́ korraks natuke liigutama  

liigutam(m)a liigutaʔ liigutass liigut́ liigutama  

liik liigu `liiku alkoholiga kostitamine, liigud  

`liikva `liikva `liikvat eeterpiiritus, liikva tu̬u̬ mullõ sorokõnõ `liikvat Se; näil oĺl säidse `liitret `liikvat üteh 

`kihlätse `aigu Se Pod; ku ma `liikvat võta, üt́s kümme `t́silka, siss lasõhhuss halu tagasi Se; vanast `peeti 

`liikvaga `saaju Se Kos  

li̬i̬ḿ leeme `li̬i̬mi (toidu) vedelik, leem  

liin liina `liina linn maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ ei Petseri liina i̬i̬st anna õi arʔ Se Kos; 

liinah liinahu̬u̬ĺ, maal maahu̬u̬ĺ Se Kos  

liiń liini `liini rinne eśs liini all (lahingutegevuse piirkonnas) `eĺli, selle mat‿tiiä mis sõda om Se Kos 

liisna liisna liisnat 1. ülearune, liigne, lisa- T´siberih oĺl liisnat maad paĺlo Se La; vanast olõ õs liisnit 

rahhu `rahval Se 2. liiga piät `tiidmä, ku sa liisna kavva piät [lamba nahka parkimisvedelikus], siss lask 

karva `maalõ Se  

liisnalt liigselt, liiga timä oĺl liisnalt sikõʔ, olõ õs veid́okõsõ sikõʔ Se; nok‿ka õ̭ks om mõ̭nõl jälʔ liisnalt 

`lühkese `rõivaʔ Se; tä es olõʔ, et tä liisnalt jõi kunagiʔ Se 

`li̬i̬tene leetene  

`liitre `liitre `liitret liiter näil oĺl säidse `liitret `liikvat üteh `kihlätse `aigu Se Pod; laṕigup‿pütükese 

oĺlivaʔ, viiś`liitret [viina] lät́s sinnäs‿`sisse Se  

liiv liiva `liiva liiv söögilaud oĺl iks liivaga mõst Se; tarõʔ oĺlim‿`mõskaʔ, iks liivagaʔ ja lipõgaʔ [ma] mõsi 

Se; piḱäp‿pińgiʔ, nu̬u̬t‿`tahtsõk‿ka liivaga `mõskmist Se P; tuńt um ḱaunu mu `hammõ man, `pandnuh‿
`hammõ liiva `sisse Se Kos 
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liiva- liivast tehtud või saadud, liiva sisaldav liiva maa pääle iks inäbä tet́ti `tat́rik Se; mi̬i̬k‿kaibi `mõtsa 

pedäjä ala liiva koobaʔ, siss `eĺlimis‿sääl kuu `aigu Se  

liivak liivako liivakot liivane koht, liivak liivak oĺl `väega ärm‿miinitet, imä sai `surma liivakoh Se  

liivanõ liivatsõ liivast liivane `väega liivanõ ti̬i̬ oĺl, inämbä [ma] lät́si iks jaɫagaʔ Se Kos  

liiva/puu ploomipuu liivapuu mu̬u̬ś Se; timäl kap‿paĺlo olõ õs noid liivapuu `maŕju Se  

likahhama likahtaʔ likahhass likahti lonkama  

likõ likõ ligõhhõt ~ likõt 1. märg, lige peräpu̬u̬lt pää poolõ tet́ti lehm likõss Se 2. niiskus, vesi; märg 

keskkond  

likõlt märjalt  

liĺl liĺli `liĺli lill vanast oĺlip‿pähnädse livvaʔ, väŕmidüj‿ja liĺlip‿pääl Se Sa  

liĺlikene dem < liĺl  

lina lina linna 1. lina; linakiud kańõbi hinneh om kõvõp ku lina hinneh Se; linnu kakuti käsitsillaʔ, sõ̭ss olõ 

õs maśsinit Se Sa; linost oĺl kõ̭kõ suurõb raha`saamine Se; linaga utat maad ja `hernega `väega utõtass 

maad Se Sa; kos sat‿tet́ti linost, [ma] `hiusõgap‿paĺmidsi kokko kossaʔ vahru `mu̬u̬du Se Ts; määne neli 

`kaalu linnu saanuʔ Se; [ma] kaḱi linna ja pisi ka ju̬u̬śk `jalguvahet pite `alla Se; munaloomka linaluist 

`höste tet́ti, `pańti lavvakõnõ ja linak‿`korgõmpa Se; ku linap‿`pehme olõ õs, siss lää es luuk‿külest Se; 

nigu linna rabati `lamba `nahka. nahk `pańti präälka pääle, lina rabajaga rabati siss Se; kolgõti tu̬u̬ lina 

põ̭õ̭tka arʔ, siss [ma] kai, kas ommap‿`parrap‿`pehmeʔ Se; `aeti linno `laotama otsani `väikost Se Kos 

2. linasest materjalist ese surnu om, siss pandass lakkõ surnu kottalõ lina Se 

lina- linaga või linatöötlusega seotud lina kubu oĺl nurmõ pääl Se; jumala jaku pääɫ suuŕ lina rõuk Se Kos; 

nigu linna rabati `lamba`nahka, nahk `pańti präälka pääle, lina rabajaga (ropsimõõgaga) rabati siss Se 

lina/hari tööriist linade sugemiseks -keeruss linakeere, sõõre -luu 1. linaluu munaloomka linaluist `höste 

tet́ti Se; eläjäʔ ommav‿`vaɫgõk‿ku linaluuʔ, nu̬u̬l‿löövä siĺmä `sisse Se 2. porikärbse koorunud 

vastne -läpp linaleoauk vana lina läpp vai lina mot́sil oĺl `ĺahkoh Se -maśsin linamasin (linavarte 

murdmiseks) -mot́sil linaleoauk vana lina läpp vai lina mot́sil oĺl `ĺahkoh Se; `sääntse mot́sila oĺlik‿
kaibõduʔ, lina mot́silaʔ Se 

linanõ linadsõ linast linane vanast oĺl rõivass kõ̭iḱ valu linanõ, a paĺloss noʔ om linast? Se; mu mehe˛esä 

lät́s `kośjullõ, `valgõl‿linadsõ ṕuksikõsõ jalah, linanõ `hammõkõnõ säläh Se; päternit `koeti linatsõst Se; 

linatsõst `koeti `hammõ `käüseʔ ja `hammõ imä Se Kos; mehe˛esä lät́s Pelikov̀va `hainu `perrä 

kat́skümmend `versta talvõl, ai `vaɫgõ linadsõk‿kaadsaj‿`jaɫga Se Kos; linanõ rõivass saĺliss `tuhka Se 

Kos; joosuvü̬ü̬ oĺl `koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ ja viie langasõgaʔ ja linatsõst langast ja villadsõl‿lõimõʔ 

Se; rüüd ́oĺl must, linanõ Se Ts| Vrd linonõ 

lina/pio linapeo lina peie päält oĺl hind Se -rabahhaja linaropsija neĺli viiś linarabahhajat oĺl, `i̬i̬spä tuĺlis

‿`sisse, pu̬u̬ĺpühä lät́siʔ Se; innembä oĺlil‿linarabahhajak‿kõ̭õ̭ `vinläseʔ Se; meil oĺlil‿linarabahhajaʔ, mi̬i̬t‿
tei velenaaśega `ŕoona Se Kos -rabahhajakõnõ dem < linarabahhaja -seemen linaseeme `huhmrõh iks 

suŕb nu̬u̬l‿lina`si̬i̬mneʔ, siss teḱk lina`si̬i̬mne `maaslat Se; kõ̭iḱ tarõ hõ̭ngaśs tu̬u̬d lina`si̬i̬mne `maasla 

`hõ̭ngu Se Kos; ku lina`si̬i̬mnit saŕati, tu̬u̬ sari oĺl sääne pad́akõnõ Se Kos; lina`si̬i̬mne aganakõsõʔ ja 

`määntseʔ `sääntseʔ peräpoolidsõʔ `ańti `t́siolõ Se; lina seemen om `väegap‿peeńokõnõ Se Kos 
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`lindama linnadaʔ `lindass linnaśs 1. (tiibadega) lendama 2. paiskuma 3. kukkuma 4. voolama 5. kiiresti 

liikuma  

lińdi/`traktoŕ -`traktori -`traktorit linttraktor lińdi`traktorigaʔ ma üteh jovva aim‿minnäʔ, a Pelaruśsile 

peri ka anna aiʔ Se  

lińdsiʔ pl `lintse `lintse leid  

`lindu lendu  

`lindva `lindva `lindvat rabandus, lendva puĺlikõnõ jäi `haigõst, väriśt ja lei halu `sisse, siss `üĺti et ar om 

`lindva löönüʔ Se L 

`lindõllõma `lindõllaʔ `lindõllõss `lindõlli lendlema muntkõrra muni sääne kimalanõ `lindõllõss Se  

lineikaʔ pl pikkvanker meil oĺliʔ lineikaʔ vai lavvarattaʔ Se 

liniḱ linige liniket ~ lińk `lińke `lińket 1. abielunaise pikk linane peakate, linik ku vanast naistõrahvass 

`ku̬u̬li, sõ̭ss `pańti liniḱ, katõti pääle, uma lińk Se; maama üteĺ: not‿täl olõ õiʔ inäp piḱkä `lińket, taa om jo 

vana Se; seto lińk oĺl viiś`aŕssinat piḱk Se; liniḱ`pańti pähäʔ, tet́ti `sääntsek‿kossaʔ Se Ts; hummogult 

asõma päält üless, edimäne asi liniḱ`päähhä Se; meheimäl oĺl õga päiv liniḱ pääh kõ̭õ̭, langaliniḱ Se; 

panda õs mullõ `lińket `päähhä, mul oĺl vinne `mu̬u̬du leier Se; a mis tu̬u̬ liniḱ vi̬i̬l pääh, tu̬u̬ oĺl vi̬i̬l kõ̭kõ 

suurõb surm (piin) Se 2. kitsas linane riie; linik`hauda `laśti `lińkidegaʔ Se; ma ośti `meetrikese rõivast, tei 

`vaɫgõst linige `rõivast `käüsekeseʔ Se Kos  

lińk lińgi `lińki (ukse)link  

linnass `linna linnast linask  

linnasõʔ pl linnassidõ linnassit linnased rüäk‿kasvatõdi ärʔ, tet́ti linnasõʔ Se 

linnasõ/leib linnasejahust küpsetatud leib rüäk‿kasvatõdi ärʔ, tet́ti linnasõʔ, siss jahvatõdi arʔ, nu̬u̬ oĺliv‿
`väega makõʔ, noist küdseti linnasõ leib Se 

linnuh lennul, lennates  

linohk linohka linohkat taim: lillakas  

linnuḱ linnugi linnukit lennuk| Vrd lennuḱ  

linonõ linodsõ linost linane mul om parhillak‿ka linonõ koss Se| Vrd linanõ  

linotama linotaʔ linotass linot́ viina(lonksu) vastu kraami koguma  

`liotama `liotaʔ `liotass liot́ leotama ku [ma] tõõsõ leevä kohetuist pańni, siss `liodi tu̬u̬ `kuklikukõsõ arʔ, 

siss lät́s leib `hapnõmma Se Kos 

liṕi/aid lippaed  

liṕikene dem < liṕp, kitsas lauake  

`lipkass `lipka `lipkat liblikas| Vrd liblik  

`lipkakõnõ dem < lipkass 
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lipp lipu lippu 1. (pulma)lipp 2. (ussi)kroon  

liṕp liṕi liṕpi soasulane  

lips lipsu `lipsu lõik  

liṕs liṕsi `liṕsi kerge löök  

lipsa tükkidena  

`liṕsmä `liṕsiʔ liṕs `lipse liṕsi lööma, materdama vanast pańnimi tuhaga `rõivak‿`ki̬i̬mä, peräst võt́imi 

`vällä, sõ̭ss katõ tõlvaga lipsemi mõso pińgi pääl Se J 

lipõ lipõ lipõt tuhaleelis tarõʔ oĺlim‿`mõskaʔ, iks liivagaʔ ja lipõgaʔ [ma] mõsi Se; suuŕ paariline pada, 

`pańti sinnäp‿pu̬u̬ĺ `pańg i `tuhka, vesi pääle, `aeti `ki̬i̬mä, sõ̭ss timä `saistu vi̬i̬l arʔ tõõsõni pääväniʔ, sõ̭ss 

tä oĺl nii `seĺge ja puhaśs tu̬u̬ lipõ Se  

lipõĺ `liplõ lipõld õhuke leheke või helves, lible  

lipõ/mago mäletsejate mao osa: libedik  

lita lita litat emane koer, lita  

lit́s lit́si `lit́si lõbunaine, lits  

lit́sitämmä lit́sitäʔ lit́sitäss lit́sit́ litsiks nimetama  

`litsma `litsuʔ lits lit́s ~ `litse litsu suruma, litsuma ku `litsut‿tagasi, siss kõtt korahhass Se  

liud livva `liuda puukauss, liud puu `luidsaga livvast `sü̬ü̬di Se; vanast oĺlip‿pähnädse livvaʔ, väŕmidüj‿ja 

liĺlip‿pääl Se Sa; jaahtlihak‿keedeti arʔ `pańti `liudu Se; [me] võt́it‿tu̬u̬ vesimä ja kaibiʔ siss livva 

lohokõsõp‿puu `sisse, sai kup‿`põrssalõ rohekõnõ Se Kos; [ma] lät́si kodo`paika Trubalõ, siss kodopaigast 

`ańti joʔ kat́s `liuda Se; no lät́s siss `kiisla `ki̬i̬mä, hiideti `kiisla `liuda Se Kos 

`liuglõma livvõldaʔ `liuglõss livvõĺ liugu laskma `poiskõsõʔ ni `tütrukõsõʔ`liugliʔ, oĺlis‿suurtõ pedäjä 

`ossõ pääl Se Kos; muni lat́s tüḱiss `liuglõma ja om `väega sääne võrgass Se Kos  

`liuhka viltu, libamisi  

`liuhkamisi poolviltu  

livvakõnõ dem > liud ja `pańti livvakõistõ `võidu kaʔ [vaestemajja viimiseks] Se Kos 

lobisõm(m)a lobistaʔ lobisõss lobisi midagi lobinaga tegema; solisema mul nakaśs siin põiõ otsa man 

lobisõmma, ku ma `astõ, nii `t́solksõ õ̭nnõ Se  

lohk loho `lohko lohk, nõgu  

lohokõnõ dem < lohk [me] võt́it‿tu̬u̬ vesimä ja kaibiʔ siss livva lohokõsõp‿puu `sisse, sai kup‿`põrssalõ 

rohekõnõ Se Kos 

loho/maa madal maa  

loi vt lugõma 
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loḱk loḱi loḱki 1. ahjukumm 2. varjualune  

`loḱsma `loḱsiʔ loḱs `loksõ loḱsi kloksuma, loksuma| Vrd `kloḱsma  

loobõrdama loobõrdaʔ loobõrdass loobõŕd kooberdama, lööberdama  

lood́sik lood́sigu lood́sigut ~ loot́sk `loot́sku `loot́skut lootsik tõõsõ poolõ päält oĺl `oidunu põdõ̭ŕ üle seo 

poolõ pääle, sõ̭ss `mińti `tapma timmä `loot́skidõgaʔ vai `mõllogaʔ Se; tet́ti lood́sik luiga luinõ (rhvl) Se 

Kos 

looduss loodusõ loodust lootus  

loodõŕ loodõri loodõrit looder  

looga/`hiit́jä -`hiit́jä -`hiit́jät vaksiku röövik  

loogusõʔ pl loogussidõ loogussit heina- ja põhukandmise vahend, loogused  

loogutusõʔ pl loogutustõ loogutuisi ~ looktusõʔ pl heina- ja põhukandmise vahend  

`loohkap kergem, ladusam`mõŕ sal oĺl `loohkap kumardaʔ [pulmas], ku riśtämm ka kõrval Se  

`loohvkahe ladusalt, lobedalt täl tulõva nu̬u̬s‿sõ̭naʔ nii `loohvkahe Se 

loomakõnõ dem < lu̬u̬m| taim  

looma/leht́ taime iduleht  

loomka loomka loomkat munaveeretamismängu rada, munarenn inne t́surap‿pańni loomka pääle `vi̬i̬ri pite 

kõ̭iḱ kat́si muna `maahha Se 

loot́sk vt lood́sik 

lopahhutma lopahhutaʔ lopahhut lopahhut́ 1. kergelt loputama 2. kergelt korraks loksutama  

loṕikõnõ dem < loṕp  

loṕp loṕi loṕpi logu `ku̬u̬ĺjalõ `pańt i iks kõ̭gõ paŕõmb säńg, panda as määnest loṕpi Se  

loppuma loppudaʔ loppuss loppu loksuma [me] pańnik‿kaśtikõsõ tävve, siss anna õs loppudaʔ es 

helähhütäʔ Se  

lopõ-lapõ laheda, ladna olemisega kui om imä lopõ-lapõ, nii lat́s kah Se 

lori lori loŕri loba  

loro loro lorro loru, saamatu  

lototama lototaʔ lototass lotot́ lobisema ku sa no sutadõ, sõ̭ss lototat `Maaŕagaʔ Se; mi̬i̬ʔ olõ vanaʔ, mi̬i̬ʔ 

lotoda siih Se Kos 

luba luba lupa luba `jätke tarõ ragomine `maahha, olõ õil‿lupa rakoʔ Se;`Maaŕa jovva ai imp `joośtõllaʔ, 

jaɫakõsõ anna ai imp lupa Se Kos 
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lubama lupaʔ lupa lubasi ~ lubahhama lubadaʔ lubahhass lubasi lubama kas [sa] lupadõ võttaʔ, `võtkõ 

õ̭nnõ, ku kätte küünüss Se; timäl kap‿paĺlo olõ õs noid liivapuu `maŕju, a noid saḿmi lubasi võttaʔ Se; 

vaest minno lubatass `puhkuistõ (puhkusele) Se; lubata õs kivi pääl saistaʔ Se  

lubi lubja `lupja lubi  

lubja/kivi lubjakivi  

luga lua luka luga  

lugu lu̬u̬ luku sündmus, juhtum; lugu; olukord  

lugõma lukõʔ lugõ lugi loe 1. (raamatut) lugema; peast esitama sajah oĺl truuśka, kiä `mõistsõ lukõʔ 

(sõnuda) nõia `vasta Se Kos; oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕjä,`taivakõnõ, olõss 

lugõnun‿ni kirotanuʔ Se 2. pühakirjast ette lugema, vaimulikku kõnet pidama paṕp pähütseh lugi `ku̬u̬ĺjalõ 

Se; pu̬u̬ĺpühä omma iks nu̬u̬k‿`ku̬u̬ĺjalugõmiseʔ Se; äiokaḿmidsaʔ kutsutivaʔ, lat́s `saista õs `jaɫgu `pääle, 

`veiet‿tahar‿riśtteie mano, [kõndimisvõimetu] latsõ pańni `maahha ja loiva jumalasõnakõist Se Va 

3. loendama ega hummogu `aeti `laagrih `lugõmisele (loendusele) Se 4. pidama, arvama  

luhań luhani luhanit suur tõrs luhań oĺl `tõrdo, tet́ti lehmile joogiʔ, luhani kottal `mõśti suud Se; kiĺoga all 

oĺl suuŕ puinõ luhań nigu `tõrdo, jalaʔ all, `kõrvu olõ õs küleh Se; `aeti aganak‿`katlah `ki̬i̬mä, siss 

ammutõdi vesi `suurtõ `tõrdohe luhanihe, luhanih tet́ti nu̬u̬m‿`mõśkmap‿`parrass nigu lehmäle sai viiäʔ Se; 

luhań oĺl kest `lauta Se 

luhi/laiv õhulaev, dirižaabel vanast olõ õs lennukit ja luhi`laiva, sõ̭ss `üĺti pudaraʔ Se Kos; mis mi̬i̬m‿
`Maaŕa ti̬i̬ ei ärʔ, seo tege `puitsõ luhilaiva, sõ̭ss lätt ḱau `taivah ka arʔ Se Kos; luhilaiva päält ańd kolm 

`pauku Se Ja  

`ĺuhku vt lühüʔ  

`ĺuhkukõnõ `ĺuhkukõsõ `ĺuhkukõist lühikene `väega `ĺuhkukõnõ jutoss, oɫõ õi illośs Se; tallakõisi iks 

`koeti, `ĺuhkukõsõʔ Se Sa; kapuda oĺlip‿piḱäʔ, taɫɫakõsõl‿`ĺuhkukõsõʔ, kõ̭iḱ `ɫamba viɫɫast Se Kos| Vrd 

`lühkene 

luht́ luht́i `luht́i õhk; hõng, lõhn, hais| Vrd luhv́t  

luht́/akõń õhuaken  

luhv́t luhv́ti `luhv́ti õhk aŕ stiʔ ummaʔ, siss iks `võŕkvaʔ [puhituses lehmi], sääne ora om, `tu̬u̬ga 

`tsuskasõʔ, tulõ tu̬u̬ luhv́t (gaas)`vällä Se; ussõ pilokõnõ oĺl jätet, tu̬u̬d `luhv́ti lät́s säält `vällä Se| Vrd luht́  

`luidsakõnõ dem < luits `Maaŕa käve kat́s pu̬u̬ĺ nädälit `luidsakõsõga ravit́s ja kasõ timmä Se Kos; tsaiu 

seeh lät́sik‿kruusap‿`pehmest, vi̬i̬ [ma] jõi päält ärʔ, siss ku taheʔ oĺliʔ, siss sokõ `luidsakõsõga arʔ Se; sõ̭ss 

tei lepä ossast `luidsakõisi Se Kos 

luik luiga `luika luik tet́ti lood́sik luiga luinõ (rhvl) Se Kos 

luinõ `luidsõ luist lust; kondine tet́ti lood́sik luiga luinõ (rhvl) Se Kos  

luits `luidsa ~ `luitsa `luitsat lusikas küll ma `huhtsõ neol‿`luidsa arʔ Se; ostõti iks `luit́sit, oĺl iks müvväp‿
poodeh Se Sa; kõ̭iḱ oĺl paɫanuʔ, ei `luitsat ei `liuda Se Kos; pato siseh keedeti teräsuṕp, piimäga ka 

keedeti, sõ̭ss `pańti ku̬u̬rt ka vi̬i̬l pääle `luitsagaʔ Se La  

lukk luku lukku 1. lukk 2. (sisekohakäändeis) kinni, lukustatud seisundis(se) või seisundist  
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lukukõnõ dem < lukk  

luḿbikõnõ dem < luḿp  

lumi lumõ lummõ lumi `küündlepäävä lätt külmä süä `lahki, siss nakass puu juuŕ lummõ `sü̬ü̬mä Se; ku om 

kapst`maaŕapävä lumi katusõ pääl, siss jüribä om aiaveereh Se Kos 

luḿp luḿbi `luḿpi lomp kes sinnäl‿`luḿpi jalp‿paĺlo `ḱaugiʔ, hädä sinnäm‿minnäʔ Se Kos; kunnaläǵä om 

luḿbih vi̬i̬ seeh Se; vesi oĺl otsani nii luḿbi vi̬i̬ arvuline, ku [ma] leevä kohetusõ pańni Se Kos; kunnak‿
krogisiʔ keväjält tah luḿbih Se 

lumõ- lumest koosnev või tehtud, lume-  

lumõ/uarm ~ lumõ/uarmass lumehang  

luńk luńgi `luńki ahjukumm; ahju kummialune  

luńt luńdi `luńti kõrvik, läkiläki  

lut́ik lut́iga lut́ikat ~ lut́k ~ `lut́kass `lut́ka `lut́kat lutikas lut́ik om `võ̭õ̭ralõ huɫɫ, lut́ik olõ õi kittä elläi Se; 

mõ̭ni lut́ik om nit‿t́siĺlokõnõ, et näet ku lina pääl hõĺoss Se Kos  

luts lutsu `lutsu luts kõ̭kkõ kaɫɫa om, ahnikka ni `säŕgi ni `lutsa ni, kõ̭kkõ kaɫɫa saat Se Kos 

lut́t lut́i lut́ti ~ lutu lutu luttu lutt  

luu luu luud 1. kont, luu vanast oĺl süĺt luiõgaʔ, kalap‿päiegaʔ Se;`kõ̭iki luiõga [ma] sei nu̬u̬k‿kusõs‿`sisse 

Se Kos; käekesep‿`päśsi vaɫɫalõ ni oĺl Vaśs o `vasta ah́o `nulka, nõ̭naluu `lahkiʔ Se Kos 2. linaluu ku linap‿

`pehme olõ õs, siss lää es luuk‿külest Se 

luud luvva `luuda luud imä ai iks luvva `raaksit sinnä nüśsigu `piipu kah, puhaśt kõ̭iḱ ärʔ Se Sa 

luu/hammass (piima) hammas  

lu̬u̬k looga `lu̬u̬ka (hobuse)look oĺl vi̬i̬l looga küüdse `küĺge keɫɫ pant Se; tätä`lu̬u̬ka `ańti, pää `jalgu 

`vaihhõlõ ja `ańti `pessäʔ Se  

`lu̬u̬ka lookjalt kõverasse, looka  

luu-kuńdiʔ pl luud-kondid, luud-liikmed  

`luukõnõ dem < luu  

lu̬u̬m looma `lu̬u̬ma 1. taim; istik 2. elusolend, loom lat́sil oĺl rajaʔ pääh, sääl loomak‿ka (täid ka) seeh Se  

`lu̬u̬ma luvvaʔ lu̬u̬ lõi 1. midagi tekitama, millegi olemasolu põhjustama (inimesest sõltumatult) olõ õim‿

mak‿ka lu̬u̬d tark Se Kos 2. tegema, valmistama 3. kudumi alustuseks varrastele silmuseid tegema 

4. munema kanaʔ lõim‿munnõ Se Kos  

luu/sikõʔ erakordselt ihne tä om jo luusikõʔ, olõ õih‿harilik sikõʔ Se Kos  

lu̬u̬t́ loodi `lu̬u̬ti 1. kuul hobõsõkõnõ loodiga tappu `mõtsa Se Kos; suurõtüḱü `lu̬u̬tõga oĺl arp‿pest taa tarõ 

Se 2. endisaegne raskusmõõt 12,7 gr; loodiraskune kaaluviht 
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`lu̬u̬tma `lu̬u̬taʔ lu̬u̬t lu̬u̬t́ looda lootma  

luvvakõnõ dem < luud  

lõdisõma lõdistaʔ lõdisõss lõdisi lõdisema tuĺli vi̬i̬ seest `vällä, kõ̭iḱ tõrgõ ja lõdisi Se Kos 

lõbu lõbu lõpu lõbu  

lõhmuss lõhmusõ lõhmust pärn lõhmusõst (pärnakoorest) saavak‿kõvõmbaʔ viisok‿ku paiust Se; lakad́sik‿
kaḱi [ma] ruttu arʔ, paiukoorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst lakad́siʔ Se 

lõhn lõhna `lõhna 1. lõhn ku pänilä haina lõhn om, siss karrõ kaṕpi lää äiʔ Se; [ma] tulõ kodo, siih `mut́ku 

tuha lõhn, hüdsele kõ̭iḱ paɫanuʔ Se Kos 2. õhk külm lõhn nõst sau ülest Se  

`lõhnam(m)a lõhnadaʔ `lõhnass lõhnaśs tõrelema  

lõi vt `lu̬u̬ma  

lõ̭iakõnõ dem < lõ̭ig  

lõ̭ig lõ̭ia `lõ̭iga lõõg, kütke  

`lõ̭iguss `lõ̭igusõ `lõ̭igust vigur, krutski timä mõist `naĺja pitäʔ, timäl ommav‿vi̬i̬l nu̬u̬v‿vanal‿`lõ̭igusõʔ Se  

`lõikama lõigadaʔ `lõikass lõigaśs 1. (terariistaga) viile, tükke jne eraldama; pooleks või osadeks tegema 

muɫɫõgi näüdäśs, kui om lõigat kõtt [keisrilõikega] Se; kut‿tõõsõl‿leeväʔ ahoh ommavaʔ, siss lõigata ail‿

`leibä väidsegaʔ Se; täl oĺl tu̬u̬ edimäne `lõikamine läḿmind `leibä Se Kos; `poiskõsõl oĺliv‿viśsravva all, 

lät́s iä `lõikamise `mulku ja uppu arʔ Se V; ku suuŕ si̬i̬ń oĺl, siss [ma] muidogi arp‿poodi iks, väidsega 

`lõiksi vähämbäst Se Kos; lööväk‿karis‿`sisse, `lõikasõʔ villaʔ arʔ Se Kos 2. kastreerima, kohitsema t́sika, 

ku om `lõikamadaʔ, kutsutass pahr, ku om lõigat, tu̬u̬ om oŕo Se 3. jooksma, lippama  

`lõikma `lõikuʔ lõik lõiḱ lõigu korduvalt lõikama mi̬i̬ lõigi `taĺrigu tävve `silke ja oĺl jo `kiisla kohetuss 

pant Se Kos; verevä `nakrit `tsaetuisi [ma] pańni sinnä taari `sisse ja `kuŕki lõigi kaʔ ja sibulat ka kiä saĺl 

(jutt paastutoidust) Se Kos  

`lõikuss `lõikusõ `lõikust lõikus, operatsioon ilma `lõikusõldat‿tet́ti jalat‿`tervest Se Kos; kel kui `lõikuss 

lätt, kui `höste Se 

lõiḿ lõimõ `lõimõ lõimelõng joosuvü̬ü̬ oĺl `koeduʔ linatsõst langast ja villadsõl‿lõimõʔ Se 

lõimõnõ lõimõdsõ lõimõst puuvillane meheimäl oĺl õga päiv liniḱ pääh kõ̭õ̭, langaliniḱ, langanõ, a mul oĺl 

jo lõimõnõ Se 

lõiv lõivõ `lõivõ lõoke  

lõivõkõnõ dem < lõiv  

lõmm lõmmu `lõmmu lõhandik peergude kiskumiseks, halg  

lõmmu- peeru-  

`lõpma lõppõʔ lõpõss lõṕpi 1. lõpule jõudma, lõppema 2. surema (hrl loom) mund`vu̬u̬ri [ma] `peĺksi et 

lehm ärl‿lõpõss Se 3. kaduma, otsa saama 

`lõpmaldaʔ lõpmatult, erakordselt (palju) `lõpmalda rahvaśs oĺl śaal kerikoh Se  
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lõpp lõpu lõppu lõpp(hetk); surm  

lõpuss lõpusõ lõpust (kala) lõpus havvõ `aeti pää lõpussist nöörä `perrä Se V  

lõpõta(m)ma lõpõtaʔ lõpõtass lõpõt́ lõpuni tegema, lõpetama vanajuudaśs lõpõt́ (surmas) tu̬u̬ lehmä ärʔ 

Se Pop  

`lõ̭t́ti `laskma lulli lööma  

lõug lõvva `lõuga lõug  

lõun lõunu `lõunu leil t́siga `pussass läbi haŕ astõ? – sanna keressehe visatass `lõunu Vas Pul 

lõunaʔ1 `lõunõ lõunat ~ lõõnah ~ lõõnaʔ1 `lõõna ~`lõunõ lõõnaht ~ lõõnat kuumus; leil t́siga `pussõ läbi 

haŕastõ? – sannah läbi kerese lastass lõõnaht Se 

lõunaʔ2 `lõunõ lõunat ~ lõõnaʔ2 ~ lõõnaʔ1 `lõõna ~`lõunõ lõõnaht ~ lõõnat 1. ilmakaar: lõuna 2. keskpäev; 

keskpäevane söögikord; lõunasöök `augusti kuuh kurõl‿lät́siʔ, ma kaḱi nurmõh linna, `üt́li: no inäp `naata 

ai lõõnaht `sü̬ü̬mä, kurõv‿vei `lõuna arʔ Se Kos  

`lõunõ/tuuĺ lõunatuul ku suurõ neläpävä ja `ri̬i̬de ku om `lõunõ tuuĺ, sõ̭ss saa hüä kevväi ja läḿmi Se Kos  

`lõ̭õ̭hkõ `lõ̭õ̭hkõ `lõ̭õ̭hkõt helde, lahke meil esä oĺl `väega `lõ̭õ̭hkõ Se 

lõõnah1 vt lõunaʔ1 

lõõnah2 vt lõunaʔ2 

lõ̭õ̭ŕ lõõri `lõ̭õ̭ri kõri, kurk  

lõõtsutamma lõõtsutaʔ lõõtsutass lõõtsut́ hingeldama, lõõtsutama hobõnõ `väega lõõtsut́ ja köhe `kuiva 

köhhä Se; sõ̭ss lehm tuĺl kuumagak‿kodo, `ki̬i̬ĺgi suust väläh nii lõõtsut́ Se Kos 

läbemä läbedäʔ läpess läbesi kärsima, maldama no läbetä eik‿kütsäʔ `leibä Se; kiä läpess, tu̬u̬ tulõ 

`puhtilõ, kiä läpe eiʔ, tu̬u̬ tulõk‿ka õiʔ Se; vanast läbetä äs `viina juvvaʔ, vanast ostõti maid Se; eläjiid kap‿

piät et läpe eim‿`maadaʔ Se; [ma] es läpek‿`ku̬u̬li minnäʔ, `suńdust olõ õs nii kes sis läbesi minnäʔ Se L 

läbi 1. (ruumiliselt) läbi, ühest otsast sisse ja teisest välja kańõbiʔ [ma] suŕbi arʔ `huhmrõh, tei jauhast, 

lasi läbi sõgla vi̬i̬l `höste, tambõ arʔ, pańni veidikese vett, sai määts Se Ja 2. otsas, korrast ära kup‿poḿm 

satass, siss om kõ̭iḱ läbi Se Kos 3. tõttu, pärast; mingil teel, vahendusel mi̬i̬t‿tuĺli õ̭ks tu̬u̬ aśa läbi, et 

võipollaʔ võtat sa ka peremehe kodo vait‿tult mi̬i̬p‿poolõ Se; tu̬u̬ aśa läbi joht mi̬i̬p‿poolõ tulgu uik‿`kiäki 

Se 4. algusest lõpuni, kogu ulatuses; üleni, täiesti, põhjalikult sinnät‿taha as minnäkiʔ, vanami̬i̬śs `väega 

`irvelli läbi Se 5. väljendab seisundit 6. väljendab omavahelist sobimist  

läǵä lää läḱä löga kunnaläǵä om luḿbih vi̬i̬ seeh, tu̬u̬ lää seeh ommas‿`sääntsem‿mustakõsõʔ, säält saavak‿
kunnakõsõʔ Se 

lägünemä lägüdäʔ lägüness lägüsi 1. hõõguma 2. vihastuma  

lähebäh ~ lähembäh lähemal  

lähebäl ~ lähembäl lähemal ütel talolgi olõ õs hainamaad lähebäl Se Kos; kiä lähembäl, kutsutass 

sõ̭nagaʔ [matusele] Se 
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lähebäle lähemale [visates] teräl‿lät́sik‿kavvõndahe, agana jäiʔ `hindäle lähebäle Se 

lähemb lähem  

lähembäh vt lähebäh 

lähembäl vt lähebäl  

lähemäne lähemädse lähemäst ~ lähemäist lähedane; lähedal elav  

`lähkesel lähedal meil oĺl külä `lähkesel Se Kov  

 `lähkoh ~ `ĺahkoh lähedal siih oĺl seo hüä vesi ja läteʔ `ĺahkoh Se; vana lina läpp vai lina mot́sil oĺl 

`ĺahkoh Se 

`lähkohe ~ `ĺahkohe lähedale  

`läht, lähä vt minemä 

lähätämä lähätäʔ lähätäss lähät́ kupatama õhukõsõs‿seeneʔ lähädi [ma] inne arʔ Se  

läḱe vt minemä  

läḱähümä läḱähüdäʔ läḱähüss läḱähtü lämbuma  

läḱähtüss läḱähtüse läḱähtüst läkastus  

läḿmi `lämmä läḿmind 1. soe täl oĺl tu̬u̬ edimäne `lõikamine läḿmind `leibä Se Kos; mehe˛esä pańd 

kuuma kiŕbidsä reḱke `hindälle `põĺvi aɫa, siss täl om põlvõʔ all `lämmäʔ Se Kos; villanõ sukk alaʔ, `pańti 

rät́t pääle, sõ̭ss oĺl jalalõ läḿmi Se Ts 2. soojus; soe ilm a mis parak, lavvanõ, tu̬u̬ läḿmind piä äs Se; ku 

ḱulm küle all, siss läḿmi nõ̭na all Se Kos  

lämmistämä lämmistäʔ lämmistäss lämmiśt soojendama ku naaśõl oĺl nisaline lat́s, tu̬u̬ lämmiśt latsõlõ 

sanna man vett Se V 

`lämmä, `lämmäbä vt läḿmi 

`lämmält soojalt  

läńg läńgä `läńgä halb läńg om iks läsä elo Se Kos 

`läńge `läńge `läńget läila, lääge 

länigukõnõ dem < länik [ma] `naksi `võidu höörütämmä ni länigukõnõ käeh, jäi `suikma Se; t́siĺlo 

länigukõsõʔ, noidõga `vi̬i̬di `kut́jat Se Kos 

länik länigo länikot ~ läńk `läńko `läńkot lännik või tet́ti `vaĺmist ja `pańti länikohe Se; [sa] verevän‿

`nakrik‿keedä arʔ, tsae arʔ, panl‿`läńkohe Se  

lännüʔ vt minemä 

läpähhümmä läpähhüdäʔ läpähhüss läpähtü lämbuma  

läśk1 läsä `läśkä lesk hüä läśk om inäp ku haɫv t́sura Se; sa jäät `varra läsäss Se Pop; läńg om iks läsä elo 

Se Kos 
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läśk2 läsä `läśkä lõhe, pragu puutüves  

läśk/mi̬i̬śs (mõlemad osised käänduvad) leskmees -naańe (mõlemad osised käänduvad) lesknaine üt́s 

läśknaańe oĺl, sõ̭ss tu̬u̬ võt́t külä kaŕa `hoitaʔ Se Kos  

läteh ~ läteʔ lätte läteht allikas nigu sann küttüss, nii tulõ tu̬u̬ vi̬i̬ toss lättest ülest Se; a no ommak‿kõ̭iḱ 

nu̬u̬l‿lätteʔ ärk‿kuiunuʔ, tiiäm‿mille `vasta Se Kos 

lät́i lät́i lät́it läti päritolu  

`lätläne `lätläse `lätläist lätlane  

lät́s, lätt vt minemä  

lätte/kaiv allikasse tehtud kaev  

lävi läve lävve lävepakk, künnis meil mot́sil oĺl sanna läve i̬i̬h, mot́sil, sääl vett oĺl viländ Se 

lää vt läǵä, minemä 

läädsäʔ pl `läät́si `läät́si leetrid  

läädsä/tõbi leetrid  

`lääne `läädse lääst lögane, ligane  

läät vt minemä  

lääts läädsä `läätsä kaunvili: lääts  

läüḱ läügi `läüki nähv, hoop  

`läüḱmä `läükiʔ läüḱ `läüke läügi läikima `ńaokõnõ `läüke ku serkaĺ Se  

`läütäm(m)ä läüdädäʔ `läütäss läüdäśs süütama, läitma kuivap‿pirrukõsõ tuɫd läüdädä ummah‿hüäʔ Se 

löhemb löhembä löhembät ~ löhep löhebä löhebät lühem kel oĺl vähäp ahi, tu̬u̬l oĺl löhep aholuvva vaŕs 

Se Kos 

lökkelemä lökeldäʔ lökkeless lökkeli ~ lökeĺ oksele hakkama, öökima mi̬i̬śs lökkeli, ni `väegam‿mõro sai 

ŕoon Se  

`löüdmä löüdäʔ löüd `löüdse ~ `löüse ~ löüś lövvä leidma lellänaańõ, sap‿peläku uiʔ, sinnu ku̬u̬ĺlövvä äik‿
`kohkiʔ Se Kos; ku `ḱauti haina man, siss ku `löüti hainalosõ keśe, siss `laśti tu̬u̬d `savvu latsõlõ Se  

`löüge `löüge `löüget leige  

`lühkene `lühkese `lühkest lühike nok‿ka õ̭ks om mõ̭nõl jälʔ liisnalt `lühkeseʔ `rõivaʔ Se; tallukõsõʔ nu̬u̬k‿

`koeti `lühkeseʔ Se; kaŕalatsõm‿mõõdi umma `vaŕjo, ku viiś jalatäüt sai, siss oĺl vari `lühkene, oĺl vaia kari 

kodo aiaʔ Se| Vrd `ĺuhkukõnõ  

lühüʔ `lühkü ~ `ĺuhku `lühküt lühike  

lüllütämä lüllütäʔ lüllütäss lüllüt́ kussutama  
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`lümpsälä linkadi-lonkadi mi̬i̬n‿`näeki is, ku susi tuĺl `pindre alotsit pite `lümpsälä `lümpsälä Se S  

lüt́sik lüt́sigu lüt́sikut ~ lüt́sk `lüt́sku `lüt́skut klimp  

lüvväʔ vt `lü̬ü̬mä 

lü̬ü̬ḱ löögi `lü̬ü̬ki löök  

`lü̬ü̬d `lü̬ü̬dü `lü̬ü̬düt välgust tabatu  

`lü̬ü̬mä lüvväʔ lü̬ü̬ lei ~ `leie 1. lööki, hoopi andma või saama saa as ma sõrmõgagi tikadaʔ, kunagiʔ, 

`lü̬ü̬mist tä es lü̬ü̬ Se; mint‿tiiä, kes `akna hukka lei Se; tu̬u̬ `kuuvna oĺl kõva aɫt, siss ku koodiga [ma] `leie, 

siss kumisi õ̭nnõ Se; tuĺlil‿lehmäk‿kodo, sõ̭ss kõ̭igil `palmõʔ sälä pääl, joonõʔ, `poiskõsil oĺl lü̬ü̬d lehmäle 

Se 2. löömisega külge või alla kinnitama, kokku klopsima sügüse `lü̬ü̬di hobõsõlõ taĺvravvaʔ ala Se 

3. püüli tegema (veski seadmetes raputatakse jahu läbi õhukesest riidest pükstetaolise koti) meil `mińti 

`Vahtsõl̀iina `püüdlit `lü̬ü̬mä Se 4. terariistaga töötlema löögel‿leheseʔ (raiuge lehtsed oksad) ja mi̬i̬p‿panõ 

hainarual‿leheste pääle Se 5. löögiga heli tekitama kõ̭iḱ järisess, kuk‿`keĺliga `lü̬ü̬di Se 6. midagi hoogsalt 

(ja kestvalt) tegema; mängima, taguma `naakõ `määtsikkä `lü̬ü̬mä Se; mi̬i̬l‿lei kumanit̀sa sügüselt Se; piĺl 

ka lei iks `väega `jaɫga piteh (pani jala muusikarütmis liikuma), ku polkat mäńgiti Se; imäl lööväk‿kundsat

‿tuld, nii tege tü̬ü̬d Se Kos 7. hooga liikudes paiskuma 8. kuhugi pistma, `t́siakõnõ lei paṕilõ pää `jaɫgu 

`vaihhõlõ Se 9. järsku uude seisundisse viima, mingisuguseks muutma, midagi tekitama piḱk (rästik) pańd 

jala arʔ ja lei hälvätüse mano Se V; agu `piḱne kärähhüt´ inne, nii lei aida paɫama Se Kos 10. järsku 

muutuma, kellekski hakkama, mingisse uude seisundisse üle minema; järsku ilmuma, tekkima hopõńlei 

pakko ja timä sattõ rat́tist `maahha Se Kos; paĺloss tä elläs‿`saaki is, lei tiisikuistõ, `ku̬u̬li arʔ Se; puĺlikõnõ 

jäi `haigõst, väriśt ja lei halu `sisse Se L; mul minev`aaśtaga siiä sarna `sisse, siĺmä `sisse lei eläjäʔ Se; 

`võtkõ egäüt́s `tunglõkõnõ jaanitulõlt ja tsusakõ `kapstihe, sõ̭ss lü̬ü̬ üi sügüse `kapstilõ `vaklu Se Kos; 

lööväk‿karis‿`sisse, `lõikasõ villaʔ arʔ Se Kos  

`lü̬ü̬bümä `lü̬ü̬büdäʔ `lü̬ü̬büss `lü̬ü̬bü liibuma, kokku, ligi minema Riia langasõt‿tuĺlil‿`lahkuk‿kõ̭iḱ ärʔ, 

muidu olal‿`lü̬ü̬bü üiʔ Se  

 

M  

ma ~ maʔ muʔ minno ~ maḱki(naʔ) mina, ma üt́s maʔ õ̭nnõ olõ jäänüʔ, kõ̭iḱ omma ärk‿kooluʔ Se; timä nii 

suuŕ ei olõk‿ku maʔ, om madalap minno Se; nakaśs mi̬i̬śs mukkal‿larmitsama: ti̬i̬t‿tu̬u̬ tõtõst Se La 

maa maa maad 1. maa, maapind säidse süld maa `lahkõss, ku naańe lätt `paĺja `pääga üle tarõ vai üle 

moro Se 2. muld, viljeldav pinnas [me] koobaʔ kaibi, havvaʔ, poisit‿tõi talaʔ ja `pańti iks maad sinnäp‿
pääleʔ Se Kos; linaga utat maad ja `hernega `väega utõtass maad Se Sa; viiśeńa `päivä variti elopõĺv, et 

maad `siäku uit‿tu̬u̬l pääväl Se; viin oĺl pidonidõga pant maa `sisse arʔ Se 3. maavaldus, talumaa, 

talukrunt maaʔ `aeti `kruńti, siss lät́si kruńdi pääle elämä Se; ostõdu maaʔ kutsuti `puustusõ maaʔ Se; 

vanast läbetä äs `viina juvvaʔ, vanast ostõti maid Se; tädi lät́s `Permihe maa üle Se Kos 4. ruumiline 

vahemaa pääväkene olõ õs vi̬i̬l nõsnuʔ kuk‿kari oĺl jop‿paɫa maad kotost `kaugõlõ aet Se Kos 5. maa; 

maakoht (vastand linn) `liinah liinahu̬u̬ĺ, maal maahu̬u̬ĺ Se Kos; maa elo `väega meelüss Se Kos; tu̬u̬l maal 

`raotass `tammõ, siiä `maalõ lastuʔ `kargasõʔ? väĺk Se Kos 

maah 1. maas, maapinnal| Vrd maal 2. pikali võõrassimä kaʔ oĺl katõsakümmend ütesä `aaśtaga vana, 

hälbät maah (voodis) Se| Vrd maal 

maa/hain looduslik aruhein  
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`maahha ~ maha 1. maapinnale, maha huśs sattõ haina kuh́a päält maha nigu madsahti Se; ku käänätüse 

pääl keerähhüt́ inne tu̬u̬ [vankri] perä, nii kõrraga [ma] sattõ rat́tist maha Se; küll oĺl jälle kaiaʔ jaɫgratast, 

kuiss `taaga sata aiʔ `maahha Se; inne t́surap‿pańni loomka pääle `vi̬i̬ri pite kõ̭iḱ kat́si muna `maahha Se; 

ku ruast `laotat `maahha hainaʔ, siss hainaʔ ommav‿vaaluh Se P| Vrd `maalõ 2. maamulda siss [kartuli] 

koorõʔ [ma] istudi `maahha Se| Vrd `maalõ 3. pikali munõvoori [ma] nõrgahtu `maahha arʔ, nii tuĺl uni Se 

Kos 4. tahapoole, mitte jõudes (endisele asukohale) kiä oĺl unitsõp `pernanõ, tu̬u̬ jäi iks kaŕagak‿ka 

`maahha (lehm ei jõudnud külakarja) Se 5. (täiesti) ära ma murra as `maahha kardoka `iärmekeisi Se 

6. (osutab millestki loobumist) järele, maha `jätke tarõ ragomine `maahha Se; `aeti Sibirähe, jäi kõ̭iḱ elo 

`maahha Se| Vrd `maalõ 7. surnuks  

maa/ilm (mõlemad osised võivad käänduda) maailm; maailm oĺl müllüh [sõja ajal] Se V; milless seo 

maailm nok‿ka naid `lat́si jätt ja `lahku mindäss Se Kos; sõta taha aiʔ, olgur‿rahu maa˛ilmalõ Se 

Kos -ilma ilmatu -kivi raudkivi maakivest `koimi aho `sisse, savi ala ja maakivi pääle Se -kivikene dem < 

maakivi  

`maalõ 1. maha, maapinnale lätt süä nõrgast, siss [sa] heidäp‿piḱkä `maalõ Se; taa hät́ti jää äiʔ, ku `maalõ 

sata aiʔ Se;`vahtrõl ja haaval lät́s leht́ üteliisi `maalõ Se| Vrd `maahha 2. (maa)mulda ku `ku̬u̬ĺj a 

hummogu om vaia `maalõ viiäʔ, sõ̭ss õdagu pidä paṕp `ku̬u̬ĺjalõ seenesnä Se| Vrd `maahha 3. (osutab 

millestki loobumist) järele, maha ruttu `jäeti kańõbikasvatamine `maalõ Se; `augusti kuuh [me] `naksi jo 

kolʔ `vu̬u̬ri `sü̬ü̬mä pääväh, aoviideʔ jäi `maalõ Se Kos; arh‿harisi suidsutamisegaʔ, `maalõ jättä jovva aik

‿`kuigiʔ Se Kos; mul tütäŕ `ku̬u̬li, kat́s `poiga ja kat́s tütärd jäi `maalõ Se; periss rinnalit̀́si om jäänüm‿

`maalõ, ku imä ark‿koolõss Se| Vrd `maahha 4. ära tu̬u̬ möi kõ̭iḱ uma aśaʔ `maalõ Se; veli pańd pudõli 

lavva pääle, ai õ̭ks jutu `maalõ (rääkis jutu ära) Se; hiidäh‿häü `maalõ (ära häbene) Se; aŕst võtt nahakõsõ 

`maalõ ja `umblõss kelse kińniʔ Se; no aiass [tapetud] t́sial `vi̬i̬gaʔ haŕasõ `maalõ Se Kos| Vrd `maahha 

5. lahti ma päśti tätäl jalakõsõ `maalõ, pańni käńgidsekesek‿kuioma Se  

maama maama maamat kõnetlussõna: ema mak‿`küüsse: maama, midäss tätä tege kiŕbidsägaʔ Se Kos; 

ma lät́si kodo, kõ̭nõli imäle et maama, meil tätä nii teḱk Se Kos; maama iks hoit hüv́vi `lehmi, latsutass 

Laigassit Se; maama sü̬ü̬ soe võrra, rõivast kakk kahru võrra Se; maamal ommar‿riitmu̬u̬r‿riibuduʔ Se; 

minno iks kosõ vana t́sura, lät́si esä `antulõ, maama viina `ju̬u̬dulõ Se 

maa/mi̬i̬śs talupoeg; eestlane -muld muld, maapõu  

maa/põrmad muldpõrand suurõbakõsõ latsõ oĺli maa põrmadu pääl Se -põrmadukõnõ dem < 

maapõrmad  

`Maaŕa `Maaŕa `Maaŕat neitsi Maarja ikoon `maaŕapäiv om suuŕ pühä, tuvvass `Maaŕa siiä `mäele, sõ̭ss 

viiäss jäl tõõsõl pääväl `alla Se 

`maaŕa/paast maarjapaast no tulõ jal kuu ao peräst tulõ `maaŕa paast, tu̬u̬ om kõ̭gõ kat́s nädälit Se Kos; 

sügüse oĺl `maaŕapaast Se Kos -päiv maarjapäev: 25. märts `maaŕapäiv om suuŕ pühä Se 

maasik maasika maasikat ~ maaśk `maaśka `maaśkat maasikas neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿sukugik‿kuulõ õiʔ, 

`õkva iɫodu, kõ̭iḱ kääväk‿külä `aidu pite maasikit kakkuh Se Kos  

`maasla `maasla `maaslat (toidu)õli paastu piiraḱ oĺl `maaslagaʔ ja sibuldõgaʔ Se; kõ̭iḱ tarõ hõ̭ngaśs tu̬u̬d 

lina`si̬i̬mne `maasla `hõ̭ngu Se Kos 

maaśsõlits maaśsõlitsa maaśsõlit̀sa ~ maasõlits maasõlitsa maasõlit̀sa vastlanädal õigeusklikel maaśsõlits 

om ilma `algnõst saaniʔ Se; `pi̬i̬trepävä timä räüt́ (jäi voodisse) ärʔ, inne maasõlit̀sa `ku̬u̬li arʔ Se; naaśõʔ 

maaśsõlit̀sa peiʔ kolm `päivä Se Kos| Vrd maaśõnits, maśtelitsa  
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maaśõnits maaśõnitsa maaśõnit̀sa vastlanädal õigeusklikul mu imä üteĺ kõ̭gõ et ma olõ maaśõnitsanädäli 

`sündünüʔ, inne maasõnit̀sa, inne suurt `paastu Se; maaśõnit̀sa kõ̭õ̭ kutsuti paabapraaśnik Se| Vrd 

maaśsõlits, maśtelitsa  

maa/`väŕki maakeeli kõ̭iḱ [ta] mäŕk arʔ, mia maa`väŕki `ütlet Se 

madalah madalal  

madalahe madalalt; alandlikult ti̬i̬ pääl maśsina `ju̬u̬skvaʔ ja ma mõ̭nõvoori madalahe `höste kumardi kah, 

mõ̭ni võt́t [auto] pääle Se Kos 

madalakõnõ dem < mataĺ 

madalik madaligu madalikku madalavõitu  

madaluisi 1. ligi maad 2. alandlikult tulgõʔ iks `maia madaluisi, tulgõt‿`tassa mi̬i̬t‿talolõ (rhvl) Se  

madsahham(m)a madsahtaʔ madsahhass madsahti matsti kukkuma, matsatama huśs sattõ haina kuh́a 

päält maha nigu madsahti Se  

madu madu matu uss a no maduʔ oĺliv‿vanast inemisil `lastu `sääntsess noh `nõidusõ [loomadeks] Se Pod; 

kuniga tütäŕ lät́s maduga `kavvõ üle järve Se Kr 

magahhama `maadaʔ ~ `maataʔ magahhass magasi ~ magama `maadaʔ makass ~ maka magasi 

1. magama no `maatass ja suurõt‿tulõp‿palasõʔ Se; lat́s nakass `ü̬ü̬se `jońma, es saa `ü̬ü̬se `maadaʔ Se; 

tuɫõ õil‿leib leśatõh, tuɫõ õim‿mat́t `maatõh Se Kos; salasit‿tet́ti, śaal oĺlis‿suurõr‿`rõivak‿koh `maadaʔ Se; 

velenaańõ ańd uma säńgü mullõ `maadagiʔ, jät́t mullõ peräotsah Se; kut‿`taĺsipühi `keśkmätse pühi [sa] 

makadõ, sõ̭ss makat `aaśtaga õ̭nnõ kõ̭õ̭ arʔ Se Kos; varahhappa hiideti õdagult magama, hummogult 

`varra `tuĺti üless Se Kos 2. surnuna lamama  

magahhuss magahhusõ magahhust magamine  

maǵahhuss maǵahhusõ maǵahhust maius, maiustamine  

maǵahhuss/sü̬ü̬ḱ magustoit  

magama vt magahhama  

mago mao mako 1. seedeelund: magu 2. millegi jämedam, kummis osa  

magu mau maku maik, maitse  

magusahe magusasti; isukalt  

magõhhõlt magusalt 

magõhhõp vt makõ 

maha1 vt `maahha 

maha2, mahass vt `mahtma  

mahatama mahataʔ mahatass mahat́ vehkima sõ̭ss [ma] lät́si ja mahadi kõ̭õ̭ rät́igaʔ, nii paĺlo oĺl `moośkõ 

Se Kos 
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mahatõllõma mahatõllaʔ mahatõllõss mahatõlli pidevalt vehkima umalõ aśalõ [ma] lät́si, `sõ̭sski pidi 

lehess käeh olõma ja`tu̬u̬ga mahatõllõma [sääski] Se Kos  

mahl mahla `mahla mahl  

mahlanõ mahladsõ mahlast mahlane  

`mahtma `mahtaʔ mahass `mahtsõ mahtuma viiś last imäle mahass arʔ `üśkä, a viiele latsõlõ immä maha 

aiʔ `üśkä Se 

mai mai maid mai(kuu)  

maik maigu `maiku maitse kadaja maik om `väega hüä [lihasuitsutamisel] Se Kov 

`maitsma `maitsaʔ maits mait́s maidsa maitsema `luidsaga [ma] maid́si tu̬u̬d kohetuist, et kuiss om, 

määness om Se; ku latsõs‿saik‿kańõbi kohho `maitsaʔ, tu̬u̬d jovva as mant `kaitsaʔ Se; prośsonat 

maidsõtass kõ̭kõ inne, ku olt (oled) söömäldäʔ Se Kos; mat‿tei uudsõt, kae no võtam‿maidsaʔ `uutsõ `leibä 

Se  

maja maja maia 1. ehitis, maja siss `oĺlgi jo pühä majah, ku klaasiga laḿbit‿tuĺliʔ Se; a läḱek‿`kaegõʔ, seo 

iks määne kuniga maja om Se Kos; tulgõʔ iks `maia madaluisi, tulgõt‿`tassa mi̬i̬t‿talolõ (rhvl) Se; uma 

kodo iks kullakõnõ, uma maja maŕakõnõ Se Kos 2. majapidamine sääl Petseri pu̬u̬l om hüä paik `väegaʔ ja 

üt́sindä poiśs ja rikaśs maja Se Pod  

majakõnõ dem < maja Serga küläh oĺl t́sasson, sääne `väikene majakõnõ ja riśt sääl üleväh Se 

majass maḱka majast maias  

maḱkiʔ, maḱkinaʔ vt ma ~ maʔ 

makuss magusa magusat 1. magus uni magusap mett, a ahi `armap immä Se Kos 2. maitsev leevä veeren‿

ńoo `koldõʔ oĺliv‿`väega magusaʔ Se; kusõkaɫa om kõ̭gõ magusap Se; vähe liha om kõ̭gõ magusap Se; 

`herne jahvast sai `väega hüä pliiń ja `väega saip‿pliinim‿magusaʔ, ilosa vahadsõʔ Se 3. mõnus; rahulolev 

tuĺl makuss unõkõnõ, [ma] lät́si vi̬i̬l aounõlõ Se  

makõ makõ magõhhõt 1. mitte soolane, mage mesi om `paĺlalt makõ Se 2. maitsev, magus kadajamaŕost 

sai ka `väiga hüä taaŕ, tu̬u̬ oĺl makõ ja hüä Se Kos; röest sai iks magõhhõp taaŕ ku keśvist Se 3. mahe, 

meeldiv susi kõ̭õ̭ ileśt ki̬i̬lt ohembast nigu täl saass magõhhõp helü Se; makõ helü, illośs helü Se Pod 

4. lahke; ülimalt meeldiv  

malk malga `malka malk, malakas  

man 1. lähikonnas, vahetus läheduses (ka sees) t́sassona man `peeti siss tu̬u̬d `paɫɫust Se Kos; mul nakaśs 

siin põiõ otsa man lobisõmma, ku ma `astõ nii `t́solksõ õ̭nnõ Se; `veelkal oĺl ka koɫo nigu kivi man Se 

2. kellegi või millegi juures, ametis, tegevuses ku `ḱauti haina man, siss ku `löüti hainalosõ keśe, siss `laśti 

tu̬u̬d `savvu latsõlõ Se 3. lisaks, kõrval 4. osutab seisundile oĺl vika minijide man, oĺl vika iḿmi man Se 

Kos; ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺgi jättü üiʔ Se 5. muud ega aśa man pidi olõma 

uma ḿark Se 

manitsamma manidaʔ manitsass manit́s ~ `mańtsõmma manidaʔ manitsõss manit́s ütlema, lausuma, 

teatama, nimetama ma niisama `paɫssi jumalat su i̬i̬st, no naka ma nimme manitsamma Se; tü̬ü̬mihet‿tuĺlik‿
kaʔ hüäl meelel, maninu õ̭nnõ Se Kos  



134 

 

mano 1. lähikonda, vahetusse lähedusse (ka sisse) [mul] olõ õs `juɫgu üt́sindä mano minnäʔ Se; `kut́ja 

mano pandass künneĺ paɫama söögi `aigu Se; egass vanast aŕsti mano mindä äs Se; [nad] veivä muʔ 

vallamaja mano `pokri ärʔ Se; kut‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, siss kutsutass ja `säetäss 

`puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se 2. külge (kinni) ma mäletä, ku `puitsõ ńopsip‿`pańti mano ja langast 

ńopsiʔ Se 3. (jõuga) kallale 4. juurde, lisaks riisi `suurmit `pańti mano `põŕkna piirakile Se; peesütüss tet́ti 

kaarajahost, `pańti iks `piimä ka mano Se; piḱk (rästik) pańd jala arʔ ja lei hälvätüse mano Se V 

mant 1. lähikonnast, vahetust lähedusest (ka seest) ma näi otsani mant mõtst́sika Se; kut‿tuldass kerigu 

mant `matmast kodo, siss kutsutass ja `säetäss `puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se 2. küljest, (millestki) 

lahti, lahku [sa] mälehtät, vanast oĺlik‿`korgõ `sukru pääʔ, säält `raoti mant `kirvõgaʔ Se 3. juurest ära, 

eemale  

maŕakõnõ dem < mari uma kodo iks kullakõnõ, uma maja maŕakõnõ Se Kos 

maŕa/li̬i̬ḿ mahl -puhm marjapõõsas `Maaŕal ommam‿maŕa puhmam‿`maŕju täüś Se Kos  

mari maŕa `maŕja 1. taime lihakas vili: mari `Maaŕal ommam‿maŕa puhmam‿`maŕju täüś Se Kos 

2. kalamari lat́igõ puhastit arʔ, suurõm‿maŕas‿seeh, `maŕjugi sai nip‿paĺlo et jõvva es `väŕskilt ars‿süvvä es 

Se Pod 3. tangtõbi (sigadel) 

ḿaŕk vt mäŕk  

marrań marana maranat raudsipelgas  

maŕtk ~`maŕtkas `maŕtka `maŕtkat mardikas  

`maŕtkakõnõ dem < maŕtk  

maru maru marru 1. suur torm, maru 2. raev paṕilõ aas‿sap‿paĺlo (anna sa palju) rahha, paṕp lätt `marru 

Se Kos 

maruh marutaudis  

maru/pini marutõbine koer, marukoer -tõbinõ marutõbine  

`masma `massaʔ mass `massõ massa 1. maksma, rahas tasuma mup‿peremi̬i̬śs maśs raha ka `höste Se Kos; 

massas‿sada `ruublit arʔ, sõ̭ss iä sullõ mastõrah `tervüist paɫɫõldass Se; massa õ̭nnõ, küls‿siss paṕp ka 

mälehtäss `ku̬u̬ĺjit Se; pääkaŕussõllõ `maśti paɫk ja käve kõrru `sü̬ü̬mä [taludes] Se 2. väärt olema mis 

`kaĺlip ku umal‿latsõʔ, liin massa ail‿`lat́si Se 3. vaja olema ku uḿmi `lat́si ei olõʔ, siss massa aiʔ ahnidaʔ, 

oh jummaĺ, `võ̭õ̭rilõ habõldaʔ Se Kos 4. kehtima, jõus olema  

mass1 massa `massa siseelund: maks massa [ma] keedä, saa sääne `suurmanõ Se Kos; massaʔ omma 

havvõl `väega hüäʔ Se Pod; mass iks om paŕõp kut‿täü Se  

mass2 massu `massu maks, tasu  

maśsin maśsina maśsinat 1. igasugune masin (täpsustamata) ti̬i̬ pääl maśsina `ju̬u̬skvaʔ Se Kos; paĺlo käve 

iks tä maad maśsindõgaʔ, poolõ `ilma pudardõgaʔ (rhvl) Se Kos 3. põllumajandusmasin vanast, ku 

käśsigap‿`peśti, sõ̭ss hukka as `olgõ, maśsinaga `soḱva olõʔ arʔ Se Kos; maśsina nurmõ pääl `räütvä joʔ 

rüä ärʔ Se; linnu kakuti käsitsillaʔ, sõ̭ss olõ õs maśsinit Se Sa; ku [ma] kolgõ rehe man kat́s maśsina 

(linamasina) täüt linno ärʔ, kääni ärʔ, oĺl kuŕst Se 4. õmblusmasin 5. liha-, hakkmasin no lastasõl‿läbi 

maśsina ärʔ, jaahtlihat‿tetäseʔ Se  

maśsindama maśsindaʔ maśsindass maśsińd masinaga töötlema, masindama  
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maśtelitsa maśtelitsa maśtelit̀sa vastlanädal õigeusklikel imä üteĺ: `laulkõ latsõʔ jakapäävä äält, seo om 

mäe ääĺ, seo om maśtelitsa ääĺ Se Kos| Vrd maaśsõlits, maaśõnits  

mastõra mastõra mastõrat klooster massas‿sada `ruublit arʔ, sõ̭ss iä sullõ mastõrah `tervüist paɫɫõldass 

Se  

mataĺ madala madalat madal, mittekõrge, püstsuunas lühike, vähe ülespoole ulatuv timä nii suuŕ ei olõk‿
ku maʔ, om madalap minno (minust lühem) Se; pähitse ala `pańti tsaḱim, muido oĺl pähine mataĺ Se Kos  

`matma mattaʔ matt mat́t mata (surnut) matma taa saa pu̬u̬ĺpühä mattaʔ Se; jummaĺ annam‿miniäl minno 

mattaʔ, jummaĺ hoiaʔ mul miniät `matmast Se; kut‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, siss kutsutass ja 

`säetäss `puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se; no minga mi esä mata, ku sa ilma peńnildäʔ Se Pod; otsani 

vanast matõti `valgidõ `rõividõgaʔ, rüüd́ vai `sukmańn Se  

mats matsu `matsu 1. löök 2. tükk  

matsutam(m)a matsutaʔ matsutass matsut́ matsutama  

mat́t mat́i mat́ti vilja mahumõõt: 2–6 toopi (1 toop = 1,2–1,3 l) tuɫõ õil‿leib leśatõh, tuɫõ õim‿mat́t `maatõh 

Se Kos  

matuss matusõ matust 1. surnuaed mi̬i̬m‿matussih ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ Se Kos 2. matus, 

matusetalitus 3. haud, kääbas paṕp kaditass tu̬u̬ matusõ arʔ Se; ni Sergol ka matusõ pääl `kraami külät, sai 

süvvän‿ni juvvaʔ Se Kos; Mihha˛il Petrovits tuĺl matusõ pääle, tu̬u̬ ka śaal jõi t́siɫga `viina Se Kos; 

hiidetäss üle matusõ noid `kińdit (matmiskombestikust) Se; mul oĺl `kut́ja annomgi käeh, `tahtsõ matusõ 

pääle minnäs‿`sü̬ü̬mä Se Kos 

matuss/aid surnuaed  

matõma·tika matõma·tika matõma·tikat matemaatika kulõ itse naaśõkõnõ (ristiisa naine), śoo 

vü̬ü̬kudamine om hullõmb ku matõma·tika Se  

`maukanõ `maukadsõ `maukast maitseline soola`maukanõ liha Se  

mee vt minemä 

meele/kotuss 1. lõgemekoht 2. meelekoht 

meeleline meelelitse meelelist meelepärane  

meele/peräline meelepärane  

meelüss vt `mi̬i̬ldümä 

meelütäm(m)ä meelütäʔ meelütäss meelüt́ meelitama  

`meetri `meetri `meetrit meeter ma osta ail‿`laula `aŕssinagaʔ, mõõda ail‿`laula `meetrigaʔ (rhvl) Se 

`meetrikene dem < `meetri ma ośti `meetrikese rõivast, teiʔ `vaɫgõst linige `rõivast `käüsekeseʔ Se Kos  

mehekene dem < mi̬i̬śs  

mehidse/pakk pakktaru -puu mesipuu| Vrd mehine, mehipuu -taro mesitaru, mesipuu  

mehi/`kuanõ -`kuadsõ -kuast kärjekirja muster mehi`kuatsõhe `pańti pühäserät́iʔ Se  
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mehine mehidse mehist ~ meihst 1. mehidse `eht́vä minemä minnäʔ Se Sa 2. mesipuu| Vrd mehidsepuu, 

mehipuu 

mehi/puu puukoorest mesilastaru| Vrd mehidsepuu, mehine  

meress merese merest võrkpüünis: mutt merese omma üten‿noodaʔ Se V 

meri mere merd meri meid merd piteh `vi̬i̬di laivagaʔ, jäi vi̬i̬l `merde kińnit‿tu̬u̬ laiv Se; mul pää hobõsõ 

`suuruʔ, selle om mi̬i̬lt mere võrra Se; [ma] käänä suu Soomõ poolõ, hiidä meele meŕri poolõ (rhvl) Se Kos  

mesi mi̬i̬ mett mesi uni magusap mett, a ahi `armap immä Se Kos  

miʔ vt mi̬i̬ʔ 

mia ~ miä mink midä ~ mitä (partitiiv langeb kokku sõnaga mis) 1. mis tu̬u̬d tiiä eiʔ, mink üle (mistõttu) 

noid `päivi ni `väigap‿paastõti Se; mul oĺl hüä lehm, tälle vai midä `andnuʔ, timä `paŕkõ kõ̭iḱ Se; mia oṕit, 

oṕit hinele Se; mia ti̬i̬t, tu̬u̬d näet Se Kos; mia elämäldäʔ, tu̬u̬ nägemäldäʔ Se; latsõl‿lasõ õs esäl midägi 

imäle tetäʔ, larmaśs `suuga mia (nii palju kui) larmaśs Se; vanõmba panõ õs `ku̬u̬li ja mingass (millega 

siis) tu̬u̬ oĺl `pandaʔ Se L; mingas‿sa `eihtät [hooneid], mingas‿sat‿`ti̬i̬de? Se; a mul olõ õik‿krev́natkiʔ, 

mingap‿pääd suḱiʔ Se Kos; rahakõist oĺl veid́o, `viina olõ õs `minka `ostaʔ Se; mul om `papriid kah, 

mingat‿tuld läüdädäʔ Se; vanast oĺlis‿`sääntsep‿`puitsõp‿`peeĺkaʔ, `minkat‿teŕri visati Se; vanast mõ̭ni 

`vaenõ `lät́ski räbiguga mehele, olõ õs `säŕki `minkast kutaʔ ni tetäʔ Se; kolm `aśja om, mitä om rassõ 

`täütä: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos| Vrd mis 2. kes 3. miski ku käeʔ 

lahenuʔ vai mia, siss om lat́igõ rasvaga hüä `võidaʔ Se Pod; saṕp lastass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, 

sõ̭ss `tu̬u̬ga võiat Se| Vrd `miäkiʔ 4. suvalisust väljendavas ühendis miataht  

midäss 1. mida (siis) mak‿`küüsse: maama, midäss tätä tege kiŕbidsägaʔ Se Kos; midäss sa äḱki võtat, 

midägi `mäŕkä eiv‿võttaʔ [tulekahju korral] Se Kos; a `puɫmõ `aigu õ̭ks `ańti jal kõ̭kkõ jo midäss näil oĺl 

vaĺmistõt Se S 2. miks midäss esä pand taa kiŕbidsä `ahjo Se Kos 

mihi/midägi mitte midagi eit‿tiä näeʔ inäp mihimidägiʔ Se Kos 

`mihkle/päiv mihklipäev| Vrd `mihklipäiv, `miht́lipäiv  

`mihkli `mihkli `mihklit mihklipäev: 29. september  

`mihkli/päiv mihklipäev: 29. september -pühiʔ mihklipäev `mihklipühi om sügüselt joʔ Se 

`miht́li/päiv mihklipäev | Vrd `mihklepäiv, `mihklipäiv 

mi̬i̬ʔ ~ miʔ mi̬i̬ʔ ~ miʔ `meid meie, me a esä meid laivaga tõi, mi `läämi `vi̬i̬rde, siss laulami Se Pod; a 

kad́a meil oĺl noʔ `pi̬i̬tre paast kaʔ viiś nädälit Se Kos; meil oĺlil‿linarabahhajaʔ, mi̬i̬t‿tei velenaaśega 

`ŕoona Se Kos; mi̬i̬p‿pu̬u̬l kõ̭õ̭ pappõ raviti Se Kos; puutarõst ka `aeti meid `vällä Se Kos; lät́si siss mi̬i̬m‿
`mõtsa minemä Se Kos  

`mi̬i̬kene dem < mesi  

mi̬i̬ĺ meele mi̬i̬lt 1. mõistus, aru mul pää hobõsõ `suuruʔ, selle om mi̬i̬lt mere võrra Se; paaba`rõipõʔ, kas 

teil om ka mi̬i̬lt, teil om ŕoon tett, at‿ti̬i̬p‿petäde et ritk Se Kos; mi̬i̬śs meeleldäʔ, hopõń jaɫaɫdaʔ – lat́s ja 

häll Se Kos; kas haigul mi̬i̬ĺ om, haik kisk inne suud ammulõ Se; t́suraʔ ka õ̭ks jõiʔ, nigu mi̬i̬ĺ oĺl pääh, ḱau 

us sikõ-sakõ siĺmäk‿kińniʔ Se 2. meeleolu; tahtmine tü̬ü̬mihet‿tuĺlik‿kaʔ hüäl meelel, maninu õ̭nnõ Se Kos; 

ku om iks kodo kõrraline, om hüä mi̬i̬ĺ kõ̭igil kodot‿tullaʔ Se 3. mälu tulõ õi inäp mund sõ̭nna `mi̬i̬lde Se 

4. oim, oimukoht  
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`mi̬i̬ldümä `mi̬i̬ldüdäʔ meelüss ~ `mi̬i̬ldüss `mi̬i̬ldü meeldima maa elo `väega meelüss Se Kos; mullõ timä 

`väega meelüss `hästeʔ, tu̬u̬ es meelüʔ nip‿paĺlo Se; t́sura ju̬u̬ us, `larma õs, esäle ka `mi̬i̬ldü Se  

miilit́s miilidsä miilitsät miilits  

miiń miini `miini miin mi̬i̬śs jäi sõ̭a `aigo miini `otsa Se; meil ka oĺl t́sasson, a sõ̭a `aigu `laśti miiniga 

ülest Se; `mõtlõk‿ka ku kavvõndast üle tu̬u̬ mäe hiit́ miiniga tu̬u̬ Iĺjä pühäse Se Kos 

miinitäm(m)ä miinitäʔ miinitäss miinit́ miinidega katma liivak oĺl `väega ärm‿miinitet Se  

mi̬i̬śs mehe mi̬i̬st 1. mees, meesterahvas mi̬i̬śs oĺl kõrraline ja talo oĺl tubli Se Pod; no `väega varitass, 

naiste`rahvat‿taha õim‿meestega üteh `sanna minnäʔ Se; ku `ku̬u̬ĺjaga läät ja meesterahvass tulõ `vasta, 

sõ̭ss saa meeste `ku̬u̬ĺjass takah Se Kos; mehil oĺl vi̬i̬l `rohkõp tallakõisi ku naistõ`rahvil Se Kos 

2. abielumees, abikaasa ku ma oĺli `mõŕsa vai noorik, lät́si sinnäm‿mehekodo, pidi olõma sõrmusõʔ, lat́silõ 

`andaʔ Se S; mehe esä pańd kuuma kiŕbidsä reḱke `hindälle `põĺvi aɫa Se Kos; a [mu] mi̬i̬śs tõi mõtsast 

kat́s halo `otsa Se Kos; mul sõ̭sarõmi̬i̬śs `väegat‿`tahtsõ läḿmind `leibä Se Kos; mis noʔ mehelemineḱ om, 

`ri̬i̬de `rekisti̬i̬·ŕväʔ,`i̬i̬spä läävä eräle Se; [ma] sai siiäm‿mehekodo, sõ̭ss `hiiŕssi tu̬u̬d voḱki nigu üsigi 

`jousõ Se; võõdõti horka uśs vaɫɫalõ, [ma] `uiksi koɫʔ `vu̬u̬ri `truupa: uu, mehele taha, uu, mehele taha, uu, 

mehele taha (laste mängust) Se; minem‿mehele, vaja joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld Se; kua sai kõ̭kõ 

inne `viŕksega `otsa tu̬u̬d põrmadu `lauda piteh, toolõ üteldi et sas‿saat kõ̭kõ inne mehele kaʔ Se Kos; 

noorõh [ma] häbendelli mehe˛essä ja immä Se Kos; noʔ omma jo meheleminegi `väegak‿külmäʔ, elok‿
külmäʔ Se 

mille miks `oĺti nätäĺ `aigu sääl `rossõ vi̬i̬ seeh, jalaʔ hämmeʔ, vot mille `varba `vaihhe oĺlin‿nii niɫõnuʔ Se 

Kos; mille lää es `kargama, oĺl süüd ka vi̬i̬l säläh Se  

milless miks milless võõdõtass naańe? hot́s koɫmõst päävästki rekistee·ri ärʔ Se Kos; milless seo maailm 

nok‿ka naid `lat́si jätt ja `lahku mindäss Se 

mineḱ minegi minekit minek kaḱimi säält minekit mant arʔ Se; mis noʔ mehelemineḱ om, `ri̬i̬de 

`rekistii·ŕväʔ, `i̬i̬spä läävä eräle Se; `eht́ke iks `eht́ke innebüsi astõkita, minekitä (rhvl) Se; riśtämmäss 

mineḱ oĺl suuŕ au Se; paṕp haaŕd üldäʔ, et ei avida jumalaraamat eip‿pühä sõ̭na, no‿m `põrgo poolõ 

mineḱ Se Kos| Vrd mineng 

minemä minnäʔ lätt lät́s lää 1. (eemaldudes) edasi liikuma, kuhugi (midagi tegema) suunduma a läḱek‿
`kaegõʔ, seo iks määne kuniga maja om Se Kos; `läämi siss heĺoma vai? Se; a esä meid laivaga tõi, mi 

`läämi `vi̬i̬rde, siss laulami Se Pod; [ma] ketso võt́i `üśkä ja lät́si `istõlõ, üttekokko lät́simi Se L; jalagaʔ, 

lat́s üsäh, kraaḿ säläh, nigu vańgil‿lät́simi Se La; ku `piḱne ḱau, sõ̭ss lehmä mano mingu uiʔ Se Kos; 

`saaja ĺaat,`saani `kaetass Se Kos; no jääss mul paĺlo `samma minemäldäʔ Se Kos; ku iks imä vai esä kohe 

käśk, kõrraga oĺl mint Se; ku [ma] lännü üs, siss elu iä kahinuʔ Se 2. lahkuma, eri suundades eemalduma, 

kuhugi mujale siirduma, sattuma; (öeldisverbi tugevdavalt) ära esä pańd `tütre üsäga rat́tilõ ja saat́ 

minemä Se; jummaĺ hoiat‿`tu̬u̬hhu tõppõ ka minemäst Se; mehidse `eht́väʔ minemä minnäʔ Se Sa; min‿

sü̬ü̬m‿`maŕju ku saĺlidõʔ Se; lät́sij‿jo latsõk‿kohe kavvõmbahe Se; milless seo maailm nok‿ka naid `lat́si jätt 

ja `lahku mindäss Se Kos; vanast mõtõldi, et kos tu̬u̬ `häügaʔ et `lahku lät́s Se; meil ka vaest kuna tuɫõ 

`lahku minnäʔ Se Kos 3. kaduma; loojuma kaŕaga kodo [ma] sai siss, ku päiv lät́s jumalihe Se 4. oma 

seisundit, olekut, alluvust jne muutma; senisest erinevaks muutuma minem‿mehele, vaja joostan‿nigu 

kundsal‿löövät‿tuld Se; latsõl‿lääväj‿jo suurõst Se Kos; lät́si aoʔ `tõistõ Se; üteh paigah lät́s kõ̭iḱ saja 

soest Se 5. protsessi või tegevust alustama; hakkama, algama Nigula `puuśli ette oĺl jäänül‿laḿbikõnõ 

palama ja `puuśli lät́s palama ja tuli lät́s laḱka Se; lät́si siss mi̬i̬m‿`mõtsa minemä Se Kos 6. edenema, 

arenema kel kui `lõikuss lätt, kui `höste Se 7. tekkima, sugenema 8. mahtuma laṕigup‿pütükese oĺlivaʔ, 

viiś`liitret lät́s sinnäs‿`sisse Se; tu̬u̬ sääne puinõ nüśsigukõnõ, sinnäl‿lää es `pańgigiʔ Se Sa 9. mööduma, 

kuluma ku paĺlo `aigu ĺatt, ku tä (põrsas) nakass `kuĺti `ot́sma? Se Kos 10. teatud suunas kulgema 
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11. (ebaselgust, teadmatust väljendavas ühendis) mine tea mint‿tiiäk‿kes tälle T´siberih opaśs tu̬u̬ `nõidusõ 

arʔ Se 

mineng minengo minengot minek 

minev/`aaśtaga möödunud aasta(l), minevaasta mul minev`aaśtaga siiä sarna `sisse, siĺmä `sisse lei eläjäʔ 

Se 

minevä minevä minevät möödunud  

minga, mingass vt mia 

miniäkene dem < mińni  

mink, `minka vt mia  

`minkiʔ vt `miäkiʔ  

mink/peräst mispärast minkperäst lellänaańe sa võit kavva elläʔ Se; tõrõlaʔ kuk‿`kõlbuss õ̭nnõ, ku om 

minkperäst tõrõldaʔ Se; a minkperäst nä laḱka lät́siʔ (lahutasid) Se 

minnei minejä minejät mineja  

mińni miniä miniät minia jummaĺ annam‿miniäl minno mattaʔ, jummaĺ hoiaʔ mul miniät `matmast Se; 

mińni `ütless mehe˛esäle: ma ei nakas‿sukkas‿`sü̬ü̬mä, sa `haisat Se Kos; no jält‿tulõva miniäk‿kodo jap‿
pujaʔ, vaia hiĺlokõidsi `ḱavvuʔ Se Kos; noorõh [ma] häbendelli mehe˛essä ja immä, no häbendelle minijit 

Se Kos; mul oĺl miniä˛esä ja miniä˛imä, nu̬u̬ ommal‿languʔ Se; maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ 

ei Petseri liina i̬i̬st anna õi arʔ Se Kos; mińni ti̬i̬ is `õigut Se; oĺl vika minijide man, oĺl vika iḿmi man Se 

Kos 

minno vt ma ~ maʔ 

mis mille midä (partitiiv langeb kokku sõnaga mia) 1. mis a mis parak, lavvanõ, tu̬u̬ läḿmind piä äs Se; a 

no ommak‿kõ̭iḱ nu̬u̬l‿lätteʔ ärk‿kuiunuʔ, tiiäm‿mille `vasta Se Kos| Vrd mia 2. missugune, milline nüüd 

`võimi üldäʔ, mis sõda om Se Kos 3. miks haibaʔ, minge ark‿kodo, mis‿ti röögide `ü̬ü̬se Se; ma koi noid 

vöid, mis mõista aiʔ? Se S 

mito `mitma ~ `mitmõ mitund mitu a mitu mi̬i̬st sai `surma kaʔ Se Kos; ku `mitmast küläst tulõva kokko, 

kos sääl `joudsõ ilmalõ `andaʔ [kingitusi] Se; `mitmõh paigah oĺl noid `põlda meil Se 

mitte mitte kuu `aigu koolõtõdi, mitte es koolõ arʔ Se 

miä vt mia  

`miäkiʔ `minkiʔ midägi (partitiiv langeb kokku sõnaga `miski) 1. teadmata või ükskõik mis, miski imä, 

murõhtagu‿i minno midägiʔ Se; viiś kuuś`punda [linu ma]`präädi iks talvõ pääle ärʔ, tu̬u̬ olõ õs `miäkiʔ Se 

Kos| Vrd mia, `miskiʔ 2. (mitte) mingi, (mitte) mingisugune  

mod́etama mod́etaʔ mod́etass mod́et́ laisklema Vaśso mod́etass, a `Maaŕa pää põkku ei annaʔ Se; mi̬i̬śs 

mod́etass, tulõ õi ülest, ti̬i̬ ei uma põllukõist arʔ Se  

mod́u vt muido 
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moɫɫ moɫɫi `moɫɫi körtjas segu ku latsõt‿`tahtsõ, siss kaara `jauhha puistõti vi̬i̬ `sisse, tu̬u̬ oĺl moɫɫ, üteldi: 

teḱel‿lat́silõ `moɫɫi Se| Vrd möĺl1  

`moĺtva `moĺtva `moĺtvat palve, palvus vanast `taĺsipühi `aigu käve paṕp `moĺtvagaʔ Se Kos 

moośk `moośka `moośkat kihulane `moośkaʔ ommat‿tiĺlokõsõk‿ku reemekeseʔ Se; nii paĺlo oĺl `moośkõ, 

[ma] mahadi ja kaid́si ńao i̬i̬st Se Kos; härmäne rõivass oĺl tõrvaga tett, sõ̭ss tu̬u̬ oĺl su̬u̬ i̬i̬h, `moośkit oĺl 

paĺlo Se Kos 

moro moro morro õu säidse süld maa `lahkõss ku naańe lätt `paĺja `pääga üle tarõ vai üle moro Se; moro 

pääl oĺl haɫvõp `tsuuri aiaʔ, moro oĺl `väiga suuŕ Se Kos| Vrd muro1  

mot́sil mot́sila mot́silat linaleoauk meil mot́sil oĺl sanna läve i̬i̬h, mot́sil, sääl vett oĺl viländ Se; `sääntse 

mot́sila oĺlik‿kaibõduʔ, lina mot́silaʔ Se 

mu vt ma ~ maʔ  

`muanõ `muadsõ muast mudane, porine `Miiska om sul nii `vaiknõ tasanõ, täl olõ õis‿`saapa tallaki 

`muadsõʔ Se Kos  

muda mua muta pori, muda ku `mõŕsa kumaŕd `jalga, sõ̭ss oĺl `valgõ räbik säläh, tu̬u̬ räbigu siilos‿sai 

`muagaʔ Se 

mudalanõ mudalasõ mudalast pisike sääsk  

muditamma muditaʔ muditass mudit́ muljuma, mudima põdõ̭ŕ lü̬ü̬ kõrraga su surmast, a ku kahr, siss tu̬u̬ 

sinnu vi̬i̬l muditass ja kakk Se 

mugu muudkui lat́s `tahtsõ `väega nissa, mugu anna ja anna Se; `poiskõsõm‿mugu hõkõrdõllivaʔ Se| Vrd 

muku, mutku, muudku  

muhaskõllõma muhaskõllaʔ muhaskõllõss muhaskõlli värskelt rohetama `Moskva muro muhaskõlli, haĺass 

hain haĺõtõlli (rhvl) Se 

muhetama muhetaʔ muhetass muhet́ tärkama maal iks muro muhetass, haĺass hain haĺõtass (rhvl) Se Kos 

muial mujal tah halhoo·sih tetä äi linna sukugiʔ, mat‿tiiä ei muial eiʔ Se; kõ̭iḱ kaibih‿`hauda, muial oɫõ õs 

koh ollaʔ Se Kos 

muialt mujalt kerikist kińgiti puhadeĺnähe, rahvass vei, no muialt saa es Se  

muialõ mujale no ommal‿`lambas‿siih, suvõl viiäseʔ muialõ Se  

muido ~ muud́o 1. tavaliselt ma oĺli muido ka sääne ikonõ Se 2. vastasel korral esä tõi toṕsikõsõ `viina, 

muido [ma] jäänüj‿jaɫoldaʔ Se; `ru̬u̬dlidõ pääle `pańti oɫõʔ, siss `pańti leib ja vesi pääle, leib `pańti tüḱä, 

muidu alt joosõ õih‿haamist taaŕ `vällä (taaritegemisest) Se; vanast `aeti langaʔ `ahjo `hauduma patugaʔ 

tuhapudru seeh, lää es ɫangaʔ muud́o `vaɫgõst Se Kos 3. muus osas, üldiselt  

muidogiʔ ~ muidokiʔ muidugi ku suuŕ si̬i̬ń oĺl, siss muidogi [ma] arp‿poodi iks Se Kos; omma kerigu 

vanõmbaʔ vai toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja muidoki Se L  

muidugu muudkui `Maaŕa pää põkku ei annaʔ, muidugu ai tulõma Se Kos 

mukkaʔ, muḱki vt ma ~ maʔ 
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muld mulla `mulda muld ti̬i̬ tü̬ü̬d paĺlo vai veidüʔ, aga ütte `mulda läät kõiḱ Se 

muld/hiŕs muldri laialivalgumist takistav palk, muldpalk  

mulgukõnõ dem < mulk tsuvvalõ `tsäŕkmeʔ nõglaga tsusitass, `ümbret‿`tsõ̭õ̭ri ka tsäŕgitäss mulgukõsõ 

kõrrast täüś Se Kov 

mulk mulgu`mulku auk; avaus kariʔ omman‿nu̬u̬ʔ, kes `rõivalõ ja villalõ ajavam‿mulgus‿`sisse Se; tsuvval 

`kundsa võt́t mulguʔ, pańni paiga pääle, siss jälk‿käve Se; `tõrdul oĺl sääne mulk vai haań`pańti, siss śaalt 

`laśti alt tu̬u̬d `taari Se; hobõsõ ravval om kümme `mulku Se; proimõmuɫguʔ oĺli esiʔ Se; sak‿ka tii is maa 

`muɫka ṕaalt ja `taiva `täht́i ṕaalt, sinno ka iks om opat Se Kos; `poiskõsõl oĺliv‿viśsravva all, lät́s iä 

`lõikamise `mulku ja uppu arʔ Se V 

muĺl muĺli `muĺli mull vi̬i̬pago om ku vesi käüse kõvastõ, aja `mullõ üless Se V 

muĺlin mulina mulinat (sõna)mulin  

muna muna munna 1. linnumuna haŕokõsõ veeväm‿munnõ Se Sa; poisik‿`koŕssi `tüt́rige käest munnõ ja 

lät́sim‿munnõ veerütämmä Se Sa; õga üt́s ańd hällü tegijile munnõ, kiä ańd kat́s, kiä ańd kolʔ munna Se; 

hämmätüse `sisse `laśti munna vai ku kardoka pudõ̭ŕ keedeti, sinnäl‿`laśti munna `sisse Se; õga `tüt́riku 

käest siss `pańti koĺmi munõ [lihavõttepühal kiigetegijaile] Se; inne t́surap‿pańni loomka pääle `vi̬i̬ri pite 

kõ̭iḱ kat́si muna `maahha Se; sajakot́t pidi õ̭ks olõma, leeväpät́s õ̭ks oĺl ja siss võiuliud, tu̬u̬ õ̭ks oĺl õgal 

ütel, ja munaʔ Se Kos; kääväk‿kääväs‿śaal saart pite, naka as jält‿tu̬u̬ muna heĺotamma niʔ Se Kos 

2. munand susi haaŕd tu̬u̬ `oinakõsõ tüŕri piteh, munnõ piteh `säĺgä Se S  

munakõnõ dem < muna paṕp ańd pujalõ munakõsõ `peio, üteĺ: ku nakass munakõnõ peoh heĺotamma, siss 

`käänke ärs‿`saardõ Se Kos; sõ̭saŕ anna as munakõist velele Se Kos  

muna/loomka munaveeretamismängu rada, munarenn munaloomka linaluist `höste tet́ti, `pańti lavvakõnõ 

ja linak‿`korgõmpa Se -paast lihavõttepaast muna paast tulõ, om säidse nädälit Se Kos -pühiʔ pl liha-

võtted no om lihavõõdõ iks leinäline, munapühi om `murrõlinõ (rhvl) Se Kos  

mund/`vu̬u̬ri mõnikord mund`vu̬u̬ri [ma] `peĺksi et lehm ärl‿lõpõss Se| Vrd munõvoori 

muni munõ mund mõni muni koṕik õ̭ks sai kohegik‿kulu pääle Se; munõl `paĺli käsi, munõl `paĺli suu Se; 

muni pada pain kah, suṕp saa must Se V; tulõ õi inäp mund sõ̭nna `mi̬i̬lde Se; muni innembä ärʔ `määtäss 

ubinaʔ, at‿tõõsõlõ ei annaʔ Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (bussis istekoha) Se Kos| 

Vrd mõ̭ni  

muni/kõrd mõnikord munikõrd `ańti ilm`ki̬i̬tmäldäk‿kaʔ nu̬u̬s‿sooligup‿pinile ette Se| Vrd mõ̭nikõrd 

munt/kõrra mõnikord kuŕgik‿ka `häitsese muntkõrra puustalt Se; meil om ka muntkõrra `väega kõhn leib 

Se  

munõ/voori mõnikord munõvoori jäi `lambast üt́s neländik `hindälle ni `vi̬i̬di kõ̭iḱ `kolmõ puhadeĺnähe Se; 

munõvoori jäl oĺl hainamaa tahe kaʔ Se Kos; munõvoori [ma] nõrgahtu `maahha arʔ, nii tuĺl uni Se Kos| 

Vrd mund`vu̬u̬ri  

`murdama murradaʔ `murdass murraśs murdma kiä `tahtsõ läḿmind `leibä, sõ̭ss murrati Se; kardoka 

murraśs poolõss, pańd `hambihe (sõi ära) Se Kos 

`murdlõma murrõldaʔ `murdlõss murrõĺ korduvalt murdma paṕp kõ̭õ̭ käve tarrõ piteh, murrõĺ `sõŕmi Se 

Kos  
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`murdma murdaʔ murd muŕd murra 1. (puruks) murdma ku ahost `võeti `vällä leeväʔ, siss [ma] muŕri iks 

noid `kandsa Se Kos; ma murra as `maahha kardoka `iärmekeisi Se 2. saaklooma tapma 3. tungima, 

trügima 4. pingsalt juurdlema, muretsema  

`murduma `murdudaʔ murruss `murdu murduma  

murima muŕriʔ muri murõ näljutama `muŕtass eläjä ärʔ, elläi saa nõrk Se 

muro muro murro õu umma murro pite saa õik‿`ḱavvuʔ imp Se Kos; `Moskva muro muhaskõlli, haĺass 

hain haĺõtõlli (rhvl) Se; maal iks muro muhetass, haĺass hain haĺõtass (rhvl) Se Kos| Vrd moro  

`murrõlinõ `murrõlise `murrõlist murelik no om lihavõõdõ iks leinäline, munapühi om `murrõlinõ (rhvl) 

Se Kos  

murõh ~ murõʔ `murrõ murõht mure; hool üt́s tark kai mu käe pääle ja otsa pääle kai ja üteĺ: sa jäät 

suurõ `murrõ ja vaiva `sisse Se Pop 

murõhham(m)a murõhtaʔ murõhhass murõhti muretsema piimäga midägi murõhhagu uiʔ Se; teeda ikk, 

paaba murõhhass Se Pod  

murõhtam(m)a murõhtaʔ ~ murõhtadaʔ murõhtass murõht́ muretsema kas sa jovvat sõ̭ss muid murõhtada 

ja ikkõʔ Se; imä murõht́, et kas seo nõ̭na no `jäässki rippa Se Kos; imä, murõhtagu‿i minno midägiʔ Se  

must1 musta `musta 1. (värvilt, värvuselt) must; tume, tõmmu muni pada pain kah, suṕp saa must Se V; 

rüüd ́oĺl must, linanõ Se Ts; `ritku om katõsugumat̀́si, `mustõ `ritku ni `vaɫgiid Se; üt́s soŕt [puravikke] om 

ohembat ja tõõnõ, mis mustas‿`sääntseʔ, nu̬u̬ umma õ̭ks jo `väega ilosaʔ Se; leib kõrvati vi̬i̬l ärs‿`sääntsess, 

sõ̭ss sai tu̬u̬ taaŕ `väega must, sääne illośs Se Kos; toro oĺlis‿`sääntsem‿mustaʔ, `sainu pite videliʔ Se Kos 

2. määrdunud, kasimata [ma] pańni vanõmba räbigu pääle, siss saa õs mustass, ku lehm hannaga `rehke 

Se P; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺl võõrassimä uma latsõ mustar‿`rõiva ajanus‿`säĺgä Se Kos; siss [ma] lät́si 

tu̬u̬ mäe päält kaibi tu̬u̬d `su̬u̬la, must küll oĺl, a siss sai tarõ (soola eest sai ehitusmaterjali) Se Kos 

3. mustus  

must2 vt ma ~ maʔ  

mustakõnõ dem < must 1. must täpike kunnaläǵä om luḿbih vi̬i̬ seeh, tu̬u̬ lää seeh ommas‿`sääntsem‿

mustakõsõʔ, säält saavak‿kunnakõsõʔ Se 2.väike must sipelgas kaśah koh mustakõisi pesä om Vas  

mustas‿`sit́käʔ pl mustsõstra marjad; mustsõstra põõsas  

mustõl/`aiga muiste |Vrd mustõ 

muśtinõ muśtidsõ muśtist 1. ammune, endine 2. vana(aegne) mis ma vana muśtinõ inemine, ma mõista õi 

eesti `väŕki kõ̭nõldaʔ Se; ega ma ei olõm‿muśtinõ inemine, ma olõ nügäne inemine Se 

muśtk `muśtka `muśtkat ~ `muśtkas `muśtka`muśtkat mustikas  

`mustlanõ `mustlasõ `mustlast mustlane  

must/rästäss musta`rästä `mustarästäst musträstas musta`rästä jaost om pant `puuhhu pesä Se  

mustõ muiste | Vrd mustõl`aiga  

muśtõ/muuhava väga ammu muśtõmuuhava, tu̬u̬ oĺl jo ammunõ aig Se -muuhavanõ -muuhavatsõ  

-muuhavast väga ammune muśtõmuuhavanõ aig Se  
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mut́ing mut́ingu mut́ingut segadus; rike, viga, korratus  

mutku ~ mut́ku muudkui [ma] tulõ kodo, siih mut́ku tuha lõhn, hüdsele kõ̭iḱ paɫanuʔ Se Kos| Vrd muudku  

`mut́ri `mut́ri `mut́rit mutter  

muu muu muud 1. (keegi) teine kas sa jovvat sõ̭ss muid murõhtada ja ikkõʔ Se 2. miski muu; teine, 

teistsugune  

mu̬u̬d moodo `mu̬u̬du 1. mood, maitselaad 2. komme, tava, harjumus vanast mõtõldi, et kos tu̬u̬ `häügaʔ et 

`lahku lät́s, a no om mooduh Se 3. kuju, olek; viis, laad ta es saa `kuagi moodo pääl ollaʔ, võt́t hõ̭ngu 

kińniʔ Se; olõ õiv‿vanna`mu̬u̬du kirmassit kah Se; mak‿kak‿`kaŕksi tu̬u̬d`mu̬u̬du, ku `tüt́rik oĺli Se; meil oĺl 

vinne `mu̬u̬du höörik hu̬u̬v́ Se 

muud/ku vaid, üksnes| Vrd mutku 

muud́o vt muido  

`mu̬u̬du 1. taoliselt, moodi kossat‿tet́ti linost, [ma]`hiusõgap‿paĺmidsi kossaʔ kokko vahru `mu̬u̬du Se Ts; 

`herneʔ, `tat́rigu jahvatõdi arʔ nii `püüdli `mu̬u̬du peeńokõsõst Se 2. kombel, moel peigmehe sugulasõp‿

päädeti, vanna`mu̬u̬du [ma] `üt́li iks sajarahvass Se; mat‿tiiä, kuvva`mu̬u̬du (kuidas, mismoodi) paṕp 

seenesnät pidä Se; kõvõrakõnõ sedä`mu̬u̬du ravvanõ nõgõĺ oĺl Se; täl oĺlij‿jaɫav‿vigalitsõʔ, sedä`mu̬u̬du 

`jaɫguga `lapsõ Se 

mu̬u̬n moona `mu̬u̬na naturaaltasu, moon  

mu̬u̬ś moosi `mu̬u̬si moos liivapuu `mu̬u̬si ka [ta] ki̬i̬t́ Se  

`muutma `muutaʔ muut muut́ muuda muutma üt́silde kõ̭nõlasõʔ, tõõsildõ `muutva arʔ Se  

mõhḱ mõhõ `mõhkõ leivaküna  

`mõisa `mõisa `mõisat mõis siih `mõisit es olõʔ, seoh kańdih õ̭ks kuulõ õs `mõisit kõ̭nõldavat Se Kos; ku 

[sa] läät `mõŕsa `mõisahe, käḱkü üin‿nõ̭nna `käüssehe (rhvl) Se  

`mõistma `mõistaʔ mõist mõiśt ~ `mõistsõ mõista 1. mõistma, oskama mi̬i̬ `mõistsõ säält ka pettäs‿suupala 

arʔ Se Kos; sa vinne ki̬i̬lt mõista aiʔ, sa `jääde hät́ti Se; no ommak‿kõ̭iḱ kisseliʔ ja pudruʔ, mõista ai inäp 

midä süvväʔ Se Sa; ku tä midägi `suḿpi `mõistnuʔ, timä `suḿpnu arʔ ja `nõidnu arʔ, a es, es saa Se; ma 

koi noid vöid, mis mõista aiʔ? Se S; imä üteĺ: `väega hüä, et seo kõtt kõnõlda mõista aiʔ, kuna ku paĺlo 

anna Se; tu̬u̬ sa hüä kaŕuss, kiä iks lauldaʔ ilosahe mõist Se Kos; oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] 

`mõistnu `kiŕjä, `taivakõnõ, olõss lugõnun‿ni kirotanuʔ Se; maʔ mõista õik‿koheki minnäʔ Se Kos; 

`mõistkõm‿minnäʔ, `ti̬i̬dket‿tuɫɫaʔ (öeldi küllaminejatele) Se Kos; sajah oĺl truuśka, kiä `mõistsõ lukõʔ nõia 

`vasta Se Kos 2. mõistatama 3. (kohtuotsust) määrama  

`mõistmiisi mõistuspäraselt saa õij‿jovvuga tetäʔ, `tarkuisi ja `mõistmiisi piät tegemä Se  

`mõistuss `mõistusõ `mõistust 1. meelemärkus; mõistus, aru 2. mõistatus  

mõla mõla mõlla mõla (lootsiku sõudmiseks või tüürimiseks) sõ̭ss `mińti `tapma timmä (põtra) 

`loot́skidõgaʔ vai `mõllogaʔ Se  

mõlõmbaʔ pl mõlõmbidõ mõlõmbit ~ mõlõbaʔ pl mõlõbidõ mõlõbit mõlemad käsi käe mõsk, mõlõmbaʔ 

`tahtvav‿`vaɫgõst Se Kos; kat́s `tüt́rikku, mõlõba paĺastõ `jaɫgugaʔ Se Kos; poiśs vi̬i̬l `küüsse, et kas teil ritk 

om tett vai ŕoon, mi̬i̬m‿mõlõba `üt́li et ritk Se Kos 
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mõ̭ni mõ̭nõ mõ̭nd 1. keegi, ükskõik kes a mõ̭ni anna aik‿ku küüssükiʔ [bussis istekohta] Se 

2. mingi(sugune) ku valu pääle tulõ, ku mõ̭ni latsõvalu inne, istut arʔ kipõń`aigu, siss saat arp‿pot́i pääle 

ka minnäʔ Se 3. märgib umbmäärast arvu või hulka mõ̭nõh paigah `mińti `tüllü ka vi̬i̬l, tülütedi kaʔ Se; nop

‿paast harvakult mõ̭ni Se Kos 4. (koos arvu või mõõtu väljendava sõnaga) ligi, mitte vähem kui | Vrd 

muni  

mõ̭ni/kõrd mõnikord| Vrd munikõrd  

mõrd mõrra `mõrda mõrd  

mõrdsuk mõrdsuga mõrdsukat mõrtsukas  

mõrdsukanõ mõrdsukadsõ mõrdsukast mõrtsukalik mehe oĺli ka Ukrai·na jao päält, nu̬u̬ oĺlis‿`sääntsem‿
mõrdsukatsõʔ Se V 

`mõŕkaja `mõŕkaja `mõŕkajat mõrkjas  

`mõŕkjanõ `mõŕkjadsõ `mõŕkjast mõrkjas  

mõro mõro mõrro 1. mõru, lat́igõ saṕp om ni mõro, et tu̬u̬ om uĺli mõro Se Pod; mi̬i̬śs lökkeli, ni `väegam‿

mõro sai ŕoon Se; üte `vi̬i̬ga [ma] lähädi ärs‿seeneʔ, siss vali sõgla pääle, siss ju̬u̬śk tu̬u̬ mõro vesi `vällä 

ärʔ Se Kos 2. pahane, kuri  

mõrostam(m)a mõrostaʔ mõrostass mõrośt 1. mõruda maitse tõttu nägu krimpsutama 2. kurjustama  

`mõŕsa `mõŕsa `mõŕsat pruut, mõrsja `mõŕsa imä pańd sõira kaśti pääle, kosilanõ tulõ iks `mõŕsalõ `perrä 

Se; ku [sa] läät `mõŕsa `mõisahe, käḱkü üin‿nõ̭nna `käüssehe (rhvl) Se; tõõsõl pääväl lät́sim‿`mõŕsa 

sugulasõ `kirstu `vi̬i̬mä `mõŕsalõ Se;`mõŕsa imä köüt́ kosilasõlõ vü̬ü̬ `pihta Se Kos; ku ma oĺli `mõŕsa, sõ̭ss 

oĺlik‿kõ̭iḱ vanigõp‿pääh ja siidiʔ Se Sa; aidah viläsalvõ kõrval tet́ti `mõŕsa `vaĺmist Se Kos; ku saja lätt 

`mõŕsa poolõ, siss ommap‿podruśki `mõŕsal man neläkeśke ja siss kumardasõ ja `laulva `võ̭õ̭rid ja umma 

Se A; ma oĺli podruśkih sõ̭sara sajah, ma jo sõ̭sarallõ `üt́li `mõŕsa i̬i̬st Se Kos; imäle leeväpät́s `üśkä ja 

esäle jummaĺ `üśkä, siss kumaŕd jäl tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se; ku `mõŕsa kumaŕd 

`jalga, sõ̭ss oĺl `valgõ räbik säläh Se  

`mõŕsa/kaśt veimevakk -kirst veimevakk kutsuti `mõŕsa kiŕst vai kaśt, kaśt `pańti rat́tihe Se  

mõsi/pińk 3–4 jalaga pesuküna, pesupink piḱäm‿mõsipińgiʔ oĺliʔ, katõ tõlvaga `lü̬ü̬di Se P| Vrd mõsopińk  

mõsk mõsu `mõsku ~ mõsu mõsu mõsu (pestav) pesu [ma] pańni mõsu perä`ri̬i̬kese pääle ja kisi süvä 

lumõga jäl `mäele Se  

`mõskma `mõskaʔ mõsk mõśk mõsõ pesema tarõʔ oĺlim‿`mõskaʔ, iks liivagaʔ ja lipõgaʔ [ma] mõsi Se; käsi 

käe mõsk, mõlõmba `tahtvav‿`vaɫgõst Se Kos; söögilaud oĺl iks liivaga mõst Se; piḱäp‿pińgiʔ, nu̬u̬t‿`tahtsõk

‿ka liivaga `mõskmist Se P; kas sa ar olt jo `mõsknu `hindä Se Kos; inne `mõśti [surnu] õ̭ks arʔ, sõ̭ss `pańti 

`rõivilõ Se S; tu̬u̬ raha `ańti `ku̬u̬ĺja `mõśkjalõ käe`vaɫgõst Se; [te] `mõskõk‿kuna mõsõdõʔ, a `ri̬i̬di ärm‿

`mõsku uiʔ Se; havva `kaibjaʔ, `mõśkjaʔ, kirstutegijäʔ, nu̬u̬ ommak‿`ku̬u̬ĺjasulasõʔ Se; kiĺokast `laśti käe 

pääle vett, `mõśti suu ja `mõśti kätt Se  

`mõśkmaʔ ~ `mõśkmõʔ pl `mõśkmidõ `mõśkmit sulp luhanih tet́ti nu̬u̬m‿`mõśkmap‿`parrass nigu lehmäle 

sai viiäʔ Se  

`mõskuma `mõskudaʔ `mõskuss `mõsku pestud saama  
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mõso/pińk 3–4 jalaga pesuküna, pesupink vanast pańnimi tuhaga `rõivak‿`ki̬i̬mä, peräst võt́imi `vällä, sõ̭ss 

katõ tõlvaga lipsemi mõso pińgi pääl Se J| Vrd mõsipink 

mõsu/kauśs pesukauss  

mõsukõnõ dem < mõsk  

mõsu/vesi pesuvesi  

`mõtlõma mõtõldaʔ `mõtlõss mõtõĺ mõtlema; arvama; oletama vanast mõtõldi, et kos tu̬u̬ `häügaʔ et `lahku 

lät́s Se Kos; ma `mõt́li et tiä ju̬u̬ õ̭ks `tsääju, at‿tiä risu vali `viina `sisse, jõi `puńssi Se; ku ruńg rapsahhut́, 

[ma] `mõt́li, et kas `seoga no `maada sai Se Kos; `mõtlõ laudah sita seeh viisoj‿jalah Se Kos 

mõts mõtsa `mõtsa 1. mets; karjamaa lehm sai raanat `mõtsa otsani sälä roodsu pääle Se; vanast `ḱauti 

`mõtsu piteh kaŕagaʔ Se Kos 2. põld kiä perämätse sita`ku̬u̬rma `mõtsa vei, tu̬u̬ jäi sitträbäkuss Se Ts  

mõtsa/kusi/`kuklanõ -`kuklasõ -`kuklast liik sipelgaid  

mõtsakõnõ dem < mõts| mets mõtsakõnõ `räḱse, ku sattõk‿kooba pääle suurõh‿hirreʔ Se Kos  

mõtsaline mõtsalise mõtsalist 1. metsane, metsarohke 2. metsik 

mõtsa/mi̬i̬śs metsatööline -puu metsas kasvav puu -saaŕ metsasalu -vaht́ metsavaht 

mõts/kit́s metskits -maa võsaga või metsaga kaetud maalapp; uudismaa -t́siga metssiga ma näi otsani 

mant mõtst́sika Se; mõtst́siaʔ tulõva paŕgi`viisi Se  

mõtõh ~ mõtõʔ mõttõ mõtõht mõte; mõttetegevus; kavatsus, plaan  

mõõdõʔ `mõ̭õ̭tmõ mõõdind mõõdunõu vanaimä oĺl nii rikaśs, ku ütest salvõst `tõistõ mõõdõti hõpõ 

`ruublitüḱke `mõ̭õ̭tmõgaʔ Se 

mõ̭õ̭k mõõga `mõ̭õ̭ka mõõk truuśkal oĺl mõ̭õ̭k puusa pääl ja kuɫdrõ̭ngass Se Kos 

mõ̭õ̭t mõõdu `mõ̭õ̭tu 1. mõõdunõu ja mahumõõt: külimit 2. teatud määr  

`mõ̭õ̭tma `mõ̭õ̭taʔ mõ̭õ̭t mõ̭õ̭t́ mõõda mõõtma vanaimä oĺl nii rikaśs, ku ütest salvõst `tõistõ mõõdõti hõpõ 

`ruublitüḱke `mõ̭õ̭tmõgaʔ Se; ku tsäi `luidsa t́auś`viina mõõda arʔ, om viiś`kraḿmi Se Kos; kaŕalatsõm‿

mõõdi umma `vaŕjo, et mito jalatäüt saa Se; ma osta ail‿`laula `aŕssinagaʔ, mõõda ail‿`laula `meetrigaʔ 

(rhvl) Se 

mädä mää mätä mäda  

mädänem(m)ä `määdäʔ mädäness mädäsi mädanema tü̬ü̬mehep‿pańnip‿paŕõbat `haina, `riibmaʔ jäiʔ 

`maahha mädänemä Se  

`mäemäne `mäemätse `mäemäst mäe peal asetsev  

mägi mäe mäḱe 1. mägi `mõtlõk‿ka ku kavvõndast üle tu̬u̬ mäe, üle oro hiit́ miiniga siiäʔ mi̬i̬`aida tu̬u̬ Iĺjä 

pühäse Se Kos; kat́s kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? – siĺmäʔ Se Kos; imä 

üteĺ: `laulkõ latsõʔ jakapäävä äält, seo om mäe ääl Se Kos; mäeʔ oĺlit‿talvõl `iädseʔ, `vi̬i̬ga vi̬i̬l [ma] vaɫi, 

sõ̭ss ütest mäest lasi reḱi vai pedäjä `ossõ pääl `aɫɫa, siss jälj‿ju̬u̬śk `tõistõ mäḱke üless Se Kos 

2. (väliskohakäänetes) kõrgemal asuv talu(tare) [ma] pańni mõsu perä`ri̬i̬kese pääle ja kisi süvä lumõga jäl 

`mäele Se  
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mägine mägidse mägist mägine| Vrd mäine 

mähe `mähkmä mähet mähe es tohe sa latsõ `mähḱmit `pandak‿kuioma ao poolõ, siss tulõ ü̬ü̬kadõhhuss Se 

La 

`mähḱmä `mähkiʔ ~ `mähkeʔ mähḱ `mähke mähi 1. mähkima, mässima; lappama (kangast) timä kõ̭gõ 

`võidsõ ni `mähke jalaʔ härmägak‿kińniʔ Se; `kossõga oĺl rassõ, säidse künnärd oĺl `rõiva tüḱk, mähḱ 

`ümbre pää Se; lat́s `sündü, ni mähiti `ńartsa `sisse Se; lat́s `saista õs `jaɫgu `pääle, [nad] `veiet‿tahar‿riśt 

teie mano, latsõ pańni `maahha ja siss sääl võt́iva langa, et mähevä tu̬u̬ latsõ jaɫakõsõ kińniʔ Se Va 

2. kääritud lõime telgedele vedama  

`mähḱsäm(m)ä mähästäʔ `mähḱsäss mähäśs kergelt mähkima sõ̭ss mähästi inne, niisamatõ visati tu̬u̬ vü̬ü̬ 

`ümbreʔ Se; no mähästäss liniḱ üt́s kõrd õ̭nnõ `ümbrep‿pää Se; võid võiõti leeväle pääle, pöörändüsekeseʔ 

kokko ja mähästi `kapstalehe `sisse ja kot́ti Se Kos 

mäine `mäidse mäist mägine| Vrd mägine 

mäḱätämä mäḱätäʔ mäḱätäss mäḱät́ mökitama ku ma `hõika: paru, mis sa ti̬i̬t? sõ̭ss määǵ mullõ `vasta, 

mäḱätäss Se Kos 

mälehtäm(m)ä mälehtäʔ mälehtäss mäleht́ 1. mäletama mälehtät, vanast oĺlik‿`korgõ `sukru pääʔ, säält 

`raoti mant `kirvõgaʔ, sa mälehtä äiʔ? Se; [ma] mälehtä, ku jos‿sai noorikõss, siss sai `saia viländ kütsäʔ 

Se; kas sam‿mälehtä eik‿ku imä kot́iga sinno kaŕah üteh kańd Se| Vrd mäletämä 2. mälestama õdagu 

mälehtä ma sugulaisi ja `armapi Se; `puhtillõ tahetass ka `sääńtsiid inemiisi, keɫ `aigu om `ku̬u̬ĺjat 

mälehtäʔ Se; massa õ̭nnõ, küls‿siss paṕp ka mälehtäss `ku̬u̬ĺjit Se  

mälehtämä mälehtäʔ mälehtäss mäleht́ mäletsema  

mälehtüss1 mälehtüse mälehtüst mälestus `kiisla ja `kut́ja, nu̬u̬ oĺlim‿mälehtüse söögiʔ, nu̬u̬ oĺlip‿`puhtõ 

söögiʔ Se  

mälehtüss2 mälehtüse mälehtüst mälutav toit, mälu  

mäletämä mäletäʔ mäletäss mälet́ mäletama ma mäletä, ku `puitsõ ńopsip‿`pańti mano (külge) ja langast 

ńopsiʔ Se| Vrd mälehtäm(m)ä  

mäng mängo `mängo mäng pu̬u̬ĺpühä õdago [me] lät́si jälk‿kohegit‿`tandso, tet́ti `tsõ̭õ̭ri ja oĺli `istmise 

mängoʔ Se P  

`mäńgmä `mäńgiʔ mäńg `mäńge mäńgi 1. mänguga tegelema `mi̬i̬ki (meiegi) mäńge vanast kivikit Se Kos 

2. pilli mängima piĺl ka lei iks `väega `jaɫga piteh, ku polkat mäńgiti Se; hermoń kutsuti vanast, mehe iks 

mäńgeʔ Se 3. kellenagi esinema 4. mitte tõsiselt kohtlema  

`mäńtli `mäńtli `mäńtlit palit vet `t́siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte riśti `küĺge, [rist] haaŕd tu̬u̬ paṕi 

`mäńtli kińniʔ Se Kos 

mäŕdi- mardi-  

mäŕdsi/kuu märtsikuu 

mäŕk märgu `märku ~ ḿark ḿargo`ḿarko ~ mäŕk mäŕgi `mäŕki 1. arusaamine, tarkus, taip ega aśa man 

pidi olõma uma ḿark Se; `märku mul om vi̬i̬l, a olõ õi inäp `joudu ei `võimu Se; [latikaid] `kuivama piät 

kaʔ `ḿarko pite Se; anna no iks tõsõlõ ka `ḿarku, sak‿ka tii is maa `muɫka ṕaalt ja `taiva `täht́i ṕaalt Se 
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Kos; `leibä olõ õi mäŕk tetäʔ, a mäŕ k om `leibä `hoitaʔ Se Kos; `oṕkõ, `oṕkõ latsõkõsõʔ, egas‿sis `märku 

sälägak‿kanna aiʔ Se Kos 2. märguanne  

`mäŕkmä `mäŕkiʔ mäŕk `märke mäŕgi mõtlema, arvama; taipama kõ̭iḱ [ta] mäŕk arʔ, mia maa`väŕki `ütlet 

Se  

`mäŕksä `mäŕksä `mäŕksät arukas, taibukas  

`mäŕkämä mäŕgädäʔ `mäŕkäss mäŕgäśs märkama, taipama midäss sa äḱki võtat, midägi `mäŕkä eiv‿võttaʔ 

[tulekahju korral] Se Kos 

`märrämä märrädäʔ `märrä hullama  

märä märä märrä mära meil esä pidi kotoh mäŕri ja `varsu kasvat́ Se Kos 

`mässämä mässädäʔ `mässäss mässäśs mürama [kartulivõtmise mängus] kaibik‿kartokit tarõh, latsõ 

`mäśsiʔ ja laulik‿ka: `karto·sku kapat́ (kartuleid võtma vn) Se Kos  

mät́tine mät́tidse mät́tist mättaline, mätlik  

mätäss mättä mätäst mätas säidse tüḱkü [usse] oĺl mättä pääl kõrrah kõ̭iḱ Se 

mää vt mädä  

`määdäʔ vt mädänemä  

`määǵmä `määgiʔ määǵ`määge määgi määgima ku ma `hõika: paru, mis sa ti̬i̬t? sõ̭ss määǵ mullõ `vasta, 

mäḱätäss Se Kos 

määne ~ määness`määndse ~ `määntse määnest 1. milline, missugune `luidsaga [ma] maid́si tu̬u̬d 

kohetuist, et kuiss om, määness om Se; määness sa kaŕuss olt, ku hannõ olõ õiʔ Se Kos; mis no olõsi viga 

käsitü̬ü̬d tetäʔ, `määntsess (millised siis) no tuɫõʔ ommaʔ, a `määntsess vanast oĺlit‿tuɫõʔ Se Kos 2. mingi, 

mingisugune meil oĺl külä `lähkesel ja sääl vanainemine määnegis‿sõ̭not́ Se Kov; poisal oĺl ärmäk kattaʔ 

vai määne kasugatüḱk kattaʔ Se Kos; a läḱek‿`kaegõʔ, seo iks määne kuniga maja om Se Kos; lina`si̬i̬mne 

aganakõsõʔ ja `määntse `sääntse peräpoolidsõ `ańti `t́siolõ Se; `ku̬u̬ĺjalõ `pańti iks kõ̭gõ paŕõmb säńg, 

panda as määnest loṕpi Se 3. umbes, ligi määne neli `kaalu linnu saanuʔ Se; tu̬u̬ `väikene ruumikõnõ, 

määne viiś voḱki [sees] Se S 

`määntsekene dem < määne `määntsekese nä oĺlik‿ku kirbukõsõʔ Se  

`määŕmä `määriʔ määŕ `määre määri määrima kual latsõl oĺliʔ rinnah haŕasõʔ, vai kual oĺliʔ tuŕo pääl 

haŕasõʔ, siss `vi̬i̬di `sanna, puu `võismõgaʔ siss määriti Se P; ai pää `ku̬u̬rdõ, lei raa pääle, siss võiuga 

määriti pääd Se; sul `vahtsõr‿`rõivaʔ, `käegap‿putahhutat, nii `arki määrideʔ Se 

`määrämä määrädäʔ `määräss määräśs määrama  

määts määdsä `määtsä palliks surutud ainetükk, klomp, kamakas peräst [ma] tambõ nu̬u̬k‿kańõbi jälʔ 

`huhmrõh arʔ, pańni `veet́kese vett, sõ̭ss sai määts Se J 

`määtsik `määtsikä `määtsikkä pall `naakõ `määtsikkä `lü̬ü̬mä Se  

`määtämä `määtäʔ `määtäss määt́ mädandama muni innembä ärʔ `määtäss ubinaʔ, at‿tõõsõlõ ei annaʔ Se 

möi vt `mü̬ü̬mä  
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`möldre `möldre `möldret mölder  

möĺl möĺli `möĺli vedel kaerakama `möĺli tet́ti, `pańti kama jahu vi̬i̬ `sisse, köŕbiti leevä pääle, oĺl hüä Se| 

Vrd moɫɫ 

mügõ̭ŕ mügrä `mükrä mutt  

mühḱ mühü `mühkü kimp, nuust; kera  

müll müllü `müllü märul maailm oĺl müllüh [sõja ajal] Se V 

mürgüne mürgütse mürgüst terasest tehtud, terasene t́siŕp om jo `väega mürgüne, tä `tõmbass `piḱse mano 

Se  

mürre mürre mürret tilgastunud, kerhelt hapuks läinud (piim)  

müŕrin mürinä mürinät mürin a oĺl õ̭ks küläh `sääńtsit talla kaʔ, et kõ̭gõ habõldi ku üt́s müŕrin ja käŕrin 

Se L 

mürähhümä mürähhüdäʔ mürähhüss mürähtü tilgastama 

mürähhüss mürähhüse mürähhüst mürtsatus  

mürähhütmä mürähhütäʔ mürähhüt mürähhüt́ korraks käratama  

`mütmä müttäʔ mütt müt́t mütä 1. peksma, kolkima siss [nad] võt́iva rehe parrõ, siss `naksiva timmä 

`mütmä, taṕiva arʔ siss Se2. kuhjama 3. rassima, rügama 4. müdistama 

müts mütsü `mütsü müts ku sa külbäde külbüvakk kaalah, sa võttu ui `mütsügi maast arʔ Se; mi̬i̬śs võt́t 

mütsü pääst, hiit́ mitu `vu̬u̬ri `riśti ette Se Kos 

mütsäk mütsägu mütsäkut mütsak  

mütsütämä mütsütäʔ mütsütäss mütsüt́ 1. isukalt sööma, vitsutama 2. kägardama  

müv́viʔ vt `müüǵmä 

müvväʔ vt `mü̬ü̬ 

müvvähhämä müvvähtäʔ müvvähhäss müvvähti korraks ammuma  

`mü̬ü̬dä 1. (ruumiliselt) mööda, piki 2. (ajaliselt) mööda, tahapoole, seljataha  

`mü̬ü̬ǵmä `mü̬ü̬giʔ mü̬ü̬ǵ`mü̬ü̬ge müügi möögima hõhv üt́sindä `väega `mü̬ü̬ge Se Sa 

`müümä müvväʔ müü möi müüma tu̬u̬ möi kõ̭iḱ uma aśaʔ `maalõ Se; ostõti iks `luitsit, oĺl iks müvväp‿
poodeh Se Sa  

müüŕ müürü `müürü müür `lauta [ta] kudi, pańd tu̬u̬ kivi lauda müürü `sisse Se  
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N 

naaʔ pl naidõ naid 1. need (lähiümbruses) üt́s hulguss `eĺli śaal naidõ talla pu̬u̬l Se A 2. sama kollektiivi 

liige, inimesed, rahvas  

`naadaʔ vt nakkama 

ńaagutama ńaagutaʔ ńaagutass ńaagut́ näägutama  

naańe naaśe naist 1. naine, naisterahvas naańe `omgi salumsiga i̬i̬st parhilla kerikoh Se; kat́s oĺl naiste 

puhadeĺnät, üt́s oĺl `poissa puhadeĺnä Se Kos 2. abielunaine, abikaasa; kaaslane sõ̭saŕ lät́s kunigapujalõ 

arn‿naaśest Se Kos; ma võta ars‿sinno naaśest Se; säidse süld maa `lahkõss, ku naańe lätt `paĺj a `pääga 

üle tarõ vai üle moro Se; naańe koolõss, sann palass (kahju on ühesugune) Se; a paṕil vanast olõ õs 

`õigust naist pitäʔ, a paṕil oĺl sõ̭ss tu̬u̬ naańe salahuisi võõdõt Se Kos; languʔ ommap‿puja naaśeesä ja 

naaśeimä Se; tulõ arm‿mullõ naaśest Se Kos; kes naarahhut arʔ mu `tütre, toolõ anna `tütre naaśest Se  

naar naaru `naaru naer  

naarahhutma naarahhutaʔ naarahhut naarahhut́ 1. naeratama 2. korraks naerma panema kes naarahhut 

arʔ mu `tütre, toolõ anna `tütre naaśest Se  

naarahtamma naarahtaʔ naarahtass naaraht́ naeratama 

naaraskõllõma naaraskõllaʔ naaraskõllõss naaraskõlli pidevalt naerma nu̬u̬n‿naaraskõllivaʔ Se  

`naardma naardaʔ naard naaŕd naara naerma `naĺja ti̬i̬n‿nigu naardas‿saa, `naĺja teku uin‿nigu tõrõldas‿

saa Se Kos; noorõn‿`naardvaʔ naid vannu `säädüisi Se  

naarukõnõ dem < naar  

naaruline naarulitse naarulist naerune  

naarutama naarutaʔ naarutass naarut́ naerutama  

naaśekõnõ dem < naańe| (abielu)naine kulõ itse-naaśekõnõ, śoo vü̬ü̬kudamine om hullõmb ku matõma·tika 

Se  

naaśeline naaśelitse naaśelist abielus olev (mees) | Vrd naisiline  

naaśe/mi̬i̬śs naisemees  

naba naba napa naba keɫ naba karaśs arʔ, toolõ `pańti pata kõtu pääle Se Kos; kest merd keṕikene? – kõtu 

naba Se; Sokolovah oĺl nabaaŕst, pańd pata kõtu pääle Se Kos  

naba/vaŕs nabaväät imä tuĺl, võt́t siss tu̬u̬ latsõlooma ja lõigaśs tu̬u̬ nabavarrõ säält külest ärʔ Se 

nadsa·ĺnik nadsa·ĺnika nadsa·ĺnikka ülemus olõss ma olnon‿nadsa·ĺnik, ma vi̬i̬l `pandnut‿teid Pelikov̀va 

hainalõ `ḱauma Se Kos 

naglaline naglalitse naglalist naelaraskune naglalitset‿tüḱüv‿`võidu Se Kos  

naglanõ naglatsõ naglast 1.vistrikuline 2. naela raskune (massiühik: nael ) 
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naglunõ nagludsõ naglust vistrikuline 

ńago vt nägo 

nagõ̭ĺ nagla `nakla 1. nael [ma särjed] salidsi ärʔ, `kuiv́ssi ärʔ, nu̬u̬k‿ka pańni `aita nagla `otsa Se 

2. massiühik: nael (409,5 g) ku [sa] halõsta ai rüä `jauhha neĺlikümmend `nakla [anda] Se 3. vistrik 

naha/kinnass nahkkinnas nu̬u̬k‿kutsuti tubinitsaʔ, naha`kindaʔ Se 

nahakõnõ dem < nahk aŕst võtt nahakõsõ `maalõ ja `umblõss kelse kińniʔ Se 

nahanõ nahadsõ nahast nahast tehtud, nahkne mul om pant nahanõ varatnik [palitule] Se; haŕonahadsõp‿
`paĺto kraeʔ Se 

nahk naha `nahka väliskate, nahk nigu linna rabati `lamba `nahka. nahk `pańti präälka pääle, lina 

rabajaga rabati siss Se;`sääntse hangup‿`pantu lakkõ, [ma] pańni naha hangu `otsa (nahaparkimisest) Se 

Kos; [ta on] nii sikõʔ, et niɫg tingu arʔ, ki̬i̬t tingu nahast ka ruvva Se Kos; liha süvväss, `nahka müvväss, 

pini‿i sü̬ü̬ luid? – kańõp Se Kos  

naisiline naisilidse naisilist abielus olev (mees) | Vrd naaśeline  

naiste/rahvass naine ku vanast naisterahvass `ku̬u̬li, sõ̭ss `pańti liniḱ, katõti pääle uma lińk Se 

nakahhama nakahtaʔ nakahhass nakahti külge hakkama, nakkama ilo iks ette tulõvaʔ, naĺaʔ ummak‿
`küĺge nakahhanuʔ (rhvl) Se  

nakahhuss/luu linaluu kolgõti tu̬u̬ lina põ̭õ̭tka arʔ, siss [ma] kai, kas ommap‿`parrap‿`pehmeʔ, jää eit‿tu̬u̬d 

nakahhussluud inäp `küĺge Se -tõbi nakkushaigus  

nakahtama nakahtaʔ nakahtass nakaht́ külge hakkama, külge jääma  

nakkama ~ nakama `naadaʔ ~ nakadaʔ nakass ~ nakkass nakaśs ~ naaśs hakkama `naakõ varahhappa 

hummogu `kaŕ ja `mõtsa ajama Se; linaga utat maad ja `hernega `väega utat maad, naka ai midä kasuma 

Se Sa; `naksi ma halhoo·si `tü̬ü̬hhü `ḱauma Se Kos; vanass läät, ei naka imp nägemä, naka imp `kuuldma, 

kõ̭iḱ tulõva hädäk‿kokko Se; mis siss saa, ku jälʔ `naatass takah ajama Se Kos; eih‿haaru rõivast 

kavvõmbakõistõ, kulla latsõkõsõʔ, peräkõrra nakasõʔ häbehhüse `vällä tulõma (liiga lühikestest riietest) 

Se L  

nakõŕ `nakrõ nakõrd naeris  

naĺa- nalja-  

naĺakass naĺaka naĺakat naljakas timä om ni naĺakass ku om naĺakass Se; pulmaʔ õ̭ks oĺlin‿naĺakaʔ Se S 

naĺalt naljalt  

naĺatama naĺataʔ naĺatass naĺat́ naljatama t́surat‿tuĺli `istõlõ, naĺati pääle sääl Se Sa  

nali naĺa ~ naĺla `naĺja nali `naĺja ti̬i̬n‿nigu naardas‿saa, `naĺja teku uin‿nigut‿tõrõldas‿saa Se Kos; timä 

mõist `naĺja pitäʔ Se; ilo iks ette tulõvaʔ, naĺaʔ ummak‿`küĺge nakahhanuʔ (rhvl) Se; nali iks om paŕõmb 

ku tülü ja tõra ja tapõluss Se  

naĺla/viluss naljaviluks, nalja pärast ma rüüsähhüdi naĺl a viluss höö sõ̭ss ku mõtst́siga lät́s `mõtsa nigu 

tuulõgaʔ Se Kov 
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`ńaokõnõ dem < ńago `ńaokõnõ `läüke ku serkaĺ Se 

`ńaolinõ `ńaolidsõ ~ `ńaolitsõ `ńaolist teatava välimusega, näoline eläjä lööväs‿siĺmä `sisse, ku omma 

vasõ `ńaolitsõʔ, nu̬u̬ tegevä `väega suurt vallu Se Pop 

naṕikõnõ dem > naṕp  

naṕp naṕi naṕpi väike kaanega puunõu  

ńapp ńapo ńappo näpp  

naṕs naṕsi `naṕsi napsiklaas; napsiklaasitäis; kange alkohoolne jook naṕsiga `jaotõdi lavva vi̬i̬rt piteh, 

õgalõ ütele `ańti naṕsiga iks toda `viina kah [pulmas] Se  

napuʔ pl nappõ nappõ käsitsi pekstud pikad õled  

napu/katuss õlgkatus  

ńaputa/ma ńaputaʔ ńaputass ńaput́ näppima kõ̭õ̭ ńapudi ütte ni tõist Se 

ńardsanõ ńardsadsõ ńardsast räbaldunud  

ńardsokõnõ dem < ńarts `rõivańardsokõnõ säläh iks ihokatõʔ om Se;`hammõ imä `rõivakõnõ vai määne 

taht ńardsukõnõ Se  

ńardsunõ ńardsudsõ ńardsust räbaldunud ṕuksiharost ńardsunõ kot́ikõnõ oĺl kaŕalatsõl puusa pääl Se Kos 

ńardsutama ńardsutaʔ ńardsutass ńardsut́ räbalaiks muutma  

narima naŕriʔ nari narõ narrima  

narmass `narma narmast ~ narmõss `narmõ narmõst narmas 

ńaro ńaro ńarro kitsi, koonerdaja  

ńaronõ ńarodsõ ńarost kitsi, närukael  

ńarotama ńarotaʔ ńarotass ńarot́ kitsilt elama, närutama  

ńarts ńardsu `ńartsu räbal, närts [sa]`lahksõt‿taa ńarts poolõst Se; tätä pańd kiŕbidsä ńardsu `sisse, siss 

pańd reḱke `hindälle `põĺvi ala Se Kos; tet́ti sääne ńardsust ritk, tu̬u̬ köüdeti sinnäv‿vallalidsõ pińgi `küĺge 

Se; lat́s `sündü, ni mähiti `ńartsa `sisse Se 

ńatsk ńadsa `ńatska nätske  

ńauga ńauga ńaugat iriseja timä om sääne halv inemine, sääne ńauga Se  

`ńaugma `ńauguʔ ńaug ńauǵ näuguma; irisema timä om sääne halv inemine, sääne ńauga, kes ńaug ütte 

`viisi Se  

neelähhüsekene neelähhüsekese neelähhüsekeist lonksuke neelähhüsekene `viina Se  

neh tõepoolest, jah  

neid, neide vt neoʔ  
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neio neio neiot neiu ma õ̭ks olõ sääne neio, ku ma kohe õ̭ks kotost lää, mullõ õ̭ks iloʔ ette tulõvaʔ Se Kos  

neli ~ neĺli nelä `nellä ~ `neĺjä neli ku ma koolih käve, siss neĺli `klaśsi `oĺlgi Se; `aaśtaga nelä vana lat́s 

Se Kos; õgal ütel neli viiś eläjät jak‿kõ̭iḱ kävek‿kokko Se; [pulmalised] tuĺlin‿nelä jaɫgrattaga i̬i̬h ja 

viiśtõi·śskümme hobõst ka oĺl mu sajah Se Kos; [ma] võta neĺli jako kõokõllast ja üt́s jago elektrisinist, saa 

`väega illośs rohiline Se  

neĺli/kümmend (mõlemad osised käänduvad) nelikümmend ku [sa] halõsta ai rüä `jauhha neĺlikümmend 

`nakla [anda] Se; vanõmb tütäŕ lät́s mehele, oĺl neĺlikümmend rabajaga vü̬ü̬d koet Se Kos -tõi·śs/kümme 

neliteist  

neĺlo/pooli neljalt poolt, neljast küljest leib su̬u̬l `pańti lavva pääle, lavvarät́t aɫa, neĺlopooli `pańti 

lavvarät́il nulgakõsõ pääle Se  

nellägese ~ nelägese ~ neläkese neljakesi nelägese oĺlimiʔ, nelägese sõ̭saritsõʔ Se; `kargusõ oĺlivaʔ, 

karati kolmõgese, nellägese, viiegese, `tüt́riguk‿`kaŕksiʔ Se; neläkese sõ̭saridsõʔ, ütte `kaivo kusõsõʔ? – 

`lehmä nüstäss Se Kos 

neläkeśke neljakesi ku saja lätt `mõŕsa poolõ, siss ommap‿podruśki `mõŕsal man neläkeśke Se A 

neländik neländiku neländikku neljandik munõvoori jäi `lambast üt́s neländik `hindälle Se Kos 

nelä/päiv neljapäev kas `ri̬i̬di vai pu̬u̬ĺpühä vai neläpävä kuna tu̬u̬d `leibä küdseti Se; suurõ neläpävä ja 

`ri̬i̬de, kõ̭õ̭ `kaeti, et määness seo kevväi tulõ Se; suurõneläpävä ja `ri̬i̬de, ku om `lõunõ tuuĺ, sõ̭ss saa hüä 

kevväi ja läḿmi Se Kos; siss [nad] käsikit‿tu̬u̬ `vaesõlatsõ neläpävä õdagult `sanna Se Kos; liha`võ̭õ̭tõ 

`ri̬i̬di ja neläpäiv, ku midä vaja tulõ, tõõsõ poolõ `küüsümä mingu uiʔ Se Kos; neläpävä (sündinud lehm) 

oĺl Nińno Se Kos 

neläss nelädä nelädät neljas üt́s (laps)`ku̬u̬li, oĺl neläss `aaśtak pääl Se Kos 

ńemko ńemko ńemkot tumm tiä kuuĺd, tu̬u̬d `hirmu es olõʔ, et otsani ńemkost jääss Se  

neoʔ pl neide neid need (siin) kiroda saʔ, küll ma `huhtsõ neol‿`luidsa arʔ Se; mul `väega neok‿käeʔ ja 

olaʔ `haltasõʔ kõvastõ Se Kos; sul `vahtsõ `rõivaʔ, `käegap‿putahhutat, nii `arki määrideʔ, neoj‿jo `väegat

‿tunnusõʔ Se  

nesseʔ `nesse nesset niiske  

nessütämä nessütäʔ nessütäss nessüt́ niisutama  

`net́svä `net́svä `net́svät pohemold ku `keśvi [ma] suŕbi, siss oĺlis‿`sääntsen‿`net́sväʔ ku rohekõnõ Se  

ni1 ja, ning hopõń helähhüt́ `t́suutkõsõ ni [ma] niɫvõstu `oĺgi päält `maahha Se Kos 

ni2 vt nii 

nigagu ~ nikagu niikaua kui istutass pääle nigagu perse ärp‿`pit́süss `istuh Se Kos; timä (vanapagan) 

laḱk, laḱk, laḱk, nikagu lät́s `lahki Se 

nigu 1. nagu, justkui sõ̭ss sõrmusõkõsõʔ `sõrmõ lat́silõ, tu̬u̬ nii lat́silõ nigu auasi Se S; kiĺoga all oĺl suuŕ 

puinõ luhań nigu `tõrdo Se 2. niipea kui nigu ma kätt küünüdi, nii hainalonõ tsusaśs Se Kos 3. nii et 

luhanih tet́ti nu̬u̬m‿`mõśkmap‿`parrass nigu lehmäle sai viiäʔ Se; kalap‿`pańti nigu `viślemä, nigu kaśs lää 

es mano Se; minem‿mehele, vaja joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld Se  
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nii 1. nõnda, sedamoodi, selliselt nii rebäsel kakõśs kõtt arʔ, tuĺlin‿nu̬u̬h‿hanip‿pudsajidõga `vällä Se Kos; 

nii külä latsõt‿tuĺliʔ, sugulastõ latsõʔ ja Se S 2. nii, sedavõrd, sel määral, kel kui pereh oĺl, nii suuŕ oĺl põɫd 

Se; säidse tüḱkü [usse] oĺl mättä pääl kõrrah kõ̭iḱ, [ma] lahi `päähhä nii kui otsah Se; imäkesel iks `tahtu 

us lat́silõ `ostaʔ, esäl olõ õs nii halõnduist Se; sańt ni sańt, kas taa inäp kohegik‿`kõlbuss Se Kos 

3. väljendab vahetut ajalist järgnevust 4. sidesõna: ei … ega taarilda olõ õs nii suvi ku taĺv Se 

5. konstanteerivalt: siis kes vanast pümmesoolikut `tiidse, `ku̬u̬li ni `ku̬u̬li, halu ni halu Se  

niidi/kaput puuvillane sokk niidi kapudaʔ oĺliv‿`valgõʔ, noid õgapäivi `saaki is `jalga aiaʔ Se 

niid́s niidse niist niin, niinekiud niidsest oĺliʔ niidsetsuvvaʔ Se; imä tõi iks sälätävve `niid́si kodo Se  

niidse- niine- niidsest oĺliʔ niidsetsuvvaʔ Se; niidseviisoʔ oĺlip‿paiuniidsest Se 

niid́sine niid́sidse niid́sist niinest valmistatud niid́sidse viisoʔ ka oĺliʔ Se 

niid́si/viisoʔ pl pajukoorest punutud viisud niid́siviisoʔ oĺli paiukoorõst, noid `peeti jo suvõl õ̭nnõ Se; 

niid́siviisoʔ oĺlik‿kalõʔ Se Kos; `rossõnõ vesi oĺl, niid́siviisast ju̬u̬śk vesi läbi Se 

niidü/maśsin niidumasin  

ni(i)/paĺlo niipalju, niivõrd nipaĺlo jäi alalõ ku pliidi laut, `pliitega laut, kõ̭iḱ oĺl arp‿palotõt Se; nipaĺlo 

elät, kupaĺlo om suditõt Se Kos -pia niipea, kohe kaśs om kõva tappaʔ, kaśsil eil‿lää niipia hińg 

`vällä Se -`saandõ niisamuti kośaj‿jõiva arʔ ja jäi nii`saandõ tu̬u̬ asi Se; esä köhe nii`saandõ `kuiva 

köhhä ja lõõtsut́ Se -sama samuti; niisama rüüd́ niisama palistõdi alt ärʔ, sõ̭ss olõ õs setä `paila all 

Se -samatõ niisamuti vü̬ü̬d ka [ma] koi, niisamatõ pańni varva pääle, üt́s lang alt ja tõõnõ päält Se  

niit́1 niidi `niiti mittevillane lõng, niit räbigu oĺlik‿`koedu `niite päält, villadsõga oĺlik‿`koedus‿`sisse Se; 

kapuda oĺli umast niidist `koeduʔ, olõ õs ostõduʔ Se; pilonõglaga [ma] koi piloʔ `vaɫgõst niidist Se Kos; 

räṕik oĺl pu̬u̬ĺviɫɫanõ, niidiga veet, a `viɫɫa koet `sisse Se 

niit́2 niidü `niitü (looduslik) heinamaa koh oĺliv‿vesidse niidü hainamaaʔ, [ma] pańni lakad́siʔ `jaɫga Se; 

suuŕ niit́ oĺl vaaluh Se; `haugi tapõti `västräga niidü pääl Se L; otsani mõtsa seeh oĺl suuŕ niidüpaɫa Se  

`niitmä `niitäʔ niit niit́ niidä niitma tõug niideti iks vikahtigaʔ Se Kos; poisin‿niidiʔ, naaśek‿kańnik‿kokko 

ni riibip‿peŕri Se; ku niideti, `üĺti: jummaĺ aṕpi, `vasta vaia üldäʔ: avitaguj‿jummaĺ Se Kos 

ni(i)/võrra niivõrd, sel määral  

nika niikaua, seni nika sõ̭ss kosilanõ `istõ lavva takah ja u̬u̬t́ Se P 

nikagu vt nigagu 

nikaniʔ niikaua, seni nikani elät vi̬i̬l ku jummaĺlask Se 

ni/kavva niikaua, seni nikavva koonik‿`keŕ koh oldass, nikavva om haud kaʔ kaibõt Se  

niksahhama niksahtaʔ niksahhass niksahti nõksatama ku [sa] astudõʔ ja ku sõ̭ss jaɫg niksahhass, sõ̭ss vai 

nõrgahha `maahha Se Kos 

nikuĺ nigula nigulat 1. nigulapäev: 6. detsember nikuĺ om `ütsätõi·śs`kümnel `tetse·mbril (vana kalendri 

järgi) Se 2. pühak Nikolaus (Nikolai) Nigula `puuśli ette oĺl jäänül‿laḿbikõnõ paɫama Se 

`niɫbõ `niɫbõ `niɫbõt (limaselt) libe tuha vesi om `niɫbõ Se 
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niɫbõstuma niɫbõstudaʔ niɫbõstuss niɫbõstu libastuma| Vrd nilvõstuma  

`nilgma `nilguʔ nilg nilǵ nilu nülgima vanast niɫuta as t́siku Se Sa  

`nilgnõma nilõdaʔ `nilgnõss nilõśs nülituks muutuma `oĺti nätäĺ `aigu sääl `rossõ vi̬i̬ seeh, jalaʔ hämmeʔ, 

vot mille `varba `vaihhe oĺlin‿nii niɫõnuʔ nigu veridse oĺliʔ Se Kos 

nilvõstuma nilvõstudaʔ nilvõstuss nilvõstu libastuma hopõń helähhüt́ `t́suutkõsõ ni [ma] niɫvõstu `oĺgi 

päält `maahha Se Kos| Vrd niɫbõstuma 

nimeline nimelise nimelist nimeline  

nimeseʔ pl nimeste nimesit nimmed nimeseʔ ommah‿`haigõʔ, nimeste peräst [ma] saa aik‿kumaruisi 

`laskaʔ Se  

nimi nime nimme nimi; nimetus minge jumala nimegaʔ! (hüvastijätu soov) Se; timä tu̬u̬d nimme tu̬u̬ poisi 

kuuldõh nimmaśs Se; määne pini, sääne nimi Se; a ku tarõh [me] ait‿`tsuuri, nii sai kraṕst kätte, ku 

`tundsõ nime ka Se Kos  

nimitämä nimitäʔ nimitäss nimit́ nimetama  

`nimmama nimmadaʔ `nimmass nimmaśs mainima timä tu̬u̬d nimme tu̬u̬ poisi kuuldõh nimmaśs Se; Vaśso 

tuĺl kodo ni nimmaśs esäle, et paṕp nii üteĺ Se Kos  

`nimme nimelt, meelega mis‿ti röögide `ü̬ü̬se, a mi jäl `nimme lauliʔ Se 

nimäʔ~ näʔ pl näide näid nemad näil oĺl säidse `liitret `liikvat üteh `kihlätse `aigu Se Pod; 

`määntsekese nä oĺlik‿ku kirbukõsõʔ Se  

nińn nińni `nińni lill  

nińnikene dem < nińn  

niṕp niṕi niṕpi trääs uba `häitsess, näläle või jo niṕpi näüdädäʔ Se  

niŕk niŕgi `niŕki isutu, närb  

nisa nisa nissa nisa lat́s `tahtsõ `väega nissa, mugu anna ja anna Se; kõ̭iḱ ilm sü̬ü̬, väidsega ei lõigadaʔ, 

lavvalõ õip‿pandaʔ? – imä nisa Se Kos; peräst lat́s nakaśs `ikma, imä pańd `väelüsi nisa `suuhhõ Se 

nisakõnõ dem < nisa  

nisaline nisalise nisalist rinda imev, rinna- ku naaśõl oĺl nisaline lat́s, tu̬u̬ lämmiśt latsõlõ sanna man vett 

Se V  

nisu nisu nissu nisu  

nisu- nisust saadud, nisujahust tehtud, nisu- ku sooda oĺl, sõ̭ss tet́ti `hapnõst piimäst nisu jahugaʔ 

`kuurnikka Se Kos 

nitsõh ~ nitsõʔ `nitsõ nitsõht niis (kangaspuudel) lavadsõkõnõ kangass `koeti katõ `nitsõgaʔ Se; otsani 

vanast kutsuti `oṕlanõ kiri, siss tu̬u̬ `koeti linast, `pańti nelä `nitsõgaʔ kirp `siĺmä Se  

niäʔ vt nimäʔ 
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no noh no noorõst käve [ma] iks jaɫagap‿Petserehe Se| Vrd noh 

noʔ nüüd a mis noʔ viga, [tüdrukud] lääväp‿Petserihe, `ostvas‿siidi sukakõsõʔ, kääväh‿hii-haa, olõ õij‿

jalolõ ḱulm Se Kos; no ommav‿vanadõkodoʔ, vanast oĺlip‿puhadeĺnäʔ Se Kos; vanast oĺl hädälit̀́si inäbä 

ku noʔ Se Kos 

noh noh (nii) noh, `präätüse i̬i̬st `maśti, sõ̭ss tu̬u̬ i̬i̬st saij‿jäln‿näs‿süvväʔ Se; rajas‿süüdeväʔ, noh täis‿
seiväʔ Se; `võtkõ noh, roobahhutkõ `peiu Se| Vrd no 

noheʔ vt `nuhḱma 

noheĺ, noheldaʔ vt `nuhklõm(m)a 

noid, noidõ vt nu̬u̬ʔ 

nokk noka nokka ~ noḱk noḱi noḱki nokk kikass `lindass tuŕa pääle ja nokaga pess Se Kos 

noḱkiʔ nüüdki kad́a noḱki vi̬i̬l ommap‿`perse pääl sinidse joonõʔ [peksust] Se Kos; meil [ikoon] noḱkit‿
tarõh nulgah üleväh Se Kos 

ńooʔ vt nu̬u̬ʔ  

noorik noorigõ noorikõt äsja abiellunud naine, noorik kiä lät́s `kaejat́silõ, toolõ pidi noorik `andma vü̬ü̬ 

Se; [ma] mälehtä, ku jos‿sai noorikõss, siss sai `saia viländ kütsäʔ Se; inne ku jo vakk lät́s takah, siss inne 

lät́siʔ noorõʔ, inne vakka säit‿tu̬u̬ noorigõ asõma arʔ Se Kos; vanast oĺl suurõmb tü̬ü̬ kõ̭iḱ noorigõ pääl Se 

Kos; ma ti̬i̬ iks tsõõrikidõ nõ̭nnuga tsuvvaʔ, nu̬u̬ʔ sünnüse noorikilõ ka `jalga Se Kos  

`noorskama noorsadaʔ `noorskass noorsaśs norskama| Vrd `norskam(m)a 

noorõbakõnõ komp dem < nu̬u̬ŕ  

noorõnõ noorõtsõ noorõst noor nip‿paĺlo oĺl [mul] hüvvä, ku uma mihega noorõtsõh iäh `eĺli Se  

noorõst noorena no noorõst käve [ma] iks jaɫagap‿Petserehe Se Kos; illośs oĺli ma noorõst Se; esä `ku̬u̬li 

noorõst arʔ Se; ku `siuhkõ sa noorõst oĺliʔ, a no olt `hanku jäänüʔ Se  

ńops ńopsi `ńopsi nööp, nöps ma mäletä, ku `puitsõʔ ńopsip‿`pańti mano (külge) ja langast ńopsiʔ Se  

norotama norotaʔ norotass norot́ norutama tütäŕ jäi lavva nuka pääle norotama ni es tulõki inäp üless Se  

`norskam(m)a norsadaʔ `norskass norsaśs norskama| Vrd `noorskama 

no/sama nüüdsama; kohe  

novembri/kuu november  

ńuhkatama ńuhkataʔ ńuhkatass ńuhkat́ kord või paar nühkima  

`nuhklõm(m)a noheldaʔ `nuhklõss noheĺ peksma, kolkima  

`nuhḱma `nuhkiʔ nuhk nuhḱ nuhi nuhkima  
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nui nuia `nuia kepp; malk; tokk kuŕalõ õ̭ks keṕpi [ma] kopuda, vihalõ `nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh (rhvl) 

Se; [sa] `naksit nuiagat‿tu̬u̬d last höörätämmä Se; käsikivi oĺl, sõ̭ss oĺl üt́s vits sinnäk‿kivile pääle pant sõ̭ss 

oĺl nui `pistü sääl siseh Se La  

`nuiama nuiadaʔ `nuiass nuiaśs nuruma, nuiama  

nukk nuka nukka nurk tütäŕ jäi lavva nuka pääle norotama Se; terät‿tougati nukka, nik‿kavva koonip‿
`peśti riih ärʔ, siss visati Se Kos  

nukutama nukutaʔ nukutass nukut́ raputama, viibutama kuŕalõ õ̭ks keṕpi [ma] kopudaʔ, vihalõ `nuia 

nukuda, tulgu uiʔ üteh (rhvl) Se  

nulgakõnõ dem < nulk leib suul `pańti lavva pääle, lavvarät́t aɫa, neĺlopooli `pańti lavvarät́il nulgakõsõ 

pääle Se 

nulgaline nulgalise nulgalist nurkne kolmõnulgaline ait `kriiti täüś? – `tat́rigu terä Se 

nulga/naańe nurganaine paaba mõśk iks latsõ ja nulganaist Se; vanaimä oĺl tark, avit́ nulga`naisi Se Kos 

nulk nulga `nulka 1. nurk Vaśso sattõ `vasta ah́o `nulka Se Kos; noil oĺl käsikivi nulgah Se 2. maakoht, 

kant  

nummõŕ `numbrõ nummõrd number a mul om `kukru kruvvõgaʔ, nut́t nummõrdegaʔ (rhvl) Se Kos  

nuṕp nupi nuppi nupp hõbõhhõnõ keṕp, kullanõ nuṕp? – rüä kõŕs Se  

nurama nurraʔ nura nuri nuruma üt́s nurra: mullõ osta, tõõnõ : mullõ osta Se  

nurisam(m)a nuristaʔ nurisass nurisi nurisema tütäŕ iks nurisass et ḱau iks ilosappa Se 

nuŕm nurmõ `nurmõ 1. põld lina kubu oĺl nurmõ pääl, kuut‿tõi nurmõst kodo Se; latsõ oĺlip‿pabosnikaʔ, 

nu̬u̬ veis‿sita `ku̬u̬rmit `nurmõ Se; olõ õim‿meil tü̬ü̬ asonõ ja olõ õin‿nuŕm risonõ Se Kos 2. rohumaa latsõ 

`aiva hobõsit `nurmõ Se Ja; mõtsa seeh oĺl nurmõ paɫa, sinnäk‿`käüti kokko ja kuĺatõdi Se; meil oĺlin‿
nurmõ pääl ka kõ̭igipooli lätteʔ Se 

nuŕmik nuŕmigu nuŕmikut väiksem lännik (2–4 toopi) 

nuŕm/kana põldpüü  

nut́ikõnõ dem < nut́t| kondiotsake  

nutsahhutma nutsahhutaʔ nutsahhut nutsahhut́ korraks imema, lutsima  

nutsutama nutsutaʔ nutsutass nutsut́ imema, lutsutama haŕokõnõ, ta sü̬ü̬ üiʔ, ta nutsutass vere arʔ ja 

[kana] `vaĺmist Se Kov; ma lasi püdälä `suuhhõ `pandaʔ, nii nutsut́ verd täüś nigu üt́s pulk Se Kos 

nut́t nut́i nut́ti 1. õienupp, -tutt 2. pea a mul om `kukru kruvvõgaʔ, nut́t nummõrdegaʔ (rhvl) Se Kos  

nu̬u̬ʔ ~ ńooʔ pl noidõ noid ~ nuid nood (endast kaugemal) `kiäki es võta timä käest noid sõ̭nnu arʔ 

Se;`väikesev‿viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ, noidõgal‿`laotõdi sitta Se; leevä veeren‿ńoo `koldõʔ oĺliv‿`väega 

magusaʔ Se; timäl kap‿paĺlo olõ õs noid liivapuu `maŕju, a noid saḿmi lubasi võttaʔ Se; imä nühe `ośjuga 

[lüpsiku] päält ärʔ ja seest kõ̭iḱ, noidõga võtt `väega `puhtahe Se S 

`nuumama nuumadaʔ `nuumass nuumaśs rammu söötma, nuumama  
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`nu̬u̬ḿma `nu̬u̬miʔ nu̬u̬ḿ `nu̬u̬mõ noomima  

nuum/vasik nuumvasikas  

nu̬u̬ŕ noorõ nu̬u̬rt 1. (ea poolest) noor; nooreealine meil ei või vannami̬i̬st `laskõʔ `nu̬u̬ri eläjit `kaema Se; 

noorõh [ma] häbendelli mehe˛essä ja immä Se Kos; tuĺl üt́s nu̬u̬ŕ naisterahvass, ni üteĺ et: kas mi̬i̬ või 

`naadas‿sukkaʔ elämä? Se Kos; a sul noorõmb poig, taa om nigu ahv́, pedäjä `nõkla pite ka lätt ülest Se; 

`vanna varikohe kõ̭iḱ lääväʔ, a `nu̬u̬rdõ varikohe tagasi lää äik‿`kiäkiʔ Se Kos 2. noor inimene tuĺl nooril 

tülü Se; noorõʔ ajavak‿kud́rakõsõp‿pähä, `väŕmväk‿küüdsekeseʔ, `väŕmvä huulõkõsõʔ Se Kos; [ma] võia 

arp‿puu`võismõga ussõ hińgekiʔ, õt las noorõp‿`puhkasõʔ Se Kos; `hindälgi no vaia häbendelläʔ `nu̬u̬ri Se 

Kos; sikkust oĺl paĺl o, noorilõ oĺl `pilkust kah Se Kos; noorõʔ nu̬u̬ jo tiiäki‿i `paastuʔ Se Kos 3. uus, 

värske, vasttekkinud; sag kuu kasvavast faasist keväjä püäʔ noorõ `kuugaʔ [lambaid] Se Kos 

nu̬u̬ŕ/paaŕ noorpaar nigu lät́s minemä tu̬u̬ nu̬u̬ŕpaaŕ, sõ̭ss esä lät́s lõigaśs leevä pät́si pää pääl [pooleks] 

Se S  

nu̬u̬t nooda `nu̬u̬ta noot muil siin es olõki `nu̬u̬ta es Se; merese omma üten‿noodaʔ Se V 

nõ̭al najal  

`nõ̭alõ najale lääsis‿su varanduss ka tuuɫõ `taiva `nõ̭alõ, sõ̭ss jääsis‿sa ka ni `vaesõst ku maʔ olõ Se J 

nõdõrm nõdõrma ~ nõdõrmõ nõdõrmat ~ nõdõrmõt 1. hällivibu raudlu̬u̬m om ülest pant, vanast last 

hällütedi, raudlu̬u̬m käve nõdõrmaga ülest `alla Se 2. abivahend terade uhmris surumisel teŕri surbuti, sõ̭ss 

tet́ti nõdõrmõgat‿tu̬u̬ `peḱli, `peḱligas‿surbuti Se 

nõgi nõ̭õ̭ nõkõ nõgi  

nõgi/kikass musträhn; must määrdunud (nägu)  

nõglad́sikõnõ dem < nõglat́s  

nõglakõnõ dem < nõgõ̭ĺ 

nõglat́s nõglad́si nõglat́sit nõelatäis `ku̬u̬ĺjalõ `pańti nõ̭gõĺ `rinda ja nõglat́s ka `perrä Se; must nõglat́s, olõ 

õs villanõ, oĺl `paklanõ lang Se; oĺl nõgõ̭ĺ lehmä hanna seeh ja nõglat́ski oĺl peräh Se  

nõgõ̭ĺ nõgla `nõkla 1. (metall)nõel päternit pidi kudama nigu sukka nõgludõ nõglagaʔ Se; `ku̬u̬ĺjalõ `pańti 

nõ̭gõĺ `rinda ja nõglat́s ka `perrä Se; kõvõrakõnõ sedä`mu̬u̬du ravvanõ nõgõ̭ĺ oĺl Se; [tööjalatsite 

tegemisel]`võeti kabõ̭ĺ vai `paklist tet́ti pletenits, `aeti nõgla `perrä Se Kos; paik paiga pääl, lat́t lat́i pääl, 

a `nõkla olõ õis‿seeh olnuʔ? – kapstass Se; tsuvva nõ̭nalõ tetäss kolm `t́salka `sisse ja `ümbret‿`tsõ̭õ̭ri 

tõmmatass nõglaga tsuvva nõ̭na kokko Se Kov; ku [ma] päternit koi, siss tei lina keerusõʔ, sääne keeruss 

pidi olõma, et nõgla siĺmäle lät́s `perrä Se; `tsäŕkmeʔ nõglaga tsusitass nigu om kost kablaga võttaʔ Se 

Kov 2. okas; oga; a sul noorõmb poig, taa om nigu ahv́, pedäjä `nõkla pite ka lätt ülest Se Kos; sõ̭saŕ 

visaśs pedäjä `nõklu `maahha, sai suuŕ mõts Se 3. nõeljas moodustis huśs ai kat́s `nõkla (kaheharulise 

keele) suust `vällä, mi̬i̬śs üteĺ, et kaes‿śoo om katõ nõglaga huśs vi̬i̬l Se 

nõgõ̭lma `nõkluʔ nõgõ̭ĺ nõglu nõgli nõeluma päternit pidi kudama nigu sukka nõgludõ nõglagaʔ Se 

nõgõnõ ~ nõgõśs nõgõsõ nõgõst nõges 

nõia/kõld -kõlla -`kõlda reburaig  
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nõid nõia `nõida 1. nõid; nõidus sajah oĺl truuśka, kiä `mõistsõ lukõʔ nõia `vasta Se Kos; jaanipäävä `ü̬ü̬se 

kävevä nõial‿`lautõ pidi Se Pop 2. ravitseja, rahvaarst  

`nõidma `nõiduʔ nõid nõid́ nõiu nõiduma ku tä midägi `suḿpi `mõistnuʔ, timä `suḿpnu arʔ ja `nõidnu arʔ, 

a es, es saa Se  

`nõiduss `nõidusõ `nõidust nõidumine, nõidus mint‿tiiäk‿kes tälle T´siberih opaśs tu̬u̬ `nõidusõ arʔ Se; a 

no maduʔ oĺliv‿vanast inemisil `lastu `sääntsess noh `nõidusõ [loomaks] Se Pod 

nõ̭na nõ̭na nõ̭nna 1. (inimese, looma) nina imä murõht́, et kas seo nõ̭na no `jäässki rippa Se Kos; t́sia 

nõ̭nna `ańti lat́silõ, et sõ̭ss nakasõʔ `höste kirotamma Se; imä pańd puuviɫɫak‿kusõga nõ̭na pääle ja ki̬i̬t́ 

tu̬u̬d ru̬u̬ht Se Kos; ku [sa] läät `mõŕsa `mõisahe, käḱkü üin‿nõ̭nna `käüssehe (rhvl) Se; `käekesep‿`päśsi 

vaɫɫalõ ni oĺl Vaśso `vasta ah́o `nulka, nõ̭naluu `lahkiʔ Se Kos; rebäne jõvva õs inäp `piiri pitäʔ, liha nõ̭na 

all ja śoogu uiʔ Se 2. millegi esiletungiv ots viiso kuta kopõ̭l oĺl, nõ̭na kõ̭iḱ tsõõrik Se Kos; mul vana viiso 

nõgõ̭ĺ om, `tu̬u̬gak‿kapuda `kundsõ ja nõ̭nnu paranda Se Kos; tsuvva nõ̭nalõ tetäss kolm `t́salka `sisse ja 

`ümbret‿`tsõ̭õ̭ri tõmmatass nõglaga tsuvva nõ̭na kokko, tsuvva nõ̭na `tõmbass `körtsü Se Kov; [pastla] 

kundsal oĺl kõ̭õ̭kolt‿t́salgakõist, a nõ̭nalõ lõigati viiś`t́salka Se 3. muud sääl (pommitamise ajal) tohi is 

nõ̭nnagi `vällä tsusadaʔ Se Kos 

nõ̭na/rät́t taskurätik kodo [ta] tuĺl käńgäldäʔ vai paĺastõ `jaɫgugaʔ, maŕaʔ nõ̭narät́iga `saapa seereh Se  

nõ̭noldõ ninuli  

nõrgahhama nõrgahtaʔ nõrgahhass nõrgahti nõrkema; minestama pińgiʔ ommam‿meil `keŕkoh vanno 

jaost ja kiä ärʔ nõrgahhass Se; ku [sa] astudõʔ ja ku sõ̭ss jaɫg niksahhass, sõ̭ss vai nõrgahha `maahha Se 

Kos  

nõrgahtumma nõrgahtudaʔ nõrgahtuss nõrgahtu jõuetuks muutuma, nõrkuma munõvoori [ma] nõrgahtu 

`maahha arʔ, nii tuĺl uni Se Kos; ku mullõ sõ̭na tuĺl sinnäʔ, ma nõrgahtu `maalõ Se 

nõrgakõnõ dem < nõrk `kuurniga kohetuss olõ õs ni sakõ ku leevä tahass, tu̬u̬ oĺl iks nõrgakõnõ Se; `pańti 

kohetuss pańni pääle, tu̬u̬ olõ õs sakõ, tu̬u̬ oĺl nõrgõmb, nõrgakõnõ, tu̬u̬ ju̬u̬śk `pańni pite laḱka Se 

nõrgutama nõrgutaʔ nõrgutass nõrgut́ vedela(ma)ks tegema  

nõristama nõristaʔ nõristass nõriśt nõrutama `sõira ti̬i̬ʔ nii: panõʔ kohopiim patta, piim pääle, ajaʔ `ki̬i̬mä 

ja siss nõrista arʔ Se Ts  

nõrk nõrga `nõrka mitte tugev, nõrk, jõuetu; vedel lätt süä nõrgast (pahaks), siss [sa] heidäp‿piḱkä `maalõ 

Se; `muŕtass eläjä ärʔ, elläi saa nõrk Se; [ma] `naksi eśs kudama, es tulõv‿veeren‿nõrgaʔ (lodevad) es 

`miäkiʔ, kõ̭iḱ oĺl üteline Se; `pańti kohetuss pańni pääle, tu̬u̬ olõ õs sakõ, tu̬u̬ oĺl nõrgõmb Se  

`nõrkuma `nõrkudaʔ `nõrkuss `nõrku jõuetuks, nõrgaks muutuma päiv `otsa söömäldäʔ, õdagu sõ̭ss [ma] 

`nõrku jalost Se  

`nõrkuśs `nõrkusõ `nõrkust nõrkus ma inäp no võta õiʔ `viina, `nõrkuśs tulõ pääle Se  

nõstang nõstangu nõstangut kandam nimät‿toolõ imäle pańniʔ iks nõstangu hüä Se  

`nõstma `nõstaʔ nõst nõśt nõsta tõstma Vaśso või eim‿midägi `nõstar‿rasõvat Se; üte `käega nõśt `atra Se; 

ku õdago ago tuĺl, siss nõstõti lat́s käśsi pääle ja `vi̬i̬di `akna mano, üteldi: ago no pää, siss [lapse 

kätelhoidja] kääńd latsõ `perse `aolõ poolõ (öökaetuse ravitsemisest) Se  
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nõsõma nõstaʔ nõsõss `nõśsi 1. kerkima ku sooda oĺl, sõ̭ss tet́ti `hapnõst piimäst nisu jahuga 

`kuurnikka, nu̬u̬n‿`nõśsik‿`korgõhe Se Kos; ku `kuurnigat‿tet́ti rõõsa piimägaʔ, siss `pańti seppä 

mano, `laśti nõstaʔ `veit́kese ni `pańti munnõ Se; ku aho i̬i̬st `vatska tet́ti, siss `nõśsi timä kolm `kõrda 

üless Se 2. silmapiirile tõusma pääväkene olõ õs vi̬i̬l nõsnuʔ kuk‿kari oĺl jop‿paɫa maad kotost `kaugõlõ 

aet Se Kos  

`nõtsku kõverasse, nõtku  

nõvv nõvvu `nõvvu nõuanne; nõusolek tu̬u̬l ei olõr‿raha juvvaʔ, tu̬u̬ and tu̬u̬d `nõvvu Se  

`nõudma `nõudaʔ nõud nõud́ nõudma, kategooriliselt küsima  

nõ̭õ̭ vt nõgi 

näʔ vt nimäʔ  

nädselmä/hain vesihein seo om nädselmähain, taad t́siaʔ `väegas‿sööväh‿`höste Se  

nädälide ~ nädälde igal nädalal, nädaliti  

nädäline nädälidse nädälist nädalane  

näe ~ näet vaat(a) no näet tetäsek‿kõ̭iḱ maǵahhuss-söögiʔ Se J; näet `riihhi `peśti käsitsilt Se  

nägemine nägemise nägemist 1. silmanägemine, nägemisvõime 2. kohtumine  

nägemä nätäʔ näge näḱk ~ `näie näe 1. silmadega tajuma, nägema; silmama eik‿kuulõʔ ei näeʔ ni `höstek‿
ku näi Se Kos 2. kogema mia elämäldäʔ, tu̬u̬ nägemäldäʔ Se; hüv́vi `päivi [ma] olõ nännüʔ, kõ̭kkõ olõ 

nännüʔ Se; ku no seo põlvõ rahvass taad sõta `näesi eiʔ Se Kos 3. tunnetama, aimama  

nägo näo näko ~ ńago ńao ńako 1. nägu ku [rase] näḱk koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `johtu `käega nii 

`pandaʔ, nii `saigi pleḱk ńao pääle Se Sa; nii paĺlo oĺl `moośkõ, [ma] mahadi ja kaid́si ńao i̬i̬st Se Kos 

2. välimus, väljanägemine  

näid, näide vt nimäʔ 

näid́sik näid́sigo näid́sikot ~ näit́sk `näit́sko `näit́skot teenijatüdruk a paṕil oĺl sõ̭ss tu̬u̬ naańõ salahuisi 

võõdõt ja paṕp üteĺ, et seo om meil näid́sik Se Kos; seo olõ õin‿naańe, seo om näid́sik ja näid́sigo latsõʔ Se 

Kos; paṕp üteĺ näid́sikollõ, et vaja neol‿latsõʔ `ilma `saataʔ Se Kos; sai sõ̭ss tu̬u̬l näid́sikol kat́s last, üt́s 

tütäŕ, tõõnõ poig Se Kos 

`näie vt nägemä  

näio näio näiot neiu jummaĺ hoiat‿toda näiot, kiä joodikõlõ lätt mehele Se; näiol um kõrik kõrraline, 

suviviɫɫost `seĺgist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos 

näit́sk vt näid́sik 

näḱkümä `näüdäʔ näüss näḱkü paistma, näima  

näĺg nälä `näĺgä nälg uba `häitsess, näläle või jo niṕpi näüdädäʔ Se; ku eśs ei mõistaʔ, siss näĺg `näütäss, 

ohk oppass Se  

`näĺgüm(m)ä näĺgüdäʔ `näĺgüss `näĺgü nälgima  
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nälä/aig näljaaeg  

näläne nälädse ~ nälätse näläst näljane  

närvehhümmä närvehhüdäʔ närvehhüss närvehtü 1. närbuma 2. väsima, jõuetuks muutuma ku [sa] ärn‿

närvehhüdeʔ, siss saa aik‿kohegi minnäʔ, siss taht piḱkä `hiitäʔ Se  

närähhämä närähtäʔ närähhäss närähti õrisema, urisema  

nätäĺ nädäli nädälit nädal keedeti suuŕ paatäüś suṕpi, neĺli viiś`pańgi lät́s sinnäs‿`sisse, siss toda nätäĺ 

`päivi (terve nädala) `sü̬ü̬di Se; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿kõ̭iḱ vallalõ, nätäĺ `aigu kõvak‿külmäʔ, siss `küĺmit‿
toroʔ arʔ Se Kos 

`näüdäʔ, näüss vt näḱkümä 

`näütämä näüdädäʔ `näütäss näüdäśs 1. näitama; osutama kiä kui ańd, keɫ kui arm näüdäśs (lubas) Se 

Kos; ku eśs ei mõistaʔ, siss näĺg `näütäss, ohk oppass Se; uba `häitsess, näläle või jo niṕpi näüdädäʔ Se 

2. õpetust andma  

nööräkene dem < nü̬ü̬ŕ ku ma oĺli `tüt́rik, sõ̭ss oĺlik‿kõ̭õ̭ poolõs‿`saapa jalah nööräkeisigaʔ kerikohe 

minnäʔ Se  

nügäne nügädse nügäst nüüdisaegne ma olõ nügäne inemine Se  

`nühḱmä `nühkiʔ nühḱ `nühke nühi nühkima imä nühe `ośjuga päält arʔ nüśsigu ja seest kõ̭iḱ, noidõga 

võtt `väega `puhtahe Se S; liharaasaga nühiti pańn üle Se Kos  

`nühḱsäm(m)ä nühästäʔ `nühḱsäss nühäśs kergelt nühkima; kord või paar tõmbama  

nühr nührü `nührü nüri  

`nührümä `nührüdäʔ `nührüss `nührü nürinema savikausih `nührüse väidse ärʔ Se V  

`nüsmä `nüssäʔ nüss nüśs nüssä lüpsma ku `piḱne ḱau, siss `lehmä `nüsmä mingu uiʔ Se Kos; lehmäʔ jäik‿

ka `iltsõst `nüssäʔ Se; inne `päivä käve pääkaŕuss jok‿küllä pite, `puhkõ tu̬u̬d trupa, ai `lehmi `nüsmä `naisi 

Se Kos 

nüśsigukõnõ dem < nüśsik sääne puinõ nüśsigukõnõ Se Sa 

nüśsik nüśsigu nüśsikut lüpsik nüśsigul oĺl piibukõnõ kah, kost kurnadaʔ Se Sa; imä ai iks luvva `raaksit 

sinnä nüśsigu `piipu kah, puhaśt kõ̭iḱ ärʔ Se Sa  

nüüd nüüd, praegu vanast oĺl sarahvańnil kaarusõ alap‿`pantu, nüüd ommas‿siidikesep‿`pantu Se; nüüd 

ommak‿kõ̭gõsagamatsõs‿söögiʔ Se Sa; ammuss [ma] oĺli lat́s, nüüd vanainemine Se  

nü̬ü̬r nöörä `nü̬ü̬rä ~ nü̬ü̬ŕ nööri `nü̬ü̬ri nöör nöörägak‿käḱiśt `hindä `puuhhõ Se V; havvõ `aeti pää 

lõpuśsist nöörä `perrä Se V; ma lät́si `kaŕja, võt́i nööräga torbagap‿paari `tsu̬u̬gõ üteh Se Kos; naistõ 

`saapa oĺlir‿resenkidõgaʔ, nu̬u̬ resenka `vinnüʔ, olõ õs `nü̬ü̬re Se Kos 
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O 

odavappa odavamini  

odo·t oot! oot-oot!| Vrd ot  

oh pahameelt, kirumist või vaimustust, üllatust väljendav hüüatus oh hädäkene, [ma] arh‿harisi 

suidsutamisegaʔ Se Kos  

oh́aʔ vt uh́aʔ  

ohemb vt `ohkõnõ 

ohembahe õhemini  

oheŕd oheŕdi oheŕdit oherdi lammaśs teḱk sinnäʔ uma tarõ `sisse oheŕdi muɫgu ja lät́s sinnä oheŕdi `muɫku 

Se 

ohi/lõ̭ig ohelik, köidik hobõsõ oĺlik‿`kõrvusi,`pańti ohilõ̭iagak‿kińniʔ Se 

ohk oha `ohka häda, hingevaev ku eśs ei mõistaʔ, siss näĺg `näütäss, ohk oppass Se; ku vähä midä tiiät, 

siss kõ̭nõlat uma oha arʔ Se  

`ohkama ohadaʔ `ohkass ohaśs ohkama  

`ohḱma `ohkiʔ ohk `ohke ohi ohkima| Vrd `oihkma  

`ohkokõnõ `ohkokõsõ `ohkokõist õhukene lavva pääle võtõti tu̬u̬ [vatsa] kohetuss, latsutõdi arʔ tiĺlokõsõss, 

`ohkokõsõss Se; villaguk‿`koeti, `pańti üt́si sukka, siss nii näʔ oĺliʔ `ohkukõsõʔ Se Kos| Vrd `ohkõnõ  

`ohku, `ohkut vt ohuʔ 

`ohkõbast madalamalt  

`ohkõnõ `ohkõsõ `ohkõist 1. õhuke kussõḿ jalaga hõõruti tuha pääl, sai `ohkõnõ Se; susi kõ̭õ̭ ileśt ki̬i̬lt 

ohembast nigu täl saass magõhhõp helü Se; poravik õ̭ks um padi, üt́s soŕt om ohembat Se| Vrd `ohkokõnõ 

2. madal (vesi)| Vrd õhukõnõ 

oht ohu `ohtu õnnetus, viletsus ku ḱago tulõ [kevadel] `urba, saa `ohtu paĺlo Se Kos  

`oht́jass `oht́ja `oht́jat ohakas  

`oht́ja/t́sirgukõnõ ohakalinnuke  

ohuʔ ~ ohut `ohku `ohkut õhuke  

`ohv́re/kivi ohvrikivi  

oi ~ oiʔ imestus-, kirumishüüatus oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕjä, `taivakõnõ, olõss 

lugõnun‿ni kirotanuʔ Se 

oiatama oiataʔ oiatass oiat́ korraks oigama  
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`oiduma `oidudaʔ `oiduss `oidu ujuma, vee all olema tõõsõ poolõ päält oĺl `oidunu põdõ̭ŕ üle seo poolõ 

pääle Se| Vrd ojoma  

`oiguma `oigudaʔ `oiguss `oigu leigenema  

`oigõ `oigõ `oigõt leige `määntse `oigõ `vi̬i̬ga vai külmäga, mingass kiä `kuuma `leibä hämmäśs Se Kos  

`oigõlt jahtunult, jahedalt  

`oihḱma `oihkiʔ oihḱ `oihke ohkima | Vrd `ohḱma 

`oinakõnõ dem < oinass mi̬i̬n‿`näeki is, ku susi tuĺl `pindre alotsit pite `lümpsälä `lümpsälä ni haaŕd tu̬u̬ 

`oinakõsõ tüŕri pite `säĺgä Se S 

oinass `oina oinast oinas, jäär lõigatut oinast kutsutass paru Se 

`oio vt ojoma 

ojahhama ojahtaʔ ojahhass ojahti korraks oigama, oiatama  

ojoma oioʔ ojoss `oio ujuma | Vrd `oiduma  

ojotama ojotaʔ ojotass ojot́ ujutama  

ola/luu õlavarreluu täl oĺl ola luu arp‿põrahhudõt Se  

olg ola `olga kehaosa: õlg kõ̭õ̭ mul rinnuh pusk ni `oɫga lei jop‿pusu Se; Riia langasõt‿tuĺlil‿`lahkuk‿kõ̭iḱ 

ärʔ, muidu olal‿`lü̬ü̬bü üiʔ Se; vü̬ü̬ `pańti `pihta pruudi pu̬u̬l, nii üle ola `pańti, `üĺti pihavü̬ü̬ Se 

oĺg oɫõ `oɫgõ õlg vanast `ańti nu̬u̬s‿soḱidu oɫõʔ lehmile Se; `tõrdohe tet́ti taarilõ olist siɫd, kel olõ õs `oĺgi, 

tu̬u̬ tõi jalk‿kadajaossaʔ Se; `aeti olõk‿kot́i `sisse Se; rihhuga [ma] kohrudi `oĺgi pääle, sis jäl `naati 

sõkkama Se; ku olõ õs hainadsõ olõʔ `väega, oĺl hüä rüǵä, sõ̭ss tet́ti üt́sildek‿`kuukõsõʔ Se Kos; vanast, ku 

käśsigap‿`peśti, sõ̭ss hukka as `olgõ, maśsinaga `soḱva olõʔ arʔ Se Kos; mi̬i̬ʔ ei saaʔ ilm jumalaldaʔ üle 

olõ kõrrõ minnäʔ, ku jummaĺ eit‿tiiäʔ Se; hopõń helähhüt́ `t́suutkõsõ ni [ma] niɫvõstu `oĺgi päält `maahha 

Se Kos; õgast `ü̬ü̬sest `pańti lehmile nu̬u̬p‿piḱä oɫõ ette Se Kos  

olinõ olidsõ olist õlgedest tehtud, õlgne innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ (parem oma kehv kui 

võõra hea) Se  

oliss/mu̬u̬ -mu̬u̬ -mu̬u̬d kõrrepõld| Vrd olõmaa  

oluʔ ollõ olut ~ olt õlu [ta] võt́t ollõ ni lät́s ärʔ, vei olt paabalõ Se; sajalõ `ańti `viina, olt, tet́ti auväräʔ Se 

Kos 

olõ- õlg- vanast oĺliʔ oɫõ katusõʔ Se 

olõḱ olõgi olõkit olemine, olek  

olõma ollaʔ om oĺl olõ 1. (olemas) olema; asuma; elama ot sa suuanik, jätätkit‿`tütre vai puja põllu pääle, 

esi olõt oodussil ja `mõtlõk‿käńgäldäk‿kaibat kardokit Se; kuiss `vaesõstlatsõst vallalõ saasiʔ, ku õ̭nnõ 

uma lat́s olõsiʔ, a setä olõsi eiʔ Se Kos; tu̬u̬ üteĺ et ma jovva eśs ka olt (õlut) `ostaʔ, ma `üt́li: `olku ui nii 

torrõ õiʔ Se Pod; eläjä lööväs‿siĺmä `sisse, nu̬u̬, mis ommavav‿`vaɫgõʔ, sõ̭ss nu̬u̬t‿ti̬i̬ ei nii suurt vallu, nu̬u̬ 

ommav‿vagadsõʔ Se Pop; kut‿tõõsõl‿leeväʔ ahoh ommavaʔ, siss lõigata ail‿`leibä väidsegaʔ Se; nail olõ 
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õil‿`lat́si olõmahkiʔ Se 2. abiverb liitaegade koosseisus mustal rüv́vil muud es olõki is ku kaaruss oĺl koet 

nii `ümbrek‿`käüste Se  

olõ/maa kõrrepõld  

ommaʔ, ommavaʔ vt olõma 

oo hüüatus: oh vanami̬i̬śs üteĺ: oo, hud́o mi̬i̬ĺ, hud́o ki̬i̬ĺ, säänest kaŕust mat‿`tihka aik‿kodogi viiäʔ Se Kos; 

oo, meil `Petra `peĺgä äik‿`külmä Se; oo, tu̬u̬ [piimaliud] õ̭nnõ `vi̬i̬di `küllä kośtist Se S 

oodussih ootel 

oodussil rase ot sa suuanik, esi olõt oodussil, ja `mõtlõk‿käńgäldäk‿kaibat kardokit Se  

oodõnvaĺt oodõnvaĺdi oodõnvaĺt̀i kartulisort: oodenvalt  

oping opingu opingut õpetus| Vrd oppuss  

`oṕlanõ `oṕlasõ `oṕlast risttoimne otsani vanast kutsuti `oṕlanõ kiri, siss tu̬u̬ `koeti linast, `pańti nelä 

`nitsõgaʔ kirp `siĺmä Se  

`oplõma opõldaʔ `oplõss opõĺ osatama latsõʔ `opli õ̭nnõ ku̬u̬ĺ`meistrele `vasta Se  

`oṕma oṕpiʔ oṕp opõ oṕi õppima tütäŕ `väega `tahtsõ oṕpiʔ, a `pääkene es võtaʔ Se; mia oṕit, oṕit hinele 

Se; eläde ni oṕidõʔ, uĺlih ark‿ka koolõdõʔ Se Kos; mullõ opaśs uma imä ja ma eśs ka opõ Se 

oppama opadaʔ oppass opaśs õpetama mullõ opaśs uma imä ja ma eśs ka opõ, küläst saa eiʔ oppajat Se; 

sak‿ka tii is maa `muɫka ṕaalt ja `taiva `täht́i ṕaalt, sinno ka iks om opat Se Kos; üt́s uma külä inemine 

opaśs `lat́si, taɫɫa piteh käve Se Kos; lat́silõ [me] opassiʔ: ar‿tit‿tulgu ui õdagu, õdagu vanah‿haɫvas‿
`sõitvaʔ Se Kos; kuiss ti̬i̬ ni turagu olt, ma oppa teile Se A  

oppuss oppusõ oppust 1. õpetus| Vrd oping 2. õppimine  

opõtaja opõtaja opõtajat juhataja; kooliõpetaja opõtaja `võidsõ `pessäʔ, ku [lapsed] `kullõ õs Se 

ora ora orra ork tiiä äiʔ kuiss naid [puhituses]`lehmi võŕgitass, sääne ora om, `tu̬u̬ga [arstid]`tsuskasõʔ Se 

oŕakõnõ dem < ori  

orass orasõ orast oras  

oŕa/vits kibuvits  

org oro `orgo madal koht, org siih nakass `orga seeh laheng Se Kos  

ori oŕa `oŕja ori; orjus 

ori/hiŕs kiigevõll tet́ti sikaʔ, kuus sikka, orihiŕs ka `tu̬u̬di [kiigele] Se 

orik oriku orikut orikas| Vrd oŕo  

`oŕjama oŕataʔ `oŕjass oŕaśs kellegi heaks teenima; (võõrale) rasket tööd tegema käve ma `Suurdõ `järve 

`püüdmä [kalu] kinnastõgaʔ, süküśs `aigu `oŕssi hinnäst Se  

`oŕjuss `oŕjusõ `oŕjust orjus  



163 

 

oŕo oŕo oŕot orikas t́sika, ku om `lõikamadaʔ, kutsutass pahr, ku om lõigat, tu̬u̬ om oŕo Se| Vrd orik 

orrav orava oravat orav oraval om suuŕ hand Se Kov  

oŕs orrõ ort õrs; ritv, varb üle orrõ oĺl tõmmat rõivass, siss saiʔ inemiseʔ all `maadaʔ Se; ütte `otsa haŕk, 

`tõistõ `otsa haŕk. peräst `pańti oŕs `haŕkõ pääle, tuli tet́i ala ja `katla `pańti orrõ pääle Se; langaga 

pandasõk‿kaɫaʔ üle orrõ [kuivatamisel] Se; kalav‿`viśtäse śaal orrõ ṕaal Se Kos  

os vt olõma  

osa osa ossa osa, jagu  

osahhuma osahhudaʔ osahhuss osahtu nikastuma  

osi ośa `ośja osi lavvap‿pidi kõ̭õ̭ `ośjuga `hõ̭õ̭rma Se; imä nühe `ośjuga päält arʔ nüśsigu ja seest kõ̭iḱ Se S  

oss ossa `ossa oks `tõrdohe tet́ti taarilõ olist siɫd, kel olõ õs `oĺgi, tu̬u̬ tõi jalk‿kadajaossaʔ Se  

ossakõnõ dem < oss  

ossa/äǵli karuäke meil om ka üt́s ossaäǵli kardohkit `äestäʔ Se P 

ossõndama ossõndaʔ ossõndass ossõńd oksendama  

`ostma `ostaʔ ost ośt osta ostma meil oĺl jo `hindäst sääl tarõ ka ostõt Se; vanast `koeti kõ̭iḱ inäbä esiʔ, 

siss olõ õs ostõtuisi [riideid] Se; meil oĺlip‿poisiʔ ilma `ahnõʔ, meil ośtik‿kõrvalt maad Se; imäkesel iks 

`tahtu us lat́silõ `ostaʔ Se; ostõdu maaʔ kutsuti `puustusõ maaʔ Se; [ma] arh‿harisi suidsutamisegaʔ, 

`maalõ jättä jovva aik‿`kuigiʔ, karameĺkit olõ `ostnuʔ ja kõ̭kkõ Se Kos; pido pääle minnä oĺl `sukmańn, tu̬u̬ 

oĺl villanõ, ostõt Se; kapuda oĺli umast niidist `koeduʔ, olõ õs ostõduʔ Se 

ot hüüdsõna: oot ot sa suuanik, esi olõt oodussil ja `mõtlõk‿käńgäldäk‿kaibat kardokit Se| Vrd odo·t  

otav odava odavat odav mehesõ̭saŕ üteĺ nii, et naańe om ni otav ku sann: naańe koolõss, sann palass Se  

ots otsa `otsa 1. millegi algus- või lõpposa ma pańni kokko tu̬u̬ rüv́vi ja rai `kirvõga otsa `maahha Se; ütte 

`otsa haŕk, `tõistõ `otsa haŕk, peräst `pańti oŕs `haŕkõ pääle Se; määness tu̬u̬ säńg oĺl vanast, kutsuti 

kaśsipińk, nii üteh otsah pińk, tõõsõh otsah pińk Se; mi̬i̬śs tõi mõtsast kat́s halo `otsa Se Kos; tu̬u̬d `kaeti, 

ku `põrna `vällä `naati `võtma, kas edepoolõ ots om pad́õb vai tagapoolõ ots (sea põrnast 

ilmaennustamisel) Se Kos; paĺlo rahvast käve `väegaʔ, kaes‿siin oĺl üt́s ots, sääl kingoh oĺl tõõnõ ots Se 

2. otsasaamine, lõpp; surm mak‿kai kasetidõ pääl, sääl olõ õs `rahval `otsa (laulupeost) Se 3. laup, otsmik 

üt́s tark oĺl Petserih, `kaaŕtidõga kai, käe pääle kai ja otsa pääle kai Se Pop; ku jaanipävä hummogult 

`mõtsa `aeti `kaŕja, mõ̭ni tõmmaśs lehmäle tõrvaga vai `täütäga otsa pääle riśti Se Kos 4. väike olend, 

nolk  

`otsa 1. (millegi) peale, külge; vastu `sääntse hangup‿`pantu lakkõ, [ma] pańni naha hangu `otsa (naha 

parkimisest) Se Kos 2. (ajaliselt) läbi, kestel päiv `otsa söömäldäʔ Se; päävä maka ärʔ ja ü̬ü̬ `otsa, uni tulõ 

õiʔ ja järrä pääle Se 3. lõpule; kõhnaks, kurnatuks kua sai kõ̭kõ inne `viŕksega `otsa tu̬u̬d põrmadu `lauda 

piteh, toolõ üteldi et sas‿saat kõ̭kõ inne mehele kaʔ Se Kos; sas‿saik‿kõ̭kõ inne `viŕksega `otsa, sa `väiga 

viŕk Se Kos 

otsah 1. (millegi) otsas, küljes; peal(pool), tipus üt́s oĺl `katla, tõõnõ oĺl pańg kańnipuu otsah Se; sõ̭ss nimä 

[puupanged] `vi̬i̬ga vettü ärʔ ku `määntse `tõrdu oĺli otsah Se Sa; üte jala otsah (ühel jalal) `kaŕksi [ma] 

viiś`versta käńgäldäʔ Se 2. lõppenud; kurnatud 3. surnud [ma] mutku lahi huśsilõ `päähhä seeniss ku otsah 

Se  
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otsakõnõ dem < ots muntkõrra `kungut kah `maahha, ku pińgiotsakõsõ pääl istut Se 

otsani päris, täiesti mi̬i̬ oĺli otsanik‿koolimaja kõrval Se; [ma] oĺli otsani jumala söömäldäʔ, nii paastõti 

Se; otsani vanast `peeti õ̭ks kõ̭õ̭ `viisa Se; vesi oĺl otsani nii luḿbi vi̬i̬ arvuline, ku [ma] leevä kohetusõ 

pańni Se Kos; `kuvva `maia haŕoʔ harinasõʔ, śaal oldass otsani hädäh Se Kos 

otsast otsast, küljest; tipust inne iks [rukkivihu] ladvap‿`peśti `vasta `pińki ärʔ, teräʔ otsast Se  

ot́sikatsõp‿`paklaʔ pl otstakud (saadud linade esimesel sugemisel)  

`ot́sma `ot́siʔ ot́s `otsõ ot́si 1. otsima eśs tiiä äiʔ `õ̭nnõ `ot́siʔ, õ̭ńn ot́s hinnäst Se; häbü ot́s õ̭ks hüä paiga, 

au `arma asõma Se; T´siberih oĺl liisnat maad paĺlo, kõ̭iḱ lät́si paŕõmbat ello `ot́sma Se La; halv sõ̭na 

harinass, hüvvä sõ̭nna vaia `u̬u̬taʔ ja `ot́siʔ koońt‿tulõ Se 2. täisid (peast) otsima 3. indlema siss või õi 

tappa iḿmist, ku ta `pahru `otsõ Se; paṕil uma t́siga `otsõ jop‿`pahru Se Kos; paṕp kasvat́ `põrssat, siss 

`küüsse: ku paĺlo `aigu ĺatt, ku tä nakass `kuĺti `ot́sma? Se Kos 4. taotlema, üritama  

`otsmanõ `otsmatsõ `otsmast otsmine 

`otsmatsõp‿`paklaʔ pl otstakud`otsmatsõp‿`paklaʔ Se  

ots/paja leitseauk (rehetoas rehealuse vaheukse kohal) siĺmäs‿suurõk‿ku otspajap‿pääh Se  

 

P 

paa vt pada, `pandma 

paaba paaba paabat eit; ravitseja, sünnituse vastuvõtja paaba mõśk iks latsõ ja nulganaist ja mitu `tuńni 

vaot́ ja `vihtõ sannah Se; nu̬u̬p‿paabaʔ `väega śaal puhadeĺnäh `paĺssi jumalat Se; paaba `aŕstõ mu nii ark

‿ku, sannah tasõ ja savi paa pańd mullõ kõtu pääle õdagult Se; [ta] võt́t ollõ ni lät́s ärʔ, vei olt paabalõ Se; 

paabal oĺlis‿sõ̭naʔ (loitsud), tu̬u̬ sõ̭nõ, sai käsi `tervest Se; koess tu̬u̬ paabapala (eideke) jäi? Se; 

paabapalla tulõ õi kodogiʔ Se; teeda ikk, paaba murõhhass Se Pod  

paabakõnõ dem < paaba|eit pujakõnõ `eĺli ja paabakõnõ Se Pod  

paaba/praaśnik naistepüha viimasel kolma- või neljapäeval enne vastlanädalat maaśõnit̀sa kõ̭õ̭ kutsuti 

paabapraaśnik, naaśeʔ, `koŕssi `jauhha, sõ̭ss tet́ti olt (õlut) kaʔ, sai ü̬ü̬ ja päiv kuĺataʔ naisil 

Se -raha ämmaemanda tasu siss `pańti toolõ vanalõ naaśõlõ latsõ`vasta `võtmise i̬i̬st, õga üt́s pańd ni 

paĺlo ku pańd, tu̬u̬ kutsuti paabaraha Se 

`paakuma `paakudaʔ `paakuss `paaku paagatama, paakuma  

`paakõnõ dem < pada kulagu `suuruʔ `paakõnõ Se V 

ṕaal vt pääl  

`paalka `paalka `paalkat malakas, tokk  

ṕaalt vt päält 

paaŕ1 paari `paari 1. kaks kokkukuuluvat eset või olendit, paar [ma] lät́si `kaŕja, võt́i paari `tsu̬u̬gõ Se; 

kat́s `paari `saapit, inemine `eĺli iä Se Kos 2. umbmäärane arv: kaks-kolm, mõni  
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paaŕ2 ~ paariʔ pl `paarõ `paarõ kaelkoogud luhań oĺl kest `lauta, `pańti sinnä õdagu agana `sisse, siss 

`vi̬i̬di tarõst `paarõgak‿kuumav‿vi̬i̬ʔ pääle Se  

`paari abiellu ku neos‿sõrmusõ `muutu uiʔ, sõ̭ss mi̬i̬p‿`paari või‿eim‿minnäʔ, a ku sõrmusõ `muutusõʔ, sõ̭ss 

ĺaa `paari (abiellume) Se Kos 

paariline paarilise paarilist kaheämbrine suuŕ paariline pada Se 

paarih paaris; abielus  

paari/rahvass abielurahvas  

paaritam(m)a paaritaʔ paaritass paarit́ paaritama meil kolʔ iḿmist, kõ̭iḱ ommap‿paaritõduʔ Se Kos; paṕp 

üteĺ: mak‿ka paarida [emise] arʔ Se Kos 

paaritsillaʔ paarikaupa viiä es paaritsillaʔ Se  

paarõ paarikaupa  

paaś paasõ paast ahju paepõrand `tinte kuivati ahoh, `pańti paasõ pääle Se; laṕiga [ta] lei paast piteh, 

sõ̭ss sai ahi puhass Se  

paasa/päiv apostliku õigeusu kirikupüha paasapääväl oĺl Obinitsah kerik, eesti `preestri oĺl ja vinne 

`preestri, tu̬u̬ om ega `aaśtaga `augusti kuuh Se  

paast paastu ~pastu `paastu paast, paastumine vanast `peeti `paasta, noʔ ei `peetä eiʔ Se Kos; meil tet́ti 

`taari kõ̭õ̭ paastust Se; a no `peetä eip‿`paastu, tetä eis‿`sü̬ü̬kegi `sääńtsit Se; noʔ ei `peetä `paastu, mõ̭ni 

vana pidä Se Kos; paastu `aigu oĺl õgal ütel kroosovaʔ Se; lat́s võõrutõdi rinnast arʔ, toolõgi anda es jop‿

`piimä paastu `aigu Se Kos; `taĺsipühi `paastu oĺl kuuś nädälit Se Kos; no jo tiugatass õ̭nnõ et olõ õip‿

`paastu, üldäss tiiä äik‿kos paast jäi Se Kos 

`paastma `paastuʔ ~ `paastaʔ paast paaśt paastu paastuma vanast `surpti teŕri ja tet́ti `sääńtsit `sü̬ü̬ke ku 

paastõti Se; noorõʔ nu̬u̬ jo tiiäki‿i `paastuʔ Se; [ma] oĺli otsani jumala söömäldäʔ, nii paastõti Se; ma 

paaśti, jovva õi `paasta inäp Se; nop‿paast harvakult mõ̭ni Se Kos;`sü̬ü̬dävä sü̬ü̬ḱ om korron, ku paastõti, 

süvvä äs siss koronat Se; tu̬u̬d tiiä eiʔ, mink üle noid `päivi ni `väigap‿paastõti Se  

paastu- paastumisega seotud paastu piirak oĺl `maaslagaʔ ja sibuldõgaʔ, `siäti kardoka suṕi `sisse Se; 

kańõpi määts oĺl paastu sü̬ü̬ḱ Se; vanast surbuti teŕri ja tet́ti `sääńtsit paastu `sü̬ü̬ke Se; oĺl suvistõpühi 

`ri̬i̬di ja `ri̬i̬dine päiv paastu päiv Se; ku `sü̬ü̬dävä päiv oĺl, sõ̭ss `sü̬ü̬di lihagaʔ, ega pastupävä es süvväʔ Se 

Kos; `täämbä süvvä eik‿koronat, `täämbä om pastu päiv Se Kos  

paastu/kuu märts  

paat́ paadi `paati paat `vähkä tuĺl `väega paksost sinnäp‿paadi ala Se V; `päivä tüḱevä paadi aɫa `viɫɫo 

[vähid] Se V  

paboi paboja pabojat vene naiste tanu paboi oĺl lavanõ koet Se V 

pabojakõnõ dem < paboi maama üteĺ: not‿täl olõ õiʔ inäp piḱkä `lińket, taa om jo vana, täl om 

pabojakõnõ Se 

pabosnik pabosnika pabosnikka hobuseajajast laps sõnnikuveol latsõ oĺlip‿pabosnikaʔ, nu̬u̬v‿veis‿
sita`ku̬u̬rmit `nurmõ Se 
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pada paa pata 1. (raud-, malm)pada keedeti suuŕ paatäüś suṕpi, neli viiś`pańgi lät́s sinnäs‿`sisse Se; 

kardokaʔ kooriti ärʔ, sõ̭ss `pańti `ahjo kõrõhhumma ravvadsõ `paagaʔ Se; suuŕ paariline pada Se; muni 

pada pain kah, suṕp saa must Se V 2. savipott savidsõ paaʔ oĺliʔ Se; pato siseh keedeti teräsuṕp Se La; keɫ 

naba karaśs arʔ, toolõ `pańti pata kõtu pääle Se Kos; [ta] pess pess, pess ni kavva ku sääl paatäüś raha 

kannul aɫɫ Se Pod; vanast `aeti ɫangaʔ `ahjo `hauduma patugaʔ Se Kos; krõ̭õ̭nka oĺl verrev päält, kutsuti 

savi pada ja krõ̭õ̭nkanõ pada Se  

pad́a/kot́t padjapüür  

pad́akõnõ dem < padi2 tu̬u̬ [linaseemne] sari oĺl sääne pad́akõnõ, olõ õs harv Se Kos 

pad́alt tihedalt ku pad́alt külvät, sis saa ain‿nii terräv [hernes] Se 

padi1 pad́a `pat́ja padi `ku̬u̬ĺjat koolõtada õip‿pudsajadsõ pad́a pääle Se; nigu pad́i tet́ti, `pańti viht sinnäp‿
pad́ass ja sõ̭ss pad́alõ `pańti nii üt́silde nii viɫɫanõ punanõ lang ja tõisildõ ka `pańti viɫɫanõ punanõ lang 

(surija padja valmistamisest) Se S 

padi2 pad́a `pat́ja paks, tihe `väega suurõst om lännüki taa mõts, `väegap‿pad́ast Se; ku `põrna `vällä 

`naati `võtma, tu̬u̬d `kaeti, kas tagapoolõ ots om padṍb vai edepoolõ ots (seapõrnast ilmaennustamisel) Se 

Kos; naka aik‿ḱulm, mul padár‿`rõivas‿säläh Se; ku `tat́rik padi sai, siss saa as terräv Se Kos; poravik õ̭ks 

um padi Se; põrna `perrä `kaeti, et kas keväjä saa pad́õb lumi vai saa sügüse Se 

padispaa·ń padispaa·ni `padispaa·ni padespann  

pad́õb vt padi 

pae pae paed paas  

`paedaʔ vt pagõhhõma, pagõma 

pago pao pako (saapa)liist pao pääl tet́ti päternit Se P  

pagõhhõja pagõhhõja pagõhhõjat põgenik  

pagõhhõma `paedaʔ pagõhhõss pagõsi ~ pagõma `paedaʔ pakõ pagõsi põgenema `lambak‿kaḱik‿ket́iv‿

vallalõ ja pagõsi kodo Se Kov; kohegilõ saa aip‿`paedaʔ, piät kannahtamma Se  

pahandama pahandaʔ pahandass pahańd pahandama, tõrelema  

pahanduss pahandusõ pahandust pahandus, tüli kua tei esih‿`hindäle uma `uĺlusõga pahandusõ, `hälle nii 

kõvastõ, et `maalõ sattõ Se; tu̬u̬ piä es pahandustkiʔ (ei olnud pahanegi) Se; a ku nakatki illahhutma, siss 

tulõvap‿pahandusõʔ Se  

pahanõma pahanõdaʔ pahanõss pahasi pahaseks saama lat́s pahasi ärʔ, ni lät́s aida ala vai kõlgusõ ala 

Se Kos 

pahe/pu̬u̬ĺ pahupool  

pahr pahru `pahru kult t́sika, kua om `lõikamadaʔ, kutsutass pahr Se; paṕil uma t́siga `otsõ jop‿`pahru Se 

Kos 

paht paha `pahta varjualune sigadele, hagerik  

pahuss pahusõ pahust paise  
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pai paiu `paiu paju; pajukoor lakad́sik‿kaḱi [ma] ruttu arʔ, paiukoorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst lakad́siʔ 

Se; lõhmusõst (pärnakoorest) saavak‿kõvõmbaʔ viisok‿ku paiust Se; niidseviisoʔ oĺlip‿paiuniidsest Se  

paia vt paja 

paik1 paiga `paika 1. koht, paik häbü ot́s õ̭ks hüä paiga, au `arma asõma Se; sääl Petseri pu̬u̬l om hüä 

paik `väegaʔ ja üt́sindä poiśs ja rikaśs maja Se Pod; sukmańn oĺl kalõvanõ, oĺl kohe paŕõmbahe `paika 

minnäʔ Se Ts; üteh paigah lät́s kõ̭iḱ saja soest Se; suurõv‿vü̬ü̬ʔ oĺliv‿viietõi·śs`kümne langagaʔ ja 

katõ`kümne viiegaʔ, `pańti kohegi peenembähe `paika minnäʔ Se 2. singulari sisekohakäändeis: 

(ettenähtud, oma) kohal, kohale, kohalt ku ḱaut, ku heĺot, sõ̭ss olõ õi vallu, a ku `paika jäät, magama 

`hiität, siss tegevä eläjä vallu ja `surma Se Pop 

paik2 paiga `paika lapp, riide, naha või muu tükk tsuvval `kundsa võt́t mulgu, [ma] pańni paiga pääle, siss 

jälk‿käve Se Kos; paik paiga pääl, lat́t lat́i pääl, a `nõkla olõ õis‿seeh olnuʔ? – kapstass Se; [ma] lät́si 

`kaŕja, võt́i paari `tsu̬u̬gõ, esä lõigaśs paigak‿ka ala Se  

`paikama paigadaʔ `paikass paigaśs paika peale panema, lappima mul eläjä `väega `püüssüʔ, ma `paiksi 

`hindäle tsuvvak‿kah kaŕa man ärʔ Se; suurõtüḱü `lu̬u̬tõga oĺl laut arp‿pest, mi̬i̬p‿`paiksi arʔ ja säi arʔ Se 

Kos  

pail paila `paila pael rüüd́ niisama palistõdi alt ärʔ, sõ̭ss olõ õs setä `paila all Se 

pailakõnõ dem < pail  

pain painu `painu 1.värv eśs painõti musta painugaʔ Se 2. painutuspuu 

painahhutma painahhutaʔ painahhut painahhut́ (korraks) painutama timä saa aiʔ ütte `jaɫga painahhutap‿
põlvõst Se  

`painuma `painudaʔ painuss `paindu painduma sõrmõk‿ku puutõlvaʔ, painu uiʔ Se  

`painma `painaʔ pain pain paina 1. lõnga, rõivast värvima eśs painõti musta painugaʔ Se; ütevahe painõti 

`rossõgaʔ, eśs painõti Se 2. värvi andma  

painutama painutaʔ painutass painut́ painutama  

`paistma `paistaʔ paist paiśt ~ `paistõ paista 1. valgust või soojust kiirgama, paistma 2. näha olema, näima  

`paistum(m)a1`paistudaʔ paistuss `paistu 1. paistma oĺl iɫm iɫɫośs jap‿päiv `paistu Se Kos 2. näha olema, 

näima 

`paistum(m)a2 paistetama käsi lät́s `paistumma Se  

`paistuss `paistusõ `paistust paistetus  

`paistõma `paistõdaʔ (hrl impersonaalis) paistetama [ma] kai, jalg jo `paistõdass, piḱk elläi (uss) tsusaśs 

Se  

`paisum(m)a `paisudaʔ `paisuss `paisu paksuks minema, paisuma  

paisõh ~ paisõʔ `paisõ paisõht paise  

`paisõ/leht́ paiseleht  

paiu/harak pajuharakas, pasknäär  
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paiunõ paiudsõ paiust pajukoorest tehtud kadajaviisoʔ ommak‿kõvaʔ, kõvõmbak‿ku paiudsõʔ Se P 

paiu/piĺl pajupill paiupiĺl oĺl piha pääl, puumõ̭õ̭k oĺl puusa pääl, `minka vanast sõdõ Se Kos 

paja paja paia pajaaken ku ma `tüt́rik oĺli, noh ni et vaest `poissa tulõ paja ala `kaema, sõ̭ss pańni 

`määntse `rõivatüḱü `aknõ ette ja `vaɫmiss Se Kos 

paja/laud lükandluuk pajaakna sulgemiseks  

pakaĺ `pakla pakald takk `otsmatsõp‿`paklaʔ, `suikatsõp‿`paklaʔ Se 

pakk pako pakko puupakk  

paḱk paḱi paḱki pakitud ese(med), pakk  

pakko peitu; varjule, pakku hopõń lei pakko ja timä sattõ rat́tist `maahha Se Kos; ku‿mi `mõtsa lät́sis‿sõta 

pakku, siss esä üteĺ et `määńtsiid riista`puukõisi iks tulõ vaja Se Kos; nii `naksik‿kõ̭iḱ pinih‿`haukma ja 

kikkak‿`kiŕgmä, lät́s vanasitt pujagap‿pakku Se Kos 

`pakla/`ku̬u̬t́sli takukoonal  

`paklanõ `pakladsõ ~ `paklatsõ `paklast ~ `paklaist takune linatsõst `koeti `hammõ `käüseʔ ja `hammõ 

imä, `paklatsõst `hammõ jakk Se Kos; must nõglat́s, olõ õs villanõ, oĺl `paklanõ lang Se; jalarät́i oĺlip‿

`paklatsõ vai villadsõʔ Se; viisoʔ oĺlip‿`pakladsõʔ Se Kos  

`pakma pakkuʔ pakk paḱk paku pakkuma  

pakokõnõ dem < pakk ma võt́i pańni pakokõsõ pääle imä `vahtsõ rüv́vi ja rai otsa `maahha alt Se  

paks paksu `paksu 1. jäme, paks; tüse 2. rase maʔ eśs kogoni rehe `siugu, esi oĺli paks ja rehe `õkva Se 

3. tihe ku jämmel‿langaʔ, saa paks rõivass Se 

paksost 1. paksu kihina, väga palju `vähkä tuĺl `väega paksost sinnäp‿paadi ala Se V 2. sageli  

`paksu paksu kihina, tihedasti `hernekamma ka tet́ti: `herneʔ nu̬u̬ `jauhtõdiva ärʔ, siss keedeti `paksu 

(paksuks massiks) Se  

`paksuss `paksusõ `paksust jämedus, paksus   

pala pala palla 1. (väike) tükk, osa, pala hopõń hiit́ `auto ala, hopõń oĺl tüḱä, katõh palah ja `vankri oĺl 

katõh palah Se; aho man oĺl sääne suuŕ pet́solgass tett, sääl oĺlin‿nu̬u̬s‿seebipalaʔ Se; mi̬i̬m‿`Maaŕalõ sai 

timahava kat́skümmend paɫɫa tu̬u̬d `si̬i̬pi, `väegas‿suurõp‿paɫaʔ ja ilosaʔ Se Kos; [ta] ańd toṕsi `kohv́i ja 

lõigaśs pooɫõ `siĺki ja leeväpaɫa Se; otsani mõtsa seeh oĺl suuŕ niidüpaɫa Se; esä haugaśs leeväpala külest 

suutävve, visaśs edesi ja jälp‿`põimsõ seeniss ku leeväpalani sai Se; pido `aigo leeväpaɫap‿`pańti lavva 

`vi̬i̬ri pite, siss viinagaʔ `hämmü ärʔ Se; mõ̭nõl lei pää poolõst `askolka pallugaʔ Se; ma olõ nigu puupala 

üt́sindä Se; `pańti iks kuna määne liharaasakõnõ, leeväpala kuna `pańti [karja minnes kaasa] Se Kos; 

mõtsa seeh oĺl nurmõ paɫa, sinnäk‿`käüti kokko ja kuĺatõdi Se; pääväkene olõ õs vi̬i̬l nõsnuʔ kuk‿kari oĺl jop

‿paɫa maad kotost `kaugõlõ aet Se Kos 2. millestki halvustavalt või naljatlevalt ku olõ õis‿`siĺmi kaiaʔ, siss 

taa poiss kah iks imädse pala `hindälle saa Se; koess tu̬u̬ paabapala jäi? Se; paabapalla tulõ õi kodogiʔ 

Se; sügüsepoolõ sõ̭ss iks midägi `jaɫga [ma] `tsuśksi, tsuvvapalaʔ vai mia sai `jaɫga Se Kos 

paladaʔ vt palaha(m)ma 

palahham(m)a paladaʔ palahhass palasi kaarutama  
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palajakõnõ dem < pallai  

palakõnõ dem < pala kõ̭iḱ `aknakõsõʔ `määntsest lavvapalakõsõst ja hirrest [ma] tahvidsi `vällä Se Kos; 

ma olõ vana inemise paɫakõnõ, kiä jo surmaga `võɫgnik Se Kr; esäl oĺl üt́s vana hobõsõpalakõnõ Se L; 

[ma] tuĺlip‿paɫakõsõ (veidi, pisut) maad arʔ, siss `seie Se  

palama pallaʔ palass `paĺli 1. põlema seo saraja pańnimi peräh paɫamist Se; mehesõ̭saŕ üteĺ nii, et naańe 

om ni otav ku sann: naańe koolõss, sann palass Se; [ma] tulõ kodo, siih `mut́ku tuha lõhn, hüdsele kõ̭iḱ 

paɫanuʔ Se Kos; ma võta es künneld kätte paɫama, et mul umaʔ `rõiva man Se; kuk‿külä `paĺli, siss oĺl kat́s 

`versta mõtsah `kuuma Se Kos 2. valgust andma kraśsina anomakõnõ keśk tarrõ `paĺli, kolm neĺli voḱki 

`ümbre lavva Se Kos 3. kõrbema kardoka panõt `vahtsõlt `ki̬i̬mä, muna `sisse, esi iks seḱät kõ̭iḱ aig, muido 

paɫass perä ala (läheb kõrbema) Se  

paɫang paɫangu paɫangut 1. rutt 2. põleng 

palanu palanu palanut tulekahjus kannatanu, põlenu palanuk‿käveʔ eśs `koŕjamah [külas], a no palanut 

joht `kiäki ilma ka jätä es Se; `kõ̭iki palanu pääle (tulekahju hüvituseks) ka `ańti. hiideti muni rahamark 

kaʔ Se Kos  

paĺass `paĺja paĺast 1. paljas, ilma katteta säidse süld maa `lahkõss, ku naańe lätt `paĺja `pääga üle tarõ 

vai üle moro Se; kat́s `tüt́rikku, mõlõmba paĺastõ `jaɫgugaʔ Se Kos; inne `ḱauti `paĺja jalaga `rohkõp Se 

Kov 2. üksnes, ainult vanast oĺl sõir kõva, paĺass kohopiim oĺl, soolaterä ka sehen Se 3. tühi 

4. varanduseta, vaene  

palat́ paladi palatit maast kõrgemal asetsev varvuline loomasõim, polut  

palgaline palgalise palgalist palgaline  

paĺgnass~ `paĺknass `paĺkna paĺgnast ~`paĺknast kangarull  

palistama palistaʔ palistass paliśt (riide serva) palistama rüüd́ niisama palistõdi alt ärʔ, sõ̭ss olõ õs setä 

`paila all Se  

palk palga `palka töötasu, palk mi̬i̬śs ka oĺl sääne kehväne, tu̬u̬ ka jovva õs määnest `paɫka võttaʔ Se; külä 

koŕaśs pääkaŕussõllõ `palka rahaga ja leevägaʔ Se; pääkaŕussõllõ `maśti paɫk ja käve kõrru `sü̬ü̬mä 

[taludes] Se 

paĺk paĺgi `paĺki laasitud tüvi, palk laut oĺl palgõst tett, sammõĺ `vaihhõl Se Kos;`umma `siĺmä näe eip‿

`paĺki, at‿tõõsõ `siĺmä näet arp‿purugiʔ Se Kos  

`paɫkama paɫgadaʔ `paɫkass paɫgaśs palkama mi̬i̬s‿sai kup‿paĺlokõsõ rahha, siss paɫgadas‿sait hobõsõ Se  

paĺl1 paĺli `paĺli ümmargune mänguasi: pall mi̬i̬l‿lei kumanit̀sa sügüselt, oĺl puinõ ku seo paĺl ja keṕik‿ka 

käeh Se 

paĺl2 paĺli `paĺli tantsupidu: ball  

pallai palaja palajat voodilina, palakas vanast kutsutagi is säńgülina, kutsuti pallai Se  

`paĺlalt naturaalselt, lisanditeta mesi om `paĺlalt makõ Se 

paɫɫa/pu̬u̬ĺ linane õlakate või vaipseelik  

pallav palava palavat väga soe, palav a tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ, tege `puhta tü̬ü̬, pallav ni halluśs Se 

Kos 
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pallav/tõbi (mõlemad osised käänduvad) tüüfus nip‿paĺlo [ma] `heitö, et jäi palavahe tõppõ Se Pod; tu̬u̬ jäi 

palavahe tõppõ ja `hiusõ kõrt jää es pää pääle Se Pod  

`paĺli vt palama 

paĺlo1 `paĺlo paĺlot mitu, palju  

paĺlo 2 1. rohkesti, palju nip‿paĺlo [ma]`heitö, et jäi palavahe tõppõ Se Pod; mul om paĺlo `hõimo Se Pod; 

nipaĺlo elät, kupaĺlo om suditõt Se Kos 2. hoopis, märksa 3. erakordselt, väga, liiga kad́a kiä vi̬i̬l segähhäse 

ku̬u̬rt `sisse sinnäʔ [kohupiimale], sõ̭ss om iks paĺlo hää Se Kos 

paĺlokõsõ kuigivõrra, mitte palju kirstu mano pandass ka paĺlokõsõ `kündlit, seenesnä `aigu panda as 

paĺlokõsõ Se; mi̬i̬s‿sai kup‿paĺlokõsõ rahha, siss paɫgadas‿sait hobõsõ Se 

paĺlond palju, rohkesti vanast olõ õs tu̬u̬d sitta ka nii paĺlond Se Sa 

paĺloss kui palju (siis) paĺloss (kuigi palju) tä elläs‿`saaki is, `pi̬i̬trepävä timä räüt́ (jäi voodisse) ärʔ, inne 

maasõlit̀sa `ku̬u̬li arʔ Se 

`paĺloss paljuks (panema)  

`paɫɫuss `paɫɫusõ `paɫɫust palvus eelä õdagu oĺlik‿külänaaśep‿`paɫɫuisi lugõnup‿paŕgigaʔ Se; t́sassona man 

`peeti siss tu̬u̬d `paɫɫust Se Kos; seenesnä om `ku̬u̬ĺja paɫɫuss õdagide Se  

`pallõma pallõldaʔ `pallõss pallõĺ 1. soovi või palvega kellegi poole pöörduma [ma] `õkva hüä sõ̭nagap‿

`paɫssi Se 2. jumalat paluma, palvetama massas‿sada `ruublit arʔ, sõ̭ss iä sullõ mastõrah `tervüist 

paɫɫõldass Se; kolm `aśja om, mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ 

Se Kos  

paĺmik paĺmiko paĺmikot värvilistest villastest lõngadest palmitsetud nöör, palmik  

paĺmitsama paĺmidaʔ paĺmitsass paĺmit́s palmima [ma]`hiusõgap‿paĺmidsi kossaʔ kokko vahru `mu̬u̬du 

Se Ts 

palmõh ~ paɫmõʔ`palmõ palmõht arm, vorp paɫmõʔ ja raan, mõlõmbat‿tähendäse ütte Se; tuĺlil‿lehmäk‿
kodo, sõ̭ss kõ̭igil `palmõʔ sälä pääl, joonõʔ Se  

palo1 palo pallo kuiv liivane männik, palu tah palo pääl kanarikku pite `ḱauti kaŕagaʔ Se Kos; tulgõ iks 

ülest latsõkõsõ, `ku̬u̬t́slikõnõ u̬u̬t, ku eit‿tulõ ülest, ma vi̬i̬ iks `ku̬u̬t́sli `pallo paɫama Se Kos 

palo2 tükiviisi, tükkidena leib oĺl lõigut arʔ jo tarõh `pańgi palo Se 

palohk palohka palohkat pohl  

palo/nõid vaskuss -`taḱjass -`takja -`takjast islandi samblik 

palotama palotaʔ palotass palot́ 1. põletama `ku̬u̬ĺja `rõivap‿palotadasõ arʔ Se; `śakslanõ paɫot́ mi̬i̬k‿külä 

`maahha Se Kos; rüäʔ `häit́siʔ, väĺgiga palot́ rüä ärʔ, palama es lähäʔ Se; saṕp lastass pudõlahe, ku midä 

arp‿palotat, sõ̭ss `tu̬u̬ga võiat Se 2. kõrvetama, pruunistama mi̬i̬p‿palodi `kohv́i vanast Se  

`paĺsidõ paljukesi, mitmekesi oɫõ õs `paĺsidõ taɫoh, noorõʔ õ̭ks oĺlivaʔ Se; kat́s kolm tüḱkü oĺl noid 

`istõliisi, olõ õs `paĺsidõ Se J 

 `paĺto `paĺto `paĺtot mantel, palitu haŕonahadsõp‿`paĺto kraeʔ Se  
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palõh ~ palõʔ `palgõ palõht nägu, pale  

pan vt `pandma  

`pandma `pandaʔ pand pańd panõ 1. paigutama, asetama; seadma `sukmańni oĺlim‿mustaʔ, `proimidõ 

mano `pańti verrev siid ́Se Ts; kõ̭iḱ ilm sü̬ü̬, väidsega ei lõigadaʔ, lavvalõ õip‿pandaʔ? – imä nisa Se Kos; 

sannalõõnat kot́ti panõ õiʔ ja tõõsõst `pu̬u̬ĺbäst ka hoia aiʔ Se Kos; mak‿kai, midäss esä pand taa kiŕbidsä 

`ahjo Se Kos; ku kotoh koolõss, siss pandass `ku̬u̬ĺja põrmadohe vai `pinke pääle Se; vanast oĺl 

sarahvańnil kaarusõ alap‿`pantu, nüüd ommas‿siidikesep‿`pantu Se; muna [sa] kloṕidõ arʔ ja panõdõ 

`vahtsõlt suṕiduk‿kardoka `ki̬i̬mä Se; pangu uih‿`hinda `hindälle, las ilm pand Se Kos; külmä `vi̬i̬ga pant 

taaŕ saiś kavvaba `väŕski Se Kos; käügu uis‿sak‿`käŕknägaʔ, pangu ui `uśsi `pauknagaʔ (rhvl) Se Kos; 

määnest `kiŕjä [kududes] sa `tahtsõ, säänest sa pańni Se; ku tulõkah́o om, kiä rassõjalaline om, pangu uik‿

koheki kätt, sinnäk‿kohe käe pand, sinnä jääss tu̬u̬ tulõkah́otäht́ Se J; [masinatega] olõr‿`rätsüse `pehmess 

ärʔ, kos sa nu̬u̬p‿panõdõʔ Se 2. heina, vilja kokku panema tü̬ü̬mehep‿pańnip‿paŕõbat `haina, `riibmaʔ jäiʔ 

`maahha mädänemä Se 3. kiiresti kuhugi liikuma või midagi tegema 4. mingit tegevust või seisundit esile 

kutsuma ja oĺl jo `kiisla kohetuss pant Se Kos 5. mingit tegevust alustama, hakkama 6. salvama; nõelama; 

pistma mul m i̬i̬śs oĺl `kaugõl hainal ja sõ̭ss huśs pańd arʔ jala Se Kov 7. üles raiuma, üles laduma; 

ehitama seo saraja pańnimi peräh paɫamist Se; pańnimi siiäʔ maja Se; vanast oĺl Irboskahe pant kolp‿

puhadeĺnät Se Kos 8. sundima, käskima olõss ma olnon‿nadsa·ĺnik, ma vi̬i̬l `pandnut‿teid Pelikov̀va 

hainalõ `ḱauma Se Kos; ku tu̬u̬d vanna `aigu pandasi no elämä siss [ma] taha ait‿taha aiʔ Se Kos 

9. pidama, arvama 10. teesklema 11. lisama 12. selga, jalga panema ni paṕp lät́s siss pańd põɫɫõ ette 

Se Kos  

pańg pańgi `pańgi 1. pang, ämber inne kirstu `sisse`laskmist `amtõdi kõ̭õ̭ pańgiga havvast vett `vällä Se; 

leib oĺl lõigut arʔ jo tarõh `pańgi palo Se; üt́s oĺl `katla, tõõnõ oĺl pańg kańnipuu otsah Se; pańgi oĺlip‿

`puitsõʔ Se Sa 2. ämbritäis tu̬u̬ sääne puinõ nüśsigukõnõ, sinnäl‿lää es `pańgigiʔ Se Sa; keedeti suuŕ 

paatäüś suṕpi, neĺli viiś`pańgi lät́s sinnäs‿`sisse Se  

pańgiline pańgilidse pańgilist pangene, ämbrine  

pank panga `panka pank  

pańn pańni `pańni (prae-, küpsetus)pann vanast olõ õs `pannõ, kutsuti `laatkakõsõʔ Se; `pańti kohetuss 

pańni pääle, tu̬u̬ olõ õs sakõ, tu̬u̬ ju̬u̬śk `pańni pite laḱka Se; ahoh pańni pääl küdseti `pliine Se; [ma] 

seenel‿lähädi ärʔ, siss pańni `vahtsõst pańni pääle, praadõ arʔ Se Kos; rüäʔ `häit́siʔ, väĺgiga palot́ rüä 

ärʔ, küd́si ärʔ nigu pańni pääl Se 

pannamaaŕa pannamaaŕa pannamaaŕat apostliku õigeusu kirikuteener vanast kutsuti pannamaaŕa kõ̭õ̭, a 

no kutsutass salumsik, pannamaaŕal oĺl ka halat́ säläh Se 

pant `pantu `pantut see, mis on pandud  

pańt pańdi `pańti pant oĺliva mul nu̬u̬ hõpõ keediʔ ja rahak‿küleh, tu̬u̬ pańni `pańti Se  

`paośsih paos, peidus  

`paośsihe pakku, peitu  

`paośsist paost, peidust  

`paṕli `paṕli `paṕlit pappel  
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paṕp paṕi paṕpi apostliku õigeusu vaimulik paṕp tulõ seenesnät pidämä Se; paṕp käve talla pite kaʔ kõ̭gõ 

pühäsegaʔ Se Kos; a paṕil vanast olõ õs `õigust naist pitäʔ, a paṕil oĺl siss tu̬u̬ naańe salahuisi võõdõt Se 

Kos; t́siga lät́s alt paṕi `jalgu Se Kos; ka nii, jumala teno, kaeʔ, üt́s (põrsas) jo `omgi paṕi jaost Se Kos; 

mi̬i̬p‿pu̬u̬l kõ̭õ̭ pappõ raviti Se Kos  

`paprõkõnõ dem < papõŕ `pańti `sukri `jauhkõsõp‿puistati leevä kiku `vaihhõlõ ni `pańti `paprõkõsõ `sisse 

ni oĺl tu̬u̬ sü̬ü̬ḱ [paastu ajal] Se Kos 

`paprõ/raha paberraha  

papõŕ `paprõ papõrd paber ma mul om `papriid kah, mingat‿tuld läüdädäʔ Se Kos; `kaŕja ka [ma] lät́si, 

söögikene oĺl mul iks `paprõga `karmanigah Se Kos  

parak paragu paragut barakk a mis parak, lavvanõ, tu̬u̬ läḿmind piä äs Se  

paralik paraligu paralikku parajavõitu [ma] küt́i aho, hüä paralik kuum ahi Se  

parandama parandaʔ parandass parańd 1. parandama, remontima mul vana viiso nõgõ̭ĺ om, `tu̬u̬gak‿
kapuda `kundsõ ja nõ̭nnu paranda Se Kos 2. paremaks muutma  

paranõma paradaʔ ~ paranõdaʔ paranõss parasi 1. (haigusest) terveks saama päält latsõ [sündi] sisikund 

parasi arʔ Se 2. paremaks muutuma  

parass `parra parast sobiv, kohane, paras lina põ̭õ̭tka `tu̬u̬di nurmõst, käsi koĺgidsaga kolgõti tu̬u̬ põ̭õ̭tka 

arʔ, siss [ma] kai, kas ommap‿`parrap‿`pehmeʔ Se; luhanih tet́ti nu̬u̬m‿`mõśkmap‿`parrass nigu lehmäle sai 

viiäʔ Se  

pargõ salgana kuuvalunõ ü̬ü̬ oĺl `väega valluss, sõ̭ss käve nimä pargõ, a no olõ õi nännüki sussõ Se  

parhillaʔ praegu vilä`taari parhillaʔ ka tetäss Se; naańe `omgi salumsiga i̬i̬st parhilla kerikoh Se| Vrd 

parlaʔ  

paŕk paŕgi `paŕki hulk, salk, parv timä sinnäp‿paŕgi `sisse ĺaa ail‿`laulma Se; eelä õdagu oĺlik‿külänaaśep

‿`paɫɫuisi lugõnup‿paŕgigaʔ Se; mõtst́siaʔ tulõva paŕgi`viisi (hulgakesi) Se; paŕgiga saa ain‿nik‿kõvastõ 

põkadaʔ [kiike] Se  

`paŕkma `paŕkiʔ paŕk `paŕkõ paŕgi 1. parkima ma iks inäbä suvõl paŕgõ, suvõl om hüä väläh kammandaʔ 

Se 2. isukalt sööma mul oĺl hüä lehm, tälle vai midä `andnuʔ, timä `paŕkõ kõ̭iḱ Se  

`paŕkuma `paŕkudaʔ `paŕkuss `paŕku tumedamaks värvuma, parkuma  

parlaʔ praegu | Vrd parhillaʔ  

parm parmu `parmu parm  

`parra vt parass  

`parrakõnõ `parrakõsõ `parrakõist sobilik, parajavõitu  

paŕs parrõ part (rehe)pars edeh oĺli `väikop‿parrõʔ, takah oĺlip‿piḱäp‿parrõ rehel, `väikop‿parrõk‿kutsuti 

eüss, tu̬u̬ oĺl rehe aho suu kottal Se; neĺli part oĺl ja kolmõlt rinnalt oĺlin‿nu̬u̬p‿parrõʔ Se; siss [nad] võt́iva 

rihe parrõ, siss `naksiva timmä `mütmä siss Se  

paŕts paŕdsi `paŕtsi part mul ommap‿paŕdsiʔ ja haniʔ Se  
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paru paru parru oinas lõigatut oinast kutsutass paru Se; ku ma `hõika: paru, mis sa ti̬i̬t? sõ̭ss määǵ mullõ 

`vasta, mäḱätäss Se 

paŕõmb paŕõmba paŕõmbat ~ paŕõp ~ parõb paŕõba paŕõbat soodsam, kasulikum, ma lesädä¸ siss om 

jälp‿paŕõb, siss puusaʔ olõ õin‿ni halusaʔ, küleki halusaʔ Se T;`sukmańn oĺl kalõvanõ, oĺl kohe paŕõmbahe 

`paika minnäʔ Se Ts; `ku̬u̬ĺjalõ `pańti iks kõ̭gõ paŕõmb säńg Se; inemine taht ello paŕõbat ja kala ot́s vett 

süvebät Se Pod; mass iks om paŕõp kut‿täü Se; T´siberih oĺl liisnat maad paĺlo, kõ̭iḱ lät́si paŕõmbat ello 

`ot́sma Se La; koŕv (seljakorv)`pańti `höste ja kõ̭gõ paŕõmbit `hainu `täüś Se  

paŕõmbahe paremini  

paŕõmbakõnõ dem < paŕõmb  

paŕõmbuss paŕõmbusõ paŕõmbust paremus  

paŕõp vt paŕõmb 

pasa/`laḱja -`laḱja -`laḱjat sõnnikutalgul viimase koormaga tulija ku sitta `veeti ja `talgoh `oĺti, sõ̭ss 

pasa`laḱja jäi kõ̭kõ perämätse `ku̬u̬rmagaʔ Se Sa 

pasandam(m)a pasandaʔ pasandass pasańd pasandama 

pask pasa `paska vedel väljaheide, pask  

pask/rästäss ~ pask/rästäśs hallrästas  

paśs1 paśsi `paśsi bass mul veli ka mõiśt lauldaʔ, tu̬u̬ tei `paśsi Se Kos 

paśs2 paśsi `paśsi pass paśs `ańti Sibiräst, inne Sibirähe minekut olõki is `paśsi Se Kos 

pastu vt paast 

pastu- vt paastu-  

patanõ patadsõ patast patune no naav‿vanap‿poiśsmehe ommaj‿jo `väegap‿patadsõʔ Se Kos 

patt patu pattu 1. patt `ri̬i̬di om patt tuhaga `rõiviid `mõskaʔ Se Kos 2. vanakurat a merest tuĺl 

katõtõ·iśs`kümne `pääga patt `vällä Se Kos; [ta] võt́t kańõbi teräk‿`karmanigast ja visaśs patulõ Se Kos 

pat́tuss pat́tusõ pat́tust paksus; tihedus  

patukõnõ dem < patt  

pat́ukõnõ pat́ukõsõ pat́ukõist paksuke aho i̬i̬st `vatska tet́ti, kohetuss latsutõdi arʔ, tiĺlokõsõss, 

`ohkokõsõss, ni pio pat́ukõsõss Se  

paugahhuss paugahhusõ paugahhust paugatus mõtsa veereh üt́s talo `eĺli, tu̬u̬ kuuĺd paugahhusõ Se Kos  

pauk paugu `pauku 1. lask, pauk luhilaiva päält ańd kolm `pauku Se Ja 2. tugev löök  

`paukma `paukuʔ pauk pauḱ paugu paukuma  

`paukna `paukna `pauknat paukumine, paugatus käügu uis‿sak‿`käŕknägaʔ, pangu ui `uśsi `pauknagaʔ 

(rhvl) Se Kos  
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peeleʔ pl peelde ~ `pi̬i̬li `pi̬i̬li kangaspuud [ta] tuĺl kodo, siss naaśs jälp‿`pi̬i̬li `vällä kasima,`kanga `pi̬i̬li Se 

peeĺka peeĺka peeĺkat puukühvel vanast oĺlis‿`sääntsep‿`puitsõp‿peeĺkaʔ, `minkat‿teŕri visati Se  

peenemb vt peenüʔ  

peenembähe peenemalt  

peenikene peenikese peenikeist ~ `peeńkene `peeńkese `peeńkeist peenike, väikese ümber- või 

läbimõõduga; peenekoeline ku `peeńkese langaʔ, saa `peeńkene rõivass Se  

peeńokõnõ peeńokõsõ peeńokõist ~ `peeńkõnõ `peeńkõsõ `peeńkõist mitte jäme, peenike oĺl rohekõnõ, 

koh `tsaeti peeńokõsõss `väegaʔ verevä `nakriʔ Se Kos; hanguga pööreti peeńokõnõ kabõ̭ĺ Se Kos; lina 

seemen om `väegap‿peeńokõnõ Se Kos; oĺlip‿pirrukõsõl‿lahudup‿peeńokõsõst `väegaʔ Se; ku `peeńkõsõ 

langaʔ, saa `peeńkõnõ rõivass Se  

peenüʔ `pi̬i̬nü peenüt 1. väikese ümber- või läbimõõduga, peenike; peeneteraline, -kiuline 2. peen, pidulik 

suurõv‿vü̬ü̬ʔ oĺliv‿viietõi·śs`kümne langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ, `pańti kohegi peenembähe `paika 

minnäʔ Se  

peeriskellemä peeriskelläʔ peeriskelles peeriskelli korduvalt peeretama kardoka `pańti `ahjo 

kõrõhhumma, latsõs‿seiʔ nigu peeriskelli inne Se  

peerukõnõ dem < pi̬i̬r  

peerähhämä peerähtäʔ peerähhäss peerähti korra peeretama  

peeseldäʔ vt `pi̬i̬slemä, `pi̬i̬stlem(m)ä 

`peestämä vt peesütämä  

`peestüss vt peesütüss 

peesütämä peesütäʔ peesütäss peesüt́ ~ `peestämä `peestädäʔ `peestäss peeśt soojendama latsõv‿vaheʔ 

`aknõst ja lauliʔ: kõŕdsilińgi liigutajaʔ, kõŕdsipińgi peesütäjäʔ `tahtsõ `säĺgä `peestädäʔ Se; mi̬i̬śs peeśt 

sanna ja vei imä `sanna Se; jaɫaʔ om tuimaʔ ja külmäʔ, ma kõ̭igildõ peesüdä Se 

peesütüss peesütüse peesütüst ~ `peestüss `peestüse `peestüst soe jook või toit; endisaegne talgu- või 

pulmatoit: kuum piim koos sisseklopitud munadega või õllevirdega, millesse poetati sõira- või 

tatrakoogitükikesi peesütüss tet́ti kaarajahost, `pańti iks `piimä ka mano, tu̬u̬ sai sääne kipõ, olõ õs hää tu̬u̬ 

peesütüss Se 

peet `peedü hoitu, peetu  

pehelüsekene dem < pehelüss [ma] võt́i `väikese latsõkõsõ, pańni teḱi `sisse, vei `nurmõ, pańni 

pehelüsekese ala, mis põimõdu oĺl Se 

pehelüss pehelüse pehelüst sidumata viljavihk  

pehmeh ~ pehmeʔ `pehme pehmeht 1. pehme, mitte kõva käsi koĺgidsaga kolgõti tu̬u̬ põ̭õ̭tka arʔ, siss [ma] 

kai, kas ommap‿`parrap‿`pehmeʔ Se; ku käeʔ lahenuʔ vai mia, siss om lat́igõ rasvaga hüä `võidaʔ, lat́igõ 

rasõv tege `pehmest Se Pod; maśsinaga `soḱva olõʔ arʔ, vätsütäsep‿`pehmest Se Kos 2. heasüdamlik, leebe  

`pehmehe pehmelt `sääntsek‿kiriväʔ [herned], nu̬u̬k‿ki̬i̬ is `pehmehe Se  
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pehmekene dem < pehmeh| pehmevõitu  

`pehmümä `pehmüdäʔ `pehmüss `pehmü pehmeks muutuma  

pehmütämä pehmütäʔ pehmütäss pehmüt́ pehmitama  

pei vt pidämä2  

`peia, peie vt pio  

peig/mi̬i̬śs peigmees peigmehel oĺlil‿lajav‿vü̬ü̬ʔ, tu̬u̬l oĺl kat́s vü̬ü̬d pihah Se; peigmehe sugulasõp‿päädeti 

Se; ku vakarahvass lät́s peigmehe poolõ, siss śaal `ańti jal `andõʔ Se S 

`peio vt pio 

`peit́li `peit́li `peit́lit peitel  

`peḱli `peḱli `peḱlit uhmrinui oĺl sääne `surbmise `peḱli, puu `peḱli Se; utõti utõti nikavva ku `peḱli sai 

kesvä `ku̬u̬riga kokko Se V; teŕri surbuti, sõ̭ss tet́ti nõdõrmõgat‿tu̬u̬ `peḱli, `peḱligas‿surbuti Se; kaarak‿
kahriti `huhmrõh, `peḱliga pesseti `huhmrõh Se  

`peḱlikene dem < `peḱli mul ka määne `peḱlikene om, `minkas‿soḱkiʔ Se 

peĺg pelü `peĺgü kartus, hirm no olõ õih‿häpü eip‿`peĺgü Se  

`peĺgämä pelädäʔ `peĺgäss peläśs kartma, hirmu tundma, pelga ma ku soe `uńtsiʔ, siss [ma] `peĺksi Se; 

vanasitt `riśti `peĺgäss Se Kos; poripot́t `peĺgä äs tuld es midägiʔ Se; vanast peläti, häbendeldi, oĺl häümaa 

Se Kos; mu imä laśk soonõverd, [ma] `peĺksi et arj‿ju̬u̬sk no veri kõ̭iḱ Se Kos; hainalosõ iks tuvakut 

`peĺgäseʔ Se Kos  

pelusk peluski peluskit vikihernes  

pelü/maa kartmis-, pelgamiskoht vanast oĺl `perreh pelü`maada, hällü takah häü`maada (rhvl) Se Kos  

peńds peńdsi `peńdsi pension kerikist kińgiti puhadeĺnähe, rahvass vei, no muialt saa es, vanast `peńdsi 

olõ õs Se Kos 

peńn peńni `peńni peenrahaühik: penn saa õs `peńnigiʔ Se Pod; no minga mi esä mata, ku sa ilma 

peńnildäʔ Se Pod  

peo vt pio 

pereh ~ pereʔ `perre pereht pere keɫ kui pereh oĺl, nii suuŕ oĺl põɫd Se; vanast oĺl `perreh pelü`maada, 

hällü takah häü`maada (rhvl) Se Kos  

perehvaaĺka perehvaaĺka perehvaaĺkat varajane hommikueine, pruukost perehvaaĺkass kala oĺliʔ, sibula 

su̬u̬lli̬i̬ḿ, teŕri `ańti, kaara `kiislat, kamma Se 

perehvaa·tka perehvaa·tka perehvaa·tkat varajane hommikueine, pruukost vaja süvväs‿śu̬u̬m`aigu, pitäp‿

perehvaa·tkat, a mingaʔ, eil‿`luitsat eil‿`liuda Se  

pere/mi̬i̬śs peremees peremi̬i̬śs ni magasi, künnäŕpää pańd `vasta maad jah, ku tu̬u̬ rimpsahtu ja üless ja 

rehele Se| Vrd perremi̬i̬śs 
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peri 1. pärit 2. päralt 3. mingi liikumisega pärisuunas peri `sõklu lät́sin‿nu̬u̬t‿teräʔ Se 4. järele 

lińdi`traktorigaʔ ma üteh jovva aim‿minnäʔ, a Pelaruśsile peri ka anna aiʔ ( ei jää maha) Se; imä ańd peri 

(nõustus) kaʔ, es keeläʔ Se 

perimä peŕriʔ peri pere 1. surnut kirikus mälestama 2. pärima, pärandust saama  

periss täiesti, üsna, päris periss rinnalit̀́si om jäänüm‿`maalõ, ku imä ark‿koolõss Se  

`pernanõ `pernasõ `pernast perenaine `pernanõ teḱk söögi rebäsele kaʔ, aja `sü̬ü̬mä ja magama Se Kos; 

kiä oĺl unitsõp `pernanõ, tu̬u̬ jäi iks kaŕagak‿ka `maahha Se  

pero pero perro peru  

`perrekene dem < pereh üt́s läśknaańe oĺl, täl lastõ `perrekene oĺl Se Kos  

perre/mi̬i̬śs peremees no om egaüt́s perremi̬i̬śs umalõ rahalõ Se Ts| Vrd peremi̬i̬śs  

perril perilä perilät ree seljatugi mul saań om ja periläʔ Se Kos 

`perrä 1. (ruumiliselt) taga(pool), järele, taha havvõ `aeti pää lõpussist nöörä `perrä Se V; mul vana viiso 

nõgõ̭ĺ om, toolõ `kuḿpihki aja langa `perrä Se Kos; kõvõra jalaga t́sura laśk iks pu̬u̬ĺtõist pu̬u̬ĺtõist takast 

`perrä (lonkajast) Se 2. (ajaliselt) hiljem, pärast(poole) imä `ütless lat́silõ i̬i̬st, latsõʔ `ütlesep‿`perrä Se 

3. kõrvale 4. järgi, alusel, vastavalt; eeskujul põrna `perrä `kaeti, et kas keväjä saa pad́õb lumi vai saa 

sügüse Se 5. alles, säilinud 6. osutab hangitavale objektile mehe˛esä lät́s Pelikov̀va `hainu `perrä 

kat́skümmend `versta talvõl Se Kos; koh oĺl nulganaanõ jäi `haigõst, `pańti hopõń ette, jäl hilläkeiste 

tsõdsõlõ `perrä Se Kos 7. väljendab heakskiitu haivasski kitt `perrä (aevastus keset vestlust näitab jutu 

tõepärasust) Se Kos 8. osutab kontrollimisele või väljaselgitamisele omma kerigu vanõmbaʔ vai toorossaʔ, 

kerigu `perrä `kaeja muidoki Se L 

perseh ~ perseʔ `perse perseht ~ perst tagumik, perse istutass pääle, nigagu perse ärp‿`pit́süss `istuh Se 

Kos; ilmaśaldaʔ anda aip‿`perstki lakkuʔ Se; ku õdago ago tuĺl, siss nõstõti lat́s käśsi pääle ja `vi̬i̬di `akna 

mano, üteldi: ago no pää, siss [lapse kätelhoidja] kääńd latsõ `perse `aolõ poolõ (öökaetuse ravimisest) 

Se; kad́a noḱki (vaata nüüdki) vi̬i̬l ommap‿`perse pääl sinidseʔ joonõʔ, kat́s sinist ju̬u̬nt [peksust] Se Kos  

persilde istukil  

peŕv perve `perve kallas  

perä 1. põhi kardoka panõt `vahtsõlt `ki̬i̬mä, muna `sisse, esi iks seḱät kõ̭iḱ aig, muido paɫass perä ala 

(läheb kõrbema), tu̬u̬d ka oĺl Se; sõ̭ss õ̭ks mi̬i̬s‿sei puulivvast ja köŕbe `ru̬u̬ga rohe peräst Se 2. tagaosa, 

pära latsõ hällükenegi oĺl `ku̬u̬rma perä `küĺge köüdet Se; ma `istõ [vankri] perä pääl, jalaʔ üle perä maah, 

ku käänätüse pääl keerähhüt́ inne tu̬u̬ perä, nii kõrraga sattõ rat́tist maha Se; peräpu̬u̬lt pää poolõ tet́ti 

lehm likõss Se 3. laiem või nõgus ots, kaha 4. lõpuosa, ülejääk, jäänus poisin‿niidiʔ, naaśõk‿kańnik‿kokko 

ni riibip‿peŕri Se; täl oĺl jo nii `väikene toṕsikõnõ, a säält vaia juvvaʔ, vaia perä ka vi̬i̬l ala jättäʔ Se 

perä- viimane; tagumine, tagu- `täämbä om perä õdak `ku̬u̬ĺjal kotoh ollaʔ Se; ku perä pät́s jo `leibä, sõ̭ss 

pangõ leevä kohetuss Se  

peräh 1. (ruumiliselt) järel, taga; külge kinnitatud sülemät vaia `väega peräh kaiaʔ Se Sa; noh, hüäʔ 

hannaʔ oĺli jo keśvil peräh, `sääntseʔ Se; oĺl nõgõ̭ĺ lehmä hanna seeh ja nõglat́ski oĺl peräh Se 2. kõrval 

[ma] `koŕja seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh Se V 3. pärast, hiljem peräh immä (pärast ema surma) oĺlis‿
sajaʔ Se 
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perä/kõrd viimaks, viimati jaanipäävä `ü̬ü̬se kävevä nõial‿`lautõ pidi, peräkõrd `saadi tiidäʔ, siss `pańti 

tappa laudaʔ Se Pop -kõrra viimati, lõpuks a peräkõrra nakaśs `ju̬u̬ma Se; [peiedel]`kut́jat võõdõtass 

kõ̭gõ innõ, a `kiisla tuvvass peräkõrra vi̬i̬l Se; eih‿haaru rõivast kavvõmbakõistõ, kulla latsõkõsõʔ, 

peräkõrra nakasõʔ häbehhüse `vällä tulõma (liiga lühikestest riietest) Se L  

peräline perälise perälist 1. osadest koosnev, osaline näiol um kõrik kõrraline, veerits viieperäline (rhvl) 

Se Kos 2. võitu  

perält kellelegi kuuluv, päralt  

perämäne perämädse ~ perämätse perämäst ~ perämäist kõige viimane, päramine ku sitta `veeti ja 

`talgoh `oĺti, sõ̭ss pasa`laḱja jäi kõ̭kõ perämätse `ku̬u̬rmagaʔ Se Sa; kiä perämätse sita`ku̬u̬rma `mõtsa vei, 

tu̬u̬ jäi sitträbäkuss Se Ts; siss jäi perämädsess tu̬u̬ asi, inäp es ti̬i̬ Se A; perämäne kipõń kõ̭iḱ täl `võeti 

arʔ, tu̬u̬ hopõń jäi Se 

perä/otsah lõpuks, viimaks velenaańe ańd uma säńgü mullõ `maadagiʔ, jät́t mullõ peräotsah 

Se -poolidsõʔ pl -poolitsidõ -poolitsiid kõlkad lina `si̬i̬mne aganakõsõʔ ja `määntseʔ `sääntseʔ 

peräpoolidsõʔ `ańti `t́siolõ Se S -regi kelk -`ri̬i̬kene dem < peräregi üt́s poiśs perä`ri̬i̬kesega kivil käve Se; 

[ma] pańni mõsu perä`ri̬i̬kese pääle ja kisi süvä lumõga jäl `mäele Se  

peräst 1. (ajaliselt) pärast, hiljem kuu ao peräst tulõ `maaŕa paast Se Kos; peräst lat́s nakaśs `ikma, imä 

pańd `väelüsi nisa `suuhhõ Se 2. tõttu, pärast mine eloiäst `türmä kallo peräst Se V; nimeste peräst [ma] 

saa aik‿kumaruisi `laskaʔ Se 

peräst/poolõ pärastpoole, hiljem  

perä/suṕp supipära peräsuṕp tet́ti `hindälle ni `tu̬u̬di mullõ kah peräsuṕpi Se 

`pesmä `pessäʔ pess peśs pessä 1. lööma, taguma [ta] pess pess, pess ni kavva ku sääl paatäüś raha kannul 

aɫɫ Se Pod; suurõtüḱü `lu̬u̬tõga oĺl arp‿pest (puruks löödud) taa tarõ Se 2. peksa andma või saama, 

nuheldes korduvalt lööma mis tetäʔ, `pińkesel jalaʔ arp‿pessedüʔ Se Pod; `pesken‿nigu minno vanast 

`peśti, ku ruvva kartokit puhasta as arʔ Se Kos; kaen‿no viimäte vi̬i̬l [sa] läät kińniʔ, et kaŕust peśsiʔ Se 

Kos 3. tagudes teri, koori jm eraldama; käsitsi reht peksma tu̬u̬d `pestüt `vihku [ma] rapahhuti ka vi̬i̬l Se; 

kaarak‿kahriti `huhmrõh, `peḱliga pesseti `huhmrõh Se; [ma] rehep‿peśsi `valgõst (päevavalgeks) arʔ ja 

at́i üless arʔ Se 4. masindama koh nurmõ pääl maśsinap‿`pesväʔ, nu̬u̬j‿jo `räütväʔ, nu̬u̬s‿`soḱvaj‿jo olõʔ 

arʔ Se; aur tuĺl `pesmä Se  

`pessümä `pessüdäʔ `pessüss `pessü pekstud, klopitud saama  

pesä pesä pessä 1. (linnu, looma) pesa musta`rästä jaost om pant `puuhhu pesä (pesakast) Se 2. vankri 

kere koɫmõr‿ratta pesät‿teḱk Vaśso halhoo·siɫõ Se Kos 

pesäkene dem < pesä  

`petmä pettäʔ pett pet́t petä tüssama, petma, valetama pettäk‿ka võit, petän‿nigu takah tüllü tulõ õiʔ Se 

Kos; kohopiim `pańti vi̬i̬ `sisse, tu̬u̬ oĺl vi̬i̬piim, a lat́silõ kõ̭õ̭ peteti et seo om häräpiim Se; paaba`rõipõʔ, 

teil om ŕoon tett, at‿ti̬i̬p‿petäde et ritk Se Kos; illośs pereh oĺl, tu̬u̬d ma eip‿petä eik‿kitäʔ Se; [ta] käve 

petteh, tu̬u̬ `mõistsõ `väega pettäʔ Se 

petsat́ petsadi petsatit pitsat  

pet́solgass pet́solga pet́solgat ahjukapp aho man oĺl sääne suuŕ pet́solgass tett Se  
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petäi pedäjä pedäjät mänd, pedajas mi̬i̬k‿kaibi `mõtsa pedäjä ala liiva koobaʔ Se; a noorõmb poig, pedäjä 

`nõkla pite ka lätt ülest Se Kos 

pia 1. peaaegu 2. varsti  

pia/`aigu peaaegu  

`piakõsõ üsna varsti, peagi  

pidi mööda jaanipäävä `ü̬ü̬se kävevä nõial‿`lautõ pidi Se Pop; valu vaśk ju̬u̬sk `raatõ pidi Se Kos| Vrd pite  

pido pido pito pidu pido `aigo leeväpaɫap‿`pańti lavva `vi̬i̬ri pite, siss viinagaʔ `hämmü ärʔ Se; pido pääle 

minnä oĺl `sukmańn, tu̬u̬ oĺl villanõ, ostõt Se  

pidokõnõ dem < pido sõ̭ss oĺl küläh pidokõnõ, määne oĺl kulänikene Se 

pidotamma pidotaʔ pidotass pidot́ pidutsema pu̬u̬ĺpühä oĺl siss tu̬u̬ pulm lät́s, pühäbä lät́s siss tu̬u̬ vakk, 

`i̬i̬spä siss jälp‿pidotõdi Se S 

pidämä1 pitäʔ pidä pidi piä 1. kohustatud või sunnitud olema muni ańd sada `ruublit pridanat, muni kat́s 

kolsata vi̬i̬l, pidi `andma Se 2. osutab millegi toimumise tõenäosusele või võimalikkusele  

pidämä2 pitäʔ pidä pidi piä 1. kusagil mingis olukorras hoidma või olla laskma, mitte vabaks laskma 

sugimise pińk oĺl ja ku olõ õs `pińki, sõ̭ss `peeti kińniʔ, üt́s pidi kińniʔ ja tõõnõ sugi Se; mat‿`tehnä õdagu 

`ilda ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst `peetäss üleväh Se Pop 2. säilitama, alal hoidma rebäne 

jõvva õs inäp `piiri pitäʔ, liha nõ̭na all ja śoogu uiʔ Se; mis parak, lavvanõ, tu̬u̬ läḿmind piä äs Se 

3. kestvamalt enda kasutuses või käsutuses hoidma a paṕil vanast olõ õs `õigust naist pitäʔ (abielluda) Se 

Kos 4. mingit tegevust või toimingut läbi viima t́sassona man `peeti siss tu̬u̬d `paɫɫust Se Kos; a no `peetä 

eip‿`paastu, tetä eis‿`sü̬ü̬kegi `sääńtsit Se 5. hooldama, hoolitsema 6. osutab kestvamat füüsilist või 

psüühilist seisundit tu̬u̬ piä es pahandustkiʔ (ei olnud pahanegi) Se; kuiss sa piät vihha, mi̬i̬p‿`präädi ka 

üteh, saa õs vihha pitäkiʔ Se Kos; timä mõist `naĺja pitäʔ Se 7. (millekski) arvama `eestläse piä äi 

hainalosit poganass, a meil `peetäss Se 8. kasutama, kandma (riideid, jalatseid) niid́siviiśoʔ oĺliʔ 

paiukoorõst, noid `peeti jo suvõl õ̭nnõ Se; mat‿`tahtsõ `tsu̬u̬gõ `väega pitäʔ Se; rüüd´, mis õgapäivi 

`peetäss Se 9. vastu pidama, kestma kundsalda sukk pidä kavvamba Se 10. kasvatama; viljelema meil esä 

pidi kotoh mäŕri ja `varsu kasvat́ Se Kos paṕp üteĺ: mak‿ka naka `põŕssit pidämä Se Kos  

piha/vü̬ü̬ õlavöö vü̬ü̬ `pańti `pihta pruudi pu̬u̬l, nii üle ola `pańti, `üĺti pihavü̬ü̬ Se  

pihl pihla `pihla pihlakas 

pihla/puu pihlakas  

piho piho pihho peoleo  

piht piha `pihta selja ülaosa; paiupiĺl oĺl piha pääl, puumõ̭õ̭k oĺl puusa pääl Se Kos; `mõŕsa imä köüt́ 

kosilasõlõ vü̬ü̬ `pihta Se Kos; vü̬ü̬ `pańti `pihta pruudi pu̬u̬l, nii üle ola vai Se; peigmehel oĺlil‿lajav‿vü̬ü̬ʔ, 

tu̬u̬l oĺl kat́s vü̬ü̬d pihah Se; saja `päät́mine `oĺlgi, kup‿`pańti vü̬ü̬ `pihta Se 

piht/kasuk ~ kask pihtkasukas 

pihu/peenikene väga peeneteraline  

piibaŕ piibari piibarit pasun  
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`piibli `piibli `piiblit piibel| Vrd `piid́li 

piibukõnõ dem < piip| tila nüśsigul oĺl piibukõnõ kah, kost kurnadaʔ, sääne piip kah Se Sa  

piibutama piibutaʔ piibutass piibut́ piipu suitsetama, piibutama  

piidakõnõ dem < piit `aknõpiidakõsõʔ, teil‿lavvakõsõʔ, kõ̭iḱ tahvidsiʔ Se Kos 

`piid́li `piid́li `piid́lit piibel  

`piid́likene dem < `piid́li  

piilkakõnõ piilkakõsõ piilkakõist väike puuhark kaaruspaela kudumiseks, kaarushark piilkakõsõga [ma] 

koi kaarusõʔ Se 

piim piimä `piimä piim piim siss ka `hapnõss ruttu arʔ, ku `piḱne ḱau Se; piim ja liha `oĺlgi korron Se Kos; 

vanast selle paastõti, et olõ õs lihhu nii ja lehmäʔ anna as `piimä Se; nu̬u̬p‿piimäm‿mis sandõlõ `ańti, `vi̬i̬di 

paṕilõ õ̭ńnistaʔ Se Kos 

piimä/annom (puust) piimanõu -lehm lüpsilehm -li̬i̬ḿ piimavadak -liud kauss kohupiimaga ku `istma 

`mińti, siss `võeti vadsakot́t ja piimäliud kah nii et kohopiim all ja sinnä või pääle, siss tu̬u̬ oĺl jäl piimäliud 

Se -mago mäletsejate mao osa: libedik 

 piimäne piimädse piimäst rohke piimaga; piimjas  

piimä/paaŕ kaelkoogud piimanõudega -su̬u̬ń piimajuha -vaheʔ ajavahemik, mil lehmad ei lüpsa  

`piinama piinadaʔ `piinass piinaśs piina, kannatust tekitama; piinama  

`pi̬i̬nü vt peenüʔ 

`pi̬i̬nüss `pi̬i̬nüse `pi̬i̬nüst peenutsemine tu̬u̬ oĺl inemise `pi̬i̬nüss Se Kos 

piip piibu `piipu 1. piip 2. puulüpsiku valamistoru, tila nüśsigul oĺl piibukõnõ kah, kost kurnadaʔ, sääne 

piip kah Se Sa; imä iks `väega mõśk sagõhe, ai iks luvva `raaksit sinnä nüśsigu`piipu kah, puhaśt kõ̭iḱ ärʔ 

Se Sa 

pi̬i̬r peeru `pi̬i̬ru peer  

piiŕ piiri `piiri piir rebäne jõvva õs inäp `piiri pitäʔ (söömises mõõdukas olla), liha nõ̭na all ja śoogu uiʔ 

Se; vanast oĺlin‿nu̬u̬p‿piiri kupõdsaʔ Se Kos  

piirak piiragu ~ piiraku piirakut pirukas täü `pańti iks piirakuss Se Kos; kruusap‿`pańti kuivaduʔ 

(kuivatatult) piirakulõ Se; piirakut viiä es `kaejat́sillõ, et sõ̭ss koolõss lat́s ärʔ Se; ku `sü̬ü̬dävä piirak oĺl, 

sõ̭ss `pańti rasõ̭v Se; talvõl ku hää ommak‿kuivadu poraviki ruvvast vai piirakust Se  

piiretüss piiretüse piiretüst piiritus ma tei hüä kõva viina ku piiretüse Se  

piiri/kivi piirikivi -mi̬i̬śs üleaedne, naaber -`pääsläne piiritaja 

piirits piiridsä piiritsät piirits, võrgukudumisvahend piirits oĺl katõ harogaʔ Se  

`pi̬i̬slem(m)ä peeseldäʔ `pi̬i̬sless peeseĺ ~ `pi̬i̬stlemä peeseldäʔ `pi̬i̬stless peesteĺ korduvalt soojendama 

laisa naisõga `pi̬i̬stlet elleh Se Kos 
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`pi̬i̬sümmä `pi̬i̬südäʔ `pi̬i̬süss `pi̬i̬sü soojenema jaɫaʔ om tuimaʔ ja külmäʔ, niäp‿peesü üiʔ ark‿kah Se Lu  

piit piida `piita (ukse)raam, piit `aeti Sibirähe, jäi kõ̭iḱ elo `maahha,[ma] ańni ussõ piidalõ suud ja lät́si 

`vällä Se 

pi̬i̬t́ peedi `pi̬i̬ti peet `pi̬i̬te vanast es tetäʔ (ei kasvatatud) Se; punadsõ peediʔ, kuŕgiʔ, tińdiʔ ja `taari valõti 

pääle, kutsuti sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ Se Kov  

`piit́nä `piit́nä `piit́nät (laadal müüdud) soe siirupijook, susla vana`aoline taaŕ kutsuti `piit́nä Se Kos  

`pi̬i̬tre/paast peetripaast a kad́a meil oĺl noʔ `pi̬i̬tre paast kaʔ viiśnädälit Se Kos -päiv peetripäev: 29. juuni 

(südasuve algus) ukj 12. juuli`pi̬i̬trepääväss tet́ti `sõiru Se;`pi̬i̬trepääväl kasuss ḱaol suu kińniʔ, ḱago inäp 

kuugu õiʔ Se Kos;`pi̬i̬trepävä aja vähḱ ku̬u̬rt Se V; `pi̬i̬trepävä timä räüt́ (jäi voodisse) ärʔ, inne maasõlit̀sa 

`ku̬u̬li arʔ Se  

piitsk piidsa `piitska piits  

piḱk piḱä piḱkä 1. (ruumiliselt) pikk piḱäp‿pińgiʔ, nu̬u̬t‿`tahtsõk‿ka liivaga `mõskmist Se P 2. (ajaliselt) 

kaua kestev siss ku sügüse piḱäʔ ü̬ü̬ʔ ja kõ̭iḱ hubisass ja habisass, siss joht taha ais‿siih elläʔ Se 3. rästik 

piḱk pańd jala arʔ ja lei hälvätüse mano Se V 

piḱk/elläi rästik kai, jalg jo `paistõdass, piḱk elläi tsusaśs Se  

piḱkä 1. sirgelt, sirgu 2. pikali munõ `viśksivap‿piḱkä `maalõ, et ei jovva joostaʔ Se V; lätt süä nõrgast, 

siss [sa] heidäp‿piḱkä `maalõ Se; ku [sa] ärn‿närvehhüdeʔ, siss saa aik‿kohegi minnäʔ, siss taht piḱkä 

`hiitäʔ Se 

`piklik `pikligu `piklikku piklik  

`piḱne `piḱse `piḱset äike, pikne piim siss ka `hapnõss ruttu arʔ, ku `piḱne ḱau Se; näet, kui lehmäle tu̬u̬ 

`piḱne võtt (lööb) `sisse Se; `piḱne `väegak‿kõvastõ käve, `piḱne lei talo paɫama Se Kos; ku `piḱne ḱau, 

sõ̭ss lehmä mano mingu uiʔ Se Kos; ku `piḱne ḱau, `viskat‿t́siŕp käest `maalõ, tä `tõmbass `piḱse mano Se 

Kos  

`piḱsekene dem < `piḱne 

`piḱse/pini kirju ööliblika röövik: päevakoer  

pikutama pikutaʔ pikutass pikut́ pikali olema, lamama, pikutama  

piḱälde pikali; piki, pikuti 

piḱäle pikali mint‿tagasi, `heitäp‿piḱäle Se 

piḱäline piḱälise piḱälist pikk, kauge tsõ̭gand kai, üteĺ: teil om piḱäline ti̬i̬ `jaɫgu aɫɫ Se Kos  

piḱält kaua, kauaks  

piḱä/pääle aegamööda, pikkamisi  

pilaḱ pilagi pilakit ~ pilahk pilahki pilahkit peerupiht, pilak  

pilet́ piledi piletit pilet  
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pilgahtum(m)a pilgahtudaʔ pilgahtuss pilgahtu välgatama, vilksatama mak‿kai ḱulʔ, et vari pilgahtu lumõ 

pääl Se 

pilgutõllõma pilgutõllaʔ pilgutõllõss pilgutõlli korduvalt pilgutama kabo kaess `kaartõst, `siĺmi pilost 

pilgutõllõss (rhvl) Se  

pilisemä pilistäʔ pilisess pilisi helkima  

`pilkama pilgadaʔ `pilkass pilgaśs 1. halvustama, pilkama, tögama 2. kimbutama, nöökima söögiga 

pilgata õs, võisõ rahu ollaʔ Se; mup‿peremi̬i̬śs maśs raha ka `höste, `pilka as `tu̬u̬gak‿kah Se Kos  

`pilkuss `pilkusõ `pilkust ~ `pilkuist pilkamine, pilge sikkust oĺl paĺlo, noorilõ oĺl `pilkust kah Se Kos; kup‿
`pilkuist olõ õiʔ, siss `kitsusõh är elät Se  

piĺl piĺli `piĺli 1. muusikariist, pill ku olõ õs `piĺli vai jarmolit, siss `laulti kõ̭õ̭ Se; piĺl ka lei iks `väega 

`jaɫga piteh (pani jala muusikarütmis liikuma), ku polkat mäńgiti Se 2. nutt 3. heli  

pilla/kaaŕ pillerkaar, lustipidu  

piĺli/mi̬i̬śs pillimees piĺlimehele `ańti `kindaʔ [pulmas] Se S -ru̬u̬g -ru̬u̬ -`ru̬u̬gu pilliroog  

`pilluma `pilludaʔ `pilluss `pillu (kogemata) kukkuma  

`pilma `pilluʔ pill piĺl pillu 1. pilduma, loopima, viskama suidsumihep‿piĺlit‿tuvakut `ümbres‿salasidõ Se 

Kos; [ma] võt́i `vardaʔ ja `naksi `poĺmma õ̭nnõ nii piĺli `langa Se; pilluti lina [peod] maha kõrrast,`võeti 

`köütest vallalõ Se 2. raiskama, pillama  

pilo pilo pillo 1. pilu, pragu kabo kaess `kaartõst, `siĺmi pilost pilgutõllõss (rhvl) Se;`võeti jaani`hainu ja 

`pańti saina pilo vahelõ ega inemise jaost üt́s Se 2. pilutikand mõ̭nõl oĺl tett rõ̭nna ette ka vi̬i̬l pilo Se 

3. pulkadega põimitud pits, niplis(pits) kes vanast pillo ośt, kõ̭iḱ puha umak‿`koeduʔ Se Kos; pilonõglaga 

[ma] koi piloʔ `vaɫgõst niidist, koi säńgülina piloʔ, koi tiraniga piloʔ, koi pühäserät́i piloʔ Se Kos 

pilokõnõ dem < pilo| pilu, pragu ussõ pilokõnõ oĺl jätet, tu̬u̬d `luhv́ti lät́s säält `vällä Se 

pilo/nõgõ̭ĺ niplamispulk pilonõglaga [ma] koi piloʔ `vaɫgõst niidist Se Kos 

piĺt piĺdi `piĺti pilt, foto  

piluhõllõm(m)a piluhõllaʔ piluhõllõss piluhõlli vaevalt paistma  

pilu/paun pitsipadi  

piĺv pilve `pilve pilv es olõ `pilvegi, agu `piḱne kärähhüt́ inne, nii lei aida paɫama Se Kos; taivaśs oĺl pilve 

tüḱkä täüś Se  

pind pinnu `pindu 1. terav killuke, oga, okas, pind ma ai küüdse ala suurõ pinnu, sõ̭ss tõmmati iks tu̬u̬ pind 

kui `vällä Se 2. lauaserv, pindlaud  

`pindrekene dem < pinnäŕ  

pindsak pindsagu pindsakut pintsak t́suraʔ ka oĺlit‿tseesnambaʔ, ḱau es nigu noʔ pindsak ḱaust pite säläh 

Se Kos  

pind/su̬u̬ń nahaalune veresoon 
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pini pini pińni (isane) koer, peni määne pini, sääne nimi Se; siss inäp pińni ravidsa aik‿ku susi kaŕa man 

Se; inemine om kuri ku kõtt om tühi, pini om kuri ku kõtt om täüś Se Kos; meil olõ õs pini elo kaʔ Se Pop; 

[ma] vei pini`poiga (kutsikat) pisile Se Kos  

pinikene ~ `pińkene dem < pini paabakõsõl oĺl pinikene kotoh ja pinikene nakaśs `haukma Se Pod; 

`pińkesel jalaʔ arp‿pessedüʔ, `pińkene art‿tapõt, mis sa imp hoiat Se Pod 

pinitämä pinitäʔ pinitäss pinit́ peniks sõimama tõõsõs‿sõ̭sarõk‿kõ̭iḱ raaso kakuti `kat́skiʔ, nimäp‿pinitivä 

kunigapuja naist Se  

pińk pińgi `pińki (iste-, töö)pink piḱäp‿pińgiʔ, nu̬u̬t‿`tahtsõk‿ka liivaga `mõskmist Se P; tet́ti sääne 

ńardsust ritk, tu̬u̬ köüdeti sinnäv‿vallalidsõ pińgi `küĺge (lastemängust) Se; pińgiʔ ommam‿meil `keŕkoh 

vanno jaost ja kiä ärʔ nõrgahhass Se; ku kotoh koolõss, siss saa õi niipia tu̬u̬ kirst, siss pandass `ku̬u̬ĺja 

põrmadohe vai `pinke pääle Se; sugimise pińk oĺl ja ku olõ õs `pińki, sõ̭ss `peeti kińniʔ Se; määness tu̬u̬ 

säńg oĺl vanast, kutsuti kaśsipińk, nii üteh otsah pińk, tõõsõh otsah pińk Se; ku saa õs õga pu̬u̬ĺpühä `pinke 

ja `laudu `mõskaʔ, siss oĺl asi haɫv Se P;inne iks [rukkivihu] ladvap‿`peśti `vasta `pińki ärʔ, teräʔ otsast Se  

`pińkene vt pinikene  

pińk/rattaʔ pl pikkvanker oĺlit‿tü̬ü̬rattaʔ ni pińkrattaʔ vai lavvarattaʔ Se 

pinna puruks, pihuks; kildudeks, pilbasteks põdõ̭ŕ lü̬ü̬ suurõ puu pinna jalagaʔ, nii kõvastõ lü̬ü̬ Se  

pinnaline pinnalidse pinnalist pinnuline ruih om art‿tsaet, tu̬u̬ om pinnaline Se Kos 

pinnäŕ `pindre pinnärd 1. (juurvilja- või lille)peenar 2. põllupeenar mi̬i̬n‿`näeki is, ku susi tuĺl `pindre 

alotsit pite `lümpsälä `lümpsälä Se S  

pino pino pinno (püstlattidest) suveköök  

pinokõnõ dem < pino  

pio pio piod ~ peo peo peod 1. pihk, peo eśs [ma] hoiõ koṕikut nigu `hämmest lät́s pioh Se Kos; munõvoori 

oĺl määne kolm neli kerd, piost saa õiv‿vitäʔ `langa Se; lavva pääle võtõti tu̬u̬ [vatsa] kohetuss, latsutõdi 

arʔ tiĺlokõsõss, `ohkokõsõss, ni pio pat́ukõsõss latsutõdi arʔ Se; niisama määnest rät́ikeist vai midä [ma] 

totsahhudi pio `vaihhõl Se Kos; `võtkõ noh, roobahhutkõ `peiu Se; tu̬u̬l kat́s kuɫdsõrmust peo pääl Se Kos; 

paṕp ańd pujalõ munakõsõ `peio, üteĺ: ku nakass munakõnõ peoh heĺotamma, siss `käänke ärs‿`saardõ Se 

Kos 2. linapeo  

`piokõnõ dem < pio| pihk, peo  

pio/täüś peotäis  

pipõr ́ `piprõ pipõrd pipar pipõŕ `häitsess, `häitsess, ni satasõ `iärmekeseʔ arʔ ni `kõtru olõki eiʔ Se; 

`piprõh‿`häitsesep‿puustalt, olõ õik‿`kõtru küleh Se  

pird pirru `pirdu 1. peerg 2. peeruvalgus rehe man saa as `pirdagaʔ Se 

pirrukõnõ dem < pird| peerg oĺlip‿pirrukõsõl‿lahudup‿peeńokõsõst `väegaʔ Se; kuivap‿pirrukõsõʔ tuɫd 

läüdädäʔ ummah‿hüäʔ Se 

pirrunõ pirrudsõ pirrust peergudest tehtud, peeru-  
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pirru/pakk peerulõmm -puu peergude kiskumiseks sobilik puu -tukmõss -`tukmõ -tukmõt peeru põlemata 

ots  

pira ja pinna pihuks ja põrmuks, puruks  

pisi pisi pisit uriin, piss ku suuŕ tü̬ü̬ oĺl tetäʔ, siss läpe es pisilegi minnäʔ Se; [ma] kaḱi linna ja pisi ka 

ju̬u̬śk `jalguvahet pite `alla Se; [ma] vei pini`poiga pisile Se Kos  

piso piso pisso 1. raas 2. tilk, piisk; helves, kübe 3. (tule)säde 4. natuke, pisut  

`pistmä `pistäʔ pist piśt pistä torkama, pistma  

`pistü 1. püsti [käsikivil] üt́s kivi oĺl all, sinnä oĺlit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ, sõ̭ss tõõnõ pu̬u̬l oĺl pääl, sõ̭ss oĺl 

üt́s vits sinnäk‿kivile pääle pant sõ̭ss oĺl nui `pistü sääl [käsikivi] siseh, sõ̭ss `tu̬u̬ga `aeti `ümbre ja jauhõti 

Se La 2. täiesti, päris, lausa unõga om `pistü hädä, lasta õik‿kui `maadaʔ Se Kos 

pistüline pistülise pistülist püstine laudaid `oĺlgi pistüline Se  

pisukõsõ pisut, natuke  

pite 1. pidi, mööda; piki toro oĺlis‿`sääntsem‿mustaʔ, `sainu pite videliʔ Se Kos; tah palo pääl kanarikku 

pite `ḱauti kaŕagaʔ Se Kos; [palmipuudepühal]`lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ pääd pite 

hiĺlokõidsi pututi Se Kos 2. kinni hoides peremi̬i̬śs võt́t rebäse taga `jaɫgu pite `säĺgä Se 3. järgi, millelegi 

vastavalt timä om iks umma `vanhust pite `väega kõva Se; `leibü iks `peeti ahoh `keĺli pite Se Kos; ḱau uit‿

`tü̬ü̬hhü mi̬i̬t‿`tunnõ pite, tulõ õik‿kodo`keĺli pite (rhvl) Se Kos  

piteh 1. pidi, mööda; piki `mõŕsa `hiibõllõ õs tarrõ piteh Se 2. kinni 3. järgi, millelegi vastavalt  

pit́im pidime pidimet rehapulk  

piton pidoni pidonit mannerg pidoni täüś`rõ̭õ̭ska `piimä Se; pidoniga iks võõdõti `taari üteh hainalõ Se; 

viin oĺl pidonidõga pant maa `sisse arʔ Se 

pit́sitämä pit́sitäʔ pit́sitäss pit́sit́ ~ `pit́stämä `pit́stäʔ `pit́stäss pit́st pigistama, pitsitama `puitsõp‿

`preeśkeseʔ oĺliʔ, sinnä p‿pit́sitedi `sisse võid Se Kos;`poiskõnõ `ü̬ü̬se sagõhhõhe kõ̭õ̭ `rü̬ü̬ḱse: pit́sitäss 

pit́sitäss Se  

`pit́ski `pit́ski `pit́skit tuletikk  

pitsähhütmä pitsähhütäʔ pitsähhüt pitsähhüt́ korraks pitsitama [ta] pitsähhüt hõ̭ngu kińniʔ, om rassõ 

hińgädäʔ Se; ta [emis] pitsähhüt́ ärʔ `põrsa Se 

`pit́sümä `pit́südäʔ `pit́süss `pit́sü 1. pitsitades hästi ligi minema 2. ajutiselt tuimaks jääma, ära surema 

istutass pääle, nigagu perse ärp‿`pit́süss `istuh Se Kos 3. pigistades eralduma  

pittu pikkune  

pittunõ pittudsõ pittust pikkune  

pit́tüss pit́tüse pit́tüst pikkus  

pitukõnõ pitukõsõ pitukõist pikkune  

pitäi pidäjä pidäjät hoidja, pidaja esä oĺl suuŕ talopitäi Se Kos 
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piuʔ pikkune kuńok oĺl sääne poolõ`aŕssina piuʔ puu Se 

`piuta pikuti, pikupidi muni poĺdatass arʔ, lätt tu̬u̬ sõ̭na siss `riśti vai `piuta Se  

piät vt pidämä1, pidämä2 

`piätämä `piätäʔ `piätäss piät́ peatuma, seisma jääma puśs es `piätäʔ, vei ars‿`Saṕtja külä mano Se Kos  

`piätüss `piätüse `piätüst bussipeatus [ma] tähähhüti, et `omgi jo mi̬i̬p‿`piätüss Se  

plaań plaani `plaani 1. plaan, mõte, kavatsus 2. välimus, kehakuju  

`plaańma `plaaniʔ plaań `plaanõ plaani peksma, taguma timä `plaanõ nuid eläjiid kah Se 

plańk plańgi `plańki paks laud, plank  

plat́s plat́si `plat́si 1.plats, väljak kirmaśkit `peeti väläh plat́si pääl Se 2. plekk, laik 

plat́sih kohal  

pleiät́s pleiäd́si pleiät́sit pliiats  

pleḱine pleḱidse pleḱist plekist tehtud, plekk-  

pleḱk1 pleḱi pleḱki laik ku inemine oĺl rassõ`jaɫga, ku näḱk koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `johtu `käega 

nii `pandaʔ, nii `saigi pleḱk ńao pääle Se Sa  

pleḱk2 pleḱi pleḱki materjal: plekk  

`pleḱlikanõ `pleḱlikadsõ `pleḱlikast plekiline, laiguline, ebaühtlase värviga  

pletenits pletenitsä pletenit̀sä nöörikeere `võeti kabõ̭ĺ vai `paklist tet́ti pletenits, `aeti nõgla `perrä Se Kos  

plet́t plet́i plet́ti palmik, pats  

pliidanõ pliidadsõ pliidast paekivine, paest tehtud pliidanõ ti̬i̬ Se 

pliidene pliidedse pliidest paene meil om `väega pliidene, om kõva `kaibah‿`hauda Se 

pliidikene dem < pliit́1  

pliidine pliididse pliidist halvasti kerkinud, plink kus‿soodagaʔ [pliin], siss om tiä kohheɫ, olõ õip‿pliidine, 

ilma om pliidine Se 

pliidi/puuʔ pl lühikesed lõhutud küttepuud pliidi alla panekuks -raud pliidiplaat, -rõngas  

pelitämä pelitäq pelitäss pelit́ pleekima; pleegitama  

pliiń pliini `pliini pliin `herne jahvast sai `väega hüä pliiń ja `väega saip‿pliinim‿magusaʔ, ilosa vahadsõʔ 

Se; pliini kohetuss `laśti sepägak‿`ḱauma Se; `hapnõ piimä `sisse `kastõh saik‿ka hüäp‿pliiniʔ Se; ahoh 

pańni pääl küdseti `pliine Se 

pliit́1 pliidi `pliiti pliit pliidi seeh oĺl `katla Se 
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pliit́2 pliidi `pliiti paas, paekivi pliit́ om kivi Se; mi̬i̬m‿matussih ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ Se Kos; 

nipaĺlo jäi alalõ ku pliidi laut, `pliitega laut, kõ̭iḱ oĺl arp‿palotõt Se  

podruśk podruśki podruśkit pruutneitsi ku saja lätt `mõŕsa poolõ, siss ommap‿podruśkiʔ `mõŕsal man 

neläkeśke ja siss kumardasõʔ ja `laulvaʔ `võ̭õ̭rit ja umma, podruśkiʔ ommat‿`tüt́riguʔ Se A; ma oĺli 

podruśkih sõ̭sara sajah, ma jo sõ̭sarallõ `üt́li `mõŕsa i̬i̬st Se Kos  

`poelinõ `poelidsõ `poelist poegi omav, poegadega  

poganahe halvasti, sündsusetult niip‿poganahe [noored] lät́siʔ jo et pokań kaiaʔ Se; tütäŕ iks nurisass et 

ḱau iks ilosappa, ḱaugu ui ni poganahe Se  

pogri pogri `pokri pogri, arestikamber [nad] veivä muʔ vallamaja mano `pokri ärʔ Se  

pohetõline pohetõlise pohetõlist peieline  

poi vt `pu̬u̬ma 

poig puja `poiga 1. meessoost järglane, poeg sai sõ̭ss tu̬u̬l näid́sikol kat́s last, üt́s tütäŕ, tõõnõ poig Se Kos; 

a noorõmb poig, pedäjä `nõkla pite ka lätt ülest Se Kos; ma oĺli siss rassõ`jalgnõ setä `poiga Se 2. looma 

otsene järglane sai t́sial pujaʔ, sai üt́stõi·śskümme `põrssat Se Kos  

`poikalla paokile  

`poiskõnõ dem < poiśs| poisike, nooruk `poiskõnõ vihasi ärʔ ni lät́s aida aɫa Se Kos; `poiskõnõ üteĺ: meid 

om ka esä rihmagap‿`pesnüʔ, meil joht olõ õi nik‿kavva sinidse joonõʔ Se Kos; ku̬u̬l olõ õip‿`poiskõsõss, et 

ku̬u̬l võtt kiä saa kätte õ̭nnõ Se Kos  

poiśs poisi `poiśsi 1. nooruk, poiss poisal oĺl ärmäk kattaʔ Se Kos; sääl Petseri pu̬u̬l om hüä paik `väegaʔ 

ja üt́sindä poiśs ja rikaśs maja Se Pod; a no `poissa tuĺl `ü̬ü̬sess õ̭nnõ sinnäk‿koh `iśtjäʔ oĺliʔ Se S; 

huulõ`väŕmmisest saa aik‿kelle midägiʔ, tu̬u̬ õ̭nnõ `poissagah‿hulladaʔ Se Kos 2. vallaline mees peräst 

poiśs üteĺ: paaba`rõipõʔ, teil om ŕoon tett, at‿ti̬i̬p‿petäde et ritk Se Kos; kat́s oĺl naistõ puhadeĺnät, üt́s oĺl 

`poissa puhadeĺnä Se Kos; noorõ ommat‿t́suraʔ, vana ommap‿poisiʔ, kel olõ õin‿`naisi Se S; ku olõ õis‿
`siĺmi kaiaʔ, siss taa poiśs kah iks imädse pala (naise) `hindälle saa Se  

`poissa/rahvass meesterahvas üt́s `poissarahvass vot lää es mant arʔ, ḱau kõ̭iḱ aig takah Se  

poiśs/mi̬i̬śs poissmees no naav‿vanap‿poiśsmehe ommaj‿jo `väegap‿patadsõʔ Se Kos  

pokań pogana poganat vastik, roojane, ropp; sündsusetu `eestläse piä äi hainalosit poganass, a meil 

`peetäss, ta pokań om kaʔ Se; niip‿poganahe [noored] lät́siʔ jo et pokań kaiaʔ Se; poiśs om puŕoh, tu̬u̬ olõ 

õiʔ ni pokań Se; no om pokań kaiak‿ku noorõk‿`kargasõʔ Se 

`poḱsma `poḱsiʔ poḱs `poksõ poḱsi müksima, poksima noorõm‿mehel‿lät́si üt́stõõsõlõ poonitamma, 

üt́stõõsõlõ `poḱsõ arʔ ja `vaĺmiss Se 

pokõrdamma pokõrdaʔ pokõrdass pokõŕd hädiselt tegutsema, pusima  

poĺdatama poĺdataʔ poĺdatass poĺdat́ puterdama muni poĺdatass arʔ, lätt tu̬u̬ sõ̭na siss `riśti vai `piuta Se 

polka polka polkat polka piĺl ka lei iks `väega `jaɫga piteh, ku polkat mäńgiti Se 

`polko·vnik `polko·vnigu `polko·vnikut polkovnik `polko·vnik es jätä meid kreepośtihe, vei sadamahe Se V  
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`poĺmma `poĺmiʔ poĺm `poĺmsõ poĺmi punuma, halvasti nõeluma [ma] võt́i `vardaʔ ja `naksi `poĺmma 

õ̭nnõ, nii piĺli `langa Se 

poḿm poḿmi `poḿmi pomm kup‿poḿm satass, siss om kõ̭iḱ läbi Se Kos 

pomminanja pomminanja pomminanjat raamat või leht, kus mälestatava(te) surnu(te) nimi (nimed) paṕp 

kaditass pühäpävä matusõ arʔ ja lugõ noid pomminanjit Se 

pooda, poodi vt pu̬u̬t́, `pu̬u̬tma 

poodi/mi̬i̬śs poodnik tütäŕ näḱk ku imä `maalõ sattõ, oĺl vana Irboska poodimi̬i̬śs ja nu̬u̬ŕ inemine Se  

poolikullaʔ pooleli| Vrd poolõlõ 

poolk poolga `poolka polk esä oĺl sõ̭ah, säidse `aaśtakka oĺl kuniga poolgah Se; kuniga poolgah hobõsõ 

`hiĺksivaʔ Se L  

poolka poolka poolkat riiul küdsedül‿leevä oĺlit‿tarõh poolkah Se Kos 

poolõ 1. suunas, suunda paṕp kõ̭õ̭ t́sia säläh tänitäss: ei avida jumalaraamat eip‿pühä sõ̭na, no‿m `põrgo 

poolõ mineḱ Se Kos; ku õdago ago tuĺl, siss nõstõti lat́s käśsi pääle ja `vi̬i̬di `akna mano, üteldi: ago no 

pää, siss [lapse kätelhoidja] kääńd latsõ `perse `aolõ poolõ (öökaetuse ravitsemisest) Se| Vrd `pu̬u̬ldõ 

2. kellegi juurde kiä kink poolõ sõ̭ss lät́s, kiä kua poolõ lät́s Se; liha`võ̭õ̭tõ `ri̬i̬di ja neläpäiv, ku midä vaja 

tulõ, tõõsõ poolõ `küüsümä mingu uiʔ Se Kos 3. koos allatiivse adjektiivi, pronoomeni või numeraaliga 

osutab paiknemist 4. väljendab ajalist suunda sügüse poolõ sõ̭ss iks midägi `jalga [ma] `tsuśksi Se Kos 

5. väljendab kellegi või millegi toetamist või pooldamist  

poolõhhusi pooleldi  

poolõlõ pooleli| Vrd poolikullaʔ  

poolõs‿`saapaʔ pl poolsaapad ku ma oĺli `tüt́rik, sõ̭ss oĺlik‿kõ̭õ̭ poolõs‿`saapaʔ jalah nööräkeisigaʔ 

kerikohe minnäʔ Se  

poolõss pooleks kardoka murraśs poolõss, pańd `hambihe (sõi ära) Se Kos 

poolõst1 pooleks lat́igõ lahasti poolõst ja havvõʔ, `kuivi ärʔ kalaʔ Se; kahruk‿`kaksil‿lehmä poolõst Se  

poolõst2 1. seisukohast, tõttu ńao poolõst `tihka aiʔ vaŕo`kaetusõ pääle kaiaʔ Se 2. kellegi poolt, käest riigi 

poolõst `ańti nu̬u̬r‿`rõivaʔ Se; täl ommak‿ka `sääntsek‿kapuda `antuʔ aŕsti poolõst Se Kos; mat‿`tehnä 

õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst `peetäss üleväh Se Pop 

poońatama poońataʔ poońatass poońat́ selgitama, hoiatama  

poonitamma poonitaʔ poonitass poonit́ vastu vaidlema keɫ kurk (vali hääl), tu̬u̬l kohuss, kiä joud midä 

paĺlo poonitaʔ, tu̬u̬l `õiguss Se; noorõm‿mehel‿lät́si üt́stõõsõlõ poonitamma, üt́stõõsõlõ `poḱsõ arʔ ja 

`vaĺmiss Se  

poṕs poṕsi `poṕsi pops, saunik  

poṕsikõnõ dem < poṕs  

pora pora porra loba  

porahham(m)a poradaʔ porahhass porasi lorama  
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porama vt `porrama  

poravik poraviki poravikki puravik poravik õ̭ks um padi, üt́s soŕt om ohembat ja tõõnõ, mis mustas‿

`sääntseʔ, nu̬u̬ umma õ̭ks jo `väega ilosaʔ Se; talvõl ku hää ommak‿kuivadu poravikiʔ ruvvast vai piirakust 

Se; seenekeisi iks saa õik‿kuivadaʔ, poravikki inne [ma] `kuiv́ssi Se| Vrd porovik 

porgatamiisi lorades mõ̭ni sõ̭na lät́s porgatamiisi Se 

porgatam(m)a porgataʔ porgatass porgat́ lobisema, lorijuttu ajama  

pori/pada glasuurimata savipott mustas‿savi paaʔ oĺliʔ, mõ̭ni üteĺ poripaaʔ Se; sõ̭ss es olõki t́sigunit̀́si, 

sõ̭ss oĺlivap‿pori paaʔ Se V; pori paaʔ es painaʔ Se V -pot́t glasuurimata savipott poripot́t `peĺgä äs tuld 

es midägiʔ Se 

porisõmma poristaʔ porisõss porisi porisema  

porovik poroviga porovikka puravik velepoig lät́s `si̬i̬nde ja naas‿suurõp‿porovigaʔ, käe ai poroviga ala ja 

tu̬u̬ all oĺl huśs ja tsusaśs käe arʔ Se| Vrd poravik  

`porrama porradaʔ `porraśs porraśs ~ porama poradaʔ `porra porisi lorama  

posima pośsiʔ posi posõ sõnadega nõiduma või arstima, posima  

poslamasla poslamasla poslamaslat päevalilleõli t́orgatimi rida arj‿ja hõõrimi arʔ, riivemi ärj‿ja pańnimi 

poslamaslat pääle Se T 

pośt1 pośti `pośti tulp, post hõbõhhõtsõʔ aiapośtiʔ, `väega illośs maja Se Kos 

pośt2 pośti `pośti postisaadetis, post  

postõĺ postõli postõlit aluskott; madrats `Maaŕal lät́s tütäŕ mehele, ośt pudsajadsõ postõli Se; mehel oĺl 

pant raha postõli `sisse, naańõ tiiäki is tu̬u̬d Se 

pot́ikõnõ dem < pot́t  

pot́t pot́i pot́ti pott ku valu pääle tulõ, istut arʔ kipõń`aigu, siss saat arp‿pot́i pääle ka minnäʔ Se  

pŕaag pŕao `pŕaagu viinapõletusjäätmed, praak viina pŕaag teḱk jalat‿`tervest, viina kohetuss Se; esä oĺl 

kat́s `vu̬u̬ri pŕao seeh, sai `tervest Se  

praaśnik praaśnigu ~ praaśniga `praaśnikku ~ `praaśnikka õigeusuliste külapüha, pidu sügüse oĺl üt́s 

praaśniga päiv, kutsutass viiśeńa Se; kapst`maaŕapäiv om keväjäne praaśnik Se; koh praaśnika oĺlivaʔ, 

tuĺlivap‿paṕik‿`küllä Se L  

praat́ praadi `praati praad  

`praat́ma `praatiʔ praat́ `praatõ praadi praadima [ma] seenel‿lähädi ärʔ, siss pańni `vahtsõst pańni pääle, 

praadõ arʔ, siss sai jo `väega hüäʔ Se Kos  

prada prada prata tüli  

praht́ prahi `praht́i praht tu̬u̬ praht́ `püihti päält [soolal] Se Kos 

`praksma `praksuʔ praks praḱs praksuma  
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`prantsuss `prantsusõ `prantsust süüfilis  

`preeśkene `preeśkese `preeśkeist vormike `puitsõp‿`preeśkeseʔ oĺliʔ, sinnäp‿pit́sitedi `sisse võid Se Kos 

`preestri `preestri `preestrit preester paasapääväl oĺl Obinitsah kerik, eesti `preestri oĺl ja vinne `preestri 

Se 

prihoo·da prihoo·da prihoo·dat kogudus nu̬u̬p‿prihoo·daj‿ja suurõba paṕiʔ, kõ̭iḱ `üt́li paṕilõ õt sul om 

naańe ja latsõʔ Se Kos  

prii prii priid vaba  

priĺliʔ pl `prille `prille prillid  

pritan pridana pridanat veimevakk, kaasavara `Mitra oĺl eśs rikass, `Mitra taha as pridanat Se; veli es 

küüsü ka inämbät ku üte kot́i rüḱi pridanat Se; muni ańd sada `ruublit pridanat, muni kat́s kolsata vi̬i̬l Se  

prodima prot́iʔ prodi prodõ ringi hulkuma `täie prodõ kõ̭igipooli Se V  

`prohvuse/kihä kirumissõna  

proim proimõ `proimõ käiseauk rüüd ́oĺl must, linanõ, tu̬u̬l oĺlip‿proimõtõ man ja rinna i̬i̬n kaarusõʔ Se 

Ts; `sukmańni oĺlim‿mustaʔ, `proimidõ mano `pańti verrev siid́ Se Ts; proimõmuɫguʔ oĺli esiʔ, a tu̬u̬d 

kutsuti ḱauss, mia ribah oĺl Se 

proosta proosta proostat ~ prosta prosta prostat lihtne, (liht)labane  

proovotamma proovotaʔ proovotass proovot́ matusetalitust pidama paṕp proovot́ ja lugi `ku̬u̬ĺja sõ̭naʔ Se  

prośsatama prośsataʔ prośsatass prośsat́ jumalaga jätma prośsatamine om jumalaga `jätmine, paṕp 

`ütless, et prośsatagõ ärä Se  

prośson prośsona prośsonat armulaualeib prośsonat maidsõtass siss, ku söömäldä olõdõ, tu̬u̬ om `väikene 

leeväkene Se  

prosta vt proosta 

provva provva provvat proua  

provvanõ provvadsõ provvast proualik, peen  

pruńt pruńdi `pruńti volt räpikul oĺl kat́s `pruńti Se Ts 

pruńts pruńdsi `pruńtsi krooge 

pruukośt pruukośti pruukos̀́ti varajane hommikueine  

`pruukuss `pruukusõ `pruukust varajane hommikueine, pruukost  

pruuḿ pruumi `pruumi pruun  

`pru̬u̬ḿma `pru̬u̬miʔ pru̬u̬ḿ `pru̬u̬mõ proomi proovima Mańno, proomi kilõhhõhe ka üldäʔ Se Kos  
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pruut́ pruudi `pruuti pruut vü̬ü̬ `pańti `pihta pruudi pu̬u̬l, nii üle ola `pańti, `üĺti pihavü̬ü̬ Se; pruudi pu̬u̬l 

päädeti Se S; pruudi kotoh `peeti suurõv‿viinaʔ Se; kumardõdi sõ̭nnogaʔ, kumardõdi uma hõim, sugulasõ 

kõ̭iḱ ärʔ, siss sai pruut́ `valgõst Se  

präälka präälka präälkat ropsilaud präälka oĺl üt́s puu oĺl, all oĺl sääne `puukõnõ, laud pääl Se; nigu 

linna rabati `lamba `nahka. nahk `pańti präälka pääle, lina rabajaga rabati siss Se  

`präätämä `präätäʔ `präätäss präät́ `präädä ketrama vanast `haarti `präätäʔ ja vöid kutaʔ ja raigakõisi 

Se; naistõ puhadeĺnäʔ, sõ̭ss sääl kua vi̬i̬l `joudsõʔ, sõ̭ss nu̬u̬ʔ `rahvalõ `präädiʔ Se; linak‿keerutõdi ärʔ, 

sääne hank oĺl, hanguga ka pööreti, tu̬u̬d `präätädä es, tu̬u̬ tet́ti käśsiga niisama [viiskude tegemisel] Se 

Kos; veli üteĺ: tu̬u̬d tohi õit‿tetäk‿ku `asklõlõ ka läät, üt́s piät kõ̭õ̭ `präätämä Se Kos; viiś kuuś`punda [linu 

ma] `präädi iks talvõ pääle ärʔ Se Kos; villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ, `väiga halvaʔ `häideʔ, halv 

`präätäʔ Se; siss olõ õit‿taloh määnestki jako (jätku), ku `võ̭õ̭rap‿`präätäseʔ Se Kos; kadsa oĺl tu̬u̬ (lina), 

mis oĺl ärs‿suit, puhass, `präätämise jaost Se; kuiss sa piät vihha, mi̬i̬p‿`präädi ka üteh, saa õs vihha 

pitäkiʔ Se Kos  

`präätüss `präätüse `präätüst ketrus(töö) noh, `präätüse i̬i̬st `maśti Se; tu̬u̬ olõ õit‿talo, ku and `vällä 

`präätüst Se Kos  

prügü prügü prükü prügi, praht [ma] võt́i sälä koŕvi ja tõi eläjille lehe prükü ala Se 

pudisõmma pudistaʔ pudisõss pudisi pudisema, murenema vanast oĺl sõir kõva, paĺass kohopiim oĺl, 

soolaterä ka sehen, pudisi inne Se  

pudsajanõ pudsajadsõ pudsajast sulgedest tehtud, sulgne `Maaŕal lät́s tütäŕ mehele, ośt pudsajadsõ 

postõli Se; `ku̬u̬ĺjat koolõtada õip‿pudsajadsõ pad́a pääle Se  

pudsu1 pudsu putsu ebe, ude  

pudsu2 pudsu putsu (kitasniku, sukmanni) kootud äärispael, pook all oĺl verrev pudsu, umat‿tettüp‿pudsuk‿
`koeti `alla, putsu `koeti puɫgakõisigaʔ Se; rüv́vil ilostust oĺl tu̬u̬ pudsu all ja pääle pudsu oĺl sääne haĺass 

`ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos; pudsu `koeti pulgakõistõ pääl, timä lõigati laḱka, siss oĺl kõ̭iḱ 

kahhaŕ alt Se  

pudsukõnõ dem < pudsu2 tu̬u̬l vanaimä `käüsel oĺl pudsukõnõ otsah Se Kos 

pudõlikene dem < putõĺ  

pudõnõma `poedaʔ pudõnõss pudõsi pudenema, varisema  

pudõ̭ŕ pudro `putro puder esä pańd vi̬i̬l kolʔ `puuta rüḱi kaʔ et saa täl ka `põrssalõ `putru `ki̬i̬täʔ Se Kos 

pugõlõmma pugõldaʔ pugõlõss pugõĺ vastu ajama, puiklema; hullama, kisklema 

puha ainult, üksnes kes vanast pillo ośt, kõ̭iḱ puha umak‿`koeduʔ Se Kos  

puhadeĺnä puhadeĺnä puhadeĺnät vaestemaja, vanadekodu no ommav‿vanadõkodoʔ, vanast oĺlip‿
puhadeĺnäʔ Se Kos; kual olõ õs vanal kohe minnäʔ, siss sääl oĺl puhadeĺnä Se; kerikist kińgiti 

puhadeĺnähe, rahvass vei Se; vanast oĺl Irboskahe pant kolp‿puhadeĺnät. kat́s oĺl naistõ puhadeĺnät, üt́s oĺl 

`poissa puhadeĺnä Se Kos; a no puhadeĺnit olõ õiʔ ütegi kerigu man Se; sügüse siss `vi̬i̬di kõ̭õ̭ pu̬u̬ĺlammast 

puhadeĺnähe Se Kos; munõvoori jäi `lambast üt́s neländik `hindälle ni `vi̬i̬di kõ̭iḱ `kolmõ puhadeĺnähe Se  

puhass ~ puhaśs1 `puhta puhast 1. mittemäärdunud, -prahine; puhtust hoidev laṕiga [ta] lei paast piteh, 

sõ̭ss sai ahi puhass Se; `puhta teräʔ joosiʔ eräle, nu̬u̬p‿`pańti kot́ti Se; kadsa oĺl tu̬u̬ (lina), mis oĺl ärs‿suit, 
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puhass,`präätämise jaost Se; kua sõit́ hüä käe poolõ, tu̬u̬l sõrmuss kõ̭õ̭ lät́s valusabast ja `puhtabast Se 

Kos 2. veatu, laitmatu; täielik suuŕ paariline pada, `pańti sinnäp‿pu̬u̬ĺ`pańgi `tuhka, vesi pääle, `aeti 

`ki̬i̬mä, sõ̭ss timä `saistu vi̬i̬l arʔ tõõsõni pääväniʔ, sõ̭ss tä oĺl nii `seĺge ja puhaśs tu̬u̬ lipõ Se; siss või õi 

tappa iḿmist, ku ta `pahru `otsõ, siss olõ õil‿liha puhaśs (söögiks kõlblik) Se; varass jätt vajagi `saina, a 

tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ, tege `puhta tü̬ü̬ (hävitab kõik) Se 3. millestki tühi, paljas määne neli `kaalu 

linnu saanuʔ, a kõ̭iḱ puhaśs, `paĺli ärʔ Se 

puhaśs
2
 vt `puhksam(m)a, `puhksõm(m)a  

puhastam(m)a puhastaʔ puhastass puhaśt puhtaks tegema, puhastama imä puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja sõ̭ss 

kablakõsõga köüt́ kińniʔ (jutt harja valmistamisest) Se Kov; lat́igõ puhastit arʔ, suurõm‿maŕas‿seeh Se 

Pod; mi̬i̬l‿lät́si hummogult `tü̬ü̬hhü ärʔ, üt́s jäi teŕri puhastamma Se Kos; `veelka oĺl teräpuhastamise 

maśsin Se; `pesken‿nigu minno vanast `peśti, ku ruvva kartokit puhasta as arʔ Se Kos; oɫõ õs puhastamist 

es aoviidet, `kõ̭iki luiõga [ma] sei nu̬u̬k‿kusõs‿`sisse Se Kos; teräp‿puhasti [ma] aganist `vällä Se  

`puhkama1 puhadaʔ `puhkass puhaśs 1. puhkama vanõmba iks ańniva puhada lat́sil Se Ja; üt́s poiśs 

perä`ri̬i̬kesega kivil käve, `istõ `ri̬i̬kese pääle `puhkama ni sinnäj‿`jäiginäʔ Se; vaia hiĺlokõidsi `ḱavvuʔ, las 

no latsõk‿ka `puhkasõʔ Se Kos; [ma] võia arp‿puu`võismõga ussõ hińgekiʔ, õt las noorõp‿`puhkasõʔ Se 

Kos 2. surnud olema 

`puhkama2 puhadaʔ `puhkass puhaśs korraks puhuma; õhkama  

`puhkma `puhkuʔ puhk puhḱ ~ `puhkõ puhu puhuma kussõḿ puhuti `hõ̭ngu täüś, `pańti `hernes‿`sisse Se 

Kos; inne `päivä (päikesetõusu) käve pääkaŕuss jok‿küllä pite, `puhkõ tu̬u̬d trupa Se Kos; pääkaŕuss käve 

trupa `puhkõh läbi külä Se Kos; paaba `puhkõ koorõ pääle, kotoh [ma] koorõga määre, siss nakass jalg 

süttümmä Se  

`puhksõm(m)a puhastaʔ `puhksõss puhaśs korraks puhuma künneĺ jäi paɫama, näet ku saa as `kelgi arp‿
puhastuss Se; koorõ pääle ka [ma]`puhksõ vai seo päälisepiimä pääle Se; `puhksõmma iks piät tuld Se  

`puhkuss1 `puhkusõ `puhkust töövaheaeg; puhkamine, puhkus vaest minno lubatass `puhkuistõ 

(puhkusele) Se 

`puhkuss2 hingetõmme  

puhm puhma ~ puhmu `puhma ~ `puhmu puhmas, põõsas huśs tuĺl puhmu seest `vällä ni ma [ta] `arki rehe 

Se; kõtu halukõnõ tuĺl ni imä lät́s puhma `taadõ Se Kos  

`puhtahe puhtalt; puhtaks mi̬i̬j‿jätä es kohegi haina `tuusta, mi̬i̬t‿tei iks tü̬ü̬ `puhtahe Se; imä nühe `ośjuga 

[lüpsiku] päält ärʔ ja seest kõ̭iḱ, noidõga võtt `väega `puhtahe Se S 

`puhtakõnõ dem < puhass [rasva] tsagimakõnõ hoiõti `puhtakõnõ Se  

`puhtõʔ pl `puhtidõ ~ puhetõ `puhtiid ~ `puhtit matused, peied kaǵa vanami̬i̬śs om `haigõ, puhetõ pääle 

vaia `hoita rahakõist Se S; kõ̭iḱ hõim kutsutass kokko, ku `puhtõʔ ommaʔ Se; `puhtillõ tahetass ka 

`sääńtsiid inemiisi, keɫ `aigu om `ku̬u̬ĺjat mälehtäʔ Se; kup‿`puhtõ ommaʔ, sõ̭ss ikõtass sõ̭nnu (lauldakse 

itkulaule) Se; mõ̭nõʔ puhetõ `aigu jututasõʔ Se  

`puhtõline `puhtõlise `puhtõlist matuseline, peieline kut‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, siss kutsutass 

ja `säetäss `puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se 
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puinõ `puidsõ ~ `puitsõ puist puust pańgiʔ oĺlivak‿kõ̭iḱ `puitsõʔ Se; sääne puinõ nüśsigukõnõ Se Sa; tätä 

teḱk `puitsõ pütü Se Kos; oĺlip‿`puidsõ keriʔ, `aeti sinnäl‿lang pääle ja `naati kangast kudama Se; ma 

mäletä, ku `puitsõ ńopsip‿`pańti mano (külge) ja langast ńopsiʔ Se| Vrd `puunõ  

`puistama puistadaʔ `puistass puistaśs puistama, kallama `pańti `sukri `jauhkõsõp‿puistati leevä kiku 

`vaihhõlõ [paastu ajal] Se Kos; imä puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja sõ̭ss kablakõsõga köüt́ kińniʔ, sõ̭ss peräst ai 

laḱka ja sinnäp‿puistaśs sõmõriid `sisse (jutt harja valmistamisest) Se Kov; ku latsõt‿`tahtsõ, siss kaara 

`jauhha puistõti vi̬i̬ `sisse, tu̬u̬ oĺl moɫɫ Se  

pujakõnõ dem < poig pujakõnõ `eĺli ja paabakõnõ Se Pod  

ṕuksiʔ vt püksiʔ  

ṕuksikõsõʔ pl dem < ṕuksiʔ muʔ mehe˛esä lät́s `kośjullõ, `valgõl‿linadsõ ṕuksikõsõʔ jalah Se; ai timä 

(meheisa) `jaɫga üteʔ `vaɫgõ ṕuksikõsõʔ, linadsõk‿kaadsa Se Kos 

`pulbri `pulbri `pulbrit pulber  

pulgakõnõ dem < pulk| 1. väike pulk a vanast olõ õs kerigu ussõl naid `vetra, puɫgakõnõ `pańti `vaihhõlõ 

Se Kos 2. niplispitsi kudumispulk pudsu `koeti pulgakõistõ pääl Se; all oĺl verrev pudsu umat‿tettüp‿

pudsuk‿`koeti `alla, putsu `koeti puɫgakõisigaʔ Se 

pulk pulga `pulka pulk ma lasi püdälä `suuhhõ `pandaʔ, nii nutsut́ verd täüś nigu üt́s pulk Se Kos  

`pulkuma `pulkudaʔ `pulkuss `pulku pulstuma  

puĺl puĺli `puĺli pull, sõnn  

puĺlikõnõ dem < puĺl puĺlikõnõ jäi `haigõst, väriśt ja lei halu `sisse Se L  

puĺl/`oinakõnõ dem < puĺloinass -oinass jäär  

pulm pulma `pulma ~ pulmaʔ pl `pulmõ `pulmõ 1. pulmad vanast `peeti kol `päivä `pulmõ, üt́s päiv oĺl 

sajapäiv, tõõnõ oĺl vakapäiv, kolmass oĺl hõimupäiv Se; a `puɫmõ `aigu õ̭ks `ańti jal kõ̭kkõ jo midäss näil 

oĺl vaĺmistõt Se S 2. pulmalised, pulmarahvas pu̬u̬ĺpühä oĺl siss tu̬u̬ pulm lät́s Se S; vanast `laśti tervep‿
pulm `soendiss Se 

pulmaline pulmalise pulmalist pulmaline  

pulma/maja pulmade pidamiskoht  

puĺst puĺsti `puĺsti vanunud karvatuust; riideräbal  

`puĺsti pulstunuks, pulsti  

`puĺstuma `puĺstudaʔ `puĺstuss `puĺstu pulstunuks, takuseks muutuma  

punanõ punadsõ punast 1. punane (värvus) krõ̭õ̭nka oĺlis‿savist tettüʔ ja päält vaabadu punatsõss Se V; 

punadsõʔ peediʔ (punapeedid) Se Kov 2. punaväelane  

pund punna `punda 1. endisaegne kaaluühik: 20 naela (8 kg) 2. leisikas: 25–30 ropsitud linapeod viiś 

kuuś`punda [linu ma] `präädi iks talvõ pääle ärʔ Se Kos  

pung punga `punga rahakott olõ õip‿pungah jakku, ku naaśep‿Petserehe kääväʔ Se  
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puńn puńni `puńni mügerik, punn  

punnaline punnalidse punnalist punnaraskune: 20-naelane  

punnõnõ punnõdsõ punnõst vinniline punnõdsõ jaɫaʔ Se 

puńss puńsi `puńssi punš ma `mõt́li et tiä ju̬u̬ õ̭ks `tsääju, at‿tiä risu vali `viina `sisse, jõi `puńssi Se  

puṕp puṕi puṕpi nukk, pupe  

puraśk puraśki puraśkit suur peitel  

puri purju `purju puri siiĺo, viiĺo, lasõl‿laiv, `toukap‿`purju, siiĺo, viiĺo (rhvl) Se Pod 

`purjo purju  

puŕk puŕgi `puŕki purk  

puŕoh purjus koolipoisi arvulitseʔ, jummaĺkup‿puŕoh oĺliʔ Se Ts; puŕoh `pääga oĺl paĺlo sitt mi̬i̬śs Se; [ta] 

lei iks, puŕoh `pääga olõ õik‿kavva art‿t́sibahhutaʔ Se Sa  

puŕolt purjuspäi puŕolt tuĺl kõ̭kkõ ette Se Sa  

puŕotamma puŕotaʔ puŕotass puŕot́ purjutama  

purrõh `purdõ purrõht purre  

purt puretu  

`purtam(m)a `purtaʔ `purtass puŕt purustama, pudistama [kas on] vaja vi̬i̬l lat́silõ minnäʔ ette taŕri 

`purtamma Se Kos 

puru puru purru puru `umma `siĺmä näe eip‿`paĺki, at‿tõõsõ `siĺmä näet arp‿purugiʔ Se Kos 

purukõnõ dem < puru õdagu päält päävä minengu imä pańd tu̬u̬ purukõsõ sinnäʔ riśtteie pääle Se Kos  

purulõ puruks, katki [ma] mutku lahi huśsilõ `päähhä seeniss ku otsah, pää peśsi purulõ Se  

purunõ purudsõ purust prügine, purune  

puruss puruks susi kakaśs iḿmissel kõtu puruss Se Kov  

purõlõm(m)a purõldaʔ purõlõss purõĺ purelema  

purõma purraʔ purõ puri 1. hammustama, purema, salvama huśs `oĺlgi śaal ja puri `varbalõ Se Kov; kirp 

lät́s kindsu `küĺge purõma Se Kos; a tõistkõrra hobõsõʔ üt́s tõõsõlõ purõvaʔ, siss saa ais‿sikadaʔ Se Kos; 

siibaldal‿`lindass, `hambildap‿purõ? – püss Se Kos 2. külmaga kahjustama  

purõtama purõtaʔ purõtass purõt́ hammastega peenestama, läbi närima vanast `tsukru raas leeväga 

purõtõdi arʔ ja `ańti lat́silõ, purõtama pidi jah, latsõl olõ õs `hambiid Se  

pusk pusu `pusku valupiste kõ̭õ̭ mul rinnuh pusk ni `oɫga lei jop‿pusu Se; kõ̭iḱ aig [ta] käve käsi `rõ̭ndu 

pääl, `süämeh iks pusk, `süämeh pusk Se  

`pusklõma pusõldaʔ `pusklõss pusõĺ pusklema  
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`puśkma `puśkiʔ puśk `puskõ puskima  

`pusma `pussaʔ puss `pussõ peeretama t́siga `pussõ läbi haŕastõ? – sannah läbi kerese lastass lõõnaht Se; 

`keŕkohe mindäss üväldäʔ, muido nakat `keŕkoh `pusma Se Kos  

puss pussu `pussu vaikne, kuuldamatu peer, puss  

puśs puśsi `puśsi buss timä iks tuĺl seo varahhitsõ puśsigaʔ Se; Mõla puśsi`u̬u̬tustõ ḱau puśs Se; läḱe (läki) 

puśsigaʔ, saa rutubahe Se 

pussahhuma pussahhudaʔ pussahhuss pussahtu pehkima 

pussak pussagu pussakut tossike, saamatu ma oĺli `väega pussak, ma es `juɫgaʔ Se  

puśsikõnõ dem < puśs  

putahhuma putahhudaʔ putahhuss putahtu korraks puudutama  

putahhutma putahhutaʔ putahhut putahhut́ korraks puudutama sul `vahtsõr‿`rõivaʔ, `käegap‿putahhutat, 

nii `arki määrideʔ Se  

putaŕ pudara pudarat Peipsi lodi paĺlo käve iks tä maad maśsindõgaʔ, poolõ `ilma pudardõgaʔ (rhvl) Se 

Kos; vanast olõ õs lennukit ja luhi`laiva, sõ̭ss `üĺti pudaraʔ Se Kos  

`putma puttuʔ putuss puttõ ~ puttum(m)a puttudaʔ puttõ 1. puutuma, põgusalt puudutama kõivop‿putusõ 

üt́s tõõsõga kokko, tuuĺ jo suuŕ Se Pod; [palmipuudepühal]`lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ 

pääd pite hiĺlokõidsi pututi Se Kos 2. sattuma, juhtuma esä sõ̭ss astuss ti̬i̬d piteh, puttu kaśs `vasta Se Kos; 

[mees] lätt veidikese edesi, puttu pini `vasta Se Kos; `Vahtsõliinah oĺl, ku `ku̬u̬ĺjaga lät́siʔ [peielised], kiä 

edimäne inemine puttu `vasta ti̬i̬ pääl, toolõ `ańti `viina ja sakuskat Se Kos 3. varastama, kahjustama kõ̭iḱ 

oĺli iks `õigõr‿`rahvaʔ, midägi putut õs olõʔ Se; haŕok‿külp‿putusõk‿kanna Se 4. korda minema, tähtsust 

omama  

`putsai pudsaja pudsajat sulg ku nimäl‿läävä ärʔ, siss saʔ heĺoda reṕi pääl pudsajat Se; ni rebäsel kakõśs 

kõtt arʔ, tuĺlin‿nu̬u̬h‿hanip‿pudsajidõga `vällä Se Kos  

puttum(m)a vt `putma 

putõ putõ putõt pude, mure  

putõĺ pudõli ~ pudõla pudõlit ~ pudõlat pudel mehe˛esä lät́s `kośjullõ, üt́s putõĺ `viina kah puuh Se; veli 

pańd [viina] pudõli lavva pääle Se; saṕp lastass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, sõ̭ss `tu̬u̬ga võiat Se  

puu1 puu puud 1. kasvav puu musta`rästä jaost om pant `puuhhu pesä Se; nööräga käkiśt `hindä `puuhhõ 

Se V; ma olõ puu `ku̬u̬ri `viisaga kaŕah käünüʔ Se Kov 2. puitmaterjal; küttepuu ma olõ nigu puupala 

üt́sindä Se 3. ese või eseme osa kuńok oĺl sääne poolõ `aŕssina piuʔ puu Se; kuńoga puu pääl oĺl tiranik 

kaʔ Se Kos; oĺl sääne üt́s puu ja tõõnõ puu oĺl otsah, oĺl kablaga jo pant, `üĺti ku̬u̬t́ Se; präälka oĺl üt́s puu 

oĺl, all oĺl sääne `puukõnõ, laud pääl Se  

puu2 puu puud põu mu mehe˛esä lät́s `kośjullõ, üt́s putõĺ `viina kah puuh Se; ütesä puutäüt olõ ma toonuʔ 

`lat́si `ilma Se Pod; mis sääl ummõldaʔ, vanna `mu̬u̬du kõvõra `puuga `hammõʔ, ega siss `kraega `haḿmit 

poisal olõ õs Se; `kaaldanõ oĺl olõmah, a kõvõra `puugaʔ, tu̬u̬ tähendäss, et lõigati üte poolõgaʔ Se; 

inemine aɫastõ, hamõh puuh? – künneĺ Se Kos  

puu- puust saadud või tehtud, puu- sõrmõk‿ku puutõlvaʔ, painu uiʔ Se; puu kuĺbi oĺliva kopaʔ Se; sõ̭ss õ̭ks 

mi̬i̬s‿sei puulivvast ja köŕbe `ru̬u̬ga rohe peräst Se; puutarõst ka `aeti meid `vällä Se Kos 
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puudakõnõ dem < puut annamis‿sullõ munõ puudakõsõ `leibä kah Se Kos  

`puuduss1 `puudusõ `puudust nappus, vähesus  

`puuduss2 puudu hääh? mul om jok‿`kuuldmist paĺlo `puuduss Se; ma olõ elänü `sü̬ü̬nühe, ma olõ õi nännü 

et `puuduss om midägi Se  

`pu̬u̬gnits `pu̬u̬gnitsa `pu̬u̬gnitsat nahknööp  

`puuhhu vt puu1, puu2 

puuḱ puugi `puuki kratt, pisuhänd  

`puukõnõ dem < puu1 präälka oĺl üt́s puu oĺl, all oĺl sääne `puukõnõ, laud pääl Se 

pu̬u̬l 1. suunas, kandis kura käe pu̬u̬l ommam‿mõtsaʔ Se Kos 2. juures, vahetus läheduses pruudi pu̬u̬l 

päädeti Se S; salvõleib kutsuti, `pańti sääl mehe pu̬u̬l vilä`salvõ Se 3. koos adessiivse adjektiivi, 

pronoomeni või numeraaliga osutab paiknemist  

pu̬u̬ĺ1 pooli `pu̬u̬li kangapool  

pu̬u̬ĺ2 poolõ pu̬u̬lt 1. pool tervikust [ta] ańd toṕsi `kohv́i ja lõigaśs pooɫõ `siĺki ja leeväpaɫa Se; ma ośti 

sõ̭sarõmehe käest poolõ maia Se P; sügüse siss `vi̬i̬di kõ̭õ̭ pu̬u̬ĺ lammast puhadeĺnähe Se Kos; paĺlo käve 

iks tä maad maśsindõgaʔ, poolõ `ilma pudardõgaʔ (rhvl) Se Kos; vanast `üĺti, et taaŕ um pu̬u̬ĺ `lehmä Se 

Sa; kuńok oĺl sääne poolõ`aŕssina piuʔ puu Se; `Maaŕa käve kat́s pu̬u̬ĺ nädälit `luidsakõsõga ravit́s ja kasõ 

timmä Se Kos; meheimä üteĺ, ku egäüt́s nikavva `tehnäss, siss saa õip‿poolõni öönis‿sannast `vällä Se Kos 

2. määruslikes ühendeis: keskkoht, keskpaik 3. kaheks jaotatava nähtuse, maa-ala jne üks osa, külg üte 

poolõ pääl oĺl `vinläne, tõõsõ poolõ pääl oĺl śaks Se Kos; täl tu̬u̬ kura poolõ päält oĺl `hälbüss löönüʔ Se 

V; käsikivi oĺl: üt́s kivi oĺl all, sinnä oĺlit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ, sõ̭ss tõõnõ pu̬u̬ĺ oĺl pääl Se La; `määntseʔ 

vanigõʔ pääh, `määntseʔ `ehtek‿kaalah oĺli vanast kõrvulitsil, üteh poolõh `mõŕsal kat́s, tõõsõh poolõh kat́s 

Se Kos; aho i̬i̬h oĺl üteh poolõh t́sopp ni tõõsõh poolõh t́sopp, kohe [ma] noid hüt́si `tõmpsi Se Kos; mat‿
`tsuśksi rüv́vihanna ütest poolõst ülest, `tsuśksi rüv́vihanna tõsõst poolõst ülest Se Kos; tõõsõ poolõ päält 

oĺl `oidunu põdõ̭ŕ üle seo poolõ pääle Se  

pu̬u̬ĺ- pooleldi, pool- räṕik oĺl pu̬u̬ĺviɫɫanõ, niidiga veet, a `viɫɫa koet `sisse Se  

`pu̬u̬ĺbä vt pu̬u̬ĺpäiv  

`pu̬u̬ldõ suunda kerik jääss siiäp‿`pu̬u̬ldõ Se  

pu̬u̬ĺ/päiv -pävä ~ -päävä -`päivä ~ `pu̬u̬ĺbä `pu̬u̬ĺbä `pu̬u̬ĺbät laupäev sannalõõnat kot́ti panõ õiʔ ja 

tõõsõst `pu̬u̬ĺb äst ka hoia aiʔ Se Kos -pühä laupäev pu̬u̬ĺpühä omma iks nu̬u̬k‿`ku̬u̬ĺjalugõmiseʔ Se; taa 

saa pu̬u̬ĺpühä mattaʔ Se; pu̬u̬ĺpühä [ma] küt́i sanna Se; pu̬u̬ĺpühä [sündinud lehm] oĺl Pooĺo Se Kos; ku saa 

õs õga pu̬u̬ĺpühä `pinke ja `laudu `mõskaʔ, siss oĺl jo asi (olukord) haɫv Se P; üt́s talo suvistõpühi pu̬u̬ĺpühä 

külj‿jälehhehe `paĺli Se; kas `ri̬i̬di vai pu̬u̬ĺpühä vai neläpävä kuna tu̬u̬d `leibä küdseti Se; pu̬u̬ĺpühä oĺl siss 

tu̬u̬ pulm lät́s Se S; `taĺsipühi pu̬u̬ĺpühä inne istuta as `sü̬ü̬mä ku õdagu tähet‿`taivahe tuĺliʔ Se Kos; 

pu̬u̬ĺpühä õdago [me] lät́si jälk‿kohegit‿`tandso, tet́ti `tsõ̭õ̭ri ja oĺli `istmise mängoʔ Se P -säŕk poolsärk 

mehil vanast oĺlip‿poolõs‿säŕgi, inämbüsi oĺli iks haĺliʔ Se Kos  

pu̬u̬lt 1. suunast, kandist perä pu̬u̬lt pää poolõ tet́ti lehm likõss Se 2. kellegi juurest 3. käest, valdusest  

pu̬u̬ĺ/tõist poolteist pu̬u̬ĺtõist `tuńni `peeti `leibü ahoh Se S; kõvõra jalaga t́sura laśk iks pu̬u̬ĺtõist pu̬u̬ĺtõist 

takast `perrä (lonkajast) Se  
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`pu̬u̬ma puvvaʔ pu̬u̬ poi pooma  

`puunõ `puudsõ puust puust tehtud, puu- vanast oĺl `puunõ käśk, esä kut́s kiṕp Se| Vrd puinõ 

puuŕ puuri `puuri (linnu, looma) puur  

puus puusa `puusa 1. puus ṕuksiharost ńardsunõ kot́ikõnõ oĺl kaŕalatsõl puusa pääl Se Kos; ma lesädä, 

siss om jälp‿paŕõb, siss puusaʔ olõ õin‿ni halusaʔ, küleki halusaʔ Se T; paiupiĺl oĺl piha pääl, puumõ̭õ̭k oĺl 

puusa pääl Se Kos; mehe˛esä lei kõ̭õ̭ kätt `vasta `puusa Se Kos 2. voldikimp pikk-kuuel (puusade kohal) 

kiä iks ummõĺ rüv́vi üte siilogaʔ, sõ̭ss puusan‿nu̬u̬ ribahhasõʔ, a ma `umbli katõ siilogaʔ, tu̬u̬ ribahha as Se 

puusa/luu vaagnaluu  

puuslaat́ puuslaadi puuslaat̀i hobuste hingeldustõbi, puuslak hobõnõ `väega lõõtsut́ ja köhe `kuiva köhhä, 

siss `üĺt i, et tal om puuslaat́ Se  

`puuśli `puuśli `puuślit pühapilt, ikoon Nigula `puuśl i ette oĺl jäänül‿laḿb ikõnõ palama ja `puuśli lät́s 

palama Se; tu̬u̬d olõ õs kunagi, et mi̬i̬v‿vaest t́sirgu vai `puuśli `mu̬u̬du oĺl i, et sõ̭nna `kualõ `ütle es Se Kos 

puustalt tühjalt, tühjana olõ õik‿koto vaia puustalt jättäʔ, ku`kuuĺjaga mindäss Se; `piprõh‿`häitsesep‿

puustalt, olõ õik‿`kõtru küleh Se  

`puustuss/mi̬i̬śs ostutalu omanik  

`puustusõ/maa ostetud talukoht ostõdu maaʔ kutsuti `puustusõ maaʔ Se 

puut puuda `puuta raskusmõõt: puud (16, 831 kg) esä pańd vi̬i̬l kolʔ `puuta rüḱi kaʔ, et saa täl ka 

`põrssalõ `putru `ki̬i̬täʔ Se Kos; võt́imi puuda `jauhha `võlgo Se; soola puut maśs viiśsata Se Kos  

pu̬u̬t́ poodi `pu̬u̬ti kauplus, pood ostõti iks `luit́sit, oĺl iks müvväp‿poodeh Se Sa; kat́si pät́si andass poodih 

`leibä Se; ma `juɫga aiʔ üt́sindä `pu̬u̬ti kaʔ minnäʔ Se  

`pu̬u̬tma `pu̬u̬taʔ pu̬u̬t pu̬u̬t́ pooda poetama, pudistama, tükeldama ku suuŕ si̬i̬ń oĺl, siss [ma] muidogi arp‿
poodi iks, väidsega `lõiksi vähämbäst Se Kos 

puu/vill puuvill imä pańd puuviɫɫak‿kusõga nõ̭na pääle ja ki̬i̬t́ tu̬u̬d ru̬u̬ht Se Kos -võisi -`võisma 

~ -`võismõ -võisind madalat sorti oliiviõli lät́s puuvõisi paɫama, võt́t tulõ pühäserät́i `küĺge Se; puuvõisind 

vaest jakkuss õdagust Se; kual latsõl oĺliʔ rinnah haŕasõʔ, vai kual oĺliʔ tuŕo pääl haŕasõʔ, siss `vi̬i̬di 

`sanna, puu `võismõgaʔ siss määriti Se P; [ma] võia arp‿puu`võismõga ussõ hińgekiʔ, õt las noorõp‿

`puhkasõʔ Se Kos; munikõrd [sa] pant puuvõisi varahhappa palama, siss varahhappa kistutat ark‿kah Se  

põdrusõʔ pl põdrustõ põdrussiid kuhjavarda toed  

põdõma põtõʔ põdõ `põśsi põe põdema peremi̬i̬śs jalo `põśsi Se; keväjä pańd huśs ärʔ, ni inemisekene kõ̭iḱ 

suvi `põśsi Se  

põdõ̭ŕ põdra `põtra põder ku põdõ̭ŕ lü̬ü̬ ärʔ, sõ̭ss säe kirst `vaĺmist, põdõ̭ŕ lü̬ü̬ kõrraga su surmast Se; 

põdra sarvõʔ ummah‿haralikadsõʔ Se; põdõ̭ŕ lü̬ü̬ suurõ puu pinna jalagaʔ, nii kõvastõ lü̬ü̬ Se  

põh́a/tuuĺ põhjatuul  

põhi1 põha `põhja ilmakaar: põhi  

põhi2 põh́a `põhja alumine osa, põhi  



196 

 

põhk põhu `põhku põhk  

`põimma `põimaʔ põim `põimõ ~ `põimsõ põima sirbiga õsuma [ma] võt́i `väikese latsõkõsõ, pańni teḱi 

`sisse, vei `nurmõ, pańni pehelüsekese ala, mis põimõdu oĺl Se; ku [ma] lät́si `põimma kohe vai linna 

`kakma, kodo tulõ õs `sü̬ü̬mä, siss `tu̬u̬di takah õ̭ks sü̬ü̬ḱ Se; esä haugaśs leeväpala külest suutävve, visaśs 

edesi ja jälp‿`põimsõ seeniss ku leeväpalani sai Se; sõ̭ss oĺl jälʔ hüä `põimaʔ, ku `rõivah‿hämmes‿säläh 

oĺliʔ Se Kos; rüä põimu `aigo katõkeśke laulimi, lelotimi ni ilosahe ku, et naka iks mi `põldo `põimmahe 

Se; `põimkõt‿ti ilosahe tasatsõhe Se  

põkkama põkadaʔ põkkass põkaśs tõukama paŕgiga (hulgakesi) saa ain‿nik‿kõvastõ põkadaʔ, katõgese 

saa põkadaʔ, sõ̭ss lätt häll kõvastõ Se 

põld põllu `põldu põllumaa, põld `mitmõh paigah oĺl noid `põlda meil Se; põld olgo nii tett, ku `taadõ om 

illośs kaiaʔ Se Kos; keɫ kui pereh oĺl, nii suuŕ oĺl põɫd Se; uma põɫɫu pääl `tahtu es `istuʔ Se Kos  

`põlgma `põlgaʔ ~ `põlgõʔ põlg põĺg põlõ põlgama setä naist tervek‿külä põlg Se Kos; `põlkõʔ kiä 

`põlgvaʔ Se; hiidäh‿hiilkat, kiä mu `mõŕsat põlg Se 

põĺl põllõ `põllõ põll vanaimäle sõ̭ss `ańti päält latsõ [sündi] määne rät́t vai määne põllõrõõvass Se; ni 

paṕp lät́s siss pańd põɫɫõ ette, võt́t iva˛ańgõli kätte Se Kos 

põlla põldudena, põlluviisi ku põlla oĺl maa, siss oĺliv‿`väega lajalitsõp‿põllukõsõʔ Se Kos 

põllaldõ põldudena, põlluviisi siss oĺlip‿põllaldõ maaʔ Se 

põllukõnõ dem < põld mi̬i̬śs mod́etass, tulõ õi ülest, ti̬i̬ ei uma põllukõist arʔ Se; ku põlla oĺl maa, siss oĺliv

‿`väega lajalitsõp‿põllukõsõʔ Se Kos 

põllõkõnõ dem < põĺl verrev põllõkõnõ oĺl i̬i̬h ja põllõl härmäkenegi all Se Kos  

põĺv põlvõ `põlvõ 1. (jala)põlv mehe˛esä võt́t kiŕbidsä ahost, pańd kiŕbidsä ńardsu `sisse, siss pańd reḱke 

`hindälle `põĺvi aɫa Se Kos; tütäŕ om põlvõkoruʔ, imäl om vaia kirst ollaj‿jo `rõ̭ndu koruʔ Se Kos; timä 

saa aiʔ ütte `jaɫga painahhutap‿põlvõst Se; meestel oĺl iks päält `põĺvi `hammõʔ Se 2. taimevarre 

sõlmekoht 3. inimpõlv ku no seo põlvõ rahvass taad sõta `näesi eiʔ Se Kos 4. elujärg  

põĺvildõ põlvili  

põlõ vt `põlgma 

põnnuʔ vt põdõma 

põrahhumma põrahhudaʔ põrahhuss põrahtu põruma kuu `aigo oĺl mul käsi sedä `mu̬u̬du kaalah, ar oĺl 

siist põrahhunuʔ Se  

põrahhutma põrahhutaʔ põrahhut põrahhut́ põrutatud saama täl oĺl ola luu arp‿põrahhudõt Se; timä 

tõrgahhut́ `hindäl tu̬u̬ sadamisega siist sälä luu arʔ vai kost täl põrahhut́ arʔ Se Kos  

põŕgnass `põŕkna põŕgnast ~ `põŕknass `põŕkna `põŕknast porgand naańõ tarõh, hiuss väläh? – `põŕknass 

Se  

`põrgo `põrgo `põrgot põrgu paṕp kõ̭õ̭ t́sia säläh tänitäss: ei avida jumalaraamat eip‿pühä sõ̭na, no‿m 

`põrgo poolõ mineḱ Se Kos; `põrgohe om kat́stõi·śskümme reṕi `lauda `alla minnäʔ Se; tuĺl jo timä śaalt 

`põrgost Se Kos 
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`põŕkna/piirak porgandipirukas riisi `suurmit `pańti mano `põŕkna piirakilõ Se; suvõl tet́ti `põŕkna 

piirakit, talvõl kruusapiirakit kaʔ Se  

`põŕknass vt põŕgnass 

põrmad põrmadu põrmadut ~ põrmand põrmandu põrmandut põrand ku kotoh koolõss, siss saa õi niipia 

tu̬u̬ kirst, siss pandass `ku̬u̬ĺja põrmandohe vai `pinke pääle Se; kua sai kõ̭kõ inne `viŕksega `otsa tu̬u̬d 

põrmadu `lauda piteh, toolõ üteldi et sas‿saat kõ̭kõ inne mehele kaʔ Se Kos; `kuuvna põrmandu pääle 

`laśti olõm‿`maahha Se; mi̬i̬j‿jo sõ̭a`aigu eśs säi siih setä põrmandut Se 

põrn põrna `põrna 1. siseelund: põrn ku [sea] `põrna `vällä `naati `võtma, tu̬u̬d `kaeti, kas tagapoolõ ots 

om pad́õb vai edepoolõ ots (ilma ennustamisest) Se Kos; põrna `perrä `kaeti, et kas keväjä saa pad́õb lumi 

vai saa sügüse Se 2. kaatsade rombikujuline vahetükk  

põrotama põrotaʔ põrotass põrot́ põrutama; tugevasti lööma kuk‿`ku̬u̬ĺjat `naatass `vi̬i̬mä, sõ̭ss `keĺli 

põrotõdass nii, et kõ̭iḱ järisess Se; `kaeti, et käsi `kat́ski ei olõʔ, põrotõt om Se  

`põrsakõnõ dem < põrss  

põrss `põrssa ~ `põrsa põrst ~ `põrssat põrsas kasvatagõs‿seo põrss ark‿katõ kuu vana Se Kos; mak‿ka 

naka `põŕssit pidämä Se Kos; paṕp kasvat́ `põrssat Se Kos; esä pańd vi̬i̬l kolʔ `puuta rüḱi kaʔ, et saa täl ka 

`põrssalõ `putru `ki̬i̬täʔ Se Kos; noorik `väega naid t́siku pidä ja `põŕssiid ravitsass Se; ku iḿmiss 

`põŕssidõ mano `päśsi, sõ̭ss oĺl põrss suuh ja oĺl `vaĺmiss Se Kos; sai t́sial pujaʔ, sai üt́stõi·śskümme 

`põrssat Se Kos 

põśk põsõ `põskõ põsk, pale  

`põśsi vt põdõma 

põud1 põvva `põuda kuivus, põud  

põud2 põvva `põuda rattapöid  

põ̭õ̭tka põ̭õ̭tka põ̭õ̭tkat lina proovinäputäis lina põ̭õ̭tka `tu̬u̬di nurmõst, käsi koĺgidsaga kolgõti tu̬u̬ põ̭õ̭tka 

arʔ, siss [ma] kai, kas ommap‿`parrap‿`pehmeʔ Se 

pähe `pähḱme `pähḱmest pähkel  

pähine pähitse pähist peats pähitse ala `pańti tsaḱim, muido oĺl pähine mataĺ Se Kos 

pähn pähnä `pähnä pärn; pärnakoor  

pähnäne pähnädse pähnäst pärnapuust tehtud vanast oĺlip‿pähnädse livvaʔ, väŕmidüj‿ja liĺlip‿pääl Se Sa 

pähä vt pää 

pähüts pähüdse pähüst peats paṕp pähütseh lugi `ku̬u̬ĺjalõ Se; noh imäkene, panõ `tütre [haua] pähütsehe 

taa liĺl Se  

`päitseʔ pl `päitside `päitsiid ~ `päitsit päitsed  

päiv päävä `päivä 1. (kalendri)päev; tööpäev timahava oĺl urbõpäiv, kapst`maaŕapäiv ja pühäpäiv, kolʔ 

pühi `päivä oĺl üte päävägaʔ Se Kos; mi̬i̬śs maka päävä ärʔ ja ü̬ü̬ `otsa järrä pääle Se; kup‿paĺlo om 

jummaĺ `andnup‿`päivi, nipaĺlo elät Se Kos; egä lehmä päält oĺl päiv [karjas käia], a `laḿbidõ päält olõ õs 

Se; pääkaŕuss oĺl egapäivi kaŕalinõ Se; `augusti kuuh [me] `naksi jo kolʔ `vu̬u̬ri `sü̬ü̬mä pääväh Se Kos; 
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üt́s uma külä inemine opaśs `lat́si, taɫɫa piteh käve, päivi kat́si (kahe päeva kaupa) kua pu̬u̬l oĺl ku̬u̬ĺ Se Kos 

2. päike kaŕaga kodo [ma] sai siss, ku päiv lät́s jumalihe Se; inne `päivä (päikesetõusu) käve pääkaŕuss jok

‿küllä pite, `puhkõ tu̬u̬d trupa Se Kos  

päivilde päeviti tõõsõk‿kaŕusõ oĺlik‿kaŕah kõrrast, päivilde Se  

päiviline päivilise päivilist päeviline  

`päivä päeval  

päḱk päḱä päḱkä pöial timä niɫg kirbu arʔ ja ki̬i̬t kirbu nahast ruvva vai tege `kinda päḱäʔ Se  

`päĺkäm(m)ä päĺgädäʔ `päĺkäss päĺgäśs 1.põuavälku lööma 2. põuaga vilja küpseks kuivatama  

pällüḿ pälümä pälümät koirohi| Vrd päńnil  

pälvekene pälvekese pälvekeist väike lumetu maariba  

päńnil pänilä pänilät ~ pännüĺ pänülä pänülät koirohi milless pandass pänilä `hainu `kaapa Se Kos; ku 

pänilä haina lõhn om, siss karrõ kaṕpi lää äiʔ Se| Vrd pällüḿ  

päri/helü kärisev hääl  

päsemä pästäʔ päsess `päśsi lahti pääsema `käekesep‿`päśsi vaɫɫalõ ni oĺl Vaśso `vasta ah́o `nulka Se Kos; 

`tüt́rik vü̬ü̬ `päitest teḱk riśti, süläśs vi̬i̬l `päitehe, hiit́ sõlmõ ja vanast sitast `päśsi vaɫɫalõ Se Kos 

päss pässä `pässä pöial  

pässüĺ päsülä päsülät päsmer, margapuu  

`pästmä `pästäʔ päst päśt pästä pääseda aitama, päästma ma päśti tätäl jalakõsõʔ `maalõ (võtsin jalanõud 

ära) Se  

päsülä/nagõ̭ĺ margapuu kaaluühik  

pätern päternä päternät hrl pl nöörist või riidest tööjalats pao pääl tet́ti päternit Se P; kopõ̭la pääle `koeti 

päternäʔ Se Kos; talvõl oĺlip‿`pakladsõp‿päternäʔ Se P; päternit `koeti linatsõst, noid tet́ti hangugaʔ, 

veneläisil oĺlip‿päternäʔ Se 

pät́s pät́si `pät́si päts, ümmargune kamakas ku `kellä olõ õs, siss [ma] võt́i kua pät́si `vällä, siss kopudi 

tu̬u̬d alomaist ku̬u̬rt pite Se Kos; kat́si pät́si (kahe pätsi kaupa) andass poodih `leibä Se 

pät́sikene dem < pät́s  

pää pää pääd 1. kehaosa: pea ku ma kerikohe lää, ma rät́ikese pähä köüdä Se; vanast oĺl süĺt luiõgaʔ, 

kalap‿päiegaʔ Se; a merest tuĺl katõtõi·śs`kümne `pääga patt `vällä Se Kos; tu̬u̬ patt sattõ ka pää pääle 

`merde Se; [palmipuudepühal] `lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ pääd pite hiĺlokõidsi pututi Se 

Kos; säidse süld maa `lahkõss, ku naańe lätt `paĺja `pääga üle tarõ vai üle moro Se; jagagõ nok‿kraaḿ 

`kolmõ `päähhä (kolme inimese vahel) Se; sõ̭ss oĺl meil `säitsmeh pääh noid eläjit (seitse looma) Se; 

`valgõ `pääga [vasikas] oĺl Päid́so Se Kos 2. juustega kaetud osa, juuksed nip‿paĺlo [ma] `heitö et jäi 

palavahe tõppõ, et `hiusõ kõrt jää es pää pääle Se Pod; a mul olõ õik‿krev́natkiʔ, mingap‿pääd suḱiʔ Se 

Kos 3. (psüühiliste protsesside ja tunnete asupaigana) mõistus, mõtlemisvõime, mälu, meelespidamine 

4. taime osa: kapsa-, viljapea siss atõti nu̬u̬k‿kandsuʔ inne üless, selle et sinnät‿`tüv́vi jäi muni pää Se Kos; 

päävihk `pańti haḱilõ pääle, et ku vihm tuĺl, siss `hämmä äs rüäpäid ärʔ Se 5. eseme osa 6. hoone esikülg  
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pää- peamine, põhiline, pea- a tu̬u̬päävanasitt vai `kohtunik saiśkestpaigah Se Kos 

päädeh `päite päädeht (vöö)tutt ku [sa] arʔ eśsüdeʔ, siss ti̬i̬ vü̬ü̬ `päitest riśt, `süĺgä sinnäs‿`sisse ja hiidä 

`sõĺmgiʔ, siss saat jälʔ ti̬i̬ `pääle tagasi Se Kos; `tüt̀́rik vü̬ü̬ `päitest teḱk riśti, süläśs vi̬il `päitehe, ̬ hiit́ 

sõlmõ ja vanast sitast `päśsi vaɫɫalõ Se Kos  

`päädümä `päädüdäʔ `päädüss `päädü juhtuma  

`päähhä vt pää  

pää/kaŕuss tähtsaim karjus, peakarjus inne `päivä käve pääkaŕuss jok‿küllä pite, `puhkõ tu̬u̬d trupa, ai 

`lehmi `nüsmä `naisi Se Kos; pääkaŕuss oĺl egapäivi kaŕalinõ Se Kos; pääkaŕuss ka iks oĺl, oĺl vanõb, kiä 

noid `lat́si rät́it́ Se Kos; külä koŕaśs pääkaŕussõllõ `palka rahaga ja leevägaʔ Se; siss oĺl pääkaŕuss ja kolk

‿kaŕusõ abilist Se Kos; pääkaŕussõllõ `maśti paɫk ja käve kõrru `sü̬ü̬mä [taludes] Se  

`pääkene dem < pää| 1. kehaosa: pea tütäŕ `väega `tahtsõ oṕpiʔ, a `pääkene es võtaʔ Se 2. taime osa tsõõ, 

tsõõ urbõkõist, pääväliĺli `pääkeist (lapse hüpitamislaul) Se 

pää/koĺo pea; kolju täl om pääkoĺo `väegah‿hüä Se  

pääl ~ ṕaal 1. (asendatav adessiivilõpuga) peal, pealispinnal; pealpool hobõsil kuldkelläk‿kah kõ̭iḱ pääl 

Se; uja ṕaal oĺl siɫd Se Kos; lubata õs kivi pääl saistaʔ Se; suurõbakõsõ latsõ oĺli maa põrmadu pääl Se; 

kalav‿`viśtäse śaal orrõ ṕaal Se Kos; ṕuksiharost ńardsunõ kot́ikõnõ oĺl kaŕalatsõl puusa pääl Se Kos; 

pöörä pääl `veeti kangast, piḱkä kangast saa aiv‿vitäki saina pääl Se; poraviki `kuiv́ssiʔ raadi pääl Se; ku 

nimäl‿lääväʔ ärʔ, siss saʔ heĺoda reṕi pääl pudsajat Se; kõ̭iḱ aig [ta] käve käsi `rõ̭ndu pääl Se; ku `kunna 

`näede hämme ṕaal, üldäss, et `varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺm Se 2. viitab kohale, kus ollakse või midagi 

toimub tah palo pääl kanarikku pite `ḱauti kaŕagaʔ Se; ni Sergol ka matusõ pääl `kraami külät, sai süvvän‿
ni juvvaʔ Se Kos 3. väljendab ajalist seost `hospodikõnõ, [ma olen] katõsakümmend säidse, `katsass pääl! 

Se 4. viitab tööle, tegevusele poig om lauda man ü̬ü̬vaht́, taa käü vahi pääl Se 5. viitab sellele, kellel miski 

on kohustuseks vanast oĺl suurõmb tü̬ü̬ kõ̭iḱ noorigõ pääl Se Kos  

pääle 1. (asendatav allatiivilõpuga) peale, pealispinnale; pealepoole; katteks kullal‿latsõʔ, kivi pääle 

saistaku uiʔ Se; lehm sai raanat `mõtsa otsani sälä roodsu pääle Se; päävihk `pańti haḱilõ pääle Se; pańti 

midägi rasõhhust `vankrilõ pääle, kivi vai Se; võid võiõti leeväle pääle Se Kos; nip‿paĺlo [ma] `heitö et jäi 

palavahe tõppõ, et `hiusõ kõrt jää es pää pääle Se Pod; pühädse rät́t `pańti pühädse pääle Se Ts; mia tä 

t́sura pää pääle pańd, tu̬u̬st (sõrmusest) tuĺl kullanõ kaab Se Kos 2. viitab kohale, kuhu minnakse või 

pannakse `ku̬u̬ĺjat koolõtada õip‿pudsajadsõ padá pääle Se; pido pääle minnä oĺl `sukmańn, tu̬u̬ oĺl villanõ, 

ostõt Se; mi saada su raudti̬i̬ pääle `tü̬ü̬hhü Se V 3. viitab ajale, millele miski jääb kolʔ `tuńni sai ma vaśt 

ü̬ü̬ pääle `maadaʔ Se 4. jaoks, tarvis tubinitsat‿tet́ti tu̬u̬ pääle, et külmäga väläh `ḱavvuʔ Se Kos; määne 

sada kat́skümmend vü̬ü̬d, kõ̭iḱ kulusi ärʔ tu̬u̬ saja `päät́mise pääle Se S; kaǵa vanami̬i̬śs om `haigõ, puhetõ 

pääle vaia `hoita rahakõist Se 5. juurde, lisaks, peale päält `kümne piimälehmä ja `peeńkene kari 

(väiksemad loomad) oĺl vi̬i̬l pääle Se; `umbli ma tõõsõk‿kaadsaʔ, lät́s esä `hainu `tu̬u̬ma, ańni siss tõõsõk‿

kaadsak‿kap‿pääle aiaʔ Se;`möĺli tet́ti, `pańti kama jahu vi̬i̬`sisse, köŕbiti leevä pääle, oĺl hüä Se 6. üle, 

rohkem kui sääl järveh oĺl iks uma pääle katõ süle süḱäv Se 7. asemel, kellenagi 8. (ajaliselt) pärast; 

millegi järel 9. pärast, tõttu 10. kinnitab mingi protsessi või seisundi tekkimist 11. viitab tegevus- või 

mõjualusele objektile kat́s last `kaśvi ülest, a paṕil olõ õs näid kirotõt ja riśtit `hindä pääle (oma nime 

peale) Se Kos 12. pealegi; muudkui, alalõpmata mi̬i̬śs maka päävä ärʔ ja ü̬ü̬ `otsa, uni tulõ õiʔ ja järrä 

pääle, `sõimass pääle Se 

pää/liin pealinn mup‿pääliin om Vana-Irbosk, sinnä ma eśsü üi `iälgi ärʔ Se Kos 

päälik pääligo päälikot lakapealne; keldripealne  
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pääline päälitse päälist pealne  

päälise/piim piimakoor koorõ pääle ka [ma]`puhksõ vai seo päälisepiimä pääle Se| Vrd päältpiim, 

päälüsepiim 

`päälmäne `päälmätse `päälmäst pealmine [sa] `umblõ esäle `päälmätsek‿kaadsaʔ Se  

päält ~ ṕaalt 1. (asendatav ablatiivilõpuga) pealt, pealispinnalt; pealtpoolt vü̬ü̬d ka [ma] koi, niisamatõ 

pańni varva pääle, üt́s lang alt ja tõõnõ päält Se; meestel oĺl iks päält `põĺvi `hammõʔ Se Kos; mul om taa 

`nitsehe `pandmine pääluu seeh (peas, meeles), kõ̭iḱ `kanga kiräʔ `sõŕmi päält kae ja panõ Se Kos 2. viitab 

kohta või suunda mehe oĺli ka Ukrai·na jao päält Se V 3. (ajaliselt) pärast umalõ imäle ni meheimäle [ma] 

ańni iks päält latsõ [sündi] `hammõ Se; vanaimäle sõ̭ss `ańti päält latsõ [sündi] määne rät́t vai määne 

põllõrõõvass Se; päält kellä katõtõi·śs`kümne `üĺti et om pühi ü̬ü̬ Se 4. arvelt, eest, kohta egä lehmä päält 

oĺl päiv [karjas käia], a `laḿbidõ päält olõ õs Se 5. üle, rohkem kui ku saa kual iḿmissel pujaʔ, sõ̭ss mia 

päält `kümne, tu̬u̬ saa paṕilõ Se Kos 6. järgi, eeskujul olõ õim‿mak‿ka lu̬u̬d tark, mak‿ka olõ tõõsõ päält 

`oṕnuʔ Se Kos; anna no iks tõsõlõ ka `ḿarku, sak‿ka tii is maa `muɫka ṕaalt ja `taiva `täht́i ṕaalt Se Kos 

7. koos meeltetaju märkiva verbiga  

päält/nätä väliselt, näiliselt -piim piimakoor| Vrd päälisepiim, päälüsepiim  

pää/luu pealuu mul om taa `nitsehe `pandmine pääluu seeh (peas, meeles), kõ̭iḱ `kanga kiräʔ `sõŕmi päält 

kae ja panõ Se Kos 

päälüse/piim piimakoor tumadik‿ka ummap‿päälüsepiimägaʔ `väega hüäʔ Se| Vrd päälisepiim, päältpiim  

pää/ots ülemus -põkku asu, rahu `Maaŕa pää põkku ei annaʔ, muidugu ai tulõma, minet‿ti̬i̬ lellänaaśõ tü̬ü̬ 

ärʔ Se Kos; Vaśso mod́etass, a `Maaŕa pää põkku ei annaʔ Se -põlõndik peapõletik kolmass tütäŕ `ku̬u̬li 

pää põlõndikku Se -rät́t pearätt  

`pääsläne `pääslädse `pääsläst pääsuke  

pääśo pääśo pääśot pääsuke  

pääśokõnõ dem < pääśo  

pääst (asendatav essiiviga) peast  

`päät́mä `päätiʔ päät päät́ päädi pulmalistele vöid ümber piha siduma, vöötama saja `päät́mine `oĺlgi, kup

‿`pańti vü̬ü̬ `pihta Se; ku mi latsõ oĺliʔ, siss mi̬i̬ `koiõ kõ̭gõ noid `väikeisi `vü̬ü̬keisi nigu saja `päätiʔ Se; 

määne sada kat́skümmend vü̬ü̬d, kõ̭iḱ kulusi ärʔ tu̬u̬saja `päät́mise pääle Se S; pruudi pu̬u̬l päädeti Se S  

pää/täüś(alkoholi) peatäis -vihk (rukki)haki peavihk päävihk `pańti haḱilõ pääle Se 

pääväkene dem < päiv| 1. päev mul pääväkene valluss sai, ku ma teid `näie Se 2. päike pääväkene olõ õs 

vi̬i̬l nõsnuʔ Se Kos; hummogult [ma] ai kaŕa `mõtsa, õdagult kodo `aeti, oĺl pääväkene jo jumalih Se 

päävä/käänäng -käänängu -käänängut pööripäev ku pääväkäänäng oĺl, siss oĺl ka kerigu päiv Se -liĺl 

päevalill tsõõ, tsõõ urbõkõist, pääväliĺli `pääkeist (lapse hüpitamislaul) Se -mineng päikeseloojang õdagu 

päält päävä minengu imä pańd tu̬u̬ purukõsõ sinnäʔ riśtteie pääle Se Kos -nõsõng -nõsõngu -nõsõngut 

päikesetõus inne päävänõsõngut, ku vi̬i̬l hämo oĺl, `aeti jo üless Se Kos; latsõ `riśtmise vesi visati kohe 

`uibohe vai `vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe, et `ausa lat́s saasiʔ Se Kos; tuĺlit‿traktoriśti inne 

päävä nõsõngut `nurmõ Se -vari päevavari Oka tõmmaśs [seeliku] hanna ülest ku päävävari ja näüdäśs, et 

`ṕuksõ olõ õiʔ Se 
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pää/vü̬ü̬ villastest lõngadest põimitud lai pael setu naistel (liniku sidumiseks ümber pea), peavöö päävü̬ü̬d 

ka mõista [ma] vitäʔ nik‿kutak‿kah, haŕgi pääl viɫɫatsõst langast `koeti Se Kos; päävü̬ü̬ om kõ̭iḱ 

`seĺgevillanõ Se Kos 

pöhe vt `pühḱmä 

pöhendämä vt pühendämä  

pöi vt pügämä  

pöörändüsekene dem < pöörändüss võid võiõti leeväle pääle, pöörändüsekeseʔ kokko ja mähästi 

`kapstalehe `sisse ja kot́ti Se Kos 

pöörändüss pöörändüse pöörändüst leivaviilukas õgalõ ütele lõigati tu̬u̬ pöörändüss `saia Se  

pügämä püḱäʔ pügä pöi püä pügama imäpuu `hiusõkõnõ `pöeti ärʔ Se; keväjä püäʔ noorõ `kuugaʔ 

[lambaid] Se Kos  

pühendäma pühendäʔ pühendäss püheńd ~ pöhendämä pöhendäʔ pöhendäss pöheńd (sisse) õnnistama; 

pühitsema lää eim‿maʔ, ma olõ õip‿pühendet, a paṕp sa olõt pühendet Se  

pühi pühi pühi 1. kombekohaselt pühitsetav tähtpäev, püha määnegi pühi oĺl Se; `taĺsipühi ka om iks pühi 

Se; lihavõõdõʔ oĺl kõ̭gõ suurõp pühi Se; kut‿`taĺsipühi `keśkmätse pühi makadõ, sõ̭ss makat `aaśtaga õ̭nnõ 

kõ̭õ̭ arʔ Se Kos; pühi hummok Se; `vindläse `kutsva iĺjäpäiv, mi̬i̬k‿kutsu iks jakapäiv, taa om üt́s pühi kõ̭iḱ 

Se| Vrd pühä 2. au sees olev, pühaks peetav timahava oĺl urbõpäiv, kapst`maaŕapäiv ja pühäpäiv, kolʔ 

pühi `päivä oĺl üte päävägaʔ Se Kos; päält kellä katõtõi·śs`kümne `üĺti et om pühi ü̬ü̬ Se| Vrd pühä  

`pühḱmä `pühkiʔ pühḱ`pühke pühi pühkima paṕp üteĺet: kaep‿püih (pühi) sa kerik `höste ärʔ Se Kos; aho 

`luuda [ma] iks `häḿssi ja tu̬u̬ luvvagap‿pöhe `tuhka Se Kos; [te]`pühkeʔ iks hiist hiiŕor‿ruunaʔ, vatust 

`vaɫgõʔ hobõsõʔ (rhvl) Se Kos; tu̬u̬ praht́ `püihti päält [soolal] Se Kos; vanast talitõdi, käe ommam‿

mustaʔ, saa õi sinnäs‿suu `pühki tiraniga `küĺge Se; tiranik oĺl vaja otsah, tiranik oĺl suu `pühkiʔ Se Ts  

`pühḱsemä `pühḱsess ~ `pühḱsämä pühästäʔ `pühḱsäss pühäśs kergelt pühkima  

pühä pühä pühä ~ pühhä 1. kombekohaselt pühitsetav tähtpäev, püha siss `oĺlgi jo pühä majah, ku 

klaasiga laḿbit‿tuĺliʔ Se| Vrd pühi 2. jumalakartlik 3. pühitsetud, jumalast õnnistatud; pühaks peetav paṕp 

haaŕd üldäʔ et ei avida jumalaraamat eip‿pühä sõ̭na, no‿om `põrgo poolõ mineḱ Se Kos; jummaĺ es saĺliʔ, 

et [ma] pühä kivi `lauta vei, `piḱne lei lauda paɫama Se Kos| Vrd pühi 4. ehmatus-, imestushüüatus  

pühädse/rät́t vt pühäserät́t  

pühä/kiri hrl piibel  

pühäne pühädse ~ pühäse pühäst pühapilt, ikoon paṕp käve tu̬u̬ pühäsega küllä piteh Se; üt́s pühäne käve 

küllä pite ja rahvass kaʔ Se Kos; `mõtlõk‿ka ku kavvõndast üle tu̬u̬ mäe hiit́ miiniga tu̬u̬ Iĺjä pühäse Se 

Kos; vanast `vi̬i̬di nu̬u̬p‿pühäsek‿kõ̭iḱ t́sassona mano Se; pühädse rät́t `pańti pühädse pääle Se Ts 

pühä/päiv (põhisõna sageli lühenenud) pühapäev pu̬u̬ĺpühä oĺl siss tu̬u̬ pulm lät́s, pühäbä lät́s siss tu̬u̬ vakk 

Se S; timahava oĺl urbõpäiv, kapst`maaŕapäiv ja pühäpäiv, kolʔ pühi `päivä oĺl üte päävägaʔ Se Kos; ku 

sat‿tõõsõlõ pühäbävä `ti̬i̬deʔ, siss tu̬u̬ i̬i̬st raha võttu uiʔ Se Kos; pühäbävä [sündinud vasikas] oĺl Püho Se 

Kos  

pühäsekene dem < pühäne naav‿`väikop‿pühäsekese oĺlis‿Sibiräh üteh Se 
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pühäse/rät́t ~ pühädse/rät́t pühaserätt (ikoonikapi ümber) lät́s puuvõisi paɫama, võt́t tulõ pühäserät́i 

`küĺge Se; mehi`kuatsõhe `pańti pühäserät́iʔ Se; pilonõglaga [ma] koi piloʔ `vaɫgõst niidist, koi pühäserät́i 

pilo Se Kos; pühädse rät́t `pańti pühädse pääle Se Ts 

püih, `püihti vt `pühḱmä 

püksiʔ pl `pükse ~ ṕuksiʔ pl `ṕuksõ `ṕuksõ ~ ṕuks ṕuksi püksid kelless om poisal linanõ ṕuks vai hamõh, 

kehi`kelgi ei olõʔ, kõ̭igil ostõt Se; es olõv‿vanast `ṕuksa, noʔ võõdasõ `vaɫgõʔ ṕuksiʔ, tuvvasõt‿turust Se 

Kos; vanast `koeti `väega ilosaʔ `juńtlikatsõʔ ṕuksiʔ, `valgõ ja verrev ja sinine Se; ṕuksiharost ńardsunõ 

kot́ikõnõ oĺl kaŕa latsõl puusa pääl Se Kos; Oka tõmmaśs [seeliku] hanna ülest ku päävävari ja näüdäśs, et 

`ṕuksõ olõ õiʔ Se; talvõl suurõ külmäga `ṕuksõ olõki is jalah Se  

pümehhüsi 1. pimedast peast, pimesi 2. pimedas  

pümme pümme pümehhet 1. mittevalge, pime `tsõ̭õ̭ri iks `tsõ̭õ̭ri, `pü̬ü̬rä, `pü̬ü̬rä! `tsõ̭õ̭ri iks sõkõʔ ja 

`pü̬ü̬rä pümmeʔ (ringmängulaul) Se Kos 3. pimedus  

pümme/soolik pimesool kes vanast pümmesoolikut `tiidse, `ku̬u̬li ni `ku̬u̬li, halu ni halu Se  

püretämmä püretäʔ püretäss püret́ teise värviga eelvärvima (enne põhivärvimist) `umbli ma tõõsõk‿
kaadsaʔ, püredi arʔ Se  

püss püssä ~ püssü `püssä ~ `püssü püss siibaldal‿`lindass, `hambildap‿purõ? – püss Se  

püssä/mi̬i̬śs püssimees -rohi püssirohi  

pütel püdelä püdelät poolpaks, püdel  

`püt́sk püdse `püt́ske putk  

pütt pütü püttü pütt tätä teḱk `puitsõ pütü Se Kos; kurõmaŕap‿`pańti püttü vi̬i̬ `sisse, kaaś iks ṕaal Se 

pütt/sepp püttsepp  

pütäĺ püdälä püdälät kaan paaba püdälidega `aŕstõ arʔ jalaʔ, püdälist saa aṕi Se; ma lasi püdälä `suuhhõ 

`pandaʔ Se Kos  

pütükene dem < pütt laṕigup‿pütükeseʔ oĺlivaʔ, viiś`liitret lät́s sinnäs‿`sisse, tollõga `tu̬u̬di `viina Se 

püvekene dem < püvi  

püvi püve püvve nurmkana, põldpüü  

`püüdli `püüdli `püüdlit püül `herneʔ, `tat́rigu jahvatõdi arʔ nii `püüdli `mu̬u̬du peeńokõsõst Se; meil 

`mińti `Vahtsõ`liina `püüdlit `lü̬ü̬mä Se  

`püüdli/jahu ~ -jauh püül(ijahu)  

`püüdmä `püüdäʔ püüd püüd́ ~ `püüdse püvvä 1. kätte saada üritama või kätte saama, kinni võtma 

2. saagiks saama, kalastama egä üt́s lät́s eräkult `püüdmä kallo Se Pod; käve ma `Suurdõ `järve `püüdmä 

[kalu] kinnastõgaʔ Se; timahavva oĺl kaɫɫa `väega `kõvva kiä püvv́ivä Se V 3. pingutama; proovima, 

katsuma  
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püüḱ püügi `püüki tuhaleelises leotatav pesu; pesupesemine `tõrdoh havvutõdi `püüki Se; kõ̭iḱ havvip‿

`püüki uja veereh Se; `rõivap‿`pańti `püüki, `pańti kõrd `rõivit, siss `pańti jäl tuhk Se; püügi `haudmine oĺl 

sulõngu man Se  

pü̬ü̬r pöörä `pü̬ü̬rä 1. ring kirmassih tet́ti sääne suuŕ pü̬ü̬r, sinnäs‿`sisse kõrro karati Se; `tsõ̭õ̭ri iks `tsõ̭õ̭ri, 

`pü̬ü̬rä, `pü̬ü̬rä! `tsõ̭õ̭ri iks sõkõʔ ja `pü̬ü̬rä pümmeʔ, `tsõ̭õ̭ri iks kõvõra jalagaʔ (ringmängulaul) Se Kos 

2. keeris vi̬i̬ pööräʔ kiä `tõmbasõs‿`sisse, inemise vi̬i̬ ala Se V 3. käärpuud pöörä pääl `veeti kangast, piḱkä 

kangast saa aiv‿vitäki saina pääl Se 4. pikkusmõõt: üks ring käärpuudel  

`pü̬ü̬rdmä ~ `pü̬ü̬rmä pöördäʔ pü̬ü̬rd pü̬ü̬ŕd pöörä pöörama, keerama keediʔ oĺlip‿piḱäʔ, `ki̬i̬te oĺl 

`pü̬ü̬rtüisi ja `pü̬ü̬rmäldäʔ Se Kos; linak‿keerutõdi ärʔ, sääne hank oĺl, hangugak‿ka pööreti Se Kos  

`pü̬ü̬rdümmä `pü̬ü̬rdüdäʔ `pü̬ü̬rdüss `pü̬ü̬rdü pöörduma ku̬u̬t́ oĺl pant nigu pulga `perrä, nigu nü̬ü̬ŕ pant 

`perrä, ku̬u̬t́ pidi `ümbre `pü̬ü̬rdümmä, agu `ümbre pöörü üs, siss saa as lüvväʔ Se 

pü̬ü̬r/häll jääkarussell meil oĺl häll kingo pääl, tu̬u̬ oĺl sääne ku pü̬ü̬rhäll Se  

`pü̬ü̬rmä vt `pü̬ü̬rdmä 

`pü̬ü̬rüss `pü̬ü̬rüse `pü̬ü̬rüst 1. pudrumänd 2. kaerapööris  

püüsümä `püüssüʔ püüsüss `püüsse paigal püsima; kestma, säilima, vastu pidama kaŕa man mul eläjä 

`väega `püüssüʔ Se; vanast oĺliʔ oɫõ katusõʔ, nu̬u̬s‿sammõldõdi ark‿ka, siss `püüssü iks `väegak‿kavva Se  

 

R 

raa vt raig  

raagõss `raaksõ raagõst vitsaraag imä iks mõśk `nüśkut sagõhe, ai iks luvva `raaksit sinnä nüśsigu `piipu 

kah, puhaśt kõ̭iḱ ärʔ Se Sa  

raam raama `raama ~ raaḿ raami `raami 1. kanderaam 2. aknaraam  

raamadukõnõ dem < raamat  

raamakõnõ raamakõsõ raamakõist raam(ike) uma poisi oĺlit‿tegijäʔ, sõ̭ss õ̭ks teḱki arʔ `aknõraamakõsõ ja 

`sääntse aśaʔ Se Kos 

raamat raamadu raamatut raamat  

raan raana `raana arm haav `kaśvi kińniʔ, a nok‿ka om raan tundaʔ Se; ku [sa] midä `lahksadõ arʔ, jääss 

raan Se; paɫmõʔ ja raan, mõlõmbat‿tähendäse ütte Se  

raanakõnõ dem < raan a ärs‿süttü tu̬u̬ nõ̭na, raanakõnõ om inne nätäʔ Se; ku tiiä äiʔ, sõ̭ss tunnõki õiʔ, 

raanakõnõ om inne nätäʔ Se Kos  

`raanama raanadaʔ `raanass raanaśs haavama lehmäkene sai raanat mõtsah Se Kos; lehm sai raanat 

`mõtsa otsani sälä roodsu pääle Se 

raas raasa `raasa väike tükk, kübeke, raas liharaasaga nühiti pańn üle Se Kos; vanast `tsukru raas 

leeväga purõtõdi arʔ ja `ańti lat́silõ Se; haĺlitõdu oĺliʔ liharaasaʔ, mia timä tõi tü̬ü̬ mano Se 
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raasakõnõ dem < raas| raasuke `pańti iks kuna määne liharaasakõnõ, leeväpala kuna `pańti [karja minnes 

kaasa] Se Kos; `kut́ja om kańnikõsõh, mesi, riisi`suurmaʔ, või, `krõ̭ngliraasakõsõs‿seeh Se 

raaso tükiviisi timä kõ̭õ̭ raaso kakuti `kat́skiʔ Se 

raat́ vt traat́  

raat́/aid traataed raat́ `aidu ka oĺl Se 

rabahhamma rapaʔ ~ rabadaʔ rabahhass rabasi 1. rukist rabama 2. linu ropsima nigu linna rabati `lamba 

`nahka. nahk `pańti `präälka pääle, lina rabajaga rabati siss Se; meil linar‿rabaduʔ, linak‿kõ̭iḱ `katsa 

käänedüʔ Se Kos 3. rabandust saama 

rabahhuss rabahhusõ rabahhust 1. kangaviga: hõre joon kootavas kangas 2. rabandus  

raba/su̬u̬ siirdesoo  

rae rae raed raiesmik | Vrd `raodu  

ragoma rakoʔ rago ragi rao 1. terava riistaga (lüües) tükeldama, eraldama, auku tegema või välja raiuma 

vanast oĺli k‿`korgõ `sukru pääʔ, säält `raoti mant `kirvõgaʔ Se; koĺgitsõl oĺl raot kat́s tsoŕri `sisse Se; 

käsikivi oĺl: üt́s kivi oĺl all, sinnä oĺlit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ Se La; esäl oĺl hao rakoʔ terräv kirvõss Se P; 

ma su rüv́vil rai `maahha `kirvõga otsa Se 2. puid maha võtma, langetama tu̬u̬l maal `raotass `tammõ, siiä 

`maalõ lastuʔ `kargasõʔ? – väĺk Se Kos 3. palkidest ehitama, seinu üles raiuma `jätke tarõ ragomine 

`maahha, olõ õil‿lupa rakoʔ Se 4. aadrirauaga raiuma, aadrit laskma vaia `laska verd rakov‿`vällä Se  

raha raha rahha ~ raha raha vanast olõ õs nii rahho kaʔ, mingaʔ `ostaʔ Se; vanast olõ õs liisnit rahhu 

`rahval Se; oĺliva mul nu̬u̬ hõpõ keediʔ ja rahak‿küleh Se; no om egaüt́s perremi̬i̬śs umalõ rahalõ Se Ts; 

mup‿peremi̬i̬śs maśs raha ka `höste Se Kos; linost oĺl kõ̭kõ suurõb raha`saamine Se; paṕilõ aas‿sap‿paĺl o 

rahha, paṕp lätt `marru Se Kos; külä koŕaśs pääkaŕussõllõ `palka rahaga ja leeväga Se; `hospodikõnõ, 

`taivakõnõ, kas nu̬u̬r‿rahaldaʔ ommaʔ Se; ku sat‿tõõsõlõ pühäbävä `ti̬i̬deʔ, siss tu̬u̬ i̬i̬st raha võttu uiʔ Se 

Kos  

raha- rahaga seotud, raha sisaldav või omav  

rahadsõʔ pl rahatsidõ rahatsit hõberahadest keed üter‿rahadsõ vi̬i̬l vaia `pandak‿`kaala Se 

raha/koṕik raha, eriti väiksem summa nii [ma] hoolidsi `hindälle rahakoṕikat, siss kad́ah sai seo tarõ Se 

Kos  

rahakõnõ dem < raha rahakõist oĺl veid́o, `viina olõ õs `minka `ostaʔ Se; kaǵa vanami̬i̬śs om `haigõ, 

puhetõ pääle vaia `hoita rahakõist Se S 

raha/mark -marga -`marka rahaühik: mark `kõ̭iki palanu pääle ka `ańti. hiideti muni rahamark kaʔ Se 

Kos 

`rahkõʔ `rahkidõ ´rahkit rangiroomad  

rahu1 rahu rahu rahulolu, rahulik olukord, rahu sõta taha aiʔ, olgur‿rahu maa˛ilmalõ, rahu riśti`rahvalõ 

Se Kos  

rahu2 rahul söögiga pilgata õs, võisõ rahu ollaʔ Se; ma olõsi rahu, ku maʔ ni `hõlpsahe koolõsi, ku mum‿
mi̬i̬śs Se 
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rahulik rahuligu rahulikku rahulik, häirimatu mi̬i̬k‿külä oĺl rahulik külä Se Kos  

`rahvakõnõ dem < rahvass võih tu̬u̬d `rahvakõist, mia sääl oĺl Se Kos 

rahvass `rahva rahvast suur inimhulk, inimesed; rahvas kõ̭iḱ oĺli iks `õigõr‿`rahvaʔ, midägi putut õs olõʔ 

Se; naistõ puhadeĺnäʔ, kat́s tüḱkü oĺl, sõ̭ss sääl kua vi̬i̬l `joudsõʔ, sõ̭ss nu̬u̬ʔ `rahvalõ `präädiʔ Se  

rai vt ragoma 

raig raia ~ raja ~ raa `raiga nahahaigus: kärn rajas‿süüdeväʔ, noh täis‿seiväʔ Se; ai pää `ku̬u̬rdõ, lei raa 

pääle, siss võiuga määriti pääd Se  

raigakõnõ raigakõsõ raigakõist dem < raik vanast `haarti `präätäʔ ja vöid kutaʔ ja raigakõisi Se  

raik raiga `raika sukapael 

`raiskam(m)a raisadaʔ `raiskass raisaśs 1. mõtlematult kulutama 2. hävitama, rikkuma  

`raisku kaotsi; hukka timä niɫg kirbu arʔ ja ki̬i̬t kirbu nahast ruvva vai tege `kinda päḱäʔ, `raisku lasõ õim‿
midägi minnäʔ Se  

raisuh raisus, hukas  

raja vt raǵa, raig  

rambõh ~ rambõʔ `rampõ rambõht vettinud puunott, känd `merde jäi kińnit‿tu̬u̬ laiv, sääl iks määne 

rambõh oĺl koh Se  

ramm rammu `rammu 1. jõud, jaks 2. lihavus, ramm  

`raḿma `raḿmiʔ raḿm `rammõ rammestama toṕs `viina `väega arʔ raḿm, ku `väega väsünü olt (oled), 

siss tohi‿ij‿juvvaʔ Se  

rammõdu vt ramõdu  

raḿp raḿbi `raḿpi ukse rauast sulgemisvahend, kramp  

`ramsa `ramsa `ramsat rammus, lihav; lopsakas 

ramõdu ramõdu ramõdut rammetu  

ramõhtuma ramõhtudaʔ ramõhtuss ramõhtu äkki rammestuma  

rand ranna `randa rand [ma] lät́si `randa piteh, eiä piteh kümme kilo`meetrit Se S 

`rańtsõʔ pl `rańtsidõ `rańtsit (heledam karvkate, võru ümber kaela) pini hauk, soek‿küläh, `mõt́li, et mal‿
lää neile anna `rańtsit piteh Se| Vrd krańtskaal 

rao vt ragoma 

`raodu `raodu `raodut raiesmik | Vrd rae 

rapaʔ vt rabahhamma  

rapahhutma rapahhutaʔ rapahhut rapahhut́ korra raputama tu̬u̬d `pestüt `vihku [ma] rapahhuti ka vi̬i̬l Se 
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rapai rabaja rabajat 1. ropsimõõk 2. ma rabajaga vöid külʔ mõista kutaʔ ja mõista vitäk‿kah Se; vanõmb 

tütäŕ lät́s mehele, oĺl neĺlikümmend rabajaga vü̬ü̬d koet Se Kos  

rappa eksiteele, hukatusse  

rappuma rappudaʔ rappuss rappu rappuma  

rapsahhutma rapsahhutaʔ rapsahhut rapsahhut́ korra rapsama ku ruńg rapsahhut́, [ma] `mõt́li, et kas 

`seoga no `maadaʔ sai Se Kos  

raputamma raputaʔ raputass raput́ ~ `raptama `raptaʔ `raptass rapt raputama kussõḿ puhuti `hõ̭ngu 

täüś, `pańti `hernes‿`sisse, sõ̭ss oĺl lastõl hüä `raptaʔ Se Kos; hainalosõ tõpõ no iks om, lat́s `pääga kisk ja 

raputass Se Kov 

rassõ1 rassõ ~ rasõva rasõhhõt ~ rasõvat 1. kaalult raske seto `rõiva ommav‿`väega rassõʔ Se; pańgi oĺlip‿

`puitsõʔ, rassõ oĺlin‿nii, et es jovvav‿vett tuvvaʔ Se; Vaśso või eim‿midägi `nõstar‿rasõvat Se 2. füüsiliselt 

raske, vaevanõudev Mõlah om `väegar‿rassõk‿`kaibaʔ [hauda] Se Kos; kolm `aśja om, mitä om rassõ 

`täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos 

rassõ2 rassõ rasõhhõt rase  

rassõ/jalaline -jalalidse -jalalist rase naańe jäi kodo rassõjalaline Se; ku inemine om rassõjalaline, sõ̭ss 

[sa] heidüde, sõ̭ss jääss latsõlõ `haiguss Se; ku tulõkahó om, kiä rassõjalaline om, pangu uik‿koheki kätt 

Se J -`jaɫga rase tu̬u̬ naańe oĺl rassõ`jaɫga ja `rehke tu̬u̬ huśsi arʔ ja latsõkõsõl om suuŕ viga man Se Sa; ku 

inemine oĺl rassõ`jaɫga, ku näḱk koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `johtu `käega nii `pandaʔ, nii `saigi 

pleḱk ńao pääle Se Sa -`jalgnõ -`jalgsõ -`jalgsõt rase ma oĺli siss rassõ`jalgnõ setä `poiga Se; ku vanast oĺl 

rassõ`jalgnõ naańe, sõ̭ss imä üteĺ jo: käügu ui üle ri̬i̬`vehmre, käügu ui üle ratta `vehmre, `lasku ui `kaśsi 

läbi `jalgu, sünnüss lat́s `ilma, sõ̭ss latsõl paĺlo viku Se V 

rasur‿raigaʔ suviste villaste jalarättide paelad mõ̭ni mõista as kutak‿`kiŕjä, tu̬u̬ kudigi `sääntser‿rasuraigaʔ 

Se 

rasva/kesi rasva ümbritsev kelme -maśsin hakk(liha)masin  

rasvanõ rasvatsõ rasvast rasvane lat́igõ omma jo `rasva kõtt täüś ja sooligu kõ̭iḱ rasvatsõʔ Se Pod 

rasõhhuss rasõhhusõ rasõhhust raskus `pańti midägi rasõhhust `vankrilõ pääle, kivi vai Se 

rasõhhõhe raskelt  

rasõ̭v rasva `rasva rasv nok‿keedetäss rasõ̭v arʔ,sulatadass rasõ̭v arʔ, siss pandass tu̬u̬ rasõ̭v `vahtsõst 

`ki̬i̬mä Se; lat́igõ `rasva pandass `paika ka vi̬i̬l Se Pod; ku käeʔ lahenuʔ vai mia, siss om lat́igõ rasvaga hüä 

`võidaʔ, lat́igõ rasõ̭v tege `pehmest Se Pod; paastu piirak oĺl `maaslagaʔ ja sibuldõgaʔ, ku `sü̬ü̬dävä piirak 

oĺl, sõ̭ss `pańti rasõ̭v Se 

rasõva vt rassõ1 

ratass ratta ratast 1. sõiduki ratas esä pańd ütele pujalõ tõlla rat́tidõga ette ja tõõsõlõ pujalõ Se Kos 

2. jalgratas poiśs rattaga sõit́ ja sattõ ratta päält `maahha ja oĺl vaĺmiss Se 3. hrl pl vanker `koɫmõr‿ratta 

pesät‿teḱk Vaśso halhoo·siɫõ Se Kos| Vrd rattaʔ 

`ratsala ~ `ratsallaʔ ratsa `ratsala hobõstõga käveʔ, tu̬u̬ kosilasõ veli kaʔ, sugulaisi `kutsmah Se  



207 

 

rattaʔ pl rat́tidõ rat́tit vanker `väega liivanõ ti̬i̬ oĺl, inämbä [ma] lät́si iks jaɫagaʔ, söögiʔ rat́tih ja `rõivaʔ 

Se Kos; hopõń lei pakko ja timä sattõ rat́tist `maahha Se Kos; kutsuti `mõŕsa kiŕst vai kaśt, kaśt `pańti 

rat́tihe Se| Vrd ratass  

rattakõnõ dem < ratass| jalgratas  

rattakõsõʔ pl dem < rattaʔ| käru  

raud ravva `rauda 1. materjal: raud inemine raud oɫõ õiʔ Se; `rauda `säetäss, tu̬u̬d kõ̭gõ üldäss, et vaia 

klepataʔ Se 2. rauast ese tseetska om tsakaʔ sääne raud Se; hobõsil kulladsõ ravvak‿kõ̭iḱ jalah Se; 

Irboskah `pańti meid `raudõ (käed raudu) Se  

raud- rauast tehtud, raud-  

raud/lu̬u̬m raudkang; raudvarb raudlu̬u̬m om ülest pant, vanast last hällütedi, raudlu̬u̬m käve nõdõrmaga 

ülest `alla Se -puu adra hargikujuline künnipuu, rauapuu -ti̬i̬ raudtee mi saada su raudti̬i̬ pääle `tü̬ü̬hhü 

Se V  

`ŕaugma `ŕauguʔ ŕaug ŕauǵ kräunuma  

rauh rauha `rauhha neer `rauhhu mant `võeti ka rasõ̭v arʔ Se; egäl eläjäl om kat́s `rauhha, rauhak‿

keedetäse arʔ Se; kat́s `rauhha, üt́s rauh Se Kos; `lambal ommav‿`väikokõsõ rauhaʔ Se Kos  

ravitsama ravidaʔ ravitsass ravit́s ~ ravitsõma ravidaʔ ravitsõss ravit́s 1. söötma noorik `väega naid t́siku 

pidä ja `põŕssiid ravitsass Se; mis no viga elläʔ, olõ õih‿hobõsõ ravitsamist Se; `Maaŕa käve kat́s pu̬u̬ĺ 

nädälit `luidsakõsõga ravit́s ja kasõ timmä Se Kos; innevanast saadirahvast raviti, no ravita aiʔ, ravitass 

siss, ku kerigu mant tulõvaʔ Se; siss inäp pińni ravidsa aik‿ku susi kaŕa man Se; kolm `vu̬u̬ri käve ma tedä 

õga päivi ravitsõma Se 2. ravima 

ravitsõma vt ravitsama 

ravvanõ ravvadsõ ravvast raudne, rauast tehtud, raud- kõvõrakõnõ sedä`mu̬u̬du ravvanõ nõgõ̭ĺ oĺl Se; 

ravvadsõ paaʔ oĺliʔ Se; kalamehek‿käveʔ, neil oĺl sääne ravvanõ kaarnidsakõnõ Se Sa; ravvanõ ku̬u̬k oĺl 

`kruuśsigaʔ Se  

rebo/raik -raiga -`raika karukold  

rebäne vt repäń 

reemekene reemekese reemekeist kröömike `moośkaʔ ommat‿tiĺlokõsõk‿ku reemekeseʔ Se  

reevähtümmä reevähtüdäʔ reevähtüss reevähtü vaibuma; suigatuma  

regi ri̬i̬ reḱe regi talvõl reḱiga `veeti hainak‿kodo Se; mehe˛esä võt́t kiŕbidsä ahost, pańd kiŕbidsä ńardsu 

`sisse, siss pańd reḱke `hindälle `põĺvi aɫa Se Kos; `vi̬i̬ga vi̬i̬l [mäge ma] vaɫi, sõ̭ss ütest mäest lasi reḱi vai 

pedäjä `ossõ pääl `aɫɫa, siss jälj‿ju̬u̬śk `tõistõ mäḱke ülest Se Kos  

rehe vt riih 

rehe/ahi rehetoa ahi `väikop‿parrõk‿kutsuti eüss, tu̬u̬ oĺl rehe aho suu kottal Se -alonõ rehealune vanast 

kutsuti rehealost `kuuvna Se -riha rehereha rehe rihhugaʔ rehiti, oĺlir‿reherihaʔ ja hainarihaʔ Se rehi vt 

riih 

rehitsemä rehidäʔ rehitsess rehit́s rehitsema `niäʔ rehidsiʔ Se; rihhugaʔ rehiti Se  
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rehkendämä rehkendäʔ rehkendäss rehkeńd 1. arvutama, rehkendama 2. arvestama  

rehkendüss rehkendüse rehkendüst arvutamine, rehkendus ku määnegi rehkendüss oĺl, siss lelläpoig jäl 

opaśs timmä Se; rehkendüss oĺl mul hüä Se  

`rehḱmä `rehkiʔ `rehk `rehḱ ~ `rehke rehi 1. materdama (ussi) maʔ eśs kogoni rehe `siugu, esi oĺli paks ja 

rehe `õkva Se 2. vehkima [ma] pańni vanõmba räbigu pääle, siss saa õs mustass, ku lehm hannaga `rehke 

Se P  

rehk ́ rehi `rehḱi kord, trett  

reisi/pudõ̭ŕ riisipuder  

`rekisti̬i̬·ŕmä `rekisti̬i̬·riʔ rekisti̬i̬·ŕ `rekisti̬i̬·re rekistee·ri registreerima hot́s koɫmõst päävästki rekistee·riʔ 

ärʔ, sõ̭ss olt (oled) õ̭ks riśtiinemine Se Kos; mis noʔ mehelemineḱ om, `ri̬i̬de `rekisti̬i̬·ŕväʔ, `i̬i̬spä läävä 

eräle Se 

reĺdsine reĺdsidse reĺdsist raudteerööbastest tehtud tu̬u̬ reĺdsine põrmad oĺl kõ̭iḱ `vaonuʔ Se 

reṕp vt treṕp  

repäń ~ rebäne rebäse rebäst rebane repäń tah samah mäe otsah oĺl kaŕah Se; `kütke sann, veege 

repäń`sanna Se; rebäne kõ̭õ̭ laul: kireluu, karõluu Se Kos; peremi̬i̬śs üteĺ rebäsele: määness sa kaŕuss olt, 

ku hannõ olõ õiʔ Se Kos; ni rebäsel kakõśs kõtt arʔ Se Kos; rebäne jõvva õs inäp `piiri pitäʔ, liha nõ̭na all 

ja śoogu uiʔ Se  

resenka resenka resenkat kumm, kummipael naistõ `saapa oĺlir‿resenkidõgaʔ, nu̬u̬ resenka `vinnüʔ, olõ õs 

`nü̬ü̬re Se Kos 

reteĺ redeli redelit 1. (ronimis)redel 2. varbsõim (poolviltu seina küljes) 3. vankriredel  

ribah rippumas, ripakil, ripvel tu̬u̬d kutsuti ḱauss, mia ribah oĺl Se  

ribahhama ribahtaʔ ribahhass ribahti ripakile vajuma kiä iks ummõĺ rüv́vi üte siilogaʔ, sõ̭ss puusan‿nu̬u̬ 

ribahhasõʔ, a ma `umbli katõ siilogaʔ, tu̬u̬ ribahha as Se 

ribahhuma ribahhudaʔ ribahhuss ribahtu rippu vajuma  

ribahtama ribahtaʔ ribahtass ribaht́ ripakile vajuma  

rida1 ria rita rivi, rida  

rida
2
 vt ritk 

riha riha rihha reha rihhugaʔ rehiti Se; riha säläga [ma] `touksi vett pite noid haina `kaarõ Se Kos 

rihakõnõ dem < riha  

rihits rihidsä rihitsät väike luhamõrd üt́s külämi̬i̬śs jo rihidsä man ja kaess, kas mi̬i̬ʔ rihitsäh om määnest 

`haugõ Se; hauǵ sinksahhut́ sääl rihidsä siseh Se  

rihm rihma `rihma püksirihm meid om ka esä rihmagap‿`pesnüʔ Se Kos  



209 

 

`riibma `riibuʔ riib riib́ riibu 1. rehaga riisuma poisin‿niidiʔ, naaśek‿kańnik‿kokko ni riibip‿peŕri Se; koh 

oĺliv‿vesidse niidüʔ, [ma] pańni lakad́sij‿`jaɫga, riibi ni kańni `vällä Se; maamal ommar‿riitmu̬u̬r‿riibuduʔ 

Se 2. pealt või kokku korjama  

`riibmaʔ pl `riibmidõ `riibmit riismed tü̬ü̬mehep‿pańnip‿paŕõbat `haina, `riibmaʔ jäiʔ `maahha mädänemä 

Se  

`ri̬i̬de `ri̬i̬de `ri̬i̬det reede suurõ neläpävä ja `ri̬i̬de, kõ̭õ̭ `kaeti, et määness seo kevväi tulõ Se; 

suurõneläpävä ja `ri̬i̬de, ku om `lõunõ tuuĺ, sõ̭ss saa hüä kevväi ja läḿmi Se Kos| Vrd `ri̬i̬di 

`ri̬i̬dene `ri̬i̬dedse `ri̬i̬dest reedene| Vrd `ri̬i̬dine  

`ri̬i̬di `ri̬i̬di `ri̬i̬dit reede `ri̬i̬di om patt tuhaga `rõiviid `mõskaʔ Se Kos; kas `ri̬i̬di vai pu̬u̬ĺpühä vai 

neläpävä kuna tu̬u̬d `leibä küdseti Se; oĺl suvistõpühi `ri̬i̬di Se; kõ̭iḱ nätäĺ om `tõisi `päivi, mis hädä sõ̭ss 

`ri̬i̬di `rõiviid `mõskaʔ Se Kos; liha`võ̭õ̭tõ `ri̬i̬di ja neläpäiv, ku midä vaja tulõ, tõõsõ poolõ `küüsümä 

mingu uiʔ Se Kos| Vrd `ri̬i̬de  

`ri̬i̬dide reedeti es lasõt‿timä `rõiviid `mõskar‿`ri̬i̬dide Se  

`ri̬i̬dine `ri̬i̬didse `ri̬i̬dist reedene oĺl suvistõpühi `ri̬i̬di ja `ri̬i̬dine päiv paastu päiv Se| Vrd `ri̬i̬dene  

riih rehe riiht 1. rehehoone, rehi ku [ma] kolgõ rehe man kat́s maśsina täüt linno ärʔ, kääni ärʔ, oĺl kuŕst 

Se; [vanapagan] oĺl kõ̭gõ `riihte ḱaunuʔ Se Kr; siss [nad] võt́iva rehe parrõ, siss `naksiva timmä `mütmä, 

taṕiva arʔ siss Se 2. rehes kuivatatav ja pekstav vili; korraga parsile ahetav kogus vilja; rehepeks, rehetöö 

ku [ma] rehelt kodot‿tuĺli, siss sai suigahhutak‿kah Se; peremi̬i̬śs ni magasi, künnäŕpää pańd `vasta maad 

jah, ku tu̬u̬ rimpsahtu ja [kohe] üless ja rehele Se; näet `riihhi `peśti käsitsilt Se Sa; [vanapagan] olõ õs 

kedägi `lasknu `ü̬ü̬se riiht `pesmä Se Kr; terät‿tougati nukka, nik‿kavva koonip‿`peśti riih ärʔ Se Kos 

riiḱ riigi `riiki riik mat‿`tehnä õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst `peetäss üleväh Se 

Pop| Vrd riḱk 

`ri̬i̬kene dem < regi| (väike) kelk üt́s poiśs perä`ri̬i̬kesega kivil käve, `istõ `riikõsõ pääle `puhkama ni sinnäj

‿`jäiginaʔ Se  

riisi/`suurmaʔ pl riisitangud `kut́ja om kańnikõsõh, mesi, riisi`suurmaʔ, või, `krõ̭ngliraasakõsõs‿seeh Se; 

riisi `suurmit `pańti mano `põŕkna piirakilõ Se  

`riisma `riisuʔ riis riiś ~ `riisõ riisu röövima, varastama  

riist riista `riista tööriist, töövahend vanast `käüti hobõsõga voori pääl, a `määńtside `riistuga Se 

riista/`puukõnõ mingi tööriist, riistapuu ku mi `mõtsa lät́si pakku, siss esä üteĺ et:`määńtsiid 

riista`puukõisi iks tulõ vaja Se Kos  

riit riida `riita riit, pinu  

riit/mu̬u̬ -mu̬u̬ -mu̬u̬d puuriida ase maamal ommar‿riitmu̬u̬r‿riibuduʔ Se Kos 

`riiv́mä `riiviʔ `riiv́ `riive riivi riivima t́orgatimi rida arj‿ja hõõrimi arʔ, riivemi ärj‿ja pańnimi 

poslamaslat pääle Se T  

rikass ~ rikaśs rikka rikast jõukas; varakas `vaɫgõ rüüd ́oĺl riḱkil Se; Mańnil olõ õs rikka `avvu Se; rikaśs 

ka oĺl taa `tüt́rik, rikkap meid Se  
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riḱk riḱi riḱki riik | Vrd riiḱ 

rikkahe rikkalt, jõukalt  

rikkuma rikkudaʔ rikkuss rikku kahjustatud, rikutud saama  

rikkuss rikkusõ rikkust jõukus, varandus a ega näile ka `rikkusõst lähä es, kõ̭iḱ t́silgõ-t́salgõ kattõ Se Kos 

`rikma rikkuʔ rikk riḱk ~ rikkõ riku kahjustama, rikkuma  

rimahtuma rimahtudaʔ rimahtuss rimahtu kukkuma, libisema peremi̬i̬śs ni magasi, ku käsi rimahtu üless, 

künnäŕ pää pańd `vasta maad jah, ku tu̬u̬ rimpsahtu ja [kohe] üless ja rehele Se  

rimpsahtum(m)a rimpsahtudaʔ rimpsahtuss rimpsahtu nõksatama peremi̬i̬śs ni magasi, künnäŕ pää pańd 

`vasta maad jah, ku tu̬u̬ rimpsahtu ja üless ja [kohe] rehele Se  

rind rinna `rinda 1. kehaosa: (naise) rind kõ̭õ̭ mul rinnuh pusk ni `oɫga lei jop‿pusu Se| Vrd rõ̭nd 

3. rinnaesine `ku̬u̬ĺjalõ `pańti nõ̭gõĺ `rinda ja nõglat́s ka `perrä Se; [ma] pańni alavi̬i̬rt pite kaarusõ `ümbre 

`käüste ja siist rinna mant `alla Se; rüüd ́oĺl must, linanõ, tu̬u̬l oĺlip‿proimõtõ man ja rinna i̬i̬n kaarusõʔ Se 

Ts; kual latsõl oĺliʔ rinnah haŕasõʔ, vai kual oĺliʔ tuŕo pääl haŕasõʔ, siss `vi̬i̬di `sanna, puu `võismõgaʔ 

siss määriti Se P; sõlõʔ rinnah, hõpõ kraaḿ kõ̭iḱ Se| Vrd rõ̭nd 4. pl kopsud 5. rida, rivi neĺli part oĺl ja 

kolmõlt rinnalt oĺlin‿nu̬u̬p‿parrõʔ Se 

rińdi/herr rentnik, rendihärra  

rińn rińni `rińni renn  

rinna/`haiguss tuberkuloos  

rinnalinõ rinnalidsõ rinnalist rinda imev; rinnalaps, imik periss rinnalit̀́si om jäänüm‿`maalõ, ku imä ark‿

koolõss Se; minnäʔ vaia hainalõ, rinnalinõ lat́s, koess sal‿latsõ jätät Se  

rińt rińdi `rińti rent  

`rińtmä `rińtiʔ rińt `rinte rińdi rentima  

`rińtnik `rińtniga `rińtnikka rentnik  

ripakallaʔ ripakil  

ripakõllaʔ ripakil `uibo oĺl ubinit täüś, ossakir‿ripakõllaʔ Se  

rippa rippu imä murõht́, et kas seo nõ̭na no `jäässki rippa Se Kos  

ripõndõllõma ripõndõllaʔ ripõndõllõss ripõndõlli ripendama; tolgendama kurat́ keele otsah ripõndõllõss, 

a hüvvä sõ̭nna kurgust kisuʔ Se; vedelähe ripõndõllõt hällü küleh, sõ̭ss võit `maalõ kas‿sataʔ Se  

risonõ risotsõ risost prahine, risune olõ õim‿meil tü̬ü̬ asonõ ja olõ õin‿nurm risonõ Se Kos 

riśt riśti `riśti 1. ristiusu sümbol: rist; ristimärk `vanasitt `riśti `peĺgäss Se Kos; Serga küläh oĺl t́sasson, 

sääne `väikene majakõnõ ja riśt sääl üleväh Se; mi̬i̬śs võt́t mütsü pääst, hiit́ mitu `vu̬u̬ri `riśti ette Se Kos; 

ku [sa] arʔ eśsüdeʔ, siss ti̬i̬ vü̬ü̬ `päitest riśt Se Kos; `tüt́rik vü̬ü̬ `päitest teḱk riśti, süläśs vi̬i̬l `päitehe, hiit́ 

sõlmõ ja vanast sitast `päśsi vaɫɫalõ Se Kos; ku jaanipävä hummogult `mõtsa `aeti `kaŕja, mõni tõmmaśs 

lehmäle tõrvaga vai `täütäga otsa pääle riśti Se Kos 2. hauamärk vet t́siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte 

riśti `küĺge Se Kos  
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riśt/esä ristiisa tu̬u̬ om kat́sildõ umanõ, riśtesätütäŕ ni lellätütäŕ Se 

`riśti risti(suunas) võimaśsinal oĺliʔ aaris‿seeh, aarik‿käve seeh `riśti Se; mi̬i̬ imäle tet́ti `riśtiju̬u̬nt (ristipidi 

triipudega) `uńdrik Se; muni poĺdatass arʔ, lätt tu̬u̬ sõ̭na siss `riśti vai `piuta Se  

riśti/inemine kristlane hot́s koɫmõst päävästki rekistee·ri ärʔ, sõ̭ss olt (oled) õ̭ks riśtiinemine Se Kos; 

vanast käve vanas‿sita alastõ, nok‿käävä riśtiinemiseʔ Se 

riśtikene dem < riśt  

riśtik/hain ~ riśtk/hain ristik(hein)  

riśti/päiv taevaminemispüha, ristipäev -rahvass kristlased sõta taha aiʔ, olgur‿rahu maa˛ilmalõ, rahu 

riśti`rahvalõ Se Kos -sõ̭saŕ ristiema tütar `riśtämä tütäŕ om riśtisõ̭saŕ Se -tütäŕ ristitütar -veli ristiema 

poeg `riśtämä poig om riśtiveli Se  

`riśtjät́siʔ pl `riśtjäste ~ `riśtjät̀́si `riśtjät̀́si varrud ku riśteti arʔ, sõ̭ss tet́ti tu̬u̬ `riśtjät̀́si laud Se  

riśtk/hain vt riśtikhain 

`riśtked́siʔ `riśtkeste ~ `riśtket̀́si `riśtket̀́si ~ `riśtkäd́siʔ pl `riśtkäste ~ `riśtkät̀́si `riśtkät̀́si varrud `riśtkäste 

`aigu, siss [ma] ańni mehe esäle `hammõ Se  

`riśtmä `riśtiʔ riśt `riśte riśti ristimärki tegema; last ristima kolmõ päävä takast riśteti lat́s arʔ Se Kos; 

kerigu man riśteti Se; ku riśteti arʔ, sõ̭ss tet́ti tu̬u̬`riśtjät̀́si laud Se; latsõ `riśtmise vesi visati kohe `uibohe 

vai `vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe, et `ausa lat́s saasiʔ Se Kos; kat́s last `kaśvi ülest, a paṕil 

olõ õs näid kirotõt ja riśtit `hindä pääle Se Kos  

riśt/ti̬i̬ teerist, ristmik minev`aaśtaga õdagu päält päävä minengu imä pańd tu̬u̬ purukõsõ sinnäʔ riśtteie 

pääle Se Kos -ämm -ämmä ~ `riśtämä -`ämmä ristiema `mõŕsal oĺl `loohkap kumardaʔ [pulmas], ku 

riśtämm ka kõrval Se; riśtämmäss mineḱ oĺl suuŕ au Se; riśtämm iks oĺl kõ̭õ̭ kõrval, tu̬u̬ `andõ `ańdja Se; 

maḱki (minagi) oĺli sääl Truba küläh `riśtämäpu̬u̬l oĺli `istmah Se; `riśtämä tütäŕ om riśtisõ̭saŕ, `riśtämä 

poig om riśtiveli Se 

risu 1. risu, praht 2. kirumissõna: reo, roju ti̬i̬ olt `sääntser‿risuʔ, ei mõista kangast kutaʔ Se; ma `mõt́li, et 

tiä ju̬u̬ õ̭ks `tsääju, at‿tiä risu vali `viina `sisse Se 

ritk rida `ritka mustrõigas `ritku om katõ sugumat̀́si, `mustõ `ritku ni `vaɫgiid Se; t́orgatimi rida arj‿ja 

hõõrimi arʔ, riivemi ärj‿ja pańnimi poslamaslat pääle Se T; poiśs vi̬i̬l `küüsse, et kas teil ritk om tett vai 

ŕoon, mi̬i̬m‿mõlõba `üt́li et ritk Se Kos; `ritka ka [ma] olõ kaksõnu Se; `ritka istutõdass, a ŕoonaʔ naak‿

kasusõ esiʔ Se; `sääntset‿t́oorgaʔ, t́oorkatõdi är ridaʔ Se S; tet́ti sääne ńardsust ritk, tu̬u̬ köüdeti sinnäv‿

vallalidsõ pińgi `küĺge, pińk tuĺl kõ̭õ̭ ridagak‿küle pääle (lastemängust) Se Kos 

rit́sik rit́siga ~ rit́sigõ rit́sikat ~ rit́sikõt ~ rit́sk `rit́ska ~ `rit́skõ `rit́skat ~ `rit́skõt kilk; rohutirts rit́siga 

`laulvaʔ Se 

`rit́skakõnõ dem < rit́sik  

rohe vt ruhi, ruih  

rohekõnõ dem < ruih| küna, mold tseetskakõnõ oĺl, rohekõnõ, koh `tsaeti peeńokõsõss `väegaʔ verevä 

`nakriʔ Se Kos; ku [ma]`keśvi suŕbi, siss oĺlis‿`sääntsen‿`net́sväʔ ku rohekõnõ Se  
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rohi roho `rohto ravim, rohi vanast kõ̭gõ paŕõmb rohi oĺl sann Se; tsõdsõ lät́s kodo, teḱk roho ja ańd 

hobõsõlõ `suuhhõ Se| Vrd ru̬u̬h́  

rohiline rohilidse rohilist roheline [ma] võta neĺli jako kõokõllast ja üt́s jago elektrisinist, saa `väega illośs 

rohiline Se  

rohitsam(m)a rohidaʔ rohitsass rohit́s rohitsema  

`rohkõmb ~ `rohkõp palju; enam, rohkem ku `rohkõp annat, siss olt (oled) iks `armap, `kaĺlip Se  

roho vt rohi, ru̬u̬h ́

roho- ravimiseks kasutatav, ravi-  

rohokõnõ dem < rohi  

roiduss ~ roiduśs roidusõ roidust hulkur, nuuskur  

`roitma `roitaʔ roit roit́ roida nuuskima, ringi kolama  

rojo rojo roio niru, vilets (olend)  

rokk roka rokka jahujook, rokk  

roobahhutma roobahhutaʔ roobahhut roobahhut́ korraks roobitsema `võtkõʔ noh, roobahhutkõʔ `peiu Se  

roobitsam(m)a roobidaʔ roobitsass roobit́s (kokku) kraapima, roobitsema opati, et kõivo `lehte roobidaʔ, 

noid aro `lehte Se  

rooǵmass `ru̬u̬ǵma ~ `ru̬u̬ǵmõ rooǵmast roovik, latt ḱau ui iks hiireʔ `hiŕsi pite, joosõ õir‿rot́iʔ `ru̬u̬ǵmit 

pite [rhvl] Se Kos 

roomakallaʔ ~ roomakõllaʔ roomakil, roomates  

ŕoon ŕoona `ŕoona mäda-, mäerõigas ŕoona omma jo `väega kõvam‿mõroʔ Se; `ritka istutõdass, a ŕoonaʔ 

naak‿kasusõ esiʔ Se; tu̬u̬ mi̬i̬śs võt́t suurõ `luidsatävve `ŕoona ja pańd kõrraga `suuhtõ Se; poiśs vi̬i̬l 

`küüsse, et kas teil ritk om tett vai ŕoon Se Kos  

roṕin robina robinat madin, rüsin  

ropp ropu roppu must, räpane ruttu tege ropu (räpaka) tü̬ü̬, `aigupite `häste Se 

ropsahhuss ropsahhusõ ropsahhust ropsak  

`ropsama ropsadaʔ `ropsass ropsaśs lööma, nähvama  

`roṕsma `roṕsiʔ roṕs `ropsõ roṕsi 1. korduvalt lööma 2. linu ropsima  

roṕst ropsti sügüsene iä rägisäss vi̬i̬l, a keväjäne iä mugu roṕst tege Se 

rośsitama rośsitaʔ rośsitass rośsit́ roostetama  

rossõh `rossõ rossõht rooste ütevahe painõti `rossõgaʔ, eśs painõti Se; edimält olõ õs [lõnga] `väŕme 

Petserih, siss [ma] väŕme `rossõgaʔ Se Va  

`rossõnõ `rossõdsõ `rossõst roostene `rossõnõ vesi oĺl Se 
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`rossõ/vesi roostevärviline soovesi, roostevesi `oĺti nätäĺ `aigu sääl tu̬u̬ vi̬i̬ seeh, `rossõ vi̬i̬ seeh, jalaʔ 

hämmeʔ Se Kos  

rot́i/kihv́t rotimürk  

rot́t rot́i rot́ti rott ḱau ui iks hiireʔ `hiŕsi pite, joosõ õir‿rot́iʔ `ru̬u̬ǵmit 

pite (rhvl) Se Kos 

rua vt ruga 

ruah kortsus; kägaras  

rubla rubla rubla rubla| Vrd `ruubli 

ruga rua ruka saad ku ruast `laotat `maahha hainaʔ, siss hainaʔ ommav‿vaaluh Se P 

ruih rohe ruiht 1. puutüvest õõnestatud piklik küna, mold ruih om art‿tsaet, tu̬u̬ om pinnaline Se Kos; sõ̭ss 

õ̭ks mi̬i̬s‿sei puulivvast ja köŕbe `ru̬u̬ga rohe peräst Se Kos; vana`aoline t́sia ruih, tu̬u̬ [ma] pańni kummalõ 

ja naha pańni rohe pääle (nahaparkimisest) Se 2. puutüvest õõnestatud künataoline paat, ruhi  

rukka kägarasse; hunnikusse  

rumalahe rumalasti; arutult  

ruḿm ruḿmi `ruḿmi ratta rumm [ratta] ruḿmi seeh om stolka, ravvanõ Se  

rummaĺ rumala rumalat rumal  

ruńg ruńgi `ruńgi rong `tüt́rigust sõida as [ma] ruńgigaʔ Se Kos; ku ruńg rapsahhut́, [ma] `mõt́li, et kas 

`seoga no `maada sai Se Kos 

runima ruńniʔ runi runõ ronima  

rut́sakohe kägarasse ma pańni kokko tu̬u̬ rüv́vi, kõ̭iḱ nii rut́sakohe ja rai `kirvõga otsa `maahha Se  

ruttu kiiresti, ruttu määne sõ̭naasõ tulõ, vanalõ saa ruttu viländ Se; ruttu tege ropu tü̬ü̬, `aigupite `häste 

Se; ruttu joht kakku us nu̬u̬v‿viisoʔ Se Kos; võimaśsinal oĺli aaris‿seeh, neĺli `aari ja lei ruttu kokko koorõ 

Se  

rutuba kiiremini a ku tarõh [me] ait‿`tsuuri, nii sai kraṕst kätte, ku `tundsõ nime ka, nii `päśsim‿mu siĺmäʔ 

rutuba vaɫɫalõ Se Kos 

rutubahe vt rutumbahe 

rutumbahe ~ rutubahe kiiremini nu̬u̬h‿`hammõʔ, midä rutubahe vaia om, nu̬u̬ʔ ummas‿siin Se; läḱeʔ 

puśsigaʔ, saa rutubahe Se; `si̬i̬pi `pańti `rõivalõ pääle, sõ̭ss lät́s `vantamine rutumbahe Se  

rututama rututaʔ rututass rutut́ tagant kiirustama  

`ruubli `ruubli `ruublit rubla pridanat `ańti, saa `ruublidõ `ańti ja üt́si `kümnide `ruublidõ kiä ańd Se| Vrd 

rubla 

`ruublikõnõ dem < `ruubli kat́s sata `ruublikõist rahha ka majah Se Kos 
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`ruubli/tüḱk hõberubla; setu naiste hõberubladest kaelaehe sanga omma esiʔ, kel om [kaelas] kat́s `kõrda, 

kel kolm `kõrda `ruublitüḱük‿kõ̭iḱ küleh Se; mul olõ õir‿`ruublitüḱü `kõrda `kaala `pandaʔ Se; suuŕ 

`ruublitüḱü kõrd, nu̬u̬ ommakik‿`kaaladsõʔ Se 

`ru̬u̬bõllõma roobõldaʔ `ru̬u̬bõllõss `ru̬u̬bõlli ringi aelema, ringi hulkuma timä käve, `ru̬u̬bõlli soid pite Se  

`ru̬u̬dli `ru̬u̬dli `ru̬u̬dlit latt, roovik `ru̬u̬dli `pańti taari `tõrdulõ ala, `ru̬u̬dlidõ pääle `pańti oɫõʔ, siss `pańti 

leib ja vesi pääle (taaritegemisest) Se  

ru̬u̬ds roodsu `ru̬u̬dsu (lehe) roots  

ru̬u̬g ruvva `ru̬u̬ga paks toit (puder, supp) ahoh savipaoh keedetigir‿`ru̬u̬ga Se; t́siĺlo tińdikeseʔ, noist 

keedeti vi̬i̬l `ru̬u̬ga kaʔ, tińdi `ru̬u̬ga keedeti Se; talvõl ku hää ommak‿kuivadu poraviki ruvvast vai piirakust 

Se; `pesken‿nigu minno vanast `peśti, ku ruvva kartokit puhasta as arʔ Se Kos; [ta on] nii sikõʔ, et niɫg 

tingu arʔ, ki̬i̬t tingu nahast ka ruvva Se Kos  

`ru̬u̬ǵma ~ `ru̬u̬ǵmõ vt rooǵmass 

ru̬u̬h́ roho ru̬u̬ht ravim, rohi ku aŕst and ru̬u̬ht, sõ̭ss tu̬u̬ and t́silga `viisi, a ku eśs tegevä ru̬u̬ht, sõ̭ss `võtva 

rüḿmigu tävve Se Kos; imä pańd puuviɫɫak‿kusõga nõ̭na pääle ja ki̬i̬t́ tu̬u̬d ru̬u̬ht Se Kos| Vrd rohi  

`ru̬u̬mam(m)a  roomadaʔ `ru̬u̬mass roomaśs roomama    

ruumikõnõ ruumikõsõ ruumikõist ruumike tu̬u̬ `väikene ruumikõnõ, määne viiś voḱki [sees] Se S 

ruun ruuna `ruuna ruun [te] `pühkeʔ iks hiist hiiŕor‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõʔ hobõsõʔ (rhvl) Se Kos; veli ańd 

`ru̬u̬ska ruunalõ Se Pod  

ru̬u̬ṕ roobi `ru̬u̬pi ahjuroop  

ruus ruusa `ruusa kruus  

ru̬u̬ś roosi `ru̬u̬si 1. lill: roos 2. nahapõletik: roos ru̬u̬ś oĺl sääne, et ai `sääntse `haigõ ülest Se 

ruusa- kruusa sisaldav, kruusast tehtud, kruusa-  

ru̬u̬sk roosa `ru̬u̬ska vits, malakas, roosk veli ańd `ru̬u̬ska ruunalõ Se Pod; vanast kaŕalat́sil oĺlip‿piḱär‿
roosaʔ Se Kos  

`ru̬u̬v́ma `ru̬u̬viʔ ru̬u̬v́ `ru̬u̬võ roovi roovima  

ruvva/liud supikauss -luits supilusikas  

rõba rõba rõpa edev  

rõbahhama rõbahtaʔ rõbahhass rõbahti vilksamisi märkama  

rõbahtama rõbahtaʔ rõbahtass rõbaht́ märkama, (korraks) ehmatama  

rõbakõnõ dem < rõba 

rõibõh ~ rõibõʔ `rõipõ rõibõht 1. korjus, raibe 2. kirumissõna: raisk olõ õs sõ̭ss siidikaputit, kae nov‿vanar

‿`rõipõgi `pandvas‿siidikapuda `jalga Se Kos; neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿sukugik‿kuulõ õiʔ Se Kos; 

paaba`rõipõʔ, kas teil om ka mi̬i̬lt, teil om ŕoon tett, at‿ti̬i̬p‿petäde et ritk Se Kos 
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`rõiva- riide-  

`rõivakõnõ dem < rõivass| kangas või riideese `hammõ imä `rõivakõnõ vai määne taht ńardsukõnõ Se; ma 

tuĺli kodo, ośti sullõ sarahvańni `rõivakõsõ Se; timä [surnu] `rõivakõsõ palotõdi kõ̭iḱ arʔ Se Kos; `hammõ 

imä `rõivakõsõst ńardsukõnõ Se Kos 

`rõiva/lang koelõng -linaʔ pl puhtad linakiud kanga kudumiseks `rõivalinaʔ õ̭ks rabati `puhtahe Se  

`rõivanõ `rõivadsõ ~ `rõivatsõ `rõivast riidest tehtud esäl räbigu`rõivatsõj‿jala`rät́keseʔ all, `paklatsõ 

jala`rät́kesep‿pääl Se Kos  

rõivass ~ rõivaśs `rõiva rõivast ~ rõõvass`rõiva rõõvast 1. kangas, riie; riidetükk `rõivańardsokõnõ säläh 

iks ihokatõʔ om Se; vanast oĺl rõivass kõ̭iḱ valu linanõ Se; äǵli sälä pääl `vantõdi rõivass Se; vanaimäle 

sõ̭ss `ańti päält latsõ [sündi] määne rät́t vai määne põllõrõõvass Se; sõ̭ss pańni `määntse `rõivatüḱü `aknõ 

ette ja `vaɫmiss Se Kos; salasit‿tet́ti, śaal oĺlis‿suurõr‿`rõivak‿koh `maadaʔ Se 2. riideese, kehakate seto 

`rõiva ommav‿`väega rassõʔ Se;`rii̬di om ̬ patt tuhaga `rõiviid `mõskaʔ Se Kos; säidse künnärd oĺl 

`rõivatüḱk (linik), [ta] mähḱ`ümbre pää Se; tuhaga sai rõõvass ni puhass et rägisi Se; sulõng oĺl hüä süvä, 

sulõng `rõividõ jaost `oĺlgi Se; otsani vanast matõti `valgidõ `rõividõgaʔ, rüüd́ vai `sukmańn Se; `ku̬u̬ĺja 

`rõivap‿palotadasõ arʔ Se; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺl võõrassimä uma latsõ mustar‿`rõiva ajanus‿`säĺgä Se 

Kos; maʔ sõida õiʔ, hiĺlokõidsi lasõ minnäʔ, paṕi `rõivaʔ art‿t́siugudõʔ Se Kos; inne `mõśti [surnu] õ̭ks 

arʔ, sõ̭ss `pańti `rõivilõ (riidesse) Se S; pudsu `koeti pulgakõistõ pääl, timä lõigati laḱka, siss oĺl kõ̭iḱ 

kahhaŕ alt, a üt́s ots jäi `rõiva veere `küĺge Se; linanõ rõivass saĺliss `tuhka Se Kos 3. kangas, riideese 

kariʔ omman‿nu̬u̬k‿kes `rõivalõ ja villalõ ajavam‿mulgus‿`sisse Se  

rõ̭nd rõ̭nna `rõ̭nda rind; rindkere; rinnaesine vanast `ańti õ̭ks `rõ̭nda latsõlõ katõni `aaśtaganiʔ Se; mõ̭nõl 

oĺl tett rõ̭nna ette ka vi̬i̬l pilo Se; kõ̭iḱ aig [ta] käve käsi `rõ̭ndu pääl, `süämeh iks pusk, `süämeh pusk Se; 

tütäŕ om põlvõkoruʔ, imäl om vaia kirst ollaj‿jo `rõ̭ndu koruʔ Se Kos| Vrd rind  

rõ̭nd/vits rinnak  

`rõ̭ngakõnõ dem < rõ̭ngass  

rõ̭ngass `rõ̭nga rõ̭ngast rõngas  

`rõskõnõ `rõskõtsõ `rõskõst niiskevõitu, rõske  

rõugu/pääline rõugupealne vili  

`rõuhkma `rõuhkuʔ rõuhk rõuhḱ rõuhu rõhuma, suruma 

rõuk rõugu `rõuku heina-, viljarõuk  

rõõhalt hapnemata; värskelt kesvävatsk rõõhalt kastõti ärʔ, toda es hapatadaʔ Se 

rõ̭õ̭hk rõõha `rõ̭õ̭hka mitte hapu, värske  

rõ̭õ̭m rõõmu `rõ̭õ̭mu rõõm  

`rõ̭õ̭msa vt rõõmuss 

rõõmukõnõ dem < rõ̭õ̭m  

rõõmuss `rõ̭õ̭msa rõõmust ~ `rõ̭õ̭msa `rõ̭õ̭msa `rõ̭õ̭msat rõõmus pangu uik‿ki̬i̬lt `kapla, `laulkõ ja olgõr‿
`rõ̭õ̭msaʔ Se Kos 
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rõ̭õ̭sk rõõsa `rõ̭õ̭ska rõõsk ku `kuurnigat‿tet́ti rõõsa piimägaʔ, siss `pańti seppä mano Se; pidoni 

täüś`rõ̭õ̭ska `piimä Se 

räbelemä räbeldäʔ räbeless räbeli rabelema  

räbik vt räṕik 

räbähhümmä räbähhüdäʔ räbähhüss räbähtü salaja kahmates kätte sattuma  

räbälä/sańt kaltsukorjaja  

räbästik räbästigu räbästikku rägastik,  

rägisemä rägistäʔ rägisess rägisi ~ rägisämmä rägistäʔ rägisäss rägisi rägisema tuhaga sai rõõvass ni 

puhass et rägisi Se; sügüsene iä rägisäss vi̬i̬l, a keväjäne iä mugu roṕst tege Se 

räim räime `räime räim, silk  

räimekene dem < räim  

`räḱsmä `räḱsiʔ räḱs `räḱse praksuma mõtsakõnõ `räḱse, ku sattõk‿kooba pääle suurõh‿hirreʔ Se Kos  

`rändämä rännädäʔ `rändäss rännäśs rändama; hulkuma  

räni räni räńni tulekivi räni oĺl ja tuliraud Se P  

`räńtsmä `räńtsiʔ räńts `räńtse räńdsi räsima kahr tu̬u̬ sinnu räńts kup‿paĺlo, tu̬u̬ tapa õi ärʔ Se Sa  

`räṕsmä `räṕsiʔ räṕs `räṕse räṕsi korduvalt kergelt lööma küll timä `räṕse minno ja kiśk Se 

räṕik räṕiku räṕikut ~ räbik räbigu räbikut setu naiste valge poolvillane pikk-kuub räṕik oĺl pu̬u̬ĺviɫɫanõ, 

niidiga veet, a `viɫɫa koet `sisse Se; räṕik oĺl tü̬ü̬rõõvass Se; vanast mõ̭ni `vaenõ `lät́ski räbiguga mehele 

Se; esäl räbigu`rõivatsõj‿jala`rät́keseʔ all, `paklatsõ jala`rät́kesep‿pääl Se Kos; räbigu oĺlik‿`koedu `niite 

päält, villadsõga oĺlik‿`koedus‿`sisse Se; räṕikul oĺl kat́s `pruńti, `jäĺki `pańti kaarusõ sälä pääle Se Ts; ku 

`mõŕsa kumaŕd `jalga, sõ̭ss oĺl `valgõ räbik säläh, tu̬u̬ räbigu siilos‿sai `muagaʔ Se 

räpäk räpägu räpäkut räpakas, kärsitu  

rät́ikene dem < rät́t ku ma kerikohe lää, ma rät́ikese pähä köüdä Se; ma rät́ikese võta `päähhä Se Kos  

rät́itämä rät́itäʔ rät́itäss rät́it́ korraldama, käsutama pääkaŕuss ka iks oĺl, oĺl vanõb, kiä noid `lat́si rät́it́ Se 

Kos 

`rätsebäkene dem < `rätsep  

`rätsep `rätsebä ~ `rätsepä `rätseppä  

`rätsümä `rätsüdäʔ `rätsüss `rätsü muljutud saama maśsina nurmõ pääl `räütvä joʔ rüä ärʔ, olõr‿`rätsüseʔ 

`pehmess ärʔ Se  

rät́t rät́i rät́ti rätik; rätt; riidetükk vanaimäle sõ̭ss `ańti päält latsõ [sündi] määne rät́t vai määne 

põllõrõõvass Se; [ma] lät́si paṕi ette, rät́t iks pääh Se; ütel siss köüdeti rät́iga siĺmäk‿kińniʔ, noh tõõsõj‿jäl 

pagõsit‿tarrõ pite Se Kos; `ku̬u̬ĺja `mõśkjalõ `ańti rät́iʔ käe`vaɫgõst Se; `koeti `sääntse rät́iʔ, villanõ sukk 

alaʔ, `pańti rät́t pääle, sõ̭ss oĺl jalalõ läḿmi Se Ts  
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rää vt rääǵ 

rääbüss rääbüse rääbüst rääbis  

rääǵ rää `räägä röga  

`räägämä räägädäʔ `räägäss räägäśs rögastama  

räüss räüsä `räüssä rahe  

`räütmä `räütäʔ räüt räüt́ räüdä maha tallama, sasima koh nurmõ pääl maśsinap‿`pesväʔ, nu̬u̬j‿jo `räütvä, 

nu̬u̬s‿`soḱvaj‿jo olõʔ arʔ Se; maśsina nurmõ pääl `räütvä joʔ rüä ärʔ Se; `pi̬i̬trepävä timä räüt́ ärʔ (jäi 

voodisse), inne maasõlit̀sa `ku̬u̬li arʔ Se  

rööbeh ~ rööbeʔ `rü̬ü̬pe rööbeht õnar, sisselõige; rööbas  

rüǵä rüä rüḱä 1. taim: rukis rüäʔ `häit́siʔ, väĺgiga palot́ rüä ärʔ Se; rüǵä `pańti kuhilikku, mitu unikut tet́ti 

ku hüä rüǵä oĺl Se; ku oĺlik‿kuiva iɫmaʔ, siss niisama `tu̬u̬ralt kap‿`peśti rüḱi Se Kos 2. rukkitera rüḱi ja 

`keśvi saŕadaʔ oĺl iks harv sari Se Kos; röest sai iks magõhhõp taaŕ ku keśvist Se; veli es küüsü ka inämbät 

ku üte kot́i rüḱi pridanat Se  

`rühḱmä `rühkiʔ rühḱ`rühke rühi visalt tõttama, kiirustama, rühkima ku kuiv om, [te] `rühkek‿`külbäʔ Se; 

rühiti asõld tetäʔ, rühiti tü̬ü̬d tetäʔ Se  

rüḿmik rüḿmigu rüḿmikut viina-, napsiklaas ku aŕst and ru̬u̬ht, sõ̭ss tu̬u̬ and t́silga `viisi, a ku eśs tegevä 

ru̬u̬ht, sõ̭ss `võtva rüḿmigu tävve Se Kos 

`rüḿmä `rüḿmiʔ rüḿm `rüḿme rüḿmi lahti kiskuma  

rüńd rüńni `rüńdi jäänus, riise hobõsõ rüńniʔ hiideti lehmile ette Se 

rüpp rüpü rüppü süli  

rüv́vi vt rüüd ́

rüv́vikene dem < rüüd́  

rüä- rukkist saadud või tehtud, rukki- ku [sa] halõsta ai rüä `jauhha neĺlikümmend `nakla [anda] Se  

rüä/kütüss rukkimaaks kütismaa tegemine -liĺl rukkilill -põim rukkilõikus (sirbiga), õsumine rüäpõimu 

`aigo katõkeśke laulimi ja lelotimi Se 

rüüd́ rüv́vi `rüüdi setu naiste (hrl valge) linane või (pool)villane pikk pidulik pealisrõivas `vaɫgõ rüüd ́oĺl 

riḱkil Se; rüüd ́ oĺl must, linanõ, tu̬u̬l oĺlip‿proimõtõ man ja rinna i̬i̬n kaarusõʔ Se Ts; rüüd́ niisama 

palistõdi alt ärʔ, sõ̭ss olõ õs setä `paila all Se; ma su rüv́vil rai `maahha `kirvõga otsa Se; ma `tahtsõ ka 

säänest `rüüdi nigu imäl oĺl Se P; kiä iks ummõĺ rüv́vi üte siilogaʔ, sõ̭ss puusan‿nu̬u̬ ribahhasõʔ Se; otsani 

vanast matõti `valgidõ `rõividõgaʔ, rüüd́ vai `sukmańn Se; rüv́vil ilostust oĺl tu̬u̬ pudsu all ja pääle pudsu 

oĺl sääne haĺass `ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos; mat‿`tsuśksi rüv́vihanna ütest poolõst ülest, 

`tsuśksi rüv́vihanna tõsõst poolõst ülest Se Kos  

rü̬ü̬ḱ röögü `rü̬ü̬kü röökimine, kisa  

`rü̬ü̬ḱmä `rü̬ü̬kiʔ rü̬ü̬ḱ`rü̬ü̬ḱe ~ `rü̬ü̬ḱse röögi valjusti karjuma, röökima `poiskõnõ `ü̬ü̬se sagõhhõhe kõ̭õ̭ 

`rü̬ü̬ḱse: pit́sitäss, pit́sitäss Se; haibaʔ, minge ark‿kodo, mis‿ti röögide `ü̬ü̬se, a mi jäl `nimme lauliʔ Se  
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rüüsähhütmä rüüsähhütäʔ rüüsähhüt rüüsähhüt́ köhatama ma rüüsähhüdi naĺla viluss, höö, siss ku 

mõtst́siga lät́s `mõtsa nigu tuulõgaʔ Se Kov  

 

S 

sa ~ saʔ suʔ sinno ~ sina sino sinno sina, sa tohoʔ, sust nos‿saa kaŕuss, sa olt `vargavaht́, saa õis‿sust Se 

Kos; tuĺl üt́s nu̬u̬ŕ naistõrahvass, ni üteĺ et: kas mi̬i̬ või `naadas‿sukka (sinuga) elämä? Se Kos; ku `siuhkõ 

sa noorõst oĺliʔ, a no olt `hanku jäänüʔ Se; `tiukamine om, ku tõõnõ sinno `häüstäss ja suditass, et taa olõ 

õih‿hüä inemine Se; mińni `ütless mehe˛ esäle: ma ei nakas‿sukkas‿`sü̬ü̬mä, sa `haisat Se Kos; `lammõs‿

sina siiäʔ, ma lää `ussõ Se; kas suɫɫõ üt́sindä olõ õiv‿viländ setä tarõkõist Se Kos; sa saisa siih eläjil i̬i̬h, 

eläjä `lätvä `viĺjä Se 

saabass `saapa saabast saabas velele laśk ḱago `siibo alt `saapa Se; `tahtu us kińnij‿`jaɫguga (kängitsetult) 

minnäʔ, et ark‿kakudõs‿`saapaʔ Se; päternäʔ, viisoʔ oĺlit‿tü̬ü̬ man, `saapit `kośtma `ḱavvuʔ `pańti Se; kodo 

tuĺl käńgäldäʔ vai paĺastõ `jaɫgugaʔ, maŕaʔ nõ̭narät́iga `saapa seereh Se  

saadi/rahvass peielised innevanast saadirahvast ravitiʔ Se 

saadorik saadoriga saadorikka varjualune ait ja vaŕoalonõ `vaihhõl, vaŕoalosõ `sainu kutsuti saadorik. 

koh hainaʔ? saadorigah Se; saadoriga vaŕo alt śaalt võta kesvä`oĺgi õdagust lehmäle ette Se  

saaǵ sae `saagõ saag  

saajaʔ vt sajaʔ 

saaḱ saagi `saaki saak  

śaal vt sääl 

śaalt vt säält 

`saama saiaʔ saa sai ~ `saiõ 1. endale või enda kasutusse saama, kätte saama saanum‿mullõ taa kuld ni 

hõpõ ni tõld ni rattaʔ Se Kos; määne neli `kaalu linnu saanuʔ Se; võik‿ku ta ku̬u̬l kätte saiasiʔ, siss timmä 

huhetasiʔ Se Kos; ku olõ õis‿`siĺmi kaiaʔ, siss taa poiśs kah iks imädse pala `hindälle saa Se 2. tunda või 

kogeda tulema; teatavaks saama 3. mingisuguseks muutuma, kujunema; uut seisundit omandama mass, ku 

[ma] keedä, saa sääne `suurmanõ Se Kos; utõti utõti nikavva ku `peḱli sai kesvä `ku̬u̬riga kokko Se V; ku 

`mõŕsa kumaŕd `jalga, sõ̭ss oĺl `valgõ räbik säläh, tu̬u̬ räbigu siilo sai `muagaʔ Se; paaba `aŕstsõ nii ärʔ, 

sai nit‿`tervest et seeni `aoniʔ Se Kos 4. sündima, ilmale saama sai sõ̭ss tu̬u̬l näid́sikol kat́s last Se Kos; 

nimä olõ õs vi̬i̬l `ilma saanuʔ nu̬u̬
p‿põrsaʔ Se Kov 5. tekkima, sugenema; hakkama mul sai `väiga imeh Se; 

ku inemine oĺl rassõ`jaɫga, ku näḱk koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `johtu `käega nii `pandaʔ, nii `saigi 

pleḱk ńao pääle Se Sa; [ma] võta neĺli jako kõokõllast ja üt́s jago elektrisinist, saa `väega illośs rohiline 

Se; paaba püdälidega `aŕstõ arʔ jala, püdälist saa aṕi Se; huśs puri `varbalõ ja mi̬i̬śs lät́s Pelikov̀va, sääl 

vanainemine määnegis‿sõ̭not́ ja sai paŕõmb Se Kov; `muŕtass eläjä ärʔ, elläi saa nõrk Se; sis sõ̭saŕ visaśs 

klaasikõsõga vett `maahha, sai nii suuŕ meri Se 6. pääsema; sattuma, juhtuma, (kuhugi) jõudma tuĺl jo timä 

säält `põrgost, sai ti̬i̬ pääle Se Kos; kuiss `vaesõstlatsõst vallalõ saasiʔ Se Kos; sas‿saik‿kõ̭kõ inne 

`viŕksega `otsa Se Kos 7. võimeline olema, võima, suutma; võimalik olema, võimalust omama timä saa õs 

kodo minnäkiʔ `sääńtside `ehtidegaʔ, `sääńtside`kraamõgaʔ Se Kos; taa saa pu̬u̬ĺpühä mattaʔ Se; sai nii 

suuŕ meri, ku timä (vanapagan) es saa takah tullaʔ Se Kos 8. väljendab koos tud-partitsiibiga (translatiivis) 

tegevuse lõpetatust lehm sai raanat `mõtsa otsani sälä roodsu pääle Se; tütäŕ ka kahit́s, et kagu saa õs mul 
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`mintüss Se Kos 9. väljendab tulevikku ku suurõ neläpävä ja `ri̬i̬de ku om `lõunõ tuuĺ, sõ̭ss saa hüä kevväi 

ja läḿmi Se Kos  

saań saani `saani saan `saaja ĺaat,`saani `kaetass Se Kos 

saaniʔ saadik, alates milless seo maailm nok‿ka naid `lat́si jätt ja `lahku mindäss, a ilma `algnõst saaniʔ 

oĺl ka tu̬u̬d Se Kos; taa om jo `väikost saaniʔ heĺlik Se  

saanikõnõ dem < saan´ 

saaŕ saarõ saart metsasalu, -tukk; sagar; saarepuu kut‿tulõvas‿saarõʔ, siss `käänke ärs‿`saardõ Se Kos; ku 

katõst saarõst `vällä tult (tuled), siss annaʔ tu̬u̬ munakõnõ ars‿sõ̭sara kätte Se Kos; saarõh mitu `päivä 

[nad] kävek‿käveʔ Se 

`saarnõnõ `saarnõdsõ `saarnõist saarepuust tehtud, saare-  

`saarnõ/puu saar, saarepuu  

saarõkõnõ dem < saaŕ  

`saatma `saataʔ saat saat́ saada suunama, lähetama, saatma olnuv‿vaja uma lat́s `saatas‿`sanna, uma tütäŕ 

Se Kos; muni ańd sada `ruublit pridanat, muni kat́s kolsata vi̬i̬l, pidi `andma, `saatma lat́s `vällä Se; esä 

üteĺ: latsõʔ, mas‿saada teid ka `ilma `kaema. a tätä, kuiss sa meid saadat `ilma `kaema? Se Kos; mi saada 

su raudti̬i̬ pääle `tü̬ü̬hhü Se V  

saa/vanõmb pulmavanem, isamees saavanõmb oĺl truuśka Se La| Vrd sajavanõmb  

sada saa sata sada muni ańd sada `ruublit pridanat, muni kat́s kolsata vi̬i̬l Se; määne sada kat́skümmend 

vü̬ü̬d, kõ̭iḱ kulusi ärʔ tu̬u̬ saja `päät́mise pääle Se S; pridanat `ańti, saa `ruublidõ `ańti ja üt́si `kümnide 

`ruublidõ kiä ańd Se 

sadama sataʔ satass sattõ 1. kukkuma vedelähe ripõndõllõt hällü küleh, sõ̭ss võit `maalõ kas‿sataʔ Se; 

mõtsakõnõ `räḱse, ku sattõk‿kooba pääle suurõh‿hirreʔ Se Kos; timä tõrgahhut́ `hindäl tu̬u̬ sadamisega 

siist sälä luu arʔ Se Kos 2. langema, sadama (sademed)  

sado sao sato mädanenud 1.sadu 2. (mäda) puu; laisk inimene  

sadojanõ sadojatsõ sadojast sajune ilma ommas‿`sääntse sadojatsõʔ Se 

sadulakõnõ dem < satoĺ hobõsõ iks oĺliʔ kost läbi tuĺliʔ `tulnuʔ, sadulakõsõs‿`savvunuʔ Se Kos 

sago sao sako põhjasete; supipaks  

sagõhe sageli imä iks mõśk `nüśkut sagõhe Se Sa 

sagõhhõhe sageli kesvä `pliine küdseti iks `väega sagõhhõhe Se; `poiskõnõ `ü̬ü̬se sagõhhõhe kõ̭õ̭`rü̬ü̬ḱse : 

pit́sitäss, pit́sitäss Se; vanast `ḱauti sagõhhõhe kokko, `väega laulõti kaʔ Se 

sahari/päiv apostliku õigeusu kiriku tähtpäev: 17. september saharipävä `aigu oĺl täl süńnipäiv Se 

saht́ saht́i `saht́i ~ sahvt´ sahvti `sahvti moos  
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sai saia `saia sai koornitsah ka süvväss kulat́skit, a sannah ka süvväss `saia Se; küdseti leib, inne 

kukõrdedi nii arʔ nigu noh `saia kukõrdedass Se; [ma] mälehtä, ku jos‿sai noorikõss, siss sai `saia viländ 

kütsäʔ Se 

saiakõnõ dem < sai  

saibass `saiba saibast teivas  

sain saina `saina sein tarõ sainaʔ ni laeʔ ni kõ̭iḱ `mõśti lipõga ni seebigaʔ Se; pöörä pääl `veeti kangast, 

piḱkä kangast saa aiv‿vitäki saina pääl Se; toro oĺlis‿`sääntsem‿mustaʔ, `sainu pite videliʔ Se Kos 

sain/vi̬i̬ŕ seinaäär  

`saisma saistaʔ sais saiś saisa 1. püsti olema, seisma sa saisa siih eläjil i̬i̬h, eläjä `lätvä `viĺjä Se; tu̬u̬ 

päävanasitt vai kohtunik, tu̬u̬ saiś kestpaigah Se Kos; lubata õs kivi pääl saistaʔ Se 2. pikemat aega asuma, 

asetsema 3. säilima, püsima külmä `vi̬i̬ga pant taaŕ saiś kavvamba `väŕski Se Kos 4. paigal püsima, mitte 

liikuma 5. lakkama  

`saistama saistadaʔ `saistass saistaśs 1. püsti tõusma ni [ma] lähä kodo, ni nakass lat́s kotoh `saistamma 

Se; lat́s `saista aij‿`jalgu pääle, vot mis kaḿmidsaʔ Se 2. peale astuma 3. seisma jääma, seisatama Mihha˛il 

`Petrovits saistaśs ussõ `taadõ, tõmmaśs kerigu ussõ vallalõ Se  

`saistumma `saistudaʔ `saistuss `saistu settima, selgima pu̬u̬ĺ `pańg i `tuhka, vesi pääle, `aeti `ki̬i̬mä, sõ̭ss 

timä `saistu vi̬i̬l arʔ tõõsõni pääväniʔ (lehelise tegemisest) Se  

`saistuss `saistusõ `saistust seisak; (bussi)peatus; kogunemiskoht 

sajaʔ, sg saja ~ `saajaʔ pl `saajo `saajo, sg `saaja 1. pulm(ad) sajah oĺl truuśka, kiä `mõistsõ lukõʔ 

(sõnuda) nõia `vasta Se Kos; [pulmalised] tuĺlin‿nelä jaɫgrattaga i̬i̬h ja viiśtõi·śskümme hobõst ka oĺl mu 

sajah Se Kos; ku sajaʔ oĺliʔ, siss oĺl suuŕ keɫɫ ja `ümbre kaala kelläh‿hobõsõl Se; ma oĺli podruśkih sõ̭sara 

sajah Se Kos; `saaja ĺaat, `saani `kaetass Se Kos; meil oĺl `väega suuŕ ja rikaśs hõim, `peeti `suuri `saaju 

Se 2. pulmarahvass üteh paigah lät́s kõ̭iḱ saja soest, kõ̭iḱ saja `soendõdi ärʔ Se; sajal‿`laśti `soendohe, 

vanast oĺl iks `väegap‿paĺlo `nõidu Se Kos; sajalõ `ańti `viina, olt (õlut), tet́ti auväräʔ Se Kos; suvõl `pańti 

`kõlksõhe sajaʔ Se  

saja- pulmadega seotud, pulma- sajakot́t pidi õ̭ks olõma, leeväpät́s õ̭ks oĺl ja siss võiuliud, tu̬u̬ õ̭ks oĺl õgal 

ütel, ja munaʔ Se Kos; sajapaigoh mu veli üteĺ i̬i̬st nii kilõhhõhe Se Kos  

sajalinõ sajalisõ sajalist pulmaline  

saja/päiv setu pulmade alguspäev mõrsjakodus vanast `peeti kol `päivä `pulmõ, üt́s päiv oĺl sajapäiv 

Se -rahvass pulmalised peigmehe sugulasõp‿päädeti, vanna`mu̬u̬du [ma] `üt́li iks sajarahvass Se; 

sajarahvass lät́s sutt takah ajama ja huĺotamma Se -vanõmb pulmavanem, isamees| Vrd saavanõmb 

saks saksa `saksa ~ śaks śaksa `śaksa 1. mõisnik, saks 2. sakslane üte poolõ pääl oĺl `vinläne, tõõsõ poolõ 

pääl oĺl śaks (Saksa sõjavägi) Se Kos 

saksa ~ śaksa 1. Saksa(maa) 2. Saksa okupatsioon  

śaksakõnõ dem < śaks  

`śakslanõ `śakslasõ `śakslast ~ `śakslaist 1. sakslane 2. Saksa sõjavägi `śakslanõ paɫot́ mi̬i̬k‿külä `maahha 

Se Kos  
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sakuska sakuska sakuskat suupiste `Vahtsõliinah oĺl, ku `ku̬u̬ĺjaga [peielised] lät́siʔ, kiä edimäne inemine 

puttu `vasta ti̬i̬ pääl, toolõ `ańti `viina ja sakuskat Se Kos 

sakõ sakõ sagõhhõt mittevedel, paks kańõbis‿surbuti ärʔ, sai kańõbi koho, tu̬u̬ oĺl sakõ Se Kos  

sala sala salla salalik  

salahuss salahusõ salahust saladus  

salahuisi salaja a paṕil oĺl sõ̭ss tu̬u̬ naańe salahuisi võõdõt Se Kos 

salaś salasi salasit hagudest osmik Sibiräh kah oĺlis‿`sääntses‿saɫasiʔ Se Kos; suidsumihep‿piĺlit‿tuvakut 

`ümbres‿salasidõ Se Kos; `tütrukõnõ jäi siss latsõga salasihe Se Kos; salasit‿tet́ti, śaal oĺlis‿suurõr‿`rõivak

‿koh `maadaʔ Se 

`saĺdma `saĺliʔ saĺliss `salsõ 1. sallima, kannatama jummaĺ es saĺliʔ, et [ma] pühä kivi `lauta vei Se Kos; 

linanõ rõivass saĺliss `tuhka Se Kos 2. meeldima min‿sü̬ü̬m‿`maŕju ku saĺlidõʔ Se; verevä `nakrit `tsaetuisi 

[ma] pańni sinnä taari `sisse ja `kuŕki lõigi kaʔ ja sibulat ka kiä saĺl (jutt paastutoidust) Se Kos 

śaĺg vt säĺg 

`salgama saladaʔ `salgass salaśs salgama  

salitsam(m)a salidaʔ salitsass salit́s ~ salitsõmma salidaʔ salitsõss salit́s nöörile ajama, lükkima 

salitsamine oĺl tu̬u̬ langa `perrä ajamine Se; säre oĺlis‿soolah ü̬ü̬ päävä, kat́s ü̬ü̬d `päivä, [ma] salidsi ärʔ 

[kalad], `kuiv́ssi ärʔ Se; [kalad] langa pääle saliti ja `pańti kuioma Se; sangaʔ oĺlik‿`kaala saliduʔ Se Kos 

saĺl saĺli `saĺli sall  

salumsik salumsiga salumsigat salmilaulja, köster vanast kutsuti pannamaaŕa kõ̭õ̭, a no kutsutass salumsik 

Se; naańe `omgi salumsiga i̬i̬st parhilla kerikoh Se  

saĺv salvõ `salvõ 1. (vilja) salv pangõ käŕbigus‿`salvõ, sõ̭ss leeväle and iks `vaihtõpääl kost tu̬u̬d 

hõ̭ngukõist Se; vanaimä oĺl nii rikaśs, ku ütest salvõst `tõistõ mõõdõti hõpõ `ruublitüḱke `mõ̭õ̭tmõgaʔ Se; 

sõ̭ss oĺlis‿salvõt‿teŕri tävveʔ aidah Se Kos; hiirek‿`kuḿpva iks kulat́ski `saĺvi ja heĺotasõt‿terä `saĺvi (rhvl) 

Se Kos 2. (salvkaevu) rake [ta] lät́s kao salvõ pääle `häidit `ki̬i̬rdmä Se  

salvõ/kot́t viljakott mul oĺl hüä teräkot́t, vanast kutsuti salvõkot́t Se -leib pärast pulmi peigmehe koju 

viidud poolik leivapäts salvõleib kutsuti, `pańti sääl mehe pu̬u̬l vilä`salvõ Se  

sama1 sama samma sama(sugune) teeda oĺl `väega kuri, mehe˛esä, aga imä oĺl ka sama sääne Se; timäl 

kap‿paĺlo olõ õs noid liivapuu `maŕju, a noid saḿmi lubasi võttaʔ Se  

sama2 samuti teŕri ka [ma] keedä, noid iks kõ̭gõ vaia sama nii segädäʔ Se; `Maaŕalõ ka sama nii oĺl [ta] 

lellänaańõ Se Kos 

samagonka samagonka samagonkat puskar, samagon meil kutsuti iks samagonka, `t́suudaviin Se  

samavar samavara samavarra samovar timä tuĺl nurmõst kodo, pańd samavara `savvuma, nakaśs `tsaiu 

`ki̬i̬tmä Se Kos 

`samblõnõ `samblõdsõ `samblõst samblane  

samm sammu `sammu samm no jääss mul paĺlo `samma minemäldäʔ Se Kos 
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sammass `samba sammast (haua)sammas  

sammõĺ `samblõ sammõld sammal hobõsõ rüńni hiideti lehmile ette, lehm sei `kõ̭iki sammõldõga `sisse Se; 

laut oĺl palgõst tett, sammõĺ `vaihhõl Se Kos 

sammõldam(m)a sammõldaʔ sammõldass sammõĺd sammaldama vanast oĺliʔ oɫõ katusõʔ, nu̬u̬s‿

sammõldõdi ark‿ka Se  

sańdi/kot́t kerjakott  

sańdikõnõ dem < sańt| kerjus  

sangaʔ pl setu naise hõberahadega kaelaehe sangaʔ ommak‿`kaĺli t́saposkaʔ Se; sanga omma esiʔ, kel om 

[kaelas] kat́s `kõrda, kel kolm `kõrda `ruublitüḱük‿kõ̭iḱ küleh Se; sangaʔ oĺlik‿`kaala saliduʔ Se Kos  

sann sanna `sanna 1. saunahoone; saunaskäik `kütke sann, veegeʔ repäń`sanna Se; naańe koolõss, sann 

palass (kahju on ühesugune) Se; vanast kõ̭gõ paŕõmb rohi oĺl sann Se; ku sannast `tuĺti, `üĺti: jummaĺ 

avida Se Kos; `ait́umma sanna `küt́jäle, sau `sü̬ü̬jäle, vi̬i̬`tu̬u̬jalõ, viha `haudjalõ Se V; olgõv‿vana vai 

nu̬u̬ŕ, agas‿sannalda saa aiʔ Se Kos 2. keretäis (peksa)  

sannakõnõ dem < sann| saun ku `sanna `mińti, sõ̭ss üĺti: jummaĺ seḱkä sannakõnõ Se Kos 

sanna/laba saunalava  

sannaline sannalidse sannalist saunaline, saunaskäija mink‿kutsus‿sannaliisi kaʔ Se  

sanna/lõõnaʔ leil sannalõõnat kot́ti panõ õiʔ ja tõõsõst `pu̬u̬ĺbäst ka hoia aiʔ Se Kos -viht saunaviht  

sannutama sannutaʔ sannutass sannut́ saunatama kosilasõ umadsõ sannutõdi kõ̭iḱ arʔ Se Ts 

sańt sańdi `sańti 1. vigane inimene imä iḱk et sańt no ni sańt, kas seo t́sura no inäbät kohegi `kõlbuss Se 

Kos 2. kerjus; vallavaene kiä midä ańd noilõ sandõlõ, vanast oĺl `santõ paĺlo Se; nu̬u̬p‿piimäm‿mis sandõlõ 

`ańti, `vi̬i̬di paṕilõ õ̭ńnistaʔ Se Kos  

`sańtma `sańtiʔ sańt `santõ sańdi kerjama  

sao vt sado, sago  

saṕp saṕi saṕpi sapp saṕp lastass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, sõ̭ss `tu̬u̬ga võiat Se; lat́igõ saṕp om nii 

mõro, et tu̬u̬ om uĺli mõro Se Pod 

sarahvańn sarahvańni sarahvań̀ ni pihikseelik, sarafan sarahvańni hand oĺl virdsanõ Se; ma tuĺli kodo, 

ośti sullõ sarahvańni `rõivakõsõ Se; vanast oĺl sarahvańnil kaarusõ alap‿`pantu, nüüd ommas‿siidikesep‿
`pantu Se  

sari saŕa `saŕja tuulamissari ku lina`si̬i̬mnit saŕati, tu̬u̬ sari oĺl sääne padákõnõ, olõ õs harv, a rüḱi ja 

`keśvi saŕadaʔ oĺl iks harv sari Se Kos; inne saŕati arʔ, kaes‿suuŕ akań`laśti läbi saŕa arʔ Se Kos  

`saŕjam(m)a saŕadaʔ `saŕjass saŕaśs sarja abil tuulama ku lina `si̬i̬mnit saŕati, tu̬u̬ sari oĺl sääne 

pad́akõnõ, olõ õs harv, a rüḱi ja `keśvi saŕadaʔ oĺl iks harv sari Se Kos; inne saŕati arʔ, kaes‿suuŕ 

akań`laśti läbi saŕa arʔ, sõ̭ss `naati `viskama Se Kos  

sarlaʔ pl `sarlu `sarlu sarlakid  
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sarn sarna `sarna põsenukk mul minev`aaśtaga siiä sarna `sisse, siĺmä `sisse lei eläjäʔ Se; ma pańni 

tuvagu `lehte pääle ja `naksiva `vällä tulõma eläjäs‿siĺmä sarna seest Se Pop 

sarrai saraja sarajat sara, kuur, varjualune seo saraja pańnimi peräh paɫamist Se; no kutsutass sarrai, 

inne setä `aigu ku vi̬i̬l mi̬i̬ʔ oĺli kotoh, oĺl kõlguss Se  

saŕv sarvõ `sarvõ 1. kehaosa: sarv tõõsõ reṕi lavva pääl oĺlij‿jo katõ sarvõga vanas‿sitaʔ Se; põdra sarvõʔ 

ummah‿haralikadsõʔ Se 2. karjapasun  

saŕvik saŕvigu saŕvikut kangaspuude osa  

saŕviline saŕvilise saŕvilist vanakurat, sarvik ku ta nakaśs śaalt `põrgost `vällä tulõma, sõ̭ss reṕi `laudu 

pääl olõ õs üttegi vannasitta saŕvilist Se  

satam sadama sadamat sadam `polko·vnik es jätäm‿meid kreepośtihe, vei sadamahe Se V  

satand vt sada 

satoĺ sadola sadolat sadul  

sau savvu `savvu suits oĺl `koŕssnagat‿taŕri, `saugak‿ka oĺl Se; tuli lätt otsaga `taivahe ja sau Se; siss ku 

`löüti hainalosõ keśe, siss `laśti tu̬u̬d `savvu latsõlõ, oĺl hainalosõ tõbi `kaonuʔ Se;`ait́umma sanna`küt́jäle, 

sau`sü̬ü̬jäle, vi̬i̬`tu̬u̬jalõ, viha`haudjalõ Se V; kadinitsast tulõ tu̬u̬ `kündle sau Se; külm lõhn nõst sau ülest 

Se  

sau- suitsu- sautarõh oĺlimi käṕilde leśo pääl Se  

savi savi sav́vi savi krõ̭õ̭nka oĺlis‿savist tettüʔ ja päält vaabadu punatsõss Se V; maakivest `koimi aho 

`sisse, savi ala ja maakivi pääle Se 

savi- savist tehtud õdagu koheńd mehe˛esä aho arʔ koogugaʔ, pańd savikiŕbidsä (tellise) `kuuma `ahjo Se  

savinõ savidsõ savist savine, savi- läät kulä·ńjehe, eim‿mõistat‿`tańdsi eik‿karadaʔ, tõõnõ `ütless: naan‿no 

`määntseki inemise, naas‿savidsõʔ Se Kos; savidsõ paaʔ oĺliʔ Se 

savi/pada savist ahjupott (toiduvalmistamiseks) vanast `pańti piim savi patta, kutsuti krõ̭õ̭nka Se; krõ̭õ̭nka 

oĺl verrev päält, kutsuti savi pada ja krõ̭õ̭nkanõ pada Se; mustas‿savi paaʔ oĺliʔ, mõ̭ni üteĺ poripaaʔ Se; 

ahoh savipaoh keedetigir‿`ru̬u̬ga Se; paaba `aŕstõ mu nii ark‿ku, sannah tasõ ja savi paa pańd mullõ kõtu 

pääle õdagult Se -pot́t glasuurimata savipott  

`savvama savvadaʔ `savvass savvaśs suitsema rüǵä `häitsess nigu `savvass Se  

`savvum(m)a `savvudaʔ `savvuss `savvu suitsema timä tuĺl nurmõst kodo, pańd samavara `savvuma Se; 

hobõsõ iks oĺliʔ kost läbi tuĺliʔ `tulnuʔ, sadulakõsõs‿`savvunuʔ Se Kos 

`savvunõ savvudsõ savvust suitsune 

savvutama savvutaʔ savvutass savvut́ suitsetama  

sedä/maid seda-, kohemaid| -piteh sedapidi, sedasi  

seebi/kivi seebikivi no keedät iks `si̬i̬pi, no om seebikiv́vi, keedät Se 
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seeh (asendatav inessiivilõpuga) sees, seespool no om tä kõ̭iḱ kulla seeh Se; lat́sil oĺl rajaʔ pääh, sääl 

loomak‿ka seeh Se; ku üt́s niit́ kakõśs ärʔ, saa õi nii jakadak‿kui vaja, ni sõ̭sarik seeh `omgi Se; 

võimaśsinal oĺliʔ aaris‿seeh, aarik‿käve seeh `riśti Se| Vrd siseh  

seemen `si̬i̬mne seemend seeme  

seenekene dem < si̬i̬ń [ma] `koŕja seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh SeV; seenekeisi iks saa õik‿kuivadaʔ, 

poravikki inne [ma] `kuiv́ssi Se 

seenesnä seenesnä seenesnät õhtune jumalateenistus ku seenesnä ka lätt, siss andass egalõ ütele `küündle 

kätte palama Se; seenesnähe iks vaja minnäʔ ja raha viiäk‿`kündle pääle Se; seenesnä om `ku̬u̬ĺja `paɫɫuss 

õdagide Se; ku `ku̬u̬ĺja hummogu om vaia `maalõ viiäʔ, sõ̭ss õdagu pidä paṕp `ku̬u̬ĺjalõ seenesnä Se  

seeniʔ seni | Vrd seeniss  

seeni/`aoniʔ selle ajani, tänini paaba `aŕstsõ nii ärʔ, sai nit‿`tervest et seeni `aoniʔ Se Kos  

seenine seenitse seenist esik, eeskoda| Vrd sendseʔ  

seeniss seniks esä haugaśs leeväpala külest suutävve, visaśs edesi ja jälp‿`põimsõ seeniss ku leeväpalani 

sai Se| Vrd seeniʔ  

seera seera seerat väävel tu̬u̬ oĺl seera, mia ülest tõmmati, mia [tikul] otsah oĺl Se 

seere vt si̬i̬ŕ 

seere/mari sääremari  

seest seest, seestpoolt lammass tulõ õik‿`kuagi viiel tulõ seest `vällä Se; kopõ̭l `võeti viiso seest, nii `jäigi 

ilosakõnõ Se Kos| Vrd sisest 

segendellemä segendelläʔ segendelless segendelli askeldama, segama; segane olema  

segi segamini, segi  

segähhäm(m)ä `siädäʔ segähhäss segäsi segama `kiislat pidi `pü̬ü̬rüsega segähhämä Se; viiśeńa `päivä 

variti elopõĺv, et maad `siäku uit‿tu̬u̬l pääväl Se; muna [sa] kloṕidõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt suṕiduk‿
kardoka `ki̬i̬mä, esi iks seḱät kõ̭iḱ aig, saa hüä kardoka suṕp Se; teŕri ka [ma] keedä, noid iks kõ̭gõ vaia 

sama nii segädäʔ, nu̬u̬k‿ka saa õi segähhämäldäʔ Se  

segähhümmä segähhüdäʔ segähhüss segähtü segunema  

segähhütmä segähhütäʔ segähhüt segähhüt́ korraks liigutades segama [ta] haarahhut́ `sit́ke `maŕju ni 

segähhüt́ ärʔ, tei hapund `ju̬u̬ki Se T  

sei, `seie vt `sü̬ü̬mä 

seim seime `seime söödasõim laudas  

seḱkä hulka, sekka ku `sanna `mińti, sõ̭ss `üĺti: jummaĺ seḱkä sannakõnõ Se Kos 

selehhümä selehhüdäʔ selehhüss selehtü selginema, selgima| Vrd seletüm(m)ä 
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seletämä seletäʔ seletäss selet́ 1. seletama, selgitama imä selet́ kua kilõhhõhe, kua torõhhõhe, siss śaalt 

[ma] opõgi nu̬u̬l‿lauluviiekeseʔ Se Kos 2. selge(ma)ks muutma kurusslauk seletäss `siĺmi, om siĺmile hüä 

Se 

seletüm(m)ä seletüdäʔ seletüss seletü selginema, selgima| Vrd selehhümä  

`seĺge `seĺge `seĺget 1. läbinisti ühest ainest, puht- `seĺgevilladsõ villaguʔ, nu̬u̬k‿ka vanutõdi Se Kos; näiol 

um kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺgist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos 2. läbipaistev, hele, klaar pu̬u̬ĺ 

`pańgi `tuhka, vesi pääle, `aeti `ki̬i̬mä, sõ̭ss timä `saistu vi̬i̬l arʔ tõõsõni pääväniʔ, sõ̭ss tä oĺl nii `seĺge ja 

puhaśs tu̬u̬ lipõ Se 3. arusaadav, teada; õpitud 4. puhas, kõlav 5. arukas, kaine 6. täielik, päris, lausa  

`seĺgehe 1. selgelt 2. täiesti  

selle sellepärast timä harvakult küt́t, selle oĺl ḱulm Se Kos; vanast selle paastõti, et olõ õs lihhu nii ja 

lehmäʔ anna as `piimä Se; eśs liini all (sõjategevuse piirkonnas) `eĺli, selle mat‿tiiä mis sõda om Se Kos  

seĺts seĺdsi `seĺtsi salk, seltskond  

seńdseʔ `seńdse seńdset esik, eeskoda ütel `tüt́rigul oĺl asõ `seńdseh Se Kos| Vrd seenine 

seo seo `seod ~ sedä ~ setä see (siin) a läḱek‿`kaegõʔ, seo iks määne kuniga maja om Se Kos; ku no seo 

põlvõ rahvass taad sõta `näesi eiʔ Se Kos; mi̬i̬j‿jo sõ̭a`aigu eśs säi siih setä põrmandut Se; kõ̭iḱ saja 

`soendõdi ärʔ, mu imä setä kõ̭nõli Se; setä `paastu om säidse nädälit Se; suurõ neläpävä ja `ri̬i̬de, kõ̭õ̭ 

`kaeti, et määness seo kevväi tulõ Se; ku ruńg rapsahhut́, [ma] `mõt́li, et kas `seoga no `maada sai Se Kos; 

ma oĺli siss rassõ`jalgnõ setä `poiga Se; kuiss `vaesõstlatsõst vallalõ saasiʔ, ku õ̭nnõ uma lat́s olõsiʔ, a 

setä olõsi eiʔ Se Kos; seod ti̬i̬d tuĺli [ma] tagasi Se Kos; paṕp üteĺ et seo om meil näid́sik Se Kos; 

kõvõrakõnõ sedä`mu̬u̬du ravvanõ nõgõĺ oĺl Se; täl oĺlij‿jaɫav‿vigalitsõʔ, sedä`mu̬u̬du `jaɫguga `lapsõ Se; 

milless seo maailm nok‿ka naid `lat́si jätt ja `lahku mindäss Se Kos| Vrd śoo  

seo/sama seesama  

sepp1 sepä seppä sepp sangaʔ ommak‿`kaĺliʔ t́saposkaʔ, egä sepp es mõistaki noid tetäʔ Se; sa‿lt sepäss 

`sündünüʔ Se 

sepp2 sepä seppä pärm vanast olõ õs soodat, seppä iks oĺl Se; pliini kohetuss `laśti sepägak‿`ḱauma Se  

serb serbä `serbä serv, äär  

`serbäm(m)ä serbädäʔ `serbäss serbäśs rüüpama kardoka koorõga [nad]`ki̬i̬tvä ärʔ ja kiĺokast `serbäse 

vett pääle Se  

serkaĺ serkali serkalit peegel `ńaokõnõ `läüke ku serkaĺ Se  

seräknäʔ pl seräknide seräknit tuletikud kual latsõl ommas‿seräknä üteh, tuld teku uiʔ inne jüri`päivä Se; 

jummaĺ hoiak‿kas seräknit olõ õi üteh, latsõt‿tuld teku uiʔ Se  

seto seto setot 1. Petserimaa eestlane, setu üt́s seto kańd `suuri `palkõ kodo kilo`meetrit kolʔ säläh Se; tuhk 

om seto si̬i̬ṕ Se Kos; seto `rõiva ommav‿`väega rassõʔ Se; seto lińk om viiś`aŕssinat piḱk Se; seto `hammõ 

alonõ om kirbu maśsin, kirbu surmariist Se 2. setu(de)le omane a tu̬u̬ nii kutsuti et `iśtjäʔ, kutsuti nii, seto 

kommõ oĺl sääne Se S  

setokõnõ dem < seto  



226 

 

sibula/su̬u̬l/li̬i̬ḿ soolveega tehtud paastutoit sibula su̬u̬l`li̬i̬mi tet́ti, sibulap‿puhastõdi ärʔ, surbuti ärl‿
livvah, `pańti `su̬u̬la ka vi̬i̬l pääle teräkene Se Sa; punadsõ peediʔ, kuŕgiʔ, tińdiʔ ja `taari valõti pääle, 

kutsuti sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ Se Kov; perehvaaĺkass kala oĺliʔ, sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ Se  

siib siiba `siiba 1. (linnu, putuka) tiib velele laśk ḱago `siibo alt `saapa Se; siibaldal‿`lindass, `hambildap‿
purõ? – püss Se Kos 2. ruhe laudtiib  

siid́ siidi `siidi 1. siidpael ku ma oĺli `mõŕsa, sõ̭ss oĺlik‿kõ̭iḱ vanigõp‿pääh ja siidiʔ Se Sa 2. siidist äärispael 

kitasnik oĺl must toominõ `rõivakõnõ, verevä siidiʔ ka oĺliʔ all Se Ts; `sukmańn oĺl villanõ, siidi oĺliʔ all 

Se; `sukmańni oĺlim‿mustaʔ, `proimidõ mano `pańti verrev siid́ Se Ts 

siidi- siidist tehtud, siid- a mis noʔ viga, [tüdrukud] lääväp‿Petserihe, `ostvas‿siidi sukakõsõʔ Se Kos; olõ 

õs sõ̭ss siidikaputit, kae nov‿vanar‿`rõipõgi `pandvas‿siidikapuda `jalga Se Kos 

siidikene dem < siid́ rüv́vil ilostust oĺl tu̬u̬ pudsu all ja pääle pudsu oĺl sääne haĺass `ahtakõnõ siidikene 

ütelt kõrralt Se Kos; vanast oĺl sarahvańnil kaarusõ alap‿`pantu, nüüd ommas‿siidikesep‿`pantu Se 

siih siin mi̬i̬j‿jo sõ̭a`aigu eśs säi siih setä põrmandut Se; siss ku sügüse piḱäʔ ü̬ü̬ʔ ja kõ̭iḱ hubisass ja 

habisass, siss joht taha ais‿siih elläʔ Se 

siil siilo `siilo 1. pikk kitsas riba, siil kiä iks ummõĺ rüv́vi üte siilogaʔ, sõ̭ss puusan‿nu̬u̬ ribahhasõ, a ma 

`umbli katõ siilogaʔ, tu̬u̬ ribahha as Se 2. riietuseseme hõlm ku `mõŕsa kumaŕd `jalga, sõ̭ss oĺl `valgõ räbik 

säläh, tu̬u̬ räbigu siilos‿sai `muagaʔ Se 

siiĺo: a esä meid laivaga tõi, mi `läämi [mere] `vi̬i̬rde, siss laulami et siiĺo viiĺo, lasõl‿laiv, `toukap‿`purju 

(rhvl) Se Pod 

`si̬i̬mnekene dem < seemen 

si̬i̬ń seene si̬i̬nt seen ku suuŕ si̬i̬ń oĺl, siss [ma] muidogi arp‿poodi iks, väidsega `lõiksi vähämbäst Se Kos 

si̬i̬ṕ seebi `si̬i̬pi seep sõ̭ss es tetäs‿`si̬i̬pi, no keedät iks `si̬i̬pi Se; tuhk om seto si̬i̬ṕ Se Kos; mi̬i̬m‿`Maaŕalõ 

sai timahava kat́skümmend paɫɫa tu̬u̬d `si̬i̬pi Se Kos; tarõ sainaʔ ni laeʔ ni kõ̭iḱ `mõśti lipõga ni seebigaʔ 

Se; aho man oĺl sääne suuŕ pet́solgass tett, sääl oĺlin‿nu̬u̬s‿seebipalaʔ Se; `si̬i̬pi `pańti `rõivalõ pääle, sõ̭ss 

lät́s `vantamine rutumbahe Se; kual latsõl oĺliʔ sälä pääl tuŕo pääl haŕasõʔ, sõ̭ss `vi̬idi `sanna, `pańti 

haŕastõ pääle laṕikõnõ, tet́ti seebiga kokko Se P  

si̬i̬ŕ seere si̬i̬rt säär kodo tuĺl [ta] käńgäldäʔ vai paĺastõ `jaɫgugaʔ, maŕaʔ nõ̭narät́iga `saapa seereh Se 

siist siit siih nakass `orga seeh laheng, siist saa `surma ja kõ̭kkõ saa Se Kos; ne`boisja (´ära karda´ vn), kui 

sa siiät‿tuĺli, nii sa siist ĺaat Se  

siist/samast siitsamast  

siiä ~ siiäʔ siia `maaŕapäiv om suuŕ pühä, tuvvass `Maaŕa (ikoon) siiä `mäele, sõ̭ss viiäss jäl tõõsõl pääväl 

`alla Se; ne `boisja (´ära karda´ vn), kui sa siiät‿tuĺli, nii sa siist ĺaat Se  

sikk1 sika sikka sokk  

sikk2 sika sikka (kiige)ais kolʔ hirt pandass kokko, mähitäss traadiga kińniʔ, kutsutass sikaʔ 

(kiigetegemisest) Se; tet́ti sikaʔ, kuuś sikka, orihiŕs ka `tu̬u̬di Se  
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sikkama sikadaʔ sikkass sikaśs reht pahmama ku hobõsõʔ sünnüse (sobivad koos töötama), siss [te] 

`võidõk‿katõgak‿ka sikadaʔ Se; a tõistkõrra hobõsõʔ üt́s tõõsõlõ purõvaʔ, siss saa ais‿sikadaʔ Se Kos  

sikkuss sikkusõ sikkust ihnsus tõõsõl `tahtu us `andaʔ, tu̬u̬ anna ka es, sikkuss es lupaʔ Se; saa õs naas‿
süvväkiʔ uma sikkusõgaʔ Se Kos; sikkust oĺl paĺlo Se Kos  

sikkõhe ihnelt, kitsilt sääl `väega sikkõhe `sü̬ü̬di Se  

sikõh ~ sikõʔ `sikkõ sikõht 1. ihne timä oĺl liisnalt sikõʔ, olõ õs veid́okõsõ sikõʔ Se; nii sikõʔ, et niɫg tingu 

arʔ, ki̬i̬t tingu nahast ka ruvva Se Kos 2. vintske, sitke  

sikõ-sakõ sinka-vinka t́suraʔ ka õ̭ks jõiʔ, nigu mi̬i̬ĺ oĺl pääh, ḱau us sikõ-sakõ siĺmäk‿kińniʔ Se  

sild silla `silda 1. sild uja ṕaal oĺl siɫd, munõvoori [ma] lät́si üle siɫɫa `uia nigu latsahti õ̭nnõ Se Kos 

2. õllenõu rest, soova `tõrdohe tet́ti taarilõ olist siɫd Se 

siĺk siĺgi `siĺki soolasilk; heeringas mi̬i̬l‿lõigi `taĺrigu tävve `silke Se Kos; [ta] ańd toṕsi `kohv́i ja lõigaśs 

pooɫõ `siĺki ja leeväpaɫa Se  

silm silmä `silmä ~ siĺm siĺmä `siĺmä 1. nägemiselund: silm siĺmäs‿suurõk‿ku otspajap‿pääh Se; ku olõ õis

‿`siĺmi kaiaʔ, siss taa poiśs kah iks imädse pala `hindälle saa Se; t́suraʔ ka õ̭ks jõiʔ, nigu mi̬i̬ĺ oĺl pääh, ḱau 

us sikõ-sakõ siĺmäk‿kińniʔ Se; sivvuhädä om ku lat́s `siĺmiga kõ̭õ̭ `käändless Se; `umma `siĺmä näe eip‿

`paĺki, at‿tõõsõ `siĺmä näet arp‿purugiʔ Se Kos; kat́s kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi 

ilma pääl? – siĺmäʔ Se Kos; kana`ńaoga `mõŕsa, tu̬u̬ näe eis‿siĺmist Se; kurusslauk seletäss `siĺmi, om 

siĺmile hüä Se; kabo kaess `kaartõst, `siĺmi pilost pilgutõllõss (rhvl) Se; eläjäʔ ommav‿`vaɫgõk‿ku linaluuʔ, 

nu̬u̬l‿löövä siĺmä `sisse Se; `väega suuŕ siĺmä viga om Se 2. silma meenutav eseme osa, avaus sääne 

keeruss pidi olõma, et nõgla siĺmäle lät́s `perrä Se; `kirvõ siĺm om `lahkiʔ, lasõ ark‿klepataʔ Se 3. kuri 

silm, kaetaja meil ei või vannami̬i̬st `laskõʔ `nu̬u̬ri eläjit `kaema, tollõst saa nii ruttu siĺm Se; `üt́liväʔ, et 

tu̬u̬ ka siĺmäst om löönüʔ, tu̬u̬ elläi (nahahaigus) Se  

silmäkene dem < silm  

silmä/koɫm -koɫmu -`koɫmu kulm -lakk -laka -lakka silmalaug  

silmä/nägemine nägemisvõime -vesi pisarad  

sina vt sa ~ saʔ  

sineĺ sineli sinelit sinel  

sineṕ sinebi sinepit sinep  

sini/kivi vaskvitriol -liĺl rukkilill ku sõńnikut ei olõʔ, midägi eik‿kasuʔ, võtas‿sini`liĺli, sü̬ü̬ʔ Se Kos  

sinine sinidse sinist sinine kad́a noḱki (nüüdki) vi̬i̬l ommap‿`perse pääl sinidseʔ joonõʔ, kat́s sinist ju̬u̬nt 

[peksust] Se Kos; vanast `koeti `väega ilosaʔ `juńtlikatsõʔ ṕuksiʔ, `valgõ ja verrev ja sinine Se 

sini/raag -raa -`raagu siniraag  

sinksahhutma sinksahhutaʔ sinksahhut sinksahhut́ jõnksatama hauǵ sinksahhut́ sääl rihidsä siseh Se  

sinno vt sa ~ saʔ  

sinnäʔ sinna kerikost `vi̬i̬di sinnäs‿süvväʔ (vanadekodusse süüa) Se Kos 
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sipuĺ sibula sibulat sibul paastu piirak oĺl `maaslagaʔ ja sibuldõgaʔ Se; suvidsõpühist väŕmiti munnõ 

sibula `ku̬u̬riga ja kõo `leht́igaʔ Se  

siputamma siputaʔ siputass siput́ vähehaaval puistama, riputama [pärast leotamist] pilluti lina maha 

kõrrast, `võeti `köütest vallalõ ja siputõdi nii laḱka kaari `mu̬u̬du, sõ̭ss sai ta `pehmess Se  

`sirduss `sirdusõ `sirdust salguke lina- või kanepikiude, sõõre  

sisaśk sisaśki sisaśkit ööbik sisaśk om kõ̭õ̭ uja veereh Se 

siseh (asendatav inessiivilõpuga) sees, seespool hauǵ sinksahhut́ sääl rihidsä siseh Se  

sisekund sisekunna sisekuǹda sisikond| Vrd sisikund  

sisest seest, seestpoolt| Vrd seest 

sisikund sisikunna sisikuǹ da sisikond `tsukruga `piimä [ta] jõi ja võid ka `sisse ni päält latsõ [sündi] 

sisikund parasi arʔ Se| Vrd sisekund  

siss vt sõ̭ss  

siśs siśsi `siśsi sõjaröövel, siss  

`sisse (asendatav illatiivilõpuga) sisse, sissepoole hobõsõ rüńniʔ hiideti lehmile ette, lehm sei `kõ̭iki 

sammõldõga `sisse Se; ubinap‿`pańti talvõst `aita teŕri `sisse Se Kos  

`sisse/tulõḱ tulu t́siga and jo `väega suurõ `sissetulõgi Se Kos 

sita/`ku̬u̬rma sõnnikukoorem kiä perämätse sita`ku̬u̬rma `mõtsa vei, tu̬u̬ jäi sitträbäkuss Se Ts; latsõ oĺlip‿

pabosnikaʔ, nu̬u̬v‿veis‿sita`ku̬u̬rmit `nurmõ Se  

sitaline sitalise sitalist sõnnikune  

sita/sit́ik -sit́ige -sit́iket ~ sita/`sit́käss -`sit́kä -`sit́kät sitasitikas  

sita/taloss sõnnikuveotalgud  

sit́ik sit́ige sit́iket ~ sit́k `sit́ke `sit́ket mustsõstar `Maaŕal ommam‿maŕapuhmam‿`maŕ ju täüś kut‿tilgõtasõʔ, 

sit́igeʔ Se Kos  

sit́ik/maŕaʔ ~ `sit́ke/maŕaʔ ~ `sit́käʔ maŕaʔ pl mustsõstar [ta] haarahhut́ `sit́ke `maŕju ni segähhüt́ ärʔ, tei 

hapund `ju̬u̬ki Se T  

`sitma sittuʔ situss sittõ roojama, sittuma ku suuŕ `kärbläne (porikärbes) situss, kõrrapäält kalol vaglap‿
pääl Se Pod  

sitt sita sitta 1. väljaheide, roe ku hobõsõl hiireʔ oĺliʔ, siss piimä `sisse pandass hobõsõ sitta Se 2. sõnnik 

vanast olõ õs tu̬u̬d sitta ka nii paĺlond Se Sa; `väikesev‿viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ, noidõgal‿`laotõdi sitta 

Se;`veeti sitta ja `oĺti `talgoh Se; `mõtlõ laudah sita seeh viisoj‿jalah Se Kos 3. (täiesti) halb puŕoh `pääga 

oĺl paĺlo sitt mi̬i̬śs Se 4. kõlbmatu; rämps, sodi  

sitt/räbäk sõnnikutalgul viimase koormaga tulija kiä perämätse sita`ku̬u̬rma `mõtsa vei, tu̬u jäi 

sitträbäkuss Se Ts 

siug sivvu `siugu rästik maʔ eśs kogoni rehe `siugu, esi oĺli paks ja rehe `õkva Se 
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`siuhkõ `siuhkõ `siuhkõt sihvakas ku `siuhkõ sa noorõst oĺliʔ, a no olt `hanku jäänüʔ Se 

siu/tõbi lapse närvihaigus (põhjustatud raseda ema kohkumisest ussi nähes) siutõbõga lasõ õim‿`maadaʔ 

Se  

sivvu/hädä lapse närvihaigus (põhjustatud raseda ema kohkumisest ussi nähes) sivvuhädä om ku lat́s 

`siĺmiga kõ̭õ̭ `käändless, ülest kaess ja ki̬i̬lt aja `vällä, jah, nigu huśs Se  

`siädäʔ vt segähhäm(m)ä 

siäh seas, hulgas  

`siäne `siädse siäst segavili  

siäst seast, hulgast  

sobija sobija sobijat posija 

sobima soṕiʔ sobi sobõ nõiduma, posima  

sobistam(m)a sobistaʔ sobistass sobiśt sulistama  

soe/hammass tungaltera; kangaviga -`julgusi tasahilju  

soend `soendi `soendit libahunt, soend vanast `laśti tervep‿pulm `soendiss Se| Vrd soendik  

`soendama `soendaʔ soend soeńd libahundiks muutma kõ̭iḱ saja `soendõdi ärʔ, mu imä setä kõ̭nõli Se  

`soendik `soendiku `soendikku libahunt üteh paigah lät́s kõ̭iḱ saja soest, kõ̭iḱ saja `soendikust Se| Vrd 

soend  

`soendohe libahundiks sajal‿`laśti `soendohe, vanast oĺl iks `väegap‿paĺlo `nõidu Se Kos  

`soetama `soetaʔ `soetass soet́ 1. hankima, muretsema egal ütel oĺl peeĺka `soetõt, `minka sa `viskadõ 

[vilja] Se; noʔ `naati `aidu `soetamma Se 2. sigitama tõõsõlõ naistõ`rahvalõ oĺl lat́s `soetõt Se  

soe/tõlv hundinui -täht́ sünnimärk soetähe ommas‿`sääntsem‿mustaʔ, ku inemine oĺl rassõ`jaɫga, ku näḱk 

koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `johtu `käega nii `pandaʔ, nii `saigi pleḱk ńao pääle Se Sa  

soi vt sugima 

`soḱma soḱkiʔ soḱk sokkõ soḱi puruks sõtkuma vanast `ańti nu̬u̬s‿soḱidu oɫõʔ lehmile Se; `soḱmine vai 

`surbmine, tu̬u̬ üt́s kõ̭iḱ Se; tsaiu seeh lät́sik‿kruusap‿`pehmest, vi̬i̬ [ma] jõi päält ärʔ, siss ku taheʔ oĺliʔ, 

siss sokõ `luidsakõsõga arʔ Se; mul ka määne`peḱlikene om, `minkas‿soḱkiʔ Se; maśsinaga `soḱva olõʔ 

arʔ, vätsütäsep‿`pehmest Se Kos  

`soldańn `soldańni ~ `soldani `soĺdań̀ ni soldat, sõdur  

soldat́ soldadi soldatit sõdur  

`soĺkna `soĺkna soĺknast solge  

śoo śoo śood see (siin) huśs ai kat́s `nõkla (kaheharulise keele) suust `vällä, mi̬i̬śs üteĺ, et kaes‿śoo om katõ 

nõglaga huśs vi̬i̬l Se; tsõdsõ teḱk roho, üteĺ: anna hobõsõlõ śoo `suuhhõ ja saa sullõ hopõń terveh Se Kos| 

Vrd seo  
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sooda sooda soodat söögisooda vanast olõ õs soodat Se; `hapnõ piimä `sisse `kastõh saik‿ka hüäp‿pliiniʔ, 

kus‿soodagaʔ, siss om tiä kohheɫ Se; ku sooda oĺl, sõ̭ss tet́ti `hapnõst piimäst nisu jahugaʔ `kuurnikka Se 

Kos  

śoogu vt `sü̬ü̬mä  

soolanõ sooladsõ ~ soolatsõ soolast soolane mis noʔ pääle pudru soolatsõst om? Se; tińdimehek‿kaʔ käveʔ, 

munõvoori tõis‿sooɫat̀́sit `tinte Se Kos 

soolik sooligu ~ sooliku soolikut soolikas havvõ sooligu kaabitsat väidsega ärʔ, keedät ärʔ ja süvväss 

havvõ sooligu arʔ Se Pod; munikõrd `ańti ilm`ki̬i̬tmäldäk‿kaʔ nu̬u̬s‿sooligup‿pinile ette Se  

soomitsõma soomidaʔ soomitsõss soomit́s soomuseid kraapima; peksma, nüpeldama  

soomuss soomusõ soomust soomus| Vrd soomõh 

soomõh `su̬u̬mõ soomõht soomus| Vrd soomuss 

`soṕsma `soṕsiʔ soṕs `sopsõ soṕsi sopsima  

soputamma soputaʔ soputass soput́ sopsima kual latsõl oĺliʔ sälä pääl tuŕo pääl haŕasõʔ, sõ̭ss `vi̬i̬di 

`sanna, `pańti haŕastõ pääle laṕikõnõ, tet́ti seebiga kokko, sõ̭ss vihakõsõga `tassakõistõ soputõdi Se P  

sora sora sorra munarebu nu̬u̬ oĺliʔ `sääntsek‿kivikesek‿ku kanamuna sora Se Kos 

soro soro sorro veerandtoobine (pudel)  

sorokõnõ dem < soro tu̬u̬ mullõ sorokõnõ `liikvat Se 

soroline sorolise sorolist veerandtoobine  

sorrõ sorrõ sorrõt mitte sassis olev, lahe  

soŕt soŕdi `soŕti 1. liik, sort poravik õ̭ks um padi, üt́s soŕt om ohembat Se 2. suguvõsa, suguselts| Vrd sugu
1
  

stolka stolka stolkat rattapuss ruḿmi seeh om stolka, ravvanõ Se 

su vt sa ~ saʔ 

sua/lipat́s -lipad́si -lipat́sit soasulane  

suditama suditaʔ suditass sudit́ 1. hukka mõistma; hurjutama `tiukamine om, ku tõõnõ sinno `häüstäss ja 

suditass, et taa olõ õih‿hüä inemine Se; minno ars‿suditagu, sudita Vasśot Se 2. määrama, otsustama mia 

jummaĺ om suditanuʔ, tu̬u̬d piät kannahhama Se; ku paĺlo om suditõt, ni paĺlo elät Se Kos  

suga sua suka kangasuga villaguk‿`koeti, `pańti üt́si sukka, siss nii näʔ oĺliʔ `ohkukõsõʔ Se  

sugarit̀́ sma sugarit̀́siʔ sugarit́s sugarit̀́se peerulõmmu särmeteks või sugarateks lõhestama  

sugima suḱiʔ sugi sugõ soe 1. juukseid kammima, harjama a mul olõ õik‿`krev́natkiʔ, mingap‿pääd suḱiʔ 

Se Kos; `vaenõlat́s sugõ pää arʔ Se 2. linaharjaga takkusid linakiust eraldama ma võt́i tädi poolõ linaʔ 

sugimaldaʔ üteh, tädi sugõ vi̬i̬l linaʔ sääl Se; tu̬u̬ (lina), mis [ma] soi ärʔ, kääni käänüssehe, tu̬u̬ oĺl kadsa 

Se; kadsa oĺl tu̬u̬ (lina), mis oĺl ärs‿suit, puhass, `präätämise jaost Se; sugimise pińk oĺl ja ku olõ õs `pińki, 

sõ̭ss `peeti kińniʔ, üt́s pidi kińniʔ ja tõõnõ sugi Se 
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sugu1 suu ~ sugu suku 1. sugu, suguvõsa| Vrd soŕt 2. järelkasv, uus põlvkond 

sugu2 pisut  

sugugiʔ üldsegi, sugugi kosilanõ tunnõki is sugugit‿tu̬u̬d `tüt́rikku Se Kos| Vrd sukugiʔ 

sugulanõ sugulasõ sugulast sugulane sõ̭ss kutsuti jo noid sugulaisi kah [kihlusele], noid mehesugulaisi Se; 

õdagu mälehtä ma sugulaisi ja `armapi Se; üläl umma iks ka `uhkõ umadsõʔ, kasal suurõs‿sugulasõʔ 

(pruutneitsi laulust) Se Kos; tõõsõl pääväl lät́sim‿`mõŕsa sugulasõ `kirstu `vi̬i̬mä `mõŕsalõ Se; mesterahvas 

ka kumaŕd kõ̭igilõ sugulaisilõ [pulmas] Se; nii külä latsõt‿tuĺliʔ, sugulastõ latsõʔ ja Se S 

sugumanõ sugumadsõ ~ sugumatsõ sugumast taoline, sugune `ritku om katõsugumat̀´si, `mustõ `ritku ni 

`vaɫgiid Se 

sugu/seĺts suguvõsa -võsa suguvõsa  

sugõnõmma sugõnõdaʔ sugõnõss sugõsi tekkima, arenema  

suhaŕ suhari suharit kuivik leib kuivati `höste ärk‿ku suhaŕ jo Se Kov  

`suhvli `suhvli `suhvlit sahtel  

suidsu- suitsetatud, suitsu-  

suidsu/mi̬i̬śs suitsumees, suitsetaja suidsumihep‿piĺlit‿tuvakut `ümbres‿salasidõ Se Kos  

suidsutama suidsutaʔ suidsutass suidsut́ 1. suitsutama 2. suitsetama oh hädäkene, [ma] arh‿harisi 

suidsutamisegaʔ Se Kos  

suidsu/tarõ suitsutuba -tarõkõnõ dem < suidsutarõ suidsutarõkõsõh mu imäkene `ku̬u̬li Se 

suigahhuss suigahhusõ suigahhust suigatus  

suigahhutma suigahhutaʔ suigahhut suigahhut́ pisut tukastama ku [ma] rehelt kodot‿tuĺli, siss sai 

suigahhutak‿kah Se; `taĺsipühi `keśkmätse pühi imä üteĺ et `täämbä suigahhutku uiʔ, `keśkmätse pühi 

makadõ, sõ̭ss makat `aaśtaga õ̭nnõ kõ̭õ̭ arʔ Se Kos  

suigahtama suigahtaʔ suigahtass suigaht́ suigatama  

`suikatsõp‿`paklaʔ pl sugetakud (teistkordsel linasugemisel) `otsmatsõp‿`paklaʔ, `suikatsõp‿`paklaʔ Se 

`suikma `suikuʔ suik ~ suiguss suiḱ ~`suikõ suikuma ma `naksi `võidu höörütämmä ni länigukõnõ käeh, jäi 

`suikma ni `ärki lät́s `maahha Se; munõvoori suigi iks voḱi takah kaʔ, nii tuĺl uni Se  

suits sigaret, pabeross  

sukakõnõ dem < sukk  

suka/lang sukakudumise lõng  

sukaŕ sugara sugarat peerupakust lõhutud särme, sugar  

suka/vits sukapära -vitsakõnõ dem < sukavits  
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sukk suka sukka sukk päternit pidi kudama nigu sukka nõgludõ nõglagaʔ Se; villanõ sukk alaʔ, `pańti rät́t 

pääle, sõ̭ss oĺl jalalõ läḿmi Se Ts; kundsalda sukk pidä kavvamba, üle tu̬u̬ jäteti kunds kudamadaʔ Se 

sukkaʔ vt sa ~ saʔ  

`sukmańn `sukmańni `sukmań̀ ni setu naiste (tumesinine või must) kalevist pidulik pihikseelik vanast [ma] 

käve iä üte `sukmańnigaʔ Se; kiä oĺl rikass, tu̬u̬l oĺl kaɫõvanõ `sukmańn Se; `sukmańn oĺl villanõ, siidi oĺliʔ 

all Se; `sukmańni oĺlim‿mustaʔ, `proimidõ mano `pańti verrev siid́ Se Ts; rikkal oĺl `sukmańn, `vaesõl oĺl 

õ̭ks kitasnikaʔ Se; pido pääle minnä oĺl `sukmańn, tu̬u̬ oĺl villanõ, ostõt Se; `sukmańn oĺl kalõvanõ, oĺl kohe 

paŕõmbahe `paika minnäʔ Se Ts; otsani vanast matõti `valgidõ `rõividõgaʔ, rüüd ́vai `sukmańn Se  

`sukri `sukri `sukrit ~ `sukru `sukru `sukrut suhkur `pańti `sukri `jauhkõsõp‿puistati (peensuhkur puistati) 

leevä kiku `vaihhõlõ ni `pańti `paprõkõsõ `sisse ni oĺl tu̬u̬ sü̬ü̬ḱ[paastu ajal] Se Kos| Vrd `tsukru  

`sukru/pää suur koonusekujuline rafinaadsuhkru tükk, suhkrupea vanast oĺlik‿`korgõ `sukru pääʔ, säält 

`raoti mant `kirvõgaʔ Se  

sukugiʔ üldsegi, sugugi neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿sukugik‿kuulõ õiʔ Se Kos| Vrd sugugiʔ  

sula sula sulla 1. pehme ja niiske (ilm) 2. sulanud, sulatatud, vedeldunud  

sulama sullaʔ sulass `suĺli sulama nu̬u̬r‿raud `reĺdsäʔ oĺlis‿sulanuʔ [tulekahjus] ni arv‿`vaonu`aɫɫa sinnäʔ 

Se Kos 

sulanõ sulasõ sulast sulane  

sulatama sulataʔ sulatass sulat́ sulatama nok‿keedetäss rasõ̭v arʔ, sulatõdass rasõ̭v arʔ, siss pandass tu̬u̬ 

rasõ̭v `vahtsõst `ki̬i̬mä Se  

sulg sulu `sulgu aedik, sulg paṕil uma t́siga `otsõ jop‿`pahru jat‿t́siga `laotanus‿sulu arʔ Se Kos; 

[palmipuudepühal] `lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ pääd pite hiĺlokõidsi pututi Se Kos  

`sulgma `sulguʔ sulg `sulgõ sulu sulgema, tõkestama 

sulõng sulõngu sulõngut veepais, suleng sulõng oĺl hüä süvä, sulõng `rõividõ jaost (riiete pesuks) `oĺlgi 

Se; püügi `haudmine oĺl sulõngu man Se  

summ summa `summa hulk, trobikond  

`summa ühtekokku  

summah üheskoos, trobikonnas  

`suḿpma `suḿpiʔ suḿp `sumpõ suḿbi vassima ku tä midägi `suḿpiʔ`mõistnuʔ, timä `suḿpnu arʔ ja 

`nõidnu arʔ, a es, es saa Se  

`suńdma `suńdiʔ suńd `sundõ suńni sundima  

`suńduss `suńdusõ `suńdust kohustus, sund [ma] es läpek‿`ku̬u̬li minnäʔ, `suńdust olõ õs nii Se L 

suṕikõnõ dem < suṕp  

`suṕma suṕpiʔ suṕp supõ suṕi pudruks tampima muna [sa] kloṕidõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt suṕiduk‿
kardoka `ki̬i̬mä Se 
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suṕp suṕi suṕpi supp keedeti suuŕ paatäüś suṕpi Se; muni pada pain kah, suṕp saa must Se V  

`surbma `surbuʔ surb suŕb surbu 1. suruma, tampima vanast `surpti teŕri ja tet́ti `sääńtsit `sü̬ü̬ke ku 

paastõti Se; oĺl sääne `surbmise `peḱli, puu `peḱli Se; `huhmrõh iks suŕb nu̬u̬l‿lina`si̬i̬mneʔ, siss teḱk 

lina`si̬i̬mne `maaslat Se; `soḱmine vai `surbmine, tu̬u̬ üt́s kõ̭iḱ Se; sibula su̬u̬l `li̬i̬mi tet́ti, sibulap‿puhastõdi 

arʔ, surbuti ärl‿livvah Se Sa 2. parves üles-alla lendlema  

surm surma `surma surm olõ õit‿tälle `kohkis‿`surma Se; a mis tu̬u̬ liniḱ vi̬i̬l pääh, tu̬u̬ oĺl vi̬i̬l kõ̭kõ suurõb 

surm (piin) Se; ku ḱaut, ku heĺot, sõ̭ss olõ õi vallu, a ku `paika jäät, magama `hiität, siss tegevä eläjä vallu 

ja `surma (piina) Se Pop; ku põdõ̭ŕ lü̬ü̬ ärʔ, sõ̭ss säe kirst `vaĺmist, põdõ̭ŕ lü̬ü̬ kõrraga su surmast (surnuks) 

Se; [ta] `vi̬i̬di elost aost `türmä kuni surmaniʔ Se Pop; imä sai `surma liivakoh Se  

surmakõnõ dem < surm  

surma/riist tapariist seto `hammõ alonõ om kirbu surmariist, [ma] hõõrahhudi alosõga, ni oĺl kirbul elo 

väläh Se Kos -ru̬u̬h surmarohi angõ nok‿kiä muɫɫõ surma ru̬u̬ht Se -tuńn elu lõpp, surmatund -tõbi 

surmahaigus  

surnu surnu surnut surnud inimene surnu om, siss pandass lakkõ surnu kottalõ lina Se 

susi soe sutt hunt ku soe `uńtsiʔ, siss [ma] `peĺksi Se; no olõ õi nännüki sussõ Se; tohi is inne `lehmigi 

`välläl‿`laskõʔ, ku [ma] soe ärä hai Se; siss inäp pińni ravidsa aik‿ku susi kaŕa man Se; maama sü̬ü̬ soe 

võrra, rõivast kakk kahru võrra Se; üteh paigah lät́s kõ̭iḱ saja soest Se 

sust vt sa ~ saʔ 

`sutma suttaʔ sutt suttõ suta suutma, jaksama mak‿ka olõ jo vana, suta aiʔ Se; ku sa no sutadõ, sõ̭ss lototat 

`Maaŕaga, agu suta aiʔ, sõ̭ss `hiität magama Se; ma rabajaga vöid külʔ mõista kutaʔ ja mõista vitäk‿kah, a 

`tańdsi suta aiʔ Se; `ü̬ü̬se [ma] suta aik‿`kävvük‿kullõldõh Se Kos 

suu 1. kehaosa: suu peräst lat́s nakaśs `ikma, imä pańd `väelüsi nisa `suuhhõ Se; nä `võtsõ `ümbrekaala 

üt́stõist ja ańnis‿suud Se; latsõl‿lasõ õs esäl midägi imäle tetäʔ, larmaśs `suugaʔ mia larmaśs Se; 

`pi̬i̬trepääväl kasuss ḱaol suu kińniʔ, ḱago inäp kuugu õiʔ Se;`naksi nu̬u̬ häüsä ja sülej‿`ju̬u̬skma suust Se; 

tu̬u̬ mi̬i̬śs võt́t suurõ `luidsatävve `ŕoona ja pańd kõrraga `suuhtõ Se 2. nägu munõl `paĺli käsi, munõl `paĺli 

suu Se; vanast `mõśti suu, `tuĺti ülest arʔ Se; vanast talitõdi, käe ommam‿mustaʔ, saa õi sinnäs‿suu `pühki 

tiraniga `küĺge Se 3. eseme laiem osa, avaus, ava edeh oĺli `väikop‿parrõʔ, kutsuti eüss, tu̬u̬ oĺl rehe aho 

suu kottal Se; aho suuh tulõ man küdseti nu̬u̬p‿pliiniʔ Se Kos  

su̬u̬ su̬u̬ su̬u̬d soo timä käve, `ru̬u̬bõlli soid pite Se; `tütrukõnõ jäi siss latsõga salasihe, kui sal‿latsõ võtat 

sinnäs‿`su̬u̬hhu vi̬i̬ `sisse Se Kos  

suu/anik -anigu -anikut sõimusõna: sunnik ot sa suuanik, jätätkit‿`tütre vai puja põllu pääle (kaotad 

lapse), esi olõt oodussil ja, `mõtlõk‿käńgäldäk‿kaibat kardokit Se; kaem‿mis no sai no ilosa laulu pääle, sas

‿suuanik Se Kos 

su̬u̬/hain soohein -kaal kitsas soine koht, sookael -kikass sookail -kuŕg sookurg 

`suukõnõ dem < suu  

su̬u̬l soola `su̬u̬la (keedu)sool sibula su̬u̬l`li̬i̬mi tet́ti, sibulap‿puhastõdi arʔ, surbuti ärl‿livvah, `pańti `su̬u̬la 

ka vi̬i̬l pääle teräkene Se Sa; vanast oĺl sõir kõva, paĺass kohopiim oĺl, soolaterä ka sehen Se; leib su̬u̬l 

`pańti lavva pääle, lavvarät́t aɫa Se; säre oĺlis‿soolah ü̬ü̬ päävä, kat́s ü̬ü̬d `päivä Se; ni `tu̬u̬di ugurits aiast, 

lõigati poolõst, soolaterä `vaihhõlõ, leeväpala kaʔ Se Kos  
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`su̬u̬lama sooladaʔ `su̬u̬lass soolaśs soolama  

su̬u̬l/li̬i̬ḿ soolvesi  

śu̬u̬m vt sü̬ü̬m  

śu̬u̬m/aig keskhommikune toidukord, keskhommik vaja süvväs‿śu̬u̬m`aigu, pitäp‿perehvaa·tkat Se  

su̬u̬ń soonõ su̬u̬nt soon mu imä laśk soonõverd (aadrit) Se Kos  

`su̬u̬nõ `su̬u̬dsõ su̬u̬st soine  

suu/pala suutäis mi̬i̬ `mõistsõ säält ka pettäs‿suupala arʔ Se Kos  

suuŕ suurõ suurt 1. (mõõtmetelt, mahult) kogukas, ulatuslik, ruumikas ku vi̬i̬l `käüserõõvast `koetanuʔ, ma 

koɫʔ `vu̬u̬ri `pandnuk‿kruudis‿suurõmbaʔ Se; no `maatass ja suurõt‿tulõp‿palasõʔ Se; suurõv‿vü̬ü̬ʔ oĺliv‿
viietõi·śs`kümne langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ, `pańti kohegi peenembähe `paika minnäʔ Se; `poiskõsõʔ 

ni `tütrukõsõ `liugliʔ, oĺlis‿suurtõ pedäjä `ossõ pääl Se Kos; ku suuŕ `kärbläne (porikärbes) situss, 

kõrrapäält kalol vaglap‿pääl Se Pod; kiĺoga all oĺl suuŕ puinõ luhań nigu `tõrdo Se; oraval om suuŕ hand 

Se Kov; meil om no halhoo·ś`väega suurõlõ lännük‿kah Se; `väega suurõst om lännüki taa mõts, `väegap‿
pad́ast Se; üt́s seto kańd `suuri `palkõ kodo kilo`meetrit kolʔ säläh Se; ma ai küüdse ala suurõ pinnu Se 

Kos 2. (arvuliselt, hulgalt) ulatuslik, rohke, arvukas vanast oĺl suurõmb tü̬ü̬ kõ̭iḱ noorigõ pääl Se Kos 

3. ajaliselt pikk, kauakestev; kesk- või kõrgpunkti jõudnud ma olõ maaśõnitsanädäli `sündünüʔ, inne 

maasõnit̀sa, inne suurt `paastu Se 4. täiskasvanud, täisealine esä kasvat́ nu̬u̬p‿pujas‿suurõst Se Kos 

5. intensiivne, tugev (ja püsiv); kõva, kange; äge `väega suuŕ siĺmä viga om Se; naha `kindaʔ tet́tigi tu̬u̬ 

pääle, et suurõ külmäga ḱavvuʔ Se; talvõl suurõ külmäga `ṕuksõ olõki is jalah [naistel] Se; mis tu̬u̬ liniḱ 

vi̬i̬l pääh, tu̬u̬ oĺl vi̬i̬l kõ̭kõ suurõb surm (piin) Se; kõivop‿putusõ üt́s tõõsõga kokko, tuuĺ jo suuŕ, kii kaa, kii 

kaa Se Pod 6. väljapaistev, tähtis, oluline; mõjukas esä oĺl suuŕ talopitäi Se Kos; a siss nu̬u̬p‿prihoo·daj‿ja 

suurõba paṕiʔ, kõ̭iḱ `üt́lip‿paṕilõ õt sul om naańe ja latsõʔ Se Kos; suurõ neläpävä ja `ri̬i̬de, kõ̭õ̭ `kaeti, et 

määness seo kevväi tulõ Se; üläl umma iks ka `uhkõ umadsõʔ, kasal suurõs‿sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) 

Se Kos; innek‿`ḱauti kośah, sõ̭ss `peeti nu̬u̬s‿suurõv‿viinaʔ (kihlused) Se 7. (koos eitusega) eriti, kuigivõrd  

`suurmaʔ pl `suurmidõ `suurmit ~ `suurmiid, sg g `suurma tangud  

`suurmakõsõʔ pl dem < `suurmaʔ  

`suurmanõ `suurmadsõ `suurmast teraline mass, ku [ma] keedä, saa sääne `suurmanõ Se Kos  

suuŕ|ti̬i̬ (mõlemad osised käänduvad) maantee -tüḱk (mõlemad osised käänduvad) suurtükk, kahur hobõnõ 

tappu `määntse suurõtüḱügaʔ, või, nimä (sakslased) jo lasiv‿`väega `suuri tüḱkä Se; suurõtüḱü `lu̬u̬tõga oĺl 

laut arp‿pest Se Kos  

`suuruʔ suurune kulagu `suuruʔ `paakõnõ Se V; mul pää hobõsõ `suuruʔ, selle om mi̬i̬lt mere võrra Se 

Kos  

`suuruss `suurusõ `suurust suurus; uhkus  

suurõbakõnõ ~ suurõmbakõnõ komp dem < suuŕ paṕp õ̭ks olõ õin‿naidõ t́sikuga `ümbrek‿ḱaunuʔ, telle 

olgup‿põrss suurõbakõnõ Se Kos; suurõbakõsõʔ latsõ oĺli maa põrmadu pääl Se  

suurõkõnõ dem < suuŕ nu̬u̬ oĺliʔ `sääntsek‿kivikesek‿ku kanamuna sora, ni suurõkõsõʔ Se Kos 
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suurõmbalt enamasti kaarak‿kahriti `huhmrõh, `peḱliga pesseti `huhmrõh, koorõt‿tuĺli ärk‿külest 

suurõmbalt Se  

su̬u̬śt soośti `su̬u̬śti soust, kaste soośti `sisse `laśti vai hämmätüse `sisse sinnä `laśti munna Se 

`su̬u̬tumast sootuks  

suu/täüś suutäis esä haugaśs leeväpala külest suutävve ja jälp‿`põimsõ Se  

suvi suvõ suvvõ suvi timä suvõ käve kaŕah Se; niid́siviiso oĺli paiukoorõst, noid `peeti jo suvõl õ̭nnõ Se; 

keväjä pańd huśs ärʔ, ni inemisekene kõ̭iḱ suvi `põśsi Se; võso `raoti `maalõ ja tu̬u̬ võso `kuivi ars‿suvõgaʔ 

Se L 

suvidsõ/pühiʔ pl nelipühad, suvisted suvidsõpühist `laotõdi häɫɫ ärʔ Se; suvidsõpühist väŕmiti munnõ 

sibula `ku̬u̬rigaʔ ja kõo `leht́igaʔ Se| Vrd suvistõpühiʔ 

suvinõ suvidsõ suvist suvine  

suvistõ/pühiʔ pl nelipühad, suvisted oĺl suvistõpühi `ri̬i̬di Se; üt́s talo suvistõpühi pu̬u̬ĺpühä külj‿jälehhehe 

`paĺli Se| Vrd suvidsõpühiʔ 

suvi/vill suvine lambavill näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺgist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos 

`suvvõ suvel Se 

sõ̭a/mi̬i̬śs sõjamees, sõdur ku mund sõ̭ami̬i̬st näge, siss timäl jo siĺmät‿t́silgusõʔ Se  

sõbõ̭ŕ sõbra `sõpra sõber  

sõda sõ̭a sõta 1. sõda ku no seo põlvõ rahvass taad sõta `näesi eiʔ Se Kos; mi̬i̬j‿jo sõ̭a`aigu eśs säi siih 

setä põrmandut Se; esä oĺl sõ̭ah, säidse `aaśtakka oĺl kuniga poolgah Se 2. sõjavägi ku tu̬u̬d sõta `küllä 

tuĺl, jälle oĺl kaiaʔ Se; sõda tuĺl huulitsit piteh, `aidu piteh Se Kos; nu̬u̬ aidaʔ oĺlivak‿ka kõ̭iḱ sõta täüś Se V 

sõdima sõt́iʔ sõdi sõdõ sõdima paiupiĺl oĺl piha pääl, puumõ̭õ̭k oĺl puusa pääl, minka vanast sõdõ Se Kos 

sõgluma `sõkluʔ ~ sõgludaʔ sõgluss sõglu 1. sõeluma 2. kiiresti edasi-tagasi liikuma 

sõgõ̭ĺ sõgla `sõkla sõel utõti utõti nikavva ku `peḱli sai kesvä `ku̬u̬riga kokko, sõ̭ss sõgla pääl huheti ärʔ 

Se V  

`sõimam(m)a sõimadaʔ `sõimass sõimaśs sõimama hot́ ti minno sõimakõ vai `kitkek‿kaʔ, ma eik‿kuulõʔ 

Se; mis i̬i̬st tä `poiskõst trahv ja `sõimass Se; päävä mi̬i̬śs maka ärʔ ja ü̬ü̬ `otsa, uni tulõ õiʔ ja järrä pääle, 

`sõimass pääle Se 

sõir sõira `sõira sõir liha `võ̭õ̭tõ `aigu tet́ti ka `sõira Se Ts; `sõira ti̬i̬ nii: panõ kohopiim patta, piim pääle, 

aja `ki̬i̬mä ja siss nõrista arʔ Se Ts; `pi̬i̬trepääväss tet́ti `sõiru Se; `mõŕsa imä pańd sõira kaśti pääle, 

kosilanõ tulõ iks `mõŕsalõ `perrä Se; vanast oĺl sõir kõva, paĺass kohopiim oĺl, soolaterä ka sehen Se 

sõirakõnõ dem < sõir  

sõit sõidu `sõitu sõitmine, sõit; hoog kat́s `tuńni või eih‿hobõsõlõ `andaj‿juvva eik‿`kaaru ku hopõń hämm 

om ja kost sõidust tuĺl Se Kos  

`sõitlõma sõidõldaʔ `sõitlõss sõidõĺ siia-sinna sõitma  
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`sõitma `sõitaʔ sõit sõit́ sõida sõitma; liikuma võt́t sõ̭ss tu̬u̬ `tüt́rik uh́aʔ kätte ja `sõit́ki sõ̭ss kodo `akna ala 

Se Kos; `põrgohe hobõsõga saa õs `sõitaʔ Se 

sõkkam(m)a sõkadaʔ sõkkass sõkaśs tallama, sõtkuma rihhuga [ma] kohrudi `oĺgi pääle, sis jäl `naati 

sõkkama Se; kablal‿lavvagu küleh ja sõ̭ss `naati [kangaspuude tallalaudu] sõkkamma Se; `tütrel oĺl 

ummõlussmaśsin jalaga sõkadaʔ Se; üte hobõsõga iks inäbä sõkati Se 

sõkkuma sõkkuʔ sõkkuss sõkku sõtkutud saama kuiv vili tu̬u̬ jo sõkku `höste Se  

`sõkline `sõklise `sõklist sõklaid sisaldav, sõklane  

`sõkma sõkkuʔ sõkk sõḱk sõku (pidevalt) tallama, sõtkuma  

sõkõ sõkõ sõkõt pime, mittenägev `tsõ̭õ̭ri iks `tsõ̭õ̭ri, `pü̬ü̬rä, `pü̬ü̬rä! `tsõ̭õ̭ri iks sõkõʔ ja `pü̬ü̬rä pümmeʔ, 

`tsõ̭õ̭ri iks kõvõra jalagaʔ (ringmängulaul) Se Kos  

sõkõĺ `sõklõ sõkõld sõkal peri `sõklu lät́sin‿nu̬u̬t‿teräʔ Se 

sõĺg sõlõ `sõlgõ sõlg mul es olõki `sõlgõ es `ehtiid Se; `tüt́riguh [ma] oĺli kirmassõh, oĺlis‿sõlõ i̬i̬h ja 

vanigup‿pääh Se; sõlõʔ rinnah, hõpõ kraaḿ kõ̭iḱ Se  

sõĺm sõlmõ `sõlmõ sõlm `tüt́rik vü̬ü̬ `päitest teḱk riśti, süläśs vi̬i̬l `päitehe, hiit́ sõlmõ ja vanast sitast `päśsi 

vaɫɫalõ Se Kos; ma salidsi lat́igal‿langa `perrä, iks kat́s lat́ikat kokko, sõ̭ss hiidi sõlmõ Se  

`sõĺmam(m)a sõĺmadaʔ `sõĺmass sõĺmaśs sõlme siduma, sõlmama 

sõmmõŕ sõmõra sõmõrat jäme liiv, sõmer imä puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja köüt́ ilostõ kińniʔ, sõ̭ss peräst ai 

laḱka ja sinnäp‿puistaśs sõmõriid `sisse (harja valmistamisest) Se Kov 

sõmõrakõnõ dem < sõmmõŕ imä puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja köüt́ ilostõ kińniʔ, sõ̭ss peräst ai laḱka ja sinnäp

‿puistaśs sõmõriid `sisse, kivi sõmõrakõisi (harja valmistamisest) Se Kov 

sõ̭na sõ̭na sõ̭nna 1. sõna (kõnes või tekstis) halv sõ̭na harinass, hüvvä sõ̭nna vaia `u̬u̬taʔ ja `ot́siʔ koońt‿

tulõ Se; [ma] `õkva hüä sõ̭nagap‿`paɫssi Se; sõ̭navahet iks tuĺl, a [ma] lasi tu̬u̬ sõ̭na läbi `kõrvu Se; timäl 

ommal‿laulusõ̭naʔ kõ̭kõsagamatsõʔ Se; paṕp haaŕ d üldäʔ et ei avida jumalaraamat eip‿pühä sõ̭na, no‿m 

`põrgo poolõ mineḱ Se Kos 2. pl loits; itk kup‿`puhtõ ommaʔ, sõ̭ss ikõtass sõ̭nnu (lauldakse itkulaule) Se; 

paabal oĺlis‿sõ̭naʔ, tu̬u̬ sõ̭nõ, sai käsi `tervest Se; hainalosõ tõpõ no iks om, lat́s `pääga kisk ja raputass ja 

siss ommas‿sõ̭naʔ ja [nendega] aja mant arʔ Se Kov; kumardõdi sõ̭nnogaʔ, [pulmas] kumardõdi uma 

hõim, sugulasõ kõ̭iḱ ärʔ, siss sai tu̬u̬ pruut́ valgõst Se 3. teade, sõnum; käsk, korraldus kui vanõmbaʔ `üt́liʔ, 

nii tuĺl meil sõ̭nna kak‿kullõldaʔ Se Kos; [ma] oodi, et kunass [ta] tu̬u̬ meile sõ̭na, et `kośtma minnäʔ Se; ku 

mullõ sõ̭na tuĺl sinnä, ma nõrgahtu `maalõ Se; kiä lähembäl, kutsutass sõ̭nagaʔ [suusõnal matusele], iks 

kõ̭iḱ hõim kokko Se 

sõ̭na/asõ sõnavahetus meil olõ es `tühjä sõ̭na asõnd Se Kos; tuĺl nooril tülü, määnegi sõ̭na asõ Se; määne 

sõ̭naasõ tulõ, vanalõ saa ruttu viländ Se  

sõ̭nakass sõ̭naka sõ̭nakat hea kõneandega, sõnakas  

sõ̭na/`kullõja sõnakuulelik  

sõ̭nakõnõ dem < sõ̭na ei olõk‿kinga sõ̭nakõist inäp kõ̭nõldaʔ Se  

sõ̭naline sõ̭nalidse sõ̭nalist 1. sõnakas määne `mõŕsa mõista as i̬i̬st üldäʔ, toolõ võõdõti sõ̭ss sõ̭naline 

i̬i̬st`ütlejä Se P 2. sõnakuulelik  
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sõ̭na/vaheʔ sõnavahetus, tüli tõistkõrra tulõ üle lastõ ka mõ̭ni sõ̭navaheʔ Se; sõ̭navahet iks tuĺl, a [ma] lasi 

tu̬u̬ sõ̭na läbi `kõrvu Se 

sõ̭ńn sõ̭ńni `sõ̭ńni jäär; täkk  

sõńnik sõńnigu sõńnikut sõnnik ku sõńnikut ei olõʔ, midägi eik‿kasuʔ Se Kos 

sõ̭noma sõ̭nnoʔ sõ̭no sõ̭nõ loitsima, sõnuma paabal oĺlis‿sõ̭naʔ, tu̬u̬ sõ̭nõ, sai käsi `tervest Se  

sõ̭notama sõ̭notaʔ sõ̭notass sõ̭not́ 1. sõnu ette ütlema 2. loitsima, sõnuma huśs puri `varbalõ ja mi̬i̬śs lät́s 

Pelikov̀va, sääl vanainemine määnegis‿sõ̭not́ ja sai paŕõmb ja `vi̬i̬lgi sõ̭not́ ja võt́t halu arʔ Se Kov  

sõrg sõra `sõrga sõrg  

sõŕm sõrmõ `sõrmõ sõrm sõrmõk‿ku puutõlvaʔ, painu uiʔ Se; esä võt́t umast sõrmõst sõrmusõ Se; ma ai 

küüdse ala suurõ pinnu, sõ̭ss`tsuśksi sõrmõ keevä vi̬i̬ ja kardokidõ `sisse Se; är [ma]`eĺli mehega iä nii et tä 

muɫɫõ vaśt sõrmõga tikahhut́, tu̬u̬d olõ õs Se Kos; mul om taa `nitsehe `pandmine pääluu seeh, kõ̭iḱ `kanga 

kiräʔ `sõŕmi päält kae ja panõ Se Kos; saa as ma sõrmõgagi tikadaʔ, kunagiʔ Se; sõ̭ss sõrmusõkõsõ 

`sõrmõ lat́silõ, tu̬u̬ nii lat́silõ nigu auasi Se S; mi anna õ̭ks `ḱasku käsile, anna õ̭ks `sõudu sõŕmilõ (rhvl) Se 

Kos; paṕp kõ̭õ̭ käve tarrõ piteh, murrõĺ `sõŕmi Se Kos 

sõŕm/kinnas sõrmkinnas  

sõrmuss sõrmusõ sõrmust sõrmus a ku ma oĺli `mõŕsa vai noorik, lät́si sinnäm‿mehekodo, pidi olõma 

sõrmusõʔ, lat́silõ `andaʔ Se S; kuuśkümmend sõrmust [ma] ośti, saa õs vi̬i̬l viländ Se S; esä võt́t umast 

sõrmõst sõrmusõ, kat́s sõrmust oĺl esäl Se; ku tulõ ti̬i̬l kat́s harro, sõ̭ss sääl `vaeldagõt‿tis‿sõrmusõ arʔ Se 

Kos  

sõrmusõkõnõ dem < sõrmuss [noorikul] pidi olõma sõrmusõʔ, lat́silõ `andaʔ, tinadsõ sõrmusõkõsõʔ Se S; 

sõ̭ss sõrmusõkõsõ `sõrmõ lat́silõ Se S 

sõrmõkõnõ dem < sõŕm ma ai küüdse ala suurõ pinnu, sõ̭ss tõmmati iks tu̬u̬ pind kui `vällä, a tu̬u̬ 

sõrmõkõnõ nakaśs `väega `haltamma Se  

sõ̭salik sõ̭saligu sõ̭salikku sisalik  

sõ̭saŕ sõ̭sarõ ~ sõ̭sara sõ̭sard õde esä sõ̭saŕ kutsuti itse Se; ma oĺli podruśkih sõ̭sara sajah, ma jo sõ̭sarallõ 

`üt́li `mõŕ sa i̬i̬st Se Kos; tõõsõl pääväl veevä [vennad] sõ̭sarõ [mere] `vi̬i̬rde ja `ütlese sõ̭sarõlõ et, meil olõ 

õi `aigu siin `u̬u̬ta õiʔ, ooda sa eśs Se Pod; tu̬u̬ sõ̭saŕ `eĺli tu̬u̬ kunigapujagaʔ Se Kos; tu̬u̬ avaĺd arʔ, et 

ilmaśalda [ma] taṕi sõ̭saramehe arʔ Se; ku katõst saarõst `vällä [sa] tult, siss annaʔ tu̬u̬ munakõnõ ars‿
sõ̭sara kätte Se Kos 

sõ̭saridsõʔ ~ sõ̭saritsõʔ pl sõ̭sarit̀´si sõ̭sarit̀´si õeksed nelägese oĺlimiʔ, nelägese sõ̭saritsõʔ Se; mehe oĺliv‿

velidseʔ, naaśes‿sõ̭saritsõʔ Se; neläkese sõ̭saridsõʔ, ütte `kaivo kusõsõʔ? – `lehmä nüstäss Se Kos  

sõ̭sarik sõ̭sarigu sõ̭sarikku kangaviga: kaks lõimelõnga kõrvuti (üks neist pika lahtise lõngana) ku üt́s niit́ 

kakõśs ärʔ, saa õi nii jakadak‿kui vaja, ni sõ̭sarik seeh `omgiʔ Se  

sõ̭sarõkõnõ dem < sõ̭saŕ  

sõ̭ss ~ siss siis ku üt́s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaśt `joudanu ark‿kistutaʔ, a tervem‿maja `paĺli ärʔ 

Se Kos; ku hobõsõʔ sünnüse (sobivad koos töötama), siss [te] `võidõ k‿katõgak‿ka sikadaʔ Se; ma ai 

küüdse ala suurõ pinnu, sõ̭ss `tsuśksi sõrmõ keevä vi̬i̬ ja kardokidõ `sisse Se; `hernekamma ka tet́ti: `herneʔ 
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nu̬u̬ʔ `jauhtõdiva ärʔ, siss keedeti `paksu, siss väidsega lõigati säält Se; mis no olõsi viga käsitü̬ü̬d tetäʔ, 

`määntsess (millised siis) no tuɫõʔ ommaʔ, a `määntsess vanast oĺlit‿tuɫõʔ Se Kos  

sõud sõudmine, liikumine mi anna õ̭ks `ḱasku käsile, anna õ̭ks `sõudu sõŕmilõ (rhvl) Se Kos 

sõõrahhumma sõõrahhudaʔ sõõrahhuss sõõrahtu lüpsi eel nisadesse kogunema, sõõrduma  

sõ̭õ̭rd sõõru `sõ̭õ̭rdu ale, sõõrd  

sõõrmõss `sõ̭õ̭rmõ sõõrmõst renn, soon; sõõre  

sõõru- 1. aletegemisega seotud 2. alemaal kasvanud  

`säeldäʔ vt `säädlemä  

säidse `säitsmä ~ `säitsme säidsend seitse noh, kuuś kuud, säidse kuud, sõ̭ss nakass [emis kulti]`ot́sma Se; 

sõ̭ss oĺl meil `säitsmeh pääh noid eläjit Se; joosuvü̬ü̬ oĺl `koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ ja viie langasõgaʔ ja 

linatsõst langast ja villadsõl‿lõimõʔ Se; imäl üldäss säidsekümmend säidse `vu̬u̬ri lat́silõ `ańdiss `andaʔ Se  

säidse/kümmend `säitsmä`kümne säidsendkümmet seitsekümmend imäl üldäss säidsekümmend säidse 

`vu̬u̬ri lat́silõ `ańdiss `andaʔ Se  

`säitsmess `säitsmedä `säitsmedät ~ `säitsmäss `säitsmädä `säitsmädät seitsmes  

säĺg sälä `säĺgä ~ śaĺg śaĺa `śaĺga 1. kehaosa: selg üt́s seto kańd `suuri `palkõ kodo kilo`meetrit kolʔ säläh, 

tu̬u̬ tõi säläga arʔ Se; paṕp kõ̭õ̭ t́sia säläh tänit́ Se; [rist] haaŕd tu̬u̬ paṕi `mäńtli kińniʔ, tõmmaśs paṕi t́sia 

säläst `maalõ Se Kos; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺl võõrassimä uma latsõ mustar‿`rõiva ajanus‿`säĺgä Se Kos; 

lammass võt́t umav‿viɫɫakõsõ `śaĺga ja lät́s `kõ̭õ̭ga edesi, jää äs tarrõ es kedägi Se Kr 2. selga meenutav 

eseme tagumine või pealmine pool räṕikul oĺl kat́s `pruńti, `jäĺki `pańti kaarusõ sälä pääle Se Ts; äǵli sälä 

pääl `vantõdi rõivass Se; riha säläga [ma] `touksi vett pite noid haina `kaarõ Se Kos 3. (sisekohakäänetes) 

ülalt peale, otsa; turjal(e) jne mille lää es `kargama, oĺl süüd ka vi̬i̬l säläh Se 

säĺg/ru̬u̬ds selgroog| Vrd säläru̬u̬ds 

sällülde selili ma oĺli sällülde säńgüh Se  

säläkene dem < säĺg 

 sälä/koŕv seljakorv [ma] võt́i sälä koŕvi ja tõi eläjille lehe prükü ala Se -luu selgroog timä tõrgahhut́ 

`hindäl tu̬u̬ sadamisega siist sälä luu arʔ Se Kos -ru̬u̬ds selgroog lehm sai raanat `mõtsa otsani sälä 

roodsu pääle Se| Vrd säĺgru̬u̬ds -täüś kandam, seljatäis imä tõi iks sälätävve `niid́si kodo, kere `kerrä ja 

`kuivi ärʔ, pańd tarõ otsa ala, talvõl vanaimä keräst kudi Se  

säńg säńgü `säńgü voodi, säng mul olõ õs `säńgü Se; kat́s `aaśtakka oĺl mehe˛esä säńgü pääl (voodihaige) 

ja täl oĺl hää (väljaheide) ni hämm (kusi) säńgü pääl Se; ma oĺli sällülde säńgüh Se; imä tuĺl säńgü `vi̬i̬rde 

hummogult kell kolʔ ai ülest Se Kos; ütel `tüt́rigul oĺl asõ `seńdseh, tu̬u̬l oĺl säńg joʔ Se Kos; määness 

(milline siis) tu̬u̬ säńg oĺl vanast, nii üteh otsah pińk, tõõsõh otsah pińk, koll‿`lauda, a veere pääle `pańti 

sääne höörik puu Se 

säńgü/lina voodilina vanast kutsutagi is säńgülina, kutsuti pallai Se; pilonõglaga [ma] koi piloʔ `vaɫgõst 

niidist, koi säńgülina piloʔ Se Kos 

säŕg säre `särge särg kõ̭kkõ kaɫɫa om, ahnikka ni `säŕgi ni `lutsa Se Kos; säre oĺlis‿soolah ü̬ü̬ päävä, kat́s 

ü̬ü̬d `päivä Se  
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säŕgikene dem < säŕk  

säŕk säŕgi `säŕki kuub vanast mõ̭ni `vaenõ `lät́ski räbiguga mehele, olõ õs `säŕki `minkast kutaʔ ni tetäʔ Se  

säsü säsü sässü üdi  

`säädlemä säädeldäʔ ~ `säeldäʔ `säädless säädeĺ ~ säeĺ korduvalt seadma 

`sääd́mä `säädiʔ ~ säädäʔ sääd ́`sääde säe 1. seadma, valmis panema või tegema, korraldama, korrastama 

peräst tuĺlit‿traadidsõ `kahvĺiʔ, traadist `säedüʔ, kolmõ harolitsõʔ Se V; ku põdõ̭ŕ lü̬ü̬ ärʔ, sõ̭ss säe kirst 

`vaĺmist, põdõ̭ŕ lü̬ü̬ kõrraga su surmast Se;`mõŕsal vaja `höste säädäʔ Se; mi̬i̬j‿jo sõ̭a `aigu eśs säi siih setä 

põrmandut Se; `rauda `säetäss, tu̬u̬d kõ̭gõ üldäss, et vaia klepataʔ Se; kut‿tuldass kerigu mant `matmast 

siss kutsutass ja `säetäss `puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se; inne ku jo vakk lät́s takah, siss inne lät́si 

noorõʔ, inne vakka säit‿tu̬u̬ noorigõ asõma arʔ Se Kos; ime ehit́ ilosahe, sõ̭saŕ `sääde `säätsähe (rhvl) Se 

2. määrama 3. laule tegema, sõnastama  

`säädüselikult seaduslikult kiä ośt hobõst, tu̬u̬ ośt iks `säädüselikult ja `kiŕjugaʔ Se  

`säädüss `säädüse `säädüst 1. normatiivakt, seadus 2. põhimõte, (kohustuslik) toimimisviis noorõn‿
`naardvaʔ naid vannu `säädüisi Se  

sääl ~ śaal seal `lõpmalda rahvass oĺl śaal kerikoh Se; ma võt́i tädi poolõ linaʔ sugimaldaʔ üteh, tädi sugõ 

vi̬i̬l linaʔ sääl Se 

sääl/samah sealsamas  

säält ~ śaalt sealt tuĺl jo timä śa alt `põrgost, sai ti̬i̬ pääle, oĺl iɫm iɫɫośs jap‿päiv `paistu Se Kos; huśs 

õ̭ngõrdõlli säält tat́i juurõ alt `vällä Se  

sääne `sääntse säänest selline `sääntse mot́sila oĺlik‿kaibõduʔ, lina mot́silaʔ Se; teeda oĺl `väega kuri, 

mehe˛esä, aga imä oĺl ka sama sääne Se; ru̬u̬ś oĺl sääne, et ai `sääntse `haigõ ülest Se; timä saa õs kodo 

minnäkiʔ `sääńtside `ehtidegaʔ, `sääńtside `kraamõgaʔ Se Kos; a oĺl õ̭ks küläh `sääńtsit talla kaʔ et, kõ̭gõ 

habõldi Se L; mõ̭ni mõista as kutak‿`kiŕjä, tu̬u̬ kudigi `sääntser‿rasuraigaʔ Se; lasits um sääne illośs, 

`vaɫgõkõnõ Se Kov; säänest kaŕust mat‿`tihka aik‿kodogi viiäʔ, `sääntsele kaŕussõllõ olõ õis‿süvväki midä 

`andaʔ Se Kos  

sääne/sama (mõlemad osised käänduvad) samasugune -samanõ (mõlemad osised käänduvad) -samadsõ    

-samast samasugune  

`sääntsekene dem < sääne oĺlip‿pirrukõsõl‿lahudup‿peeńokõsõst `väegaʔ, `sääntsekesest Se 

sääs sääsä `sääsä kalatõke võrkkotiga (küljes tundenöör), sääs  

`säätsähe sobilikult, sündsalt ime ehit́ ilosahe, sõ̭saŕ `sääde `säätsähe (rhvl) Se 

söögi- söögi või söömisega seotud; toidu- sul om unõ`vaiva ni söögi`näĺgä ka om Se; söögilaud oĺl iks 

liivaga mõst Se; latsõl olõ õis‿söögivahet, lat́s taht kõ̭õ̭ ürräʔ Se 

söögikene dem < sü̬ü̬ḱ söögikene oĺl mul iks `paprõga `karmanigah Se Kos  

söömä/`tõrdu sulbitõrs 

südi südi süti virk  
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sügäväbäst ~ sügävämbäst sügavamalt  

sügävämpä ~ sügäväppä sügavamale  

sügüse sügisel sügüse `lü̬ü̬di hobõsõlõ taĺvravvaʔ ala Se; põrna `perrä `kaeti, et kas keväjä saa pad́õb lumi 

vai saa sügüse Se; lammast iks tapõti sügüse Se 

sügüselt sügiseti `mihklipühi om sügüselt joʔ Se; mi̬i̬l‿lei kumanit̀sa sügüselt Se  

sügüsene sügüsedse ~ sügüsetse sügüsest sügisene ütek‿kadaja maŕa ommaʔ `iltsõmpaʔ, nu̬u̬ saavas‿
sügüsetseh jaoh `vaĺmist Se Kos; sügüsene iä rägisäss vi̬i̬l, a keväjäne iä mugu roṕst tege Se 

süḱäv sügävä sügävät sügav sääl järveh oĺl iks uma pääle katõ süle süḱäv Se| Vrd süvä 

süḱüss ~ süḱüśs sügüse süḱüst sügis sügüse poolõ, sõ̭ss iks midägi `jaɫga [ma]`tsuśksi Se Kos; käve ma 

`Suurdõ `järve `püüdmä [kalu] kinnastõgaʔ, süḱüśs `aigu `oŕssi hinnäst Se  

süĺg süle `süĺge sülg `naksi nu̬u̬ häüsäʔ ja sülej‿`ju̬u̬skma suust Se  

`süĺgämä sülädäʔ `süĺgäss süläśs sülgama, sülitama `tüt́rik vü̬ü̬ `päitest teḱk riśti, süläśs vi̬i̬l `päitehe, hiit´ 

sõlmõ ja vanast sitast `päśsi vaɫɫalõ Se Kos; ku [sa] arʔ eśsüdeʔ, siss ti̬i̬ vü̬ü̬ `päitest riśt, `süĺgä sinnäs‿
`sisse ja hiidä `sõĺmgiʔ, siss saat jälʔ ti̬i̬ `pääle tagasi Se Kos; poiśs lät́s tarõst `vällä, sõ̭ss takast kolm 

`vu̬u̬ri vi̬i̬l süläss Se 

süli süle `süld pikkusühik: süld (2,13 m) säidse süld maa `lahkõss, ku naańe lätt `paĺja `pääga üle tarõ vai 

üle moro Se sääl järveh oĺl iks uma pääle katõ süle süḱäv Se 

süllem sülemä sülemät mesilassülem mehidse `eht́vä minemä minnäʔ, vaja `t́siuku `vi̬i̬gas‿sülemät Se Sa; 

sülemät vaia `väega peräh kaiaʔ Se Sa; minev`aaśtaga lät́s mul är kolm sülemät Se  

süĺt süĺdi `süĺti sült vaśk vai lammass, mia tapõti `maalõ, tet́ti süĺdiʔ Se; vanast oĺl süĺt luiõgaʔ, kalap‿

päiegaʔ Se;`eestläse `ütlese süĺt, a meil ommaj‿jaahtlihak‿kutsutasõ Se  

`sündümä `sündüdäʔ sünnüss `sündü 1. sündima mu imä üteĺ kõ̭gõ et ma olõ maaśõnitsanädäli `sündünüʔ 

Se; ku vanast oĺl rassõ`jalgnõ naańõ, sõ̭ss imä üteĺ jo: käügu ui üle ri̬i̬ `vehmre, käügu ui üle ratta 

`vehmre, `lasku ui `kaśsi läbi `jalgu, sünnüss lat́s `ilma, sõ̭ss latsõl paĺlo viku Se V 2. toimuma, juhtuma 

3. sobima ku hobõsõʔ sünnüse (sobivad koos töötama), siss [te] `võidõk‿katõgak‿ka sikadaʔ Se; ma ti̬i̬ iks 

tsõõrikidõ nõ̭nnuga tsuvvaʔ, nu̬u̬ sünnüse noorikilõ ka `jalga Se Kos; `kut́ja sünnüss jo lavva aost, 

edimätse lavva `aigu, ku kerikust kodot‿tuldass `sü̬ü̬mä Se; `sü̬ü̬ki ka õ̭ks tu̬u̬ mehele [ma] ańni, miä õ̭ks 

`kõɫbuʔ, miä iks sünnüss `andaʔ Se  

sünnütämä sünnütäʔ sünnütäss sünnüt́ 1. sünnitama kes no sünnütäss kotoh, no sünnüdä eik‿kotoh `kiäkiʔ 

Se Kos 2. põhjustama, tekitama  

süttüm(m)ä süttüdäʔ sütüss süttü paranema saṕp lastass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, sõ̭ss `tu̬u̬ga võiat, 

sõ̭ss sütüss ruttu arʔ Se  

sütütämä sütütäʔ sütütäss sütüt́ ravima, parandama imä pańd puuviɫɫak‿kusõga nõ̭na pääle ja ki̬i̬t́ tu̬u̬d 

ruuht, näet ärs‿sütüt́ Se Kos  

süvebähe sügavamale  

`süvvä sügavalt; sügavale| Vrd süväste 
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süvä süvä süvvä sügav sulõng oĺl hüä süvä Se; [ma] pańni mõsu perä`ri̬i̬kese pääle ja kisi süvä lumõga jäl 

`mäele Se; ma olõ süvä unõgaʔ Se Kos; inemine taht ello paŕõbat ja kala ot́s vett süvebät Se Pod| Vrd 

süḱäv  

süväste sügavalt lat́s süväste maka Se Kos| Vrd `süvvä 

süä `süäme süänd 1. siseelund: süda täü om `süämega üteh Se Kos; kut‿tapõti ärt‿t́siga, siss süä hiideti 

katusõ pääle, `üĺti et vana varõss, sü̬ü̬s‿seo süä ärʔ Se Kos 2. seoses inimese hingeelu ja mitmesuguste 

sisetunnetega ku sü̬ü̬ḱ om tahehhembakõnõ, om süä `kimmämp Se Kos; mul `väega süä `haltass, ma jovva 

aik‿kannahtaʔ Se T; kõrvalt andass süänd, tsüt́sütädäss takast Se Kos; lätt süä nõrgast, siss [sa] heidäp‿
piḱkä `maalõ Se 3. südamik `küündlepäävä lätt külmä süä `lahki, siss nakass puu juuŕ lummõ `sü̬ü̬mä Se  

`süändümä `süändüdäʔ `süändüss `süändü pahanema, vihastuma  

süüd süü `süüdü süü, viga mille lää es `kargama, oĺl süüd ka vi̬i̬l säläh Se  

`süüdläne `süüdläse `süüdläist süüdlane  

`sü̬ü̬däv `sü̬ü̬dävä `sü̬ü̬dävät 1. söömiseks kõlblik 2. mitte paastu(aegne) ku `sü̬ü̬dävä päiv oĺl, sõ̭ss `sü̬ü̬di 

lihagaʔ, ega pastupävä es süvväʔ Se Kos; `sü̬ü̬dävä sü̬ü̬ḱ om korron, ku paastõti, süvvä äs siss koronat Se; 

paastu piirak oĺl `maaslagaʔ ja sibuldõgaʔ, ku `sü̬ü̬dävä piirak oĺl, sõ̭ss `pańti rasõ̭v Se  

`süüdü süüdi  

sü̬ü̬ḱ söögi `sü̬ü̬ki 1. söök, toit; söögi-, toidukord nüüd ommak‿kõ̭gõsagamatsõs‿söögiʔ, mõista ai midä 

süvväʔ Se Sa; `väega liivanõ ti̬i̬ oĺl, inämbä [ma] lät́si iks jaɫagaʔ, söögiʔ rat́tih ja `rõivaʔ Se Kos; taa 

söögitegemine om kõtuasõl Se;`pernanõ teḱk söögi rebäsele kaʔ Se Kos; a noʔ `peetä ei `paastu, tetä ei 

`sü̬ü̬kegi `sääńtsit Se Kos; `kiisla ja `kut́ja, nu̬u̬ oĺlim‿mälehtüse söögi, nu̬u̬ oĺlip‿`puhtõ söögiʔ Se 

2. söömine `kut́ja mano pandass künneĺ paɫama söögi `aigu Se  

sü̬ü̬m söömä `sü̬ü̬mä ~ śuum śuuma `śuuma sulp  

`sü̬ü̬mä süvväʔ sü̬ü̬ sei ~ `seie 1. toiduks tarvitama, sööma haniʔ uja `vi̬i̬ri pite sööväʔ Se; nüüd ommak‿

kõ̭gõsagamatsõs‿söögiʔ, mõista ai midä süvväʔ Se Sa; prośsonat maidsõtass siss, ku söömäldä olõdõ Se; 

rebäne jõvva õs inäp `piiri pitäʔ (söömises mõõdukas olla), liha nõ̭na all ja śoogu uiʔ Se; [ma] oĺli otsani 

jumala söömäldäʔ, nii paastõti Se; [ma] tuĺlip‿paɫakõsõ maad arʔ, siss `seie Se; `ait́umma sanna `küt́jäle, 

sau `sü̬ü̬jäle, vi̬i̬`tu̬u̬jalõ, viha `haudjalõ Se V; `küündlepäävä lätt külmä süä `lahki, siss nakass puu juuŕ 

lummõ `sü̬ü̬mä Se 2. einestama (teatud söögikorra ajal) 3. närima; purema rajas‿süüdeväʔ, noh täis‿seiväʔ 

Se 

`sü̬ü̬nüʔ täissöönu  

`sü̬ü̬nühe söönult, mitte nälgides ma olõ elänü `sü̬ü̬nühe, ma olõ õi nännü et `puuduss om midägi Se  

`süüstämmä `süüstädäʔ `süüstäss süüśt süüdistama  

sü̬ü̬t1 söödä `sü̬ü̬tä loomatoit, sööt ambarist `tu̬u̬di sü̬ü̬t eläjile Se 

sü̬ü̬t2 söödü `sü̬ü̬tü harimata põllumaa, sööt  

`süütmä `süütäʔ süüdäss `süüte sügelema; sügama lat́sil oĺl rajaʔ pääh, sääl loomak‿ka seeh, süüdeväʔ 

`väegaʔ Se; rajas‿süüdeväʔ, noh täis‿seiväʔ Se  

`sü̬ü̬tmä
1
 `sü̬ü̬täʔ sü̬ü̬t sü̬ü̬t́ söödä toitma, söötma  
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`sü̬ü̬tmä
2 
`sü̬ü̬täʔ sü̬ü̬t sü̬ü̬t́ sügelema; sügama 

 

T 

ta ~ taa taa taad see (kuuldekaugusest eemal) lammaśs kut́s taad rebäst tarrõ tegemä Se Kr; mul om t́sial 

aig täüś, taal saavap‿`põrsaʔ Se Kos; haŕokõnõ ta sü̬ü̬ üiʔ, ta nutsutass vere ar ja [kana] vaĺmist Se Kov; 

võik‿ku ta ku̬u̬l (surm) kätte saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ Se  

`taadaʔ vt taganõma  

`taadõ taha põld olgo nii tett ku `taadõ om illośs kaiaʔ Se Kos; kõtu halukõnõ tuĺl ni imä lät́s puhma 

`taadõ Se Kos; Mihha˛il `Petrovits saistaśs ussõ `taadõ Se  

`taannuʔ vt taganõma 

taaŕ taari `taari taar; kali kadajamaŕost sai ka `väiga hüä taaŕ Se Kos; külmä `vi̬i̬ga pant taaŕ saiś 

kavvamba `väŕski Se Kos; `tõrdohe tet́ti taarilõ olist siɫd Se; vanast `üĺti et taaŕ um pu̬u̬ĺ `lehmä Se Sa; 

vana`aoline taaŕ kutsuti `piit́nä Se Kos; pidoniga iks võõdõti `taari üteh hainalõ Se; `taari `pańti pääle 

terile, sõ̭ss kutsuti `veŕdega teräʔ Se Kos; punadsõ peediʔ, kuŕgiʔ, tińdiʔ ja `taari valõti pääle, kutsuti 

sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ Se Kov 2. kaljaastja all oĺl taari haań Se 

taaraśt taaraśti taaraśtit vanem, eestseisja mu mehe˛esä oĺl kat́skümmend kat́s `aaśtakka t́sassona taaraśt 

Se  

taaratõllõma taaratõllaʔ taaratõllõss taaratõlli edasi-tagasi liikuma, taarutama  

taarikõnõ dem < taaŕ  

taari/`tõrdo taaritõrs `ru̬u̬dli `pańti taari`tõrdulõ ala, `ru̬u̬dlidõ pääle `pańti oɫõʔ, siss `pańti leib ja vesi 

pääle, leib `pańti tüḱä, muidu alt joosõ õih‿haamist taaŕ `vällä Se 

taa/sama (mõlemad osised käänduvad) seesama  

taass/peri tagurpidi -perilde tagurpidi  

`taatama `taataʔ `taatass taat́ taandama; tagurdama  

taba taba tapa ripplukk, taba jaanipäävä `ü̬ü̬se kävevä nõial‿`lautõ pidi, peräkõrd `saadi tiidäʔ, sõ̭ss 

`pańti tappa laudaʔ Se Pop; Vaśso jääss kodo, olõ õiv‿vaia `ustkit‿tappa `pandaʔ Se Kos 

tagahhuss tagahhusõ tagahhust tagavara  

taga/jalg tagumine jalg peremi̬i̬śs võt́t rebäse taga `jaɫgu pite `säĺgä Se Kos 

taganõma taganõdaʔ ~ `taadaʔ taganõss tagasi taganema  

taga/pu̬u̬l tagapool, tagumises osas ku tuli `paĺli tagapu̬u̬l, edepu̬u̬l küdseti `vatsku Se Kos| Vrd 

takahpu̬u̬l -pu̬u̬ĺ tagumine pool, tagaosa `kaeti, ku [sea] `põrna `vällä `naati `võtma, kas edepoolõ ots om 

pad́õb vai tagapoolõ ots (sea põrnast ilmaennustamisel) Se Kos 

tagasi tagasi `versta kat́s kohe tougati `lehmi `sü̬ü̬mä, śaalt jält‿tagasi Se Kos; `tüt́rik sai `ilma (maa peale) 

tagasi uḿmi `ehtidegaʔ Se Kos; ku [sa] arʔ eśsüdeʔ, siss ti̬i̬ vü̬ü̬ `päitest riśt, `süĺgä sinnäs‿`sisse ja hiidä 
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`sõĺmgiʔ, siss saat jälʔ ti̬i̬ `pääle tagasi Se Kos; seod ti̬i̬d tuĺli [ma] tagasi Se Kos; lää eik‿`kiäkit‿tagasi 

noorõst Se 

tagomanõ tagomadsõ tagomast tagumine, tagapoolne  

tagõ̭ĺ tagla `takla tael  

tah siin eherüst olõ õit‿tah Se V; no lät́s siss `kiisla `ki̬i̬mä, hiideti `kiisla `liuda, jo tah paṕiʔ seiʔ Se Kos 

tahaʔ siia `aeti paŕdsiʔ ja haniʔ kõ̭iḱ tahaʔ uja `vi̬i̬rde Se Kos 

tahass ~ tahaśs `tahta tahast taigen  

tahe tahe tahehhet ~ tahhe tahhe tahhet tahe, kuiv tsaiu seeh lät́sik‿kruusap‿`pehmest, vi̬i̬ [ma] jõi päält 

ärʔ, siss ku taheʔ oĺliʔ, siss sokõ `luidsakõsõga arʔ Se; munõvoori jäl oĺl hainamaa tahe kaʔ, ku oɫõ õs 

`vihmu suvõl Se Kos  

tahehhembakõnõ komp dem < tahe ku sü̬ü̬ḱ om tahehhembakõnõ, om süä `kimmämp Se Kos 

tahhembakõnõ komp dem < tahhe 

`tahr tahra `tahra taraga piiratud laudaesine või karjaõu, karjaaed  

tah/samah siinsamas repäń tah samah mäe otsah oĺl kaŕah Se 

taht tahes `hammõ imä `rõivakõnõ vai määne taht ńardsukõnõ Se  

`tahtma `tahtaʔ taht taht́ ~ `tahtsõ taha 1. soovima, vajadust tundma, kavatsema, himustama, tahtma ma 

`tahtsõ ka säänest `rüüdi nigu imäl oĺl Se P; mat‿taha not‿tu̬u̬d ku tõõnõ `ütless mu i̬i̬st Se P; kablal‿

lavvagu küleh ja sõ̭ss `naati sõkkamma, määnest `kiŕjä sa `tahtsõ, säänest sa pańni Se; `tahtsõk‿kõ̭iḱ tullak

‿kuĺatamma Se; mul sõ̭sarõmi̬i̬śs `väegat‿`tahtsõ läḿmind `leibä Se Kos; inemine taht ello paŕõbat ja kala 

ot́s vett süvebät Se Pod 2. vältimatult vajama piḱäp‿pińgiʔ, nu̬u̬t‿`tahtsõk‿ka liivaga `mõskmist Se P; `tat́rik 

`tahtsõ hüvvä maad Se Kos 

`tahtmine tahe; (kange) soov ku jummaĺ avitass, uma `tahtmisega saa ai elläʔ Kos 

`tahtuma `tahtudaʔ `tahtuss `tahtu tahtma, soovima, raatsima `tahtu us `kualgik‿kodo jäiäʔ Se; kuiss 

`tahtuss inemisel tõõsõlõ `halva tetäʔ Se; uma põɫɫu pääl `tahtu es `istuʔ Se Kos; muni inemine om kadõ, 

täl eit‿`tahtu `andaʔ tõõsõlõ `ḿarku Se Kos  

`tahtõŕ `tahtõra `tahtõrat teemaja ti̬i̬ pääl tereh üldäss, `tahtõrah `traastui Se Kos 

tahvitsama tahvitsaʔ tahvitass tahvit́s tahuma kõ̭iḱ `aknakõsõʔ `määntsest lavvapalakõsõst ja hirrest [ma] 

tahvidsi `vällä Se Kos  

taid taio `taido aru, mõistus taioldat‿talopujaʔ Se Pod  

taitsa taitsa taitsat arukas, oskaja, mõistlik  

`taiva/alonõ taevalaotus -esä jumal  

`taivakõnõ dem < taivass| imestus-, kohkumishüüatus: taevake mõistõta eit‿tetäkiʔ, `vü̬ü̬keistki mõista aik‿
kutaʔ, jumalakõnõ, `taivakõnõ Se Kos  
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`taiva/lind metslind  

`taivanõ `taivatsõ `taivast taevane  

`taiva/sinine taeva(s)sinine  

taivass `taiva taivast 1. taevalaotus, taevavõlv `taĺsipühi pu̬u̬ĺpühä inne istuta as `sü̬ü̬mä ku õdagu tähet‿

`taivahe tuĺliʔ Se Kos; mis mi̬i̬m‿`Maaŕa ti̬i̬ ei ärʔ, seo tege `puitsõ luhilaiva, sõ̭ss lätt ḱau `taivah ka arʔ Se 

Kos; lääsis‿su varanduss ka tuuɫõ `taiva `nõ̭alõ, sõ̭ss jääsis‿sa ka ni `vaesõst ku maʔ olõ Se J 

2. (uskumustes) taevariik  

`taiva/täht́ taevatäht sak‿ka tii is maa `muɫka ṕaalt ja `taiva `täht́i ṕaalt, sinno ka iks om opat Se Kos 

takah 1. (ruumiliselt) taga, tagapool edeh oĺli `väikop‿parrõʔ, takah oĺlip‿piḱäp‿parrõ rehel Se; nika sõ̭ss 

kosilanõ `istõ lavva takah ja u̬u̬t́ Se P 2. (ruumiliselt) järele, takka, tagantpoolt, tahapoole ku [sa] takah 

`kaedõʔ, ku umaʔ lääväʔ, sõ̭ss saa `väega iḱäv elläʔ Se P; sis sõ̭saŕ visaśs klaasikõsõga vett `maahha, sai 

nii suuŕ meri, ku timä (vanapagan) es saa takah tullaʔ Se 3. hiljem, tagantjärele, pärastpoole ku [ma] lät́si 

`põimma kohe vai linna `kakma, kodo tulõ õs `sü̬ü̬mä, siss `tu̬u̬di takah õ̭ks sü̬ü̬ḱ Se; ku `ku̬u̬ĺjaga läät ja 

meesterahvass tulõ `vasta, sõ̭ss saa meeste`ku̬u̬ĺjass takah Se Kos; pettäk‿ka võit, petän‿nigu takah tüllü 

tulõ õiʔ Se Kos 4. koos sundimist või käskimist väljendava verbiga vanast es piäk‿`ku̬u̬li minemä, kiä lät́s 

vai lää ka es, `kiäki sudida as vai aja õs takah Se Kos 5. tagaajamist, jälitamist või tagaotsimist väljendava 

verbiga sajarahvass lät́s sutt takah ajama ja huĺotamma Se  

takah/pu̬u̬l tagapool| Vrd tagapu̬u̬l  

taḱass taḱka taḱast ~ `tat́jass `tat́ja `tat́jast takjas `sääntses‿suurõt‿`tat́ja leheʔ oĺliʔ `ümbre `uibiidõ Se S 

takast 1. (ruumiliselt) tagant, tagantpoolt ahiniki oĺliʔ, kes `Pihkva takast tuĺlivaʔ Se; kõvõra jalaga t́sura 

laśk iks pu̬u̬ĺtõist pu̬u̬ĺtõist takast `perrä (lonkajast) Se 2. teatud aja järel; tagantjärele poiśs lät́s tarõst 

`vällä, sõ̭ss takast kolm `vu̬u̬ri vi̬i̬l süläss Se; kolmõ päävä takast riśteti lat́s arʔ Se Kos 3. koos sundimist 

või õhutamist väljendava verbiga kõrvalt andass süänd, tsüt́sütedäss takast Se Kos 4. järelt  

t́akk t́aku t́akku täkk meil oĺl hüä hobõnõ, t́akk hobõnõ Se Sa 

tala tala talla 1. kandetala, aampalk [me] koobaʔ kaibi, havvaʔ, poisit‿tõi talaʔ ja `pańti iks maad sinnäp‿
pääle Se Kos 2. kiigepost t́suraʔ jo pu̬u̬ĺpühä `aiõ sikaʔ üless ja taɫa pańniʔ Se Kos 

`talgo vt taloss 

`talgoline `talgolise `talgolist talguline  

talitama vt taĺlitam(m)a  

tall talla `talda tald `Miiska om sul nii `vaiknõ tasanõ, täl olõ õis‿`saapa tallaki `muadsõʔ Se Kos  

taĺl taĺli `taĺli hobusetall esä lät́s `taĺli, võt́t kõ̭kõ paŕõbaʔ hobõsõʔ Se Kos 

tallakõnõ dem < tall| jalalaba kattev sääreta sokk tallakõisi iks `koeti, `ĺuhkukõsõʔ Se Sa; kapuda oĺlip‿

piḱäʔ, taɫɫakõsõl‿`ĺuhkukõsõʔ, kõ̭iḱ `ɫamba viɫɫast Se Kos; mehil oĺl vi̬i̬l `rohkõp tallakõisi ku naistõ`rahvil 

Se Kos| Vrd tallukõnõ  

taĺli/mi̬i̬śs tallimees  
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taĺlitam(m)a taĺlitaʔ taĺlitass taĺlit́ ~ talitama talitaʔ talitass talit́ ~ `taĺtama `taĺtaʔ `taĺtass taĺt talitama, 

toimetama vanast talitõdi, käe ommam‿mustaʔ, saa õi sinnäs‿suu `pühki tiraniga `küĺge Se; mat‿taĺlida vi̬i̬l 

eläjit Se Kos 

talluk talluga tallukat jalalaba kattev sääreta sokk tallugat‿tet́tiʔ, `kundsa es olõ noil kah Se T 

tallukõnõ dem < talluk tallukõsõ nu̬u̬k‿`koeti `lühkeseʔ Se| Vrd tallakõnõ  

talo talo tallo talu üt́s hulguss `eĺli śaal naidõ talla pu̬u̬l Se A; ütel talolgi olõ õs hainamaad lähebäl Se 

Kos; üt́s uma külä inemine opaśs `lat́si, taɫɫa piteh käve Se Kos; tu̬u̬ olõ õit‿talo, ku and `vällä `präätüst, 

tu̬u̬ om talo, ku kõ̭iḱ tetäss umah kotoh Se Kos; kua oĺl kõhn talo, siss olõ õs hobõst kah Se Kos; a oĺl õ̭ks 

küläh `sääńtsit talla kaʔ et kõ̭gõ habõldi Se L; tulgõʔ iks `maia madaluisi, tulgõt‿`tassa mi̬i̬t‿talolõ (rhvl) 

Se  

talo- taluga seotud, talu- esä oĺl suuŕ talopitäi Se Kos; taioldat‿talopujaʔ Se Pod; mi̬i̬ olõ õ̭ks taɫomajah 

elänüʔ Se Kos 

taloss ~ talośs `talgo; hrl pl talgud veeti sitta ja `oĺti `talgoh Se 

`taĺrik `taĺrigu `taĺrikku taldrik ku sinnä latsõ `taĺrigu pääle `pańti [metallraha], sõ̭ss kutsuti `hambaraha 

(jutt ristsetest) Se; mi̬i̬ lõigi `taĺrigu tävve `silke ja oĺl jo `kiisla kohetuss pant Se Kos  

`taĺsi/pühi pl jõulu(püha)d `pangõ ti̬i̬t‿tähele setä `aśja, ku inne `taĺsipühi inne vastast `aaśtakka kolm 

`vu̬u̬ri jo puu härmäh om, sõ̭ss saa iks vilä suvi Se Kos; `taĺsipühi ka `peetäss kolp‿`päivä, kaĺliss pühi Se 

S; `taĺsipühi `paastu oĺl kuuś nädälit Se Kos; vanast `taĺsipühi `aigu käve paṕp `moĺtvagaʔ Se Kos; 

`taĺsipühi hummogu oĺl sääne kõrd: hummogult `tuĺti jok‿kell kat́s ülest Se; kut‿`taĺsipühi `keśkmätse pühi 

[sa] makadõ, sõ̭ss makat `aaśtaga õ̭nnõ kõ̭õ̭ arʔ Se Kos; `taĺsipühi pu̬u̬ĺpühä inne istuta as `sü̬ü̬mä ku 

õdagu tähet‿`taivahe tuĺliʔ Se Kos  

`taĺtama vt taĺlitama  

`taĺtuss `taĺtusõ `taĺtust askeldus, toimetus  

taĺv talvõ `talvõ taarilda olõ õs nii suvi ku taĺv Se; viisoʔ oĺlip‿`pakladsõʔ, ruttu joht kakku us nu̬u̬v‿viisoʔ, 

`tervess talvõss sai iks ärv‿`viisa Se Kos; talvõl oĺlip‿`pakladsõp‿päternäʔ Se P; mäeʔ oĺlit‿talvõl `iädseʔ, 

`vi̬i̬ga vi̬i̬l [ma] vaɫi Se Kos; ubinap‿`pańti talvõst `aita teŕri `sisse Se Kos; ku jo vu̬u̬ŕ talvõ pääle `mõśti, 

sõ̭ss oĺl kõ̭iḱ Se P; kat́s sutt tapõti talvõ jaoh Se V  

taĺvik taĺvigu taĺvikut lind: talvike 

taĺvinõ taĺvidsõ taĺvist talvine taĺvinõ vasigakõnõ oĺl Se L 

taĺv/ravvaʔ pl talverauad sügüse `lü̬ü̬di hobõsõlõ taĺvravvaʔ ala Se Kos 

talvõ/kuu detsember  

talvõkõnõ dem < taĺv  

tamal tamala tamalat rohu sisse tallatud teerada vanast oĺliʔ haina `ti̬i̬keseʔ, nu̬u̬ oĺlikit‿tamalaʔ Se Kos; 

liinah ommah‿huulidsa höölädüʔ, tamalat‿taḿbiduʔ Se Kos  

taḿm tammõ `tammõ tamm(epuu); tiritamm tu̬u̬l maal `raotass `tammõ, siiä `maalõ lastuʔ `kargasõʔ? – 

väĺk Se Kos 



246 

 

taḿminõ taḿmidsõ taḿmist tammepuust tehtud, tammine  

`taḿpma `taḿpiʔ taḿp `tampõ taḿbi tampima, katki suruma peräst [ma] tambõ nu̬u̬k‿kańõbi (kanepiterad) 

jälʔ `huhmrõh arʔ Se J; liinah ommah‿huulidsa höölädüʔ, tamalat‿taḿbiduʔ Se Kos; `peḱliga taḿbiti 

`huhmrõh nu̬u̬ kańõbi terä ärä Se  

tands tandso `tandso tants; pidu pu̬u̬ĺpühä õdago [me] lät́si jälk‿kohegit‿`tandso, tet́ti `tsõ̭õ̭ri ja oĺli 

`istmise mängoʔ Se P; tandsolõ tuĺlip‿poisik‿kah Se J; kelläni `ütsäni [nad] oĺliva tandsol Se J 

`tańdsma `tańdsiʔ tańds `tandsõ tańdsi tantsima; karglema pokań kaiaʔ, kuiss no tańdsitass kõ̭õ̭ Se; kas 

suɫɫõ üt́sindä oɫõ õiv‿viländ setä tarõkõist, eas‿sa `tańdsma naka aiʔ Se Kos; ma rabajaga vöid külʔ mõista 

kutaʔ ja mõista vitäk‿kah, a `tańdsi suta aiʔ Se; är‿ti latsõt‿tu̬u̬d tekuʔ, läät kulä·njehe, eim‿mõistat‿`tańdsi 

eik‿karadaʔ Se Kos; mi lei kolmõ koodigaʔ, sõ̭ss timä lät́s ni ilosahe, hot́ `tańdsnuʔ (viljapeksust) Se Kos  

tandsutama tandsutaʔ tandsutass tandsut́ tantsitama  

tangiʔ pl `tangõ `tangõ tangid  

`tanklõma tangõldaʔ `tanklõss tangõĺ nägelema, vaidlema  

tannoḿ tanoma tanomat taraga piiratud karjatee; tanum  

taoss/lavvaʔ pl rangipuud  

`taosõʔ pl `taossidõ `taossit rangid  

tapu/vaśk tapmisele määratud vasikas 

`taplõm(m)a tapõldaʔ `taplõss tapõĺ võitlema, sõdima; kaklema ku sõda lät́s `taplõma, sõ̭ss tuĺlimi 

T´siberist ärʔ Se La; kat́s kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? - siĺmäʔ Se Kos  

`tapma tappaʔ tapp taṕp tapa 1. tapma, surmama no om kat́s inemist, siss ka tapõtass suuŕ t́siga `maahha 

Se Kos; hopõń oĺl üte puu kõrval, saiś, oĺl jäänüt‿`tapmaldaʔ Se Kos; t́sias‿sügüselt kõ̭õ̭ tapõtasõʔ Se Kos; 

siss [nad] võt́iva rehe parrõ, siss `naksiva timmä `mütmä, taṕiva arʔ siss Se; `tütre mul mi̬i̬śs taṕp ärʔ Se 

Tr; kat́s sutt tapõti talvõ jaoh Se V; `haugi tapõti `västräga niidü pääl Se L; tu̬u̬ avaĺd arʔ, et ilmaśalda 

[ma] taṕi sõ̭saramehe arʔ Se; kaśs om kõva (visa) tappaʔ, kaśsil eil‿lää niipia hińg `vällä Se 2. füüsiliselt 

või vaimselt kurnama [ma] taṕi är hinnäst tu̬u̬ `tü̬ü̬gaʔ Se Pod 

tappuma tappudaʔ tappuss tappu surma saama, tapetud saama kuk‿kuuĺ tuĺl nit‿tappu hopõń arʔ, nit‿tappu 

paaba arʔ Se; hobõsõkõnõ loodiga tappu `mõtsa Se Kos 

tapõluss tapõlusõ tapõlust kaklus, lööming nali iks om paŕõmb ku tülü ja tõra ja tapõluss Se Kos 

targalt kainelt  

tark targa `tarka 1. arukas, tark `eestläse om iks targõmba inemiseʔ Se; tõõsõ päävä oĺl jot‿targõb, pańd 

piḱäp‿ṕuksij‿`jaɫga Se Kos; hummok om targõp õdakut Se Kos; olõ õim‿mak‿ka lu̬u̬d tark Se Kos 2. kaine 

mal‿ĺaa targa `pääga `kaema Se 3. heatahtlik nõid, rahvaarst, ennustaja üt́s tark kai mu käe pääle ja otsa 

pääle kai ja üteĺ: sa jäät suurõ `murrõ ja vaiva `sisse Se Pop 

`tarkuma `tarkudaʔ `tarkuss `tarku kainenema  

`tarkuss `tarkusõ `tarkuist arukus, tarkus `tarkuist iks saa inäbä noʔ Se Kos  
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tarn tarna `tarna tarn  

taro taro tarro mesitaru katõsa tarro om Se 

tarvitama tarvitaʔ tarvitass tarvit́ tarvitama, kasutama  

tarõ tarõ tarrõ 1. tuba küdsedül‿leevä oĺlit‿tarõh poolkah Se Kos; [kas on] vaja vi̬i̬l lat́silõ minnäʔ ette 

(tülinaks) taŕri `purtamma Se Kos 2. maja tulõ arm‿mullõ naaśest, `lat́si kedägi olõ õiʔ ja uma hüä tarõ om 

Se Kos; ku üt́s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaśt `joudanu ark‿kistutaʔ Se Kos; oĺl `koŕssnagat‿taŕri, 

`saugak‿ka oĺl Se  

tarõ/alonõ kelder tarõalonõ, koh vanast kardoka hoiõti ja peediʔ Se 

tarõkõnõ dem < tarõ kas suɫɫõ üt́sindä oɫõ õiv‿viländ setä tarõkõist, eas‿sa `tańdsma naka aiʔ Se Kos  

tasanõ tasadsõ tasast 1. lame, sile; ühtlane 2. tagasihoidlik, vagune `Miiska om sul nii `vaiknõ tasanõ, täl 

olõ õis‿`saapa tallaki `muadsõʔ Se Kos 

tasatsõhe ühetasaselt, ühtlaselt `põimkõt‿ti ilosahe tasatsõhe Se 

taso taso tasso tasu, maks  

tasoma tassoʔ taso tasõ 1. maksma, hüvitama, korvama; kätte maksma kolm `aśja om, mitä om rassõ 

`täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos 2. tasandama 3. masseerima paaba 

`aŕstõ mu nii ar k‿ku, sannah tasõ ja savi paa pańd mullõ kõtu pääle õdagult Se  

`tassa vaikselt, tasa tulgõʔ iks `maia madaluisi, tulgõt‿`tassa mi̬i̬t‿talolõ (rhvl) Se  

`tassakõistõ tasakesi kual latsõl oĺliʔ sälä pääl tuŕo pääl haŕ asõʔ, sõ̭ss `vi̬i̬di `sanna, `pańti haŕastõ pääle 

laṕikõnõ, tet́ti seebiga kokko, sõ̭ss vihakõsõga `tassakõistõ soputõdi Se P  

tast siit mat‿tast es `tuɫnukiʔ Se Kos 

tast/samast siitsamast nimät‿tast samast kingo päält võt́iʔ Se 

`tat́jass vt taḱass 

`tat́regu- ~ `tat́rigu- tatrast tehtud, tatra- tat́regu pudõ̭ŕ tet́ti piimägaʔ Se  

`tatrek `tatregu `tatrekku ~ `tat́rik `tat́rigu `tat́rikku tatar ku `tat́rik padi sai, siss saa as terräv, terrä sai 

veid́o Se Kos; `tat́rik `tahtsõ hüvvä maad, ku `tat́rik hõrõhhõp külbeti, siss sai terräv, sai terrä inäbä Se 

Kos; `herneʔ, `tat́rigu jahvatõdi arʔ nii `püüdli `mu̬u̬du peeńokõsõst Se; liiva maa pääle iks inäbä tet́ti 

`tat́rik Se; kolmõnulgaline ait `kriiti täüś? – `tat́rigu terä Se 

tat́t tat́i tat́ti puravik hainalonõ ka śaal tat́i aɫɫ Se Kos; suvõl [ma] käve tat́ih, tat́i piirak ka oĺl `väega hüä 

Se; huśs õ̭ngõrdõlli säält tat́i juurõ alt `vällä Se  

t́auś vt täüś 

tedõ̭ŕ tedre `tetre teder  

teeda teeda teedat taat üt́s koolioppaja vana Siḱk oĺl, vana teeda Se Kos; teeda ikk, paaba murõhhass Se 

Pod 
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teegatama teegataʔ teegatass teegat́ kiigutama  

tegemä tetäʔ tege teḱk ~ tegi ~ tei ti̬i̬ 1. (midagi) valmistama, meisterdama, looma `putru keedeti ni `ru̬u̬ga 

tet́ti Se; ku latsõt‿`tahtsõ, siss kaara `jauhha puistõti vi̬i̬ `sisse, tu̬u̬ oĺl moɫɫ, üteldi: teḱel‿lat́silõ `moɫɫi Se; 

pao pääl tet́ti päternit Se P; aidah vilä salvõ kõrval tet́ti `mõŕsa `vaĺmist Se Kos; haŕaʔ oĺlivat‿tettöʔ Se V; 

koɫmõr‿ratta pesät‿teḱk Vaśso halhoo·siɫõ Se Kos; laut oĺl palgõst tett, sammõĺ `vaihhõl Se Kos; no näet 

tetäsek‿kõ̭iḱ maǵahhuss-söögiʔ Se J; mis mi̬i̬m‿`Maaŕa ti̬i̬ ei ärʔ, seo tege `puitsõ luhilaiva Se Kos 

2. põhjustama, esile kutsuma eläjä (silmahaigus) lööväs‿siĺmä `sisse, nu̬u̬, mis ommavav‿`vaɫgõʔ, sõ̭ss nu̬u̬t

‿ti̬i̬ ei nii suurt vallu Se Pop 3. harima, külvama; viljelema nok‿ka tetäss vi̬i̬l `ritku Se Pop; `pi̬i̬te vanast es 

tetäʔ, vanast tetä es midägi pääle `kapstidõ Se 4. tööd, tegevust sooritama; ette võtma, korraldama; 

toimima imäl lööväk‿kundsat‿tuld, nii tege tü̬ü̬d Se Kos; tuńt um ḱaunu mu `hammõ man, `pandnuh‿

`hammõ liiva `sisse, jummaĺ ti̬i̬ (anna) not‿tuńdilõ `tervüist Se Kos; mõistõta eit‿tetäkiʔ, `vü̬ü̬keistki mõista 

aik‿kutaʔ, jumalakõnõ, `taivakõnõ Se Kos; är‿ti latsõt‿tu̬u̬d tekuʔ, läät kulä·ńjehe, eim‿mõistat‿`tańdsi eik‿

karadaʔ Se Kos; mi̬i̬t‿tei iks tü̬ü̬ `puhtahe Se; mingas‿sa `eihtät [hooneid], mingas‿sat‿`ti̬i̬de? Se; mia ti̬i̬t, 

tu̬u̬d näet Se Kos; `naĺja ti̬i̬n‿nigu naardas‿saa, `naĺja teku uin‿nigu tõrõldas‿saa Se Kos; vanast oɫõ õs et 

üt́s teḱk nii, kõ̭iḱ teḱiʔ Se Kos; kual latsõl ommas‿seräknä üteh, tuld teku uiʔ inne jüri`päivä Se; ku 

jummaĺavitass, uma `tahtmisega saa ai elläʔ, saa ei jumalalõ midägi tetäʔ Se Kos; tu̬u̬d tiko kült‿teku õiʔ 

Se 5. teise olukorda viima, muutma ilma `lõikusõldat‿tet́ti jalat‿`tervest Se Kos; nakaśs mi̬i̬śs mukkal‿

larmitsama: ti̬i̬t‿tu̬u̬ tõtõst Se La 6. häält, heli, müra tekitama sügüsene iä rägisäss vi̬i̬l, a keväjäne iä mugu 

roṕst tege Se; mul veli ka mõiśt lauldaʔ, tu̬u̬ tei `paśsi Se Kos  

tego teo teko 1. tegevus; tegevuse tulemus, tegu 2. feodaalne töökohustus mõisale  

tegünemä tegüdäʔ tegüness tegüsi tekkima; siginema  

`tehḱmä tehkiʔ tehḱ `tehke tehi ähkima, lõõtsutama  

`tehnämä tehnädäʔ `tehnäss tehnäśs tänama ti̬i̬v‿`võidõt‿tehnädäj‿jumalat, ti̬i̬m‿maja pala aiʔ vi̬i̬l Se; mat‿
`tehnä õdagu `ilda ja hummogu `varra et minno riigi poolõst `peetäss üleväh Se Pop; ma `tehnsi kõ̭iḱ 

sanna`küt́jä ja vi̬i̬`tu̬u̬ja ja halo`tu̬u̬ja, kõ̭iḱ `tehnsi läbi, meheimä üteĺ, ku egäüt́s nikavva `tehnäss, siss saa 

õip‿poolõni öönis‿sannast `vällä Se Kos; mat‿`tehnsi õ̭ks `õiguisi Se Kos; tiiä äin‿naid kunigit tehnädäk‿
kui taa hüä elo üle Se Kos 

tehrütämä tehrütäʔ tehrütäss tehrüt́ tervitama muni külʔ `eśkit‿tehrütäss Se| Vrd teretämä  

tehähhämä tehähtäʔ tehähhäss tehähti ähkima 

teḱe vt tegemä 

teḱij tegijä tegijät tegija havva `kaibjaʔ, `mõśkjaʔ, kirstutegijäʔ, nu̬u̬ ommak‿`ku̬u̬ĺjasulasõʔ Se; õga üt́s 

ańd hällü tegijile munnõ Se  

teḱikene dem < teḱk  

teḱk teḱi teḱki vaip; tekk poisal oĺl ärmäk kattaʔ vai määne kasugatüḱk kattaʔ, olõ õs teḱki Se Kos; [ma] 

võt́i `väikese latsõkõsõ, pańni teḱi `sisse, vei `nurmõ, pańni pehelüsekese ala, mis põimõdu oĺl Se  

teĺg tele `teĺge telg  

`teĺmä `teĺliʔ teĺl `telle teĺli tellima, reguleerima  

teno teno tenno tänu ka (vaata) nii, jumala teno, kaeʔ, üt́s (põrsas) jo `omgip‿paṕi jaost Se Kos  
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tere ~ tereh tervitussõna: tere tereh Joodo! Se Pod; tere iks tereh, `traastui, ti̬i̬ pääl iks tereh üldäss Se 

Kos 

tereh/käsi teretuseks sirutatud käsi  

teretämä teretäʔ teretäss teret́ teretama| Vrd tehrütämä, terütämmä  

terräv1 terävä terävät 1. hästi lõikav, terav esäl oĺl hao rakoʔ terräv kirvõss Se P 2. teravatipuline 

3. terane; ergas; tragi  

terräv2 terävä terävät terarikas, terakas kiä tiid, ku terräv taa rüǵä saa Se; ku `tat́rik hõrõhhõp külbeti, siss 

sai terräv, sai terrä inäbä Se Kos; ku `tat́rik padi sai, siss saa as terräv, terrä sai veidó Se Kos 

terveh ~ terveʔ `terve terveht 1. heas tervises või seisundis olev tsõdsõ teḱk roho, üteĺ: anna hobõsõlõ śoo 

`suuhhõ ja saa sullõ hopõń terveh Se Kos; ilma `lõikusõldat‿tet́ti jalat‿`tervest Se Kos 2. mitte katkine, 

tükeldamata, puutumata 3. kogu, terve `tervess talvõss sai iks ärv‿`viisa, ruttu joht kakku us nu̬u̬v‿viisoʔ Se 

Kos; setä naist tervek‿külä põlg Se Kos; vanast `laśti tervep‿pulm `soendiss Se 

`tervüsekene dem < `tervüss  

`tervüss `tervüse `tervüst ~ `tervüt ~ `tervüist 1. tervis olõ õit‿`tervüt Se; tuńt um ḱaunu mu `hammõ man, 

`pandnuh‿`hammõ liiva `sisse, jummaĺ ti̬i̬ (anna) not‿tuńdilõ `tervüist Se Kos; massas‿sada `ruublit arʔ, 

sõ̭ss iä sullõ mastõrah `tervüist paɫɫõldass Se 2. tervitus  

terä1 terä terrä tööriista lõikav põhiosa: tera  

terä2 terä terrä 1. taime seeme; viljatera ku `tat́rik hõrõhhõp külbeti, siss sai terräv, sai terrä inäbä Se 

Kos; vaja `veśkile minnäʔ, vaja teräʔ esi jahvataʔ Se Kos; ubinap‿`pańti talvõst `aita teŕri `sisse Se Kos; 

terät‿tougati nukka, nik‿kavva koonip‿`peśti riih ärʔ, siss visati Se Kos; kua [poig] mere `vi̬i̬rde sõit́, tu̬u̬l 

oĺlik‿kańõbi teräʔ `karmanigah Se Kos; teräp‿puhasti [ma] aganist `vällä Se 2. uhmris surutud, ketest 

puhastatud odraterad mi̬i̬l‿lät́si hummogult `tü̬ü̬hhü ärʔ, üt́s jäi teŕri puhastamma Se Kos; `taari `pańti 

pääle terile, sõ̭ss kutsuti `veŕdega teräʔ Se Kos; nüüd ommak‿kruubiʔ, vanast oĺlit‿teräʔ Se La; 

tõ̭nisspäävä keedeti teŕri t́sia `päägaʔ Se Kos; perehvaaĺkass kala oĺliʔ, sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ, teŕri `ańti, kaara 

`kiislat, kamma Se 3. väike aineosake vanast oĺl sõir kõva, paĺass kohopiim oĺl, soolaterä ka sehen Se; 

sügüse oĺl `maaŕapaast, ni `tu̬u̬di ugurits aiast, lõigati poolõst, soolaterä `vaihhõlõ, leeväpala kaʔ Se Kos 

teräkene dem < terä2 sibulap‿puhastõdi arʔ, surbuti ärl‿livvah, `pańti `su̬u̬la ka vi̬i̬l pääle teräkene Se Sa 

terä/kot́t viljakott mul oĺl hüä teräkot́t, vanast kutsuti salvõkot́t Se  

terä/ru̬u̬g tambitud odrateradest (omaette) või koos ubade ja hernestega keedetud toit -saĺv viljasalv -suṕp 

tambitud odrateradega keedetud supp pato siseh keedeti teräsuṕp, piimäga ka keedeti, sõ̭ss `pańti ku̬u̬rt ka 

vi̬i̬l pääle `luitsagaʔ Se La -vili teravili  

`tetse·mbri `tetse·mbri `tetse·mbrit ~ `tetse·mbri/kuu detsember nikuĺ om `ütsätõi·śs`kümnel `tetse·mbril 

(vana kalendri järgi) Se 

tiʔ vt ti̬i̬ʔ  

tigo1 tio tiko 1. häbi, häbistus; teotus, laim tu̬u̬d tiko kült‿teku õiʔ Se Kos 2. kirumissõna  

tigo2 tio tiko tigu  
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`tihkama tihadaʔ `tihkass tihaśs söandama, julgema [sa] `tihka ait‿`tü̬ü̬hhü minnäʔ, ku `iltsõst `jäädeʔ Se; 

säänest kaŕust mat‿`tihka aik‿kodogi viiäʔ Se Kos  

`tihkõ `tihkõ `tihkõt tige; kitsi  

ti̬i̬ 1 ti̬i̬ ti̬i̬d 1. tee, rada `Vahtsõliinah oĺl, ku `ku̬u̬ĺjaga [peielised] lät́siʔ, kiä edimäne inemine puttu `vasta ti̬i̬ 

pääl, toolõ `ańti `viina ja sakuskat Se Kos; `väega liivanõ ti̬i̬ oĺl, inämbä [ma] lät́si iks jaɫagaʔ Se Kos; 

seod ti̬i̬d tuĺli [ma] tagasi Se Kos; ku tulõ ti̬i̬l kat́s harro, sõ̭ss sääl `vaeldagõt‿tis‿sõrmusõʔ arʔ Se Kos; 

tere iks tereh, `traastui, ti̬i̬pääl iks tereh üldäss Se Kos 2. teekond, reis mul olõ õi õ̭nnõline ti̬i̬ Se Kos; olõ 

õs uĺl tsõ̭gand ka, art‿tuńd `kaaŕtidõgaʔ, üteĺ: teil om piḱäline ti̬i̬ `jaɫgu aɫɫ Se Kos  

ti̬i̬ 2 ti̬i̬ ti̬i̬d jook: tee ma olõ üle ti̬i̬ (rohkem kui teed)`köŕpnük‿külv‿vett Se  

ti̬i̬ʔ ~ tiʔ ti̬i̬ʔ ~ tiʔ teid teie, te `ma vi̬i̬l `pannu teid Pelikov̀va hainalõ `ḱauma Se Kos; ti̬i̬ olõ õiv‿vana tü̬ü̬d 

nännüʔ, olõ õiv‿vanna eɫɫo elänüʔ, ti̬i̬ olt `sääntser‿risuʔ Se Kos; kuiss ti̬i̬ ni turagu olt, ma oppa teile Se A 

ti̬i̬d tiiu `ti̬i̬du teadmine  

`tiidmä tiidäʔ tiid tiiś~ `tiidse ~ `tiise 1. teadlik või kindel olema, teadma 2. oskama; taipama, märkama 

kutsutu us, siss `tiidnü üs tuɫɫakiʔ Se; ilma harimaldaʔ, uĺl rahvass, kes tu̬u̬ midä `tiidse Se 3. väljendab 

kahtlust või teadmatust kiä saa ja `laotass (raiskab), tu̬u̬l olõ õim‿midägi tiid ku kavva Se; a no ommak‿kõ̭iḱ 

nu̬u̬l‿lätteʔ ärk‿kuiunuʔ, tiiäm‿mille `vasta Se Kos 

tiiḱ tiigi `tiiki tiik  

`ti̬i̬kene dem < ti̬i̬1 vanast oĺliʔ haina `ti̬i̬keseʔ, nu̬u̬ oĺlikit‿tamalaʔ Se Kos 

tiin tiinu `tiinu endisaegne pinnamõõt: tessatin (ca 1,1 ha) ma ośti sõ̭sarõmehe käest poolõ maia ja 

viiśtõi·śskümme `tiinu maad Se P  

`ti̬i̬ńmä `ti̬i̬niʔ ti̬i̬ń`ti̬i̬ńe ~ `ti̬i̬nse teeni (elatist) teenima; ametis olema parhilla kerikoh kah olõki‿i `poiśsi 

`ti̬i̬ńmäh Se; tõõsõʔ sõ̭sarõt‿teeneväʔ võõrast Se L  

ti̬i̬/rada -raa -rata teerada  

tiisikuss tiisikusõ tiisikust tuberkuloos paĺlośs tä elläs‿`saaki is, lei tiisikuistõ, `ku̬u̬li arʔ Se 

tiiuline tiiulise tiiulist teatud, tuntud  

tikahhutma tikahhutaʔ tikahhut tikahhut́ kergelt koputama är [ma]`eĺli mehega iä nii et tä muɫɫõ vaśt 

sõrmõga tikahhut́, tu̬u̬d olõ õs Se Kos  

tikk tiku tikku tuletikk t́surat‿tuĺli `istõlõ, `tsuśksit‿tikugak‿`ku̬u̬t́slihe Se Sa 

tikkam(m)a tikadaʔ tikkass tikaśs 1. kergelt lööma saa as sõrmõgagi tikadaʔ, kunagiʔ Se 2. puusse auku 

puurima ja mahlatila kinnitama  

`tikslõma tiksõldaʔ `tikslõss tiksõĺ (korduvalt) koksima 

tikõr/puu karusmari timä ośt tikõrpuu `maŕju kolt‿tõist killo Se  

tila tila tilla 1. valamistoru, tila 2. kella kõra  

tilahhuss tilahhusõ tilahhust tilin  
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`tilbõllõma `tilbõllaʔ `tilbõllõss `tilbõlli tilbendama  

tilgõtama tilgõtaʔ tilgõtass tilgõt́ ripnema `Maaŕal ommam‿maŕapuhmam‿`maŕju täüśkut‿tilgõtasõʔ, 

sit́igeʔ Se Kos  

tilk tilga `tilka peenis `poiskõnõ oĺl, tilk oĺl nätäʔ Se La 

tiĺlile ripakil, õieli pińk tuĺl kõ̭õ̭ ridagak‿küle pääle, latsõk‿kõ̭iḱ maal ni jalakit‿tiĺlile Se Kos  

tiĺlokõnõ tiĺlokõsõ tiĺlokõist tilluke, väike lavva pääle võtõti tu̬u̬ [vatsa] kohetuss, latsutõdi arʔ tiĺlokõsõss, 

`ohkokõsõss Se; `moośkaʔ ommat‿tiĺlokõsõk‿ku reemekeseʔ Se 

timahava ~ timahavva tänavu timahavva oĺliʔ ilosa ilmaʔ Se; timahavva oĺl kaɫɫa `väega `kõvva kiä 

püv́vivä Se V; mi̬i̬m‿`Maaŕalõ sai timahava kat́skümmend paɫɫa tu̬u̬d `si̬i̬pi Se Kos; timahava oĺl urbõpäiv, 

kapst`maaŕapäiv ja pühäpäiv, kolʔ pühi `päivä oĺl üte päävägaʔ Se Kos  

timahavanõ timahavadsõ timahavast ~ timahavvanõ timahavvadsõ timahavvast tänavune mul `väega 

neok‿käeʔ ja olaʔ `haltasõʔ kõvastõ, timahavadsõ `aaśtaga `naksiva `haltama Se Kos  

timahavva vt timahava 

timahavvanõ vt timahavanõ 

tiḿp vt temp 

timä ~ tiä ~ tä timä ~ tiä tedä ~ timmä tema, ta; see võih, timmä saa naardak‿ḱulʔ Se Kos; mak‿kai, 

midäss esä pand taa kiŕbidsä `ahjo, midäss timä timägat‿tege Se Kos; mehe˛esä pańd kuuma kiŕbidsä 

reḱke `hindälle `põĺvi aɫa, koońt‿tiä Pelikov̀va lätt kat́skümmend `versta, siss täl om põlvõʔ all `lämmäʔ Se 

Kos; ma veit‿timmä sinnäp‿`Pihkvahe `haigõ`maia Se T; las timä aja katõk‿kaadsaʔ `jaɫga, siss olõ õit‿
tälle nii ḱuɫm Se Kos; timä om `väega `helde hińgegaʔ Se Kos; meil olõ õs pini elo kaʔ, kohe tä arvaśs, 

sinnäm‿meid tougaśs Se Pop 

timäkene dem < timä  

tina tina tinna tina  

tinanõ tinadsõ tinast tinast valmistatud pidi olõma sõrmusõʔ, lat́silõ `andaʔ, tinadsõ sõrmusõkõsõʔ Se S 

tińdikene ~ tińtkene dem < tińt ma paaśti, sei kaɫakõisi, tińtkõisi Se; nu̬u̬t‿tińdikesek‿`küt́si ärk‿ka leevä 

seeh Se Kos; t́siĺlo tińdikeseʔ, noist keedeti vi̬i̬l`ru̬u̬ga kaʔ Se 

tińdi/mi̬i̬śs tindikalaga kaupleja tińdimehek‿kaʔ käveʔ, munõvoori tõis‿sooɫat̀́sit `tinte Se Kos  

ting tingu `tingu täimuna, ting hamõh oĺl kat‿täüś noid `tinga Se V; nii sikõʔ, et niɫg tingu arʔ, ki̬i̬t tingu 

nahast ka ruvva Se Kos; kaḿps oĺl `tinga täüśse 

tińg tińgä `tińgä endisaegne rahaühik: teng  

tinisemmä tinistäʔ tinisess tinisi tinisema, pinisema  

tinnõ tinnõ tinnõt ähmane, tuhm  
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tińt tińdi `tińti tint, tindikala punadsõ peediʔ, kuŕgiʔ, tińdiʔ ja `taari valõti pääle, kutsuti sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ Se 

Kov; tińdimehek‿kaʔ käveʔ, munõvoori tõis‿sooɫat̀́sit `tinte Se Kos; t́siĺlo tińdikeseʔ, noist keedeti vi̬i̬l 

`ru̬u̬ga kaʔ, tińdi `ru̬u̬ga keedeti Se 

tińtkene vt tińdikene 

`tioline `tiolise `tiolist mõisa teoline  

`tiotama `tiotaʔ `tiotass tiot́ teotama  

tiputaa·t́ tiputaa·di `tiputaa·ti rahvasaadik, deputaat küläh oĺl tiputaa·t́, tu̬u̬ kirot́ meid ka, et kulaguʔ Se  

tirahhama tirahtaʔ tirahhass tirahti kergelt kõrisema rüä teräp‿`peśti arʔ ja oĺl aganas‿seeh ja `lü̬ü̬di 

kot́iga `vasta `saina. ku tirahti vi̬i̬l tu̬u̬ terä, `pańti vi̬i̬l aganiid `sisse, saa `rohkõmb `leibä, ku tirahha as, 

siss panda as Se 

tiranik tiraniga tiranikka käterätt tiranik oĺl vaja otsah, tiranik oĺl suu `pühkiʔ Se Ts; kuńoga puu pääl oĺl 

tiranik kaʔ Se Kos; truuśkalõ köüdeti tiranik `pihta Se Kos; käe ommam‿mustaʔ, saa õi sinnäs‿suu `pühkit‿
tiraniga `küĺge Se; pilonõglaga [ma] koi piloʔ `vaɫgõst niidist, koi tiraniga piloʔ Se Kos 

tirgutama tirgutaʔ tirgutass tirgut´ 1. hüplema, jõnksuma 2. suguühtes olema 

tirisem(m)ä tiristäʔ tirisess tirisi klirisema, tirisema  

`tirkama tirgadaʔ `tirkass tirgaśs edasi-tagasi karglema, hüplema  

tiŕrin tirinä tirinät tirin, klirin  

tit́t tit́i tit́ti peenis  

`tiukama tiugadaʔ `tiukass tiugaśs narrima, pilkama no jo tiugatass õ̭nnõ et olõ õip‿`paastu Se Kos; 

`tiukamine om, ku tõõnõ sinno `häüstäss ja suditass Se  

tiä vt timä 

toe vt tugi, tugõma 

`toekõnõ dem < tugi `uibu `toekõnõ Se Kos 

tohk toho `tohko toht  

tohoʔ imestust või pahameelt väljendav hüüatus: tohoh tohoʔ, sust nos‿saa kaŕuss, sa olt `vargavaht́ Se 

Kos; tohot‿taa hani om tast uja vi̬i̬rt pite kohe `mõtsa lännüʔ Se Kos  

tohokõnõ dem < tohk kõo tohokõnõ oĺl käeh Se P  

`tohrama tohradaʔ `tohrass tohraśs otsides tuhlama; segama, segadusse ajama  

`tohruma `tohrudaʔ `tohruss `tohru sassi minema  

`toht́ma `tohtiʔ toht́ `toht́e tohi tohtima; julgema oppajat `pessät‿tohi is Se Kos; ku `väega väsünü olt 

(oled), siss tohi‿ij‿juvvaʔ [viina] Se; mat‿tohi‿iʔ üldäʔ mink üle et lõigata as `leibä väidsegak‿kut‿tõõsõl‿
leeväʔ ahoh ommavaʔ Se Kos  

`toht́ri `toht́ri `toht́rit õppinud arst  
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toḱk toḱi toḱki kepp, teivas, vai  

tolk tolgu `tolku taip, aru; mõte olõ õi inäp `kõrda õit‿`tolku Se; näet kup‿piät tolk `tiidmä kõ̭iḱ Se Kos 

tolm tolmu `tolmu 1. tolm a vanast olõ õs kerigu ussõl naid `vetra, puɫgakõnõ `pańti `vaihhõlõ, et toɫm lätt 

kerikost `vällä Se Kos 2. õietolm 3. kübe, raas  

`tolmam(m)a tolmadaʔ `tolmass tolmaśs tolmama  

tolmukõnõ dem < tolm| raasuke, kübe  

tolokna tolokna toloknat vee sisse segatud kaerakama toloknat tet́ti kah, tu̬u̬d [ma] köŕbe nii sama, tu̬u̬ tet́ti 

vi̬i̬ `sisse Se J  

tolopinõ tolopitsõ tolopist mühaklik  

`tuuja tuuja tuujat rase  

toominõ toomidsõ toomist 1. toimne (kangas) mul `üĺti küll, labanõ käterät́t olõ õin‿nii hüä ku toominõ Se; 

kitasnik oĺl must toominõ `rõivakõnõ, verevä siidiʔ ka oĺliʔ all Se Ts  

toonaʔ mõni aeg tagasi, tookord toonaʔ oĺl Eestimaalt tu̬u̬ poig tulnus‿siiäʔ umma küllä `kaema Se Kos; 

toonam‿ma `mõt́li Sabõliina minnäʔ Se Kos  

tooni/ajoni tolle ajani, niikaua inemise magahhasõ tooniajoni ku vaia tööle minnä Se Kov  

tooni/kurg ~ -kuŕg toonekurg -maaniʔ sinnani  

toorass `tu̬u̬ra toorast ~ toorõss `tu̬u̬rõ toorõst toores, mitte kuivanud, mitte päris valmis (toit); keetmata, 

küpsetamata  

t́oork t́oorga `t́oorka 1. riiv `sääntset‿t́oorgaʔ, t́oorkatõdi är ridaʔ Se S 2. riivitud (juurvilja)kogus `t́oorka 

peremi̬i̬sś teḱk, t́orgatõdi ärʔ Se 

t́oorkatam(m)a `t́oorkataʔ `t́oorkatass `t́oorkat́ riivima `sääntset‿t́oorgaʔ, t́oorkatõdi är ridaʔ Se S| Vrd 

t́orgatama 

tooross ~ toorośs toorossa toorossat kirikuteener nok‿ka om toorośs kerikoh Se; koh praaśnika oĺlivaʔ, 

tuĺlivap‿paṕik‿`küllä, siss pidi tooross ka üteh oɫõma, muud anda as, ku vadsakõnõ, `pańti kot́ti, tooross 

pidi vadsa kot́ti `kandma Se L; omma kerigu vanõmbaʔ vai toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja muidoki Se L; 

tooross and paṕilõ kadinitsa kätte Se  

toorõss vt toorass 

toosikõnõ dem < tu̬u̬s´ 

toovotama toovotaʔ toovotass toovot́ tõotama, kavatsema  

toovotuss toovotusõ toovotust kindel lubadus, tõotus a noʔ om ka `väega rassõt‿toovotusõʔ Se  

`toṕma toppiʔ toppõ toṕi toppima  

toṕs toṕsi `toṕsi väiksem jooginõu, tops(ik) `viina kiä sõ̭ss toṕsi kat́s ańd ja sakuskat midä t́suut pääle Se 

Kos; [ta] ańd toṕsi `kohv́i Se; [sa] jättü üi `ü̬ü̬sest kerigu `uśsi vaɫɫalõ, toṕsi `viina ju̬u̬t, unõhhusski Se Kos 
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toṕsikõnõ dem < toṕs täl oĺl jo nii `väikene toṕsikõnõ, et ku tsäi `luidsa t́auś`viina mõõda arʔ, om 

viiś`kraḿmi Se Kos; esä tõi toṕsikõsõ `viina, muido [ma] jäänüj‿jaɫoldaʔ Se; `väiga t́siĺlo toṕsikõnõ oĺl Se; 

ku vi̬i̬l kuna toṕsikõsõ `viina [ma] ju̬u̬, `kośtmah olõ, sõ̭ss kolʔ ü̬ü̬d `päivä laula Se Kos 

torba torba torbat hobuse peakott, torp torba oĺl suuŕ piḱk kot́t `hainu jaoss Se 

t́orgatama t́orgataʔ t́orgatass t́orgat́ riivima `ritka t́orgatit arʔ Se; `t́oorka peremi̬i̬śs teḱk, t́orgatõdi ärʔ 

Se; t́orgatimi rida arj‿ja hõõrimi arʔ Se T| Vrd t́oorkatam(m)a  

toŕm toŕmi `toŕmi torm, maru  

toŕn toŕni `toŕni torn  

toro1 toro torro 1. toru; pasun 2. aru, mõistus  

toro2 toro torro prussakas toro oĺlis‿`sääntsem‿mustaʔ, [ma] lasi ussõʔ `aknak‿kõ̭iḱ vallalõ, nätäĺ `aigu 

kõvak‿külmäʔ, siss `küĺmit‿toroʔ arʔ Se Kos  

torp torba `torpa riidest kott, torp ma lät́si `kaŕja, võt́i nööräga torbagap‿paari `tsu̬u̬gõ üteh Se Kos  

torrõ torrõ torõhhõt ~ torrõt 1. uhke, tore tu̬u̬ üteĺ et ma jovva eśs ka olt (õlut) `ostaʔ, ma `üt́li: `olku ui nii 

torrõ õiʔ Se Pod 2. madal, jäme (hääl)  

torõhhõhe madala, jämeda häälega imä selet́ kua kilõhhõhe, kua torõhhõhe, siss śaalt [ma] opõgi nu̬u̬l‿
lauluviiekeseʔ Se Kos  

tosima tośsiʔ tosi tosõ aeglaselt askeldama, kohmitsema  

toss tossu `tossu 1. aur nigu sann küttüss, nii tulõ lättest tu̬u̬ vi̬i̬ toss ülest Se 2. hing  

`tossama tossadaʔ `tossass tossaśs aurama  

totsahhutma totsahhutaʔ totsahhut totsahhut́ kergelt pesema niisama määnest rät́ikeist vai midä [ma] 

totsahhudi pio `vaihhõl Se Kos  

`toukama tougadaʔ `toukass tougaśs lükkama, tõukama üte poolõ pääl oĺl `vinläne, tõõsõ poolõ pääl oĺl 

śaks, kat́s nädälit `touksiʔ edesi tagasi [rinnet] Se Kos; meil olõ õs pini elo kaʔ, kohe tä arvaśs, sinnäm‿

meid tougaśs Se Pop; riha säläga [ma] `touksi vett pite noid haina `kaarõ Se Kos; terät‿tougati nukka, nik‿

kavva koonip‿`peśti riih ärʔ, siss visati Se Kos; `versta kat́s kohe tougati `lehmi `sü̬ü̬mä, śaalt jält‿tagasi 

Se Kos; tu̬u̬d õ̭ks olõ õs et latsõj‿jäteti tuulõlõ tougadaʔ ja ilmalõ kasvataʔ Se Kos; mi läämi [mere] 

`vi̬i̬rde, siss laulami et siiĺo viiĺo, lasõl‿laiv, `toukap‿`purju (rhvl) Se Pod; ma `touksi inne, ma neid (lapsi) 

pessä es Se Tr  

traadinõ traadidsõ traadist traadist tehtud, traadine, traat- traadidsõ `vardaʔ Se; peräst tuĺlit‿traadidsõ 

`kahv́liʔ Se V  

`traastui tervitussõna: tere tere iks tereh, `traastui, ti̬i̬pääl iks tereh üldäss Se Kos  

traat́ traadi `traati ~ raat́ raadi `raati traat poraviki `kuiv́ssiʔ raadi pääl Se; peräst tuĺlit‿traadidsõ 

`kahv́liʔ, traadist `säedüʔ Se V; kolʔ hirt pandass kokko, mähitäss traadiga kińniʔ, kutsutass sikaʔ 

(kiigetegemisest) Se; valu vaśk ju̬u̬sk `raatõ pidi Se Kos 

traavõldama traavõldaʔ traavõldass traavõĺd ringi jooksma, traaveldama  
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trahv́ trahv́i `trahv́i karistus, rahatrahv  

`trahv́ma `trahv́iʔ trahv trahv ́ trahv́i karistama, trahvima mis i̬i̬st tä `poiskõst trahv ja `sõimass ja tä 

nakaśs `ki̬i̬ldmä Se 

traktoriśt traktoriśti traktoris̀́ti traktorist tuĺlit‿traktoriśti inne päävä nõsõngut `nurmõ Se 

`trehvämä trehvädäʔ `trehväss trehväśs juhtuma  

treṕp treṕi treṕpi ~ reṕp reṕi reṕpi trepp täl om hüä leeväait suurõ reṕigaʔ, suuŕ reṕp om kaʔ Se; `jaɫgo 

`käńkti aida reṕi pääl Se Kos; tõõsõ reṕi lavva pääl oĺlij‿jo katõ sarvõga vanas‿sitaʔ Se; `põrgohe om 

kat́stõi·śskümme reṕi `lauda `alla minnäʔ Se; ku ta nakaśs śa alt `põrgost `vällä tulõma, sõ̭ss reṕi `laudu 

pääl olõ õs üttegi vanasitta saŕvilist Se  

`triiḱmä `triikiʔ triiḱ`triiḱe triigi triikima `triiḱmise katalka oĺl nigu höörik puu Se 

`triḱmä triḱkiʔ triḱk trikke triḱi trükkima  

trośka trośka trośkat sõiduvanker, troska  

truba truba trupa karjapasun pääkaŕuss käve trupa `puhkõh läbi külä Se; inne `päivä käve pääkaŕuss jok‿
küllä pite, `puhkõ tu̬u̬d trupa Se Kos; tu̬u̬ oĺl vasinõ vai karranõ truba Se 

truĺl truĺli `truĺli 1. rull 2. töövahendite pöörlev osa: rull 3. põllurull 4. reherull truĺliga üväti teräʔ Se 

`truĺli rulli  

`truĺma `truĺliʔ truĺl `truĺle truĺli (maad) rullima 

`trumli `trumli `trumlit trummel  

truup truuba `truupa 1. ahjulõõr [ma] `uiksi koɫ `vu̬u̬ri `truupa: uu, mehele taha, uu, mehele taha, uu, 

mehele taha Se 2. ahjupink; soemüür  

truuśka truuśka truuśkat pulmavanem, isamees sajah oĺl truuśka, kiä `mõistsõ lukõʔ nõia `vasta Se Kos; 

truuśkal oĺl mõ̭õ̭k puusa pääl ja kuɫdrõ̭ngass Se Kos; truuśkalõ köüdeti tiranik `pihta Se Kos; saavanõmb 

oĺl truuśka Se La  

`trüńmä `trüńniʔ trüńn `trünne trüńni tõrelema  

tsaa vt tsagama 

t́saagataja t́saagataja t́saagatajat tagarääkija  

tsaaŕ tsaari `tsaari tsaar kõ̭iḱ lät́si [Siberisse] paŕõmbat ello `ot́sma, tu̬u̬ oĺl tsaari `aigo Se La  

tsae/raud kapsaraud, raieraud -ravvakõnõ dem < tsaeraud  

tsagama tsakaʔ tsaga tsagi tsaa; ka t́s- 1. raierauaga (peeneks) raiu ma Mat́ro tsagi tsagõhhit Se Kos; ruih 

om art‿tsaet, tu̬u̬ om pinnaline Se Kos; [sa] verevän‿`nakrik‿keedä arʔ, tsae arʔ, panl‿`läńkohe, nu̬u̬ 

ommakik‿kroosovaʔ Se; tseetskakõnõ oĺl, rohekõnõ, koh `tsaeti peeńokõsõss `väegaʔ verevä `nakriʔ Se 

Kos; verevä `nakrit `tsaetuisi [ma] pańni sinnä taari `sisse ja `kuŕki lõigi kaʔ ja sibulat ka kiä saĺl (jutt 

paastutoidust) Se Kos 2. nokaga raiuma  

tsagimakõnõ dem < tsaḱim [rasva] tsagimakõnõ hoiõti `puhtakõnõ Se  
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tsagõhhõʔ pl tsagõhhidõ tsagõhhit puruks raiutud või rebitud tükikesed Mat́ro tsagi tsagõhhit Se Kos 

tsai1 tsaiu `tsaiu jook: tee imä pańd samavara `savvuma, nakaśs `tsaiu `ki̬i̬tmä Se; tsaiu seeh lät́sik‿kruusap

‿`pehmest Se| Vrd tsäi 

t́sai2 vt tsagama 

tsaḱim tsagima tsagimat; ka t́s- raieküna pähitse ala `pańti tsaḱim, muido oĺl pähine mataĺ Se Kos  

`tsaklikanõ `tsaklikadsõ `tsaklikast sakiline ma pańni pakokõsõ pääle imä `vahtsõ rüv́vi ja rai otsa 

`maahha alt, sai `tsaklikanõ Se 

t́salgakõnõ dem < t́salk [pastlanahale] lõigati t́salgakõsõs‿`sisse, `tsäĺkmekeseʔ Se; [pastla] kundsal oĺl kõ̭õ̭ 

kolt‿t́salgakõist Se  

t́salgutama t́salgutaʔ t́salgutass t́salgut́ närima  

t́salk t́salga `t́salka sälk, sisselõige, täke [pastla] kundsal oĺl kõ̭õ̭ kolt‿t́salgakõist, a nõ̭nalõ lõigati 

viiś`t́salka Se; tsuvva nõ̭nalõ tetäss kolm `t́salka `sisse Se Kov  

t́sank t́sango `t́sanko konks, konksjas tööriist  

`t́sanku konksu  

t́saposkaʔ pl t́saposkidõ t́saposkiid jämedamad hõbeketid (setu naistel) mul ommak‿kolmõkõrralitsõ 

t́saposkaʔ Se; kaaladsi ommaki nu̬u̬t‿t́saposkaʔ Se Kos; sangaʔ ommak‿`kaĺli t́saposkaʔ Se; es tahat‿tu̬u̬d 

`kraami, noid t́saposkiid jakaʔ Se T  

t́sasson t́sassona t́sassonat külakabel vanast `vi̬i̬di nu̬u̬p‿pühäsek‿kõ̭iḱ t́sassona mano Se; meil ka oĺl 

t́sasson, a sõ̭a `aigu `laśti miiniga ülest Se; meil oĺl kat‿t́sasson tah, meil kat‿t́sassona man `peeti siss tu̬u̬d 

`paɫɫust Se Kos; egäüt́s siss vei [lihavõttepühadel], kiä muna, kiä kat́s t́sassonahe Se Kos 

t́sauk t́sauga `t́sauka kobar  

`t́sauńma `t́sauniʔ t́sauń`t́saunõ t́sauni nokaga toksima kikass `lindass tuŕa pääle ja nokaga pess, t́sauń Se 

Kos  

`tseesna `tseesna `tseesnat korralik t́suraʔ ka oĺlit‿`tseesnambaʔ, ḱau es nigu noʔ pindsak ḱaust pite säläh 

Se Kos  

`tseesnahe viisakalt; vähe vanast `ju̬u̬di `tseesnahe Se 

tseetska tseetska tseetskat raieraud tseetska om tsakaʔ sääne raud Se 

tseetskakõnõ dem < tseetska tseetskakõnõ oĺl, rohekõnõ, koh `tsaeti peeńokõsõss `väegaʔ verevä `nakriʔ 

Se Kos  

t́sia- 1. seale omane 2. sigadest koosnev 3. sigadele määratud vana`aoline t́sia ruih Se 

`t́siakõnõ dem < t́siga vet `t́siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte riśti `küĺge Se Kos 

t́sia/tigo nälkjas -tina keemiline element: plii  
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t́sibahhutma t́sibahhutaʔ t́sibahhut t́sibahhut́ kergelt lööma, sipsama [ta] lei iks, puŕoh `pääga olõ õik‿

kavva art‿t́sibahhutaʔ Se Sa  

t́siga t́sia t́sika siga lina`si̬i̬mne aganakõsõʔ ja `määntseʔ `sääntseʔ peräpoolidsõ `ańti `t́siolõ Se; mul om 

t́sial aig täüś, taal saavap‿`põrsaʔ Se Kos; paṕil uma t́siga `otsõ jop‿`pahru jat‿t́siga `laotanus‿sulu arʔ Se 

Kos; t́sia nõ̭nna `ańti lat́silõ, et sõ̭ss nakasõ `höste kirotamma Se; vanast niɫuta as t́siku Se Sa; üt́si t́sio iks 

tapõti, t́sias‿sügüselt kõ̭õ̭ tapõtasõʔ Se Kos; [tapmisel] `t́sialõ ede jaɫa aɫa tsusatass Se Kos; t́siga lät́s alt 

paṕi `jaɫgu Se Kos; no om kat́s inemist, siss ka tapõtass suuŕ t́siga `maahha Se Kos; t́sika, ku om 

`lõikamadaʔ, kutsutass pahr Se 

tsiguninõ tsigunitsõ tsigunist malmist tehtud, malm- sõ̭ss es olõki tsigunit̀́si [padasid] Se V  

tsiirutama tsiirutaʔ tsiirutass tsiirut́ ringe tegema, tiirutama  

`t́siḱsma ~ `t́siḱsmä `t́siḱsiʔ t́siḱs `t́siḱse t́siḱsi toksima, tuld lööma  

t́sikuŕ t́siguri t́sigurit sigur  

t́sile t́sile t́sille lambatall; lamba kutsumishüüd  

t́silgahhama t́silgahtaʔ t́silgahhass t́silgahti 1. tilkuma 2. pudenema, kukkuma  

t́silgahhutma t́silgahhutaʔ t́silgahhut t́silgahhut́ tilgutama, pisut kastma; poetama  

t́silgahtama t́silgahtaʔ t́silgahtass t́silgaht́ tilkuma; pudenema  

t́silgutama t́silgutaʔ t́silgutass t́silgut́ tilgutama 

t́silgõ-t́salgõ vähehaaval kõ̭iḱ kraaḿ t́silgõ-t́salgõ kattõ Se Kos 

t́silk t́silga `t́silka tilk ku aŕst and ru̬u̬ht, sõ̭ss tu̬u̬ and t́silga `viisi Se Kos; Mihha˛il `Petrovits tuĺl matusõ 

pääle, tu̬u̬ ka śaal jõi t́siɫga `viina Se Kos  

`t́silkma `t́silkuʔ t́silguss `t́silkõ tilkuma ku mund sõ̭ami̬i̬st näge, siss timäl jo siĺmät‿t́silgusõʔ Se  

t́siĺlo t́siĺlo t́siĺlot tilluke, väike `väiga t́siĺlo toṕsikõnõ oĺl Se Kos; t́siĺlo länigukõsõʔ, noidõga `vi̬i̬di `kut́jat 

Se Kos; egal `lambal oĺl uma t́siĺlo kleetkakõnõ Se 

t́siĺlokõnõ dem < t́siĺlo mõ̭ni lut́ik om nit‿t́siĺl okõnõ, et näet ku lina pääl hõĺoss Se Kos 

t́simeńt vt t́simmeńd 

t́simmeńd t́simmeńdi t́simmeńdit tsement  

t́sipa t́sipa t́sipat väike, tilluke; kanapoegade kutsumishüüd haŕokõsõ veeväm‿munnõ jat‿t́sipak‿kanakõsõ 

sööväk‿ka arʔ Se Sa  

t́sipakõnõ t́sipakõsõ t́sipakõst ~ t́sipakõist kanapoeg 

t́sipahhutma t́sipahhudaʔ t́sipahhut t́sipahhut́ tasahaaval puistama  

`t́sipsama t́sipsadaʔ `t́sipsass t́sipsaśs 1. nähvama, kergelt lööma 2. sipsti midagi tegema, sipsama  

`t́siṕsmä `t́siṕsiʔ t́siṕs `t́siṕse t́siṕsi sipsima  
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t́sireĺ t́sireli t́sirelit sirel  

t́sirgukõnõ dem < t́sirk  

t́siristäm(m)ä t́siristäʔ t́siristäss t́siriśt siristama  

t́sirk t́sirgu `t́sirku lind tu̬u̬d olõ õs kunagi, et mi̬i̬v‿vaest t́sirgu vai `puuśli `mu̬u̬du oĺli, et sõ̭nna `kualõ 

`ütle es Se Kos; mingu uit‿t́sirgu `mu̬u̬du kost (kuskilt) `õkva Se Kos  

`t́sirkama t́sirgadaʔ `t́sirkass t́sirgaśs vähehaaval kallama, sirtsama  

t́sirk/haugaśs lind: tuuletallaja  

`t́sirkõllõma `t́sirkõllaʔ `t́sirkõllõss `t́sirkõlli sirtsutama; läbi hammaste sülitama 

t́siŕp t́siŕbi `t́siŕpi sirp t́siŕbiga põimõti vili, `pańti unikihe Se; t́siŕbiga [ta] lõigaśs `leibä, nii `vaenõ oĺl Se 

Kos; ku `piḱne ḱau, `viskat‿t́siŕp käest `maalõ, tä `tõmbass `piḱse mano Se Kos; t́siŕp om jo `väega 

mürgüne, tä `tõmbass `piḱse mano Se 

t́siŕrin t́sirinä t́sirinät sirin  

t́sisahham(m)a t́sisahtaʔ t́sisahhass t́sisahti sisisema suuŕ kuuli pala `sattõ nigu t́sisahti liiva `sisse Se Kos 

t́sit́s t́sit́si `t́sit́si sits  

`t́siugõllõma `t́siugõllaʔ `t́siugõllõss `t́siugõlli pritsima; lendlema 

 `t́siukama t́siugadaʔ `t́siukass t́siugaśs 1. korraks pritsima või piserdama 2. vähehaaval viskama, siputama  

`t́siukma `t́siukuʔ t́siuk t́siuḱ t́siugu 1. pritsima; piserdama siss [ma] t́siugi t́sia arʔ, tu̬u̬ soola `vi̬i̬ga t́siugi 

Se; mehidse `eht́vä minemä minnäʔ, vaja `t́siuku `vi̬i̬gas‿sülemät Se Sa; maʔ sõida õiʔ, hiĺlokõidsi lasõ 

minnäʔ, paṕi `rõivaʔ art‿t́siugudõʔ Se Kos 2. puistama, siputama 3. siutsuma  

`t́siunama t́siunadaʔ `t́siunass t́siunaśs siunama 

t́siuru-tśauru siira-viira  

t́soĺk t́soĺgi `t́soĺki solk  

`t́solksma `t́solksuʔ t́solks `t́solksõ solksuma mul nakaśs siin põiõ otsa man lobisõmma, ku ma `astõ, ni 

`t́solksõ õ̭nnõ Se 

t́solokna t́solokna t́soloknat kangasüstik t́soloknahe [ma] pańni kebet́ski Se 

t́somp t́sombo `t́sompo lohk, auk  

t́sopakõnõ dem < t́sopp 

tsopanõ t́sopadsõ t́sopast auklik  

t́sopp t́sopa t́soppa; ka ts- auk, lohk; süvend, sopp aho i̬i̬h oĺl üteh poolõh t́sopp ni tõõsõh poolõh t́sopp, 

kohe [ma] noid hüt́si `tõmpsi Se Kos 

tsopõnõ tsopõdsõ tsopõst hauakohti täis  
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t́sorama t́soradaʔ t́sorra t́sorasi 1. sorisema 2. lorima  

tsori tsori tsoŕri 1.vesine koht, kitsas niidukael 2. renn, madal vagu koĺgitsõl oĺl raot kat́s tsoŕri `sisse Se; 

käsikivi oĺl: üt́s kivi oĺl all, sinnä oĺlit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ Se La  

t́sorisõmma t́soristaʔ t́sorisõss t́sorisi sorisema  

t́soro t́soro t́sorro 1. kitsas veeriba 2. loba; vale  

t́sorokõnõ t́sorokõsõ t́sorokõist dem< t́soro 

`tsoŕtsma `tsoŕtsiʔ tsoŕts `tsortsõ tsoŕdsi lobajuttu ajama, narrima  

t́sugunga t́sugunga t́sugungat malmahi t́sugunga oĺl sääne nigu karranõ Se Kos 

t́suhna t́suhna t́suhnat eestlaste pilkenimi setudel a iks mullõ `üĺti nii, et sa olt t́suhna tütäŕ Se P  

`tsuitama `tsuitaʔ `tsuitass tsuit́ ässitama 

`t́suklõm(m)a `t́sukõldaʔ `t́suklõss t́sukõĺ; ka ts- suplema t́suraj‿joosivap‿`Piusa, `t́sukliva sääl Se K; 

paŕdsiʔ `t́suklõsõ ujah Se Kos  

`tsukru `tsukru `tsukrut ~ `t́sukru `t́sukru `t́sukrut suhkur `tsukruga `piimä [ta] jõi ja võid ka `sisse Se; 

vanast `tsukru raas leeväga purõtõdi arʔ ja `ańti lat́silõ Se; vesi `pańti ja `tsukrut `pańti ja `heŕnit, kolm 

kõrd `luidsaga võõdõti `kut́jat Se; siss olõ õs nii vooĺu ku nüüd om `tsukrut Se| Vrd `sukri ~ `sukru  

t́sukõluss t́sukõlusõ t́sukõlust suplus  

`tsuńgma `tsuńgiʔ tsuńg `tsungõ tsuńgi sonkima, tuhnima `talvõl vi̬i̬l `külmäss [kohupiim] ärʔ, sõ̭ss 

`kirvõga vi̬i̬l [ma] rai vai väidsega tsuńgõ Se Kos 

tsungõrmu tsungõrmu tsungõrmut songermu  

t́sura t́sura t́surra 1. poiss; noor vallaline mees noorõ ommat‿t́suraʔ, vana ommap‿poisiʔ, kel olõ õin‿`naisi 

Se S; t́surilõ [ma] ańni munnõ hällü tegemise i̬i̬st Se S; hüä läśk om inäp ku haɫv t́sura Se 2. (karjuse) 

abiline 

t́surakõnõ dem < t́sura  

`tsuŕkma `tsuŕkiʔ tsuŕk `tsuŕke tsuŕgi rikkuma; määrima  

`tsuŕkuma `tsuŕkudaʔ `tsuŕkuss `tsuŕku ebaõnnestuma, rikutud saama, raisku minema  

`t́surmama t́surmadaʔ `t́surmass t́surmaśs tõukama, müksama  

`tsuŕmma `tsuŕmiʔ tsuŕm `tsuŕmõ tsuŕmi suruma; müksima  

`tsuskam(m)a tsusadaʔ `tsuskass tsusaśs 1. pistma, torkama `võtkõ egäüt́s `tunglõkõnõ jaanitulõlt ja 

tsusakõ `kapstihe, sõ̭ss lü̬ü̬ üi sügüse `kapstilõ `vaklu Se Kos; mat‿`tsuśksi rüv́vihanna ütest poolõst ülest, 

`tsuśksi rüv́vihanna tõsõst poolõst ülest Se Kos; `t́sialõ ede jaɫa aɫa tsusatass [tapmisel], koh tu̬u̬ süä om Se 

Kos; tiiä äiʔ, kuiss naid [puhituses]`lehmi võŕgitass, aŕstiʔ ummaʔ, sääne ora om, `tu̬u̬ga `tsuskasõʔ Se; 

t́surat‿tuĺli `istõlõ, `tsuśksit‿tikugak‿`ku̬u̬t́slihe Se Sa; `kut́ja mano pandass künneĺ paɫama söögi `aigu ja 

`kiisla `sisse tsusatass künneĺ paɫama Se; sügüsepoolõ sõ̭ss iks midägi `jaɫga [ma]`tsuśksi, tsuvvapalaʔ vai 

mia sai `jaɫga Se Kos 2. salvama, nõelama hainalonõ ka śaal tat́i aɫɫ, nigu ma kätt küünüdi, nii tsusaśs Se 

Kos; [ma] kai, jalg jo `paistõdass, piḱk elläi (rästik) tsusaśs Se 
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`tsuśkma `tsuśkiʔ tsuśk `tsuśkõ tsusi 1. torkima, suskima tsuvvalõ `tsäŕkmeʔ nõglaga tsusitass nigu om kost 

kablaga võttaʔ Se Kov; väidsega tsusiti [pastlale] `tsäĺkmes‿`sisse Se| Vrd `tsüśkmä 2. narri(ta)ma  

`t́suuda/viin puskar meil kutsuti iks samagonka,`t́suudaviin Se 

tsu̬u̬g tsuvva `tsu̬u̬ga pastel tsuvvaʔ oĺlis‿suvõl Se Kos; ma ti̬i̬ iks tsõõrikidõ nõ̭nnuga tsuvvaʔ nu̬u̬ sünnüse 

noorikilõ ka `jalga Se Kos; tsuvva nõ̭nalõ tetäss kolm `t́salka `sisse ja `ümbret‿`tsõ̭õ̭ri tõmmatass nõglaga 

tsuvva nõ̭na kokko, tsuvva nõ̭na `tõmbass `körtsü Se Kov; tsuvvalõ `tsäŕkmeʔ nõglaga tsusitass nigu om 

kost kablaga võttaʔ Se Kov; maḱki (minagi) käve kuuś`aaśtakka kaŕah, olõ õs `tsu̬u̬ga õs Se Kos; 

sügüsepoolõ sõ̭ss iks midägi `jaɫga [ma]`tsuśksi, tsuvvapalaʔ vai mia sai `jaɫga Se Kos; [ma] pańni lakad́sij

‿`jaɫga, vesi kõ̭iḱ ju̬u̬śk `vällä, a tsuvva seest joosõ õiʔ Se  

tsu̬u̬ŕ tsoori `tsu̬u̬ri isaslooma suguliige: soor  

`tsuuri ajama peitust mängima moro pääl oĺl haɫvõp `tsuuri aiaʔ, moro oĺl `väiga suuŕ, a ku tarõh [me] ait

‿`tsuuri, nii sai kraṕst kätte, ku `tundsõ nime ka, nii `päśsim‿mu siĺmäʔ rutuba vaɫɫalõ Se Kos  

t́suut pisut `viina kiä sõ̭ss toṕsi kat́s ańd ja sakuskat midä t́suut pääle Se Kos  

`t́suutkõsõ natuke, pisut hopõń helähhüt́ `t́suutkõsõ ni [ma] niɫvõstu `oĺgi päält `maahha Se Kos; sugulanõ 

[ma] iks olõ `t́suutkõsõ, a `väegak‿kavvõline Se 

tsuvvakõnõ dem < tsu̬u̬g  

tsõdsõ tsõdsõ tsõtsõ isa õde, sõtse koh oĺl nulganaańõ jäi `haigõst, `pańti hopõń ette, jäl hilläkeiste 

tsõdsõlõ `perrä Se Kos; esä sõ̭saŕ oĺl tsõdsõ Se Kos 

tsõdsõkõnõ dem < tsõdsõ  

tsõ̭gand tsõ̭ganda tsõ̭gandat mustlane tsõ̭gandat ka petä äiʔ mingaki arʔ, tsõ̭gand pett iks sinno Se; olõ õs 

uĺl tsõ̭gand ka, art‿tuńd `kaaŕtidõgaʔ, üteĺ: teil om piḱäline ti̬i̬ `jaɫgu aɫɫ Se Kos 

tsõõ : tsõõ, tsõõ urbõkõist, pääväliĺli `pääkeist (lapse hüpitamislaul) Se 

tsõ̭õ̭ŕ tsõõri `tsõ̭õ̭ri 1. ring 2. ratas vanast tet́ti `tsõ̭õ̭ri, laulõti: `tsõ̭õ̭ri iks`tsõ̭õ̭ri, `pü̬ü̬rä, `pü̬ü̬rä! `tsõ̭õ̭ri iks 

sõkõ ja `pü̬ü̬rä pümme, `tsõ̭õ̭ri iks kõvõra jalagaʔ Se Kos; ku mi sääl kupidsa pääl viiegese `kaŕksi tsõõrih 

Se Kos; pu̬u̬ĺpühä õdago [me] lät́si jälk‿kohegit‿`tandso, tet́ti `tsõ̭õ̭ri ja oĺli `istmise mängoʔ Se P  

tsõõrik tsõõrigu tsõõrikut ümarik, sõõrik tsõõrik `vaśna Se; ma ti̬i̬ iks tsõõrikidõ nõ̭nnuga tsuvvaʔ Se Kos; 

viiso kutak‿kopõ̭l oĺl, nõ̭na kõ̭iḱ tsõõrik Se Kos; tsõõriguk‿kivipoolõʔ, üt́s aɫɫ, tõõnõ pääɫ, tu̬u̬ oĺl tu̬u̬ 

käsikivi Se Kos  

tsõõri/laul ringmängulaul tsõõrilaul oĺl jo ammunõ `väegaʔ Se 

tsõõritama tsõõritaʔ tsõõritass tsõõrit́ ringis keerutama; ringmängu mängima latsõv‿võt́in‿nii käek‿kokku 

ja `naksi `ümbret‿tsõõritama tarrõ pite Se Kos; latsõt‿tsõõridiʔ Se Kos 

tsõ̭õ̭ŕ/pü̬ü̬ŕ ringmäng tsõ̭õ̭ŕpööräh `joosti, üt́s inemine võt́t laulu i̬i̬h, sõ̭ss tõõsõʔ jäl `üt́li takah ja joosi 

`tsõ̭õ̭ri`pü̬ü̬rä Se Sa  

tsäi tsäiu ~ tsäi tsäid ~ `tsäiu ~ `tsääju jook: tee kadonuʔ velenaańõ tu̬u̬ kuivatuisi `kruussõga jõi tsäid Se; 

sa võtat vinne miniä, tu̬u̬ muku `tsäiu inne ki̬i̬t Se Kos; ma `mõt́li et tiä ju̬u̬ õ̭ks `tsääju, at‿tiä risu vali 

`viina `sisse Se| Vrd tsai  
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`tsäikene dem < tsäi vaia hiĺlokõidsi `ḱavvuʔ, imäl üless tullaʔ, `tsäikene hummogult, kohv́ikõnõgik‿`ki̬i̬tä 

ärʔ Se Kos  

tsäi/luits teelusikas tsäi `luidsa täüś`viina om viiś`kraḿmi Se Kos 

tsäĺge `tsäĺkme tsäĺget tärge väidsega tsusiti [pastlale] `tsäĺkmes‿`sisse, noid kutsutigi aasaʔ Se 

tsälgähhütmä tsälgähhütäʔ tsälgähhüt tsälgähhüt́ korraks hammustama  

`tsäĺkmekene dem < tsäĺge [nahale] lõigati t́salgakõsõs‿`sisse, `tsäĺkmekeseʔ Se  

`tsäĺkmä `tsäĺkiʔ tsäĺk `tsäĺkse tsäĺgi närima, katki hammustama  

`tsäpändäm(m)ä tsäpändäʔ tsäpändäss tsäpäńd seinu üles raiuma; ehituspalkide otstesse õnaraid raiuma  

tsäŕge `tsäŕkme tsäŕgend tärge tsuvvalõ `tsäŕkmeʔ nõglaga tsusitass nigu om kost kablaga võttaʔ Se Kov  

tsärisemmä tsäristäʔ tsärisess tsärisi särisema  

`tsäŕkmä `tsäŕkiʔ tsäŕk `tsäŕke tsäŕgi tärkima tsuvvalõ `tsäŕkmeʔ nõglaga tsusitass,`ümbret‿`tsõ̭õ̭ri ka 

tsäŕgitäss mulgukõsõ kõrrast täüś Se Kov 

tsätsütäm(m)ä tsätsütäʔ tsätsütäss tsätsüt́ nätsutama  

tsääŕ/piim ternespiim  

tsütsähhütmä tsütsähhütäʔ tsütsähhüt tsütsähhüt́ korraks ässitama  

tsüt́sütämmä tsüt́sütäʔ tsüt́sütäss tsüt́süt́ õssitama, ässitama kõrvalt andass süänd, tsüt́sütädäss takast Se 

Kos  

tu vt tu̬u̬  

tubinitsaʔ pl tubinit̀sõ tubinit̀sõ nahkkindad nu̬u̬k‿kutsuti tubinitsaʔ, naha`kindaʔ, tet́tigi tu̬u̬ pääle, et 

suurõ külmäga `ḱavvuʔ Se 

tubli tubli tublit 1. tubli, kiiduväärt mi̬i̬śs oĺl kõrraline ja talo oĺl tubli Se Pod 2. tugev; priske  

tugi toe tukõ tugi  

tugõma `toedaʔ tukõ tugõsi toe toetama  

tuhanõ tuhadsõ tuhast 1. tuhane koogugat‿`tõmpsi [ma] tuha `vällä, muido saa leib tuhanõ alt Se 

2. vandesõna  

tuha/pudõ̭ŕ veega segatud tuhk vanast `aeti langaʔ `ahjo `hauduma patugaʔ tuhapudru seeh, lää es ɫangaʔ 

muud́o `vaɫgõst Se Kos  

tuhat tuhanda ~ tuhandõ tuhandat ~ tuhandõt tuhat [me] maśsi katõsatõ·iśkümme tuhat [rubla] tarõst Se 

Kos  

tuhhaŕ tuhara tuharat tuhar mõista aik‿kõtt kõ̭nõldaʔ ja tuharat‿tuumataʔ Se Kos  

tuhk tuha `tuhka tuhk tuha vesi om `niɫbõ Se; lepä puust saa tuhk `vaɫgõ Se Kos; tuhk om seto si̬i̬p Se Kos; 

`rõivap‿`pańti `püüki, `pańti kõrd `rõivit, siss `pańti jäl tuhk Se; `ri̬i̬di om patt tuhaga `rõiviid `mõskaʔ Se 
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Kos; koogugat‿`tõmpsi [ma] iks ärʔ suurõ jao `tuhka Se Kos; vanas‿sitak‿kävej‿jaanitulõl tuha asõmal Se; 

lepäst ja kõost sai hüä `vaɫgõ tuhk Se Kos; linanõ rõivass saĺliss `tuhka Se Kos  

`tuhka/`puśja -`puśja -`puśjat tobu, tuhajuhan kat́s oĺl `tarka `veĺjä, kolmass oĺl turak `tuhka`puśja Se Pod 

tuhk/haud kolle, lee  

tuhńa tuhńa tuhńat saamatu, juhm  

tuhńak tuhńagu tuhńakut saamatu, juhm  

tuhnitsõma tuhnidaʔ tuhnitsõss tuhnit́s tuhnima, kohmitsema 

`tuhńma `tuhńiʔ tuhń `tuhnõ tuhńi tuhnima  

tuim tuima `tuima tuim, tundetu jaɫaʔ om tuimaʔ ja külmäʔ, niäp‿peesü üiʔ ark‿kah Se L  

tuisk tuisu `tuisku tuisk  

`tuiskama tuisadaʔ `tuiskass tuisaśs tuiskama  

tuisunõ tuisudsõ tuisust tuisune  

tukk tuka tukka juuksed 

tuli tulõ tuld 1. leegiga põlev tuli; lõke; tuleleek, -säde tuli `paĺli `öüd́si man Se A; imäl lööväk‿kundsat‿

tuld, nii tege tü̬ü̬d Se Kos; kuivap‿pirrukõsõ tuɫd läüdädä ummah‿hüäʔ Se; imäkene, ma olõ kuk‿katõ tulõ 

`vaihhõl (kahepoolses ahistuses) Se; `öüd́si man teḱet‿tuld ja `laulkõ, `ümbre tulõ karakõk‿ka Se Kos; 

hobõsõkõisi lehekese oĺlit‿tuld saanuʔ, niäʔ iks oĺliʔ kost läbi tuĺli `tulnuʔ Se Kos; aho suuh tulõ man 

küdseti nu̬u̬p‿pliiniʔ Se Kos; no aiass [tapetud] t́sial `vi̬i̬gaʔ haŕasõ `maalõ, a tulõgak‿kõrbatõh saa kõ̭kõ 

paŕõb liha Se Kos; Nigula `puuśli ette oĺl jäänül‿laḿbikõnõ palama ja `puuśli lät́s palama ja tuli lät́s laḱka 

Se; kup‿poḿm satass, siss om kõ̭iḱ läbi, a tulõ i̬i̬st kõ̭iḱ hoiuss Se Kos;`puhksõmma iks piät tuld Se 

2. valgusallika tuli, valgus(tus) mis no olõsi viga käsitü̬ü̬d tetäʔ, `määntse‿ss no tuɫõʔ ommaʔ, a `määntse‿

ss vanast oĺlit‿tuɫõʔ Se Kos; no `maatass ja suurõt‿tulõp‿palasõʔ Se; vanajuudaśs tege reḱe, mu sõ̭saŕ pidä 

tuld Se Pop 3. tulistamine, laskmine kat́s nädälit oĺl tuli külä pääl Se Kos  

tuli- väga, erakordselt  

tulidu väga, erakordselt  

tulinõ tulidsõ tulist tuline, tulikuum ku [me seal] karvat‿tulidsõ `vi̬i̬ga võt́iʔ, siss sai liha veteĺ Se  

tuli/raud tuleraud räni oĺl ja tuliraud Se P  

tulp tulba `tulpa tulp, post verevät‿tuɫba, `vaɫgõ ait? – hani Se Kos; hõbõhhõtsõʔ aia pośtiʔ, värehtetuɫbak

‿kõ̭iḱ kulladuʔ Se Kos  

tulõhtum(m)a tulõhtudaʔ tulõhtuss tulõhtu ette tulema, juhtuma niisama tulõhtu `perregaʔ, mi̬i̬ʔ `eĺli üteh 

Se Kos; kua vü̬ü̬ kui tulõhtu, mõ̭ni mõista as kutak‿`kiŕjä Se Kos; eloh tulõhtu kõ̭kkõ Se Kos 

tulõḱ tulõgi tulõkit tulek  
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tulõ/kah́o tulekahju tulõkah́o om kõ̭kõ jälehhep asi Se -kah́otäht́ veresoonkasvaja: hemangioom, tulemärk 

ku tulõkah́o om, kiä rassõjalaline om, pangu uik‿koheki kätt, sinnäk‿kohe käe pand, sinnä jääss tu̬u̬ 

tulõkah́otäht́ Se J  

tulõkõnõ dem < tuli| tuluke varass jätt vajagis‿`saina, a tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ Se Kos; [ta] pand tu̬u̬ 

kupa pääle, pand kraśsina tulõkõsõ sinnäp‿palama Se  

tulõma tullaʔ tulõ tuĺl 1. kuhugi või kusagilt liikuma, lähemale tulema seod ti̬i̬d tuĺli [ma] tagasi Se Kos; 

mat‿tast es `tuɫnukiʔ Se Kos; poiśs `küüsse muk‿käest et kinga mit‿tulõmi `kośjullõ Se; `kut́ja sünnüss jo 

lavva aost, edimätse lavva `aigu, ku kerikust kodot‿tuldass `sü̬ü̬mä Se; hobõsõkõisi lehekese oĺlit‿tuld 

saanuʔ, niäʔ iks oĺli kost läbi sõda lät́s `taplõma, sõ̭ss tuĺlimi T´siberist ärʔ Se La; lat́silõ [me] opassiʔ: ar‿

tit‿tulgu ui õdagu, õdagu vanah‿haɫvas‿`sõitvaʔ Se Kos 2. nähtavale ilmuma; tekkima, sugenema 

kadinitsast tulõ tu̬u̬ `kündle sau Se; `taĺsipühi pu̬u̬ĺpühä inne istuta as `sü̬ü̬mä ku õdagu tähet‿`taivahe 

tuĺliʔ Se Kos; tuĺl nooril tülü, määnegi sõ̭na asõ, jäl vaia üt́stõõsõlõ kukadaʔ Se; kut‿tulõvas‿saarõʔ, siss 

`käänke ärs‿`saardõ Se Kos 3. sadama päävihk `pańti haḱilõ pääle, et ku vihm tuĺl, siss `hämmä äs rüäpäid 

ärʔ Se 4. elusolendi füsioloogilistest protsessidest ku sina haigutõllõt, sõ̭ss tu̬u̬, kes kõrval istuss, tu̬u̬l ka 

tulõ ruttu haik Se 5. (ajaliselt) saabuma, pärale või kätte jõudma ku ḱago tulõ `vitsa, siss saa `viĺjä paĺlo, 

tulõ `urba, saa `ohtu paĺlo, a tulõ `lehte, saa `leinä paĺlo Se Kos; ku pühäbä hummog tuĺl, siss oĺl kõ̭igil 

`väegah‿hüä Se 6. kulgema 7. juhtuma, esinema puŕolt tuĺl kõ̭kkõ ette Se Sa; sõ̭navahet iks tuĺl, a [ma] lasi 

tu̬u̬ sõ̭na läbi `kõrvu Se 8. vaja olema, pidama tulõ iks eśs umaʔ hanik‿kasvataʔ Se  

tulõ/täht́ tulekahju märk  

tumat́ tumadi tumatit tomat tumadik‿ka ummap‿päälüsepiimägaʔ `väega hüäʔ Se 

tumõhhõp tumedam  

`tundma tundaʔ tund tuńd ~ `tundsõ tunnõ 1. aistima, tajuma; tunnetama olõ õs uĺl tsõ̭gand ka, art‿tuńd 

`kaaŕtidõgaʔ, üteĺ: teil om piḱäline ti̬i̬ `jaɫgu aɫɫ Se Kos; noh, kuiss tunnõdõk‿ka paŕõbat Se Kos 

2. millestki teadlik olema, teadma; kosilanõ tunnõki is sugugit‿tu̬u̬d `tüt́rikku Se Kos; ku mat‿`tundsõ timä 

arʔ, kumbõ arʔ, siss köüdeti täl siĺmäk‿kińniʔ [pimesikumängus] Se Kos; tarõ täüś umatsit, `üttegi tunnõ 

õiʔ? – uma jäleʔ Se Kos  

`tunduma `tundudaʔ tunnuss `tundu tunda või aimatav olema; välja näitama sul `vahtsõ `rõivaʔ, `käegap‿

putahhutat, nii `arki määrideʔ, neoj‿jo `väegat‿tunnusõʔ Se; hüä lat́s tunnuss `hällü, kuri pini tunnuss 

kut́sikust Se Kos  

`tunglõkõnõ dem < tungõĺ `võtkõ egäüt́s `tunglõkõnõ jaanitulõlt ja tsusakõ `kapstihe, sõ̭ss lü̬ü̬ üi sügüse 

`kapstilõ `vaklu Se Kos  

tungõĺ`tunglõ tungõld tuletukk [ma] `eśki olõ tungõld tsusanu `kapstihe, sõ̭ss lü̬ü̬ üi sügüse `kapstilõ `vaklu 

Se Kos  

tungõĺ/pää nõgipea  

tuńn tuńni `tuńni 1. kellaaeg: tund pu̬u̬ĺtõist `tuńni `peeti `leibü ahoh Se S; kat́s `tuńni või eih‿hobõsõlõ 

`andaj‿juvva eik‿`kaaru ku hopõń hämm om ja kost sõidust tuĺl Se Kos; ḱau uit‿`tü̬ü̬hhü mi̬i̬t‿`tunnõ pite, 

tulõ õik‿kodo`keĺli pite (rhvl) Se Kos; kolʔ `tuńni sai ma vaśt ü̬ü̬ pääle `maadaʔ Se 2. õppetund  

tuńnistama tuńnistaʔ tuńnistass tuńniśt ~`tuństama `tuństaʔ `tuństass tuńst tunnistama, omaks võtma  
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tuńt tuńdi `tuńti tont tuńt um ḱaunu mu `hammõ man, `pandnuh‿`hammõ liiva `sisse, jummaĺ ti̬i̬ not‿tuńdilõ 

`tervüist Se Kos  

turagukõnõ dem < turak  

turak turagu turakut rumal, loll kuiss ti̬i̬ ni turagu olt, ma oppa teile Se A; kat́s oĺl `tarka `veĺjä, kolmass 

oĺl turak `tuhka`puśja Se Pod; [vennad] `ütlese tollõ turakullõ: minn‿no mü̬ü̬ häŕg ärʔ Se Pod 

turbass `turba turbast 1. turvas 2. mätas  

turg turu `turgu turg es olõv‿vanast `ṕuksa, noʔ võõdasõ `vaɫgõʔ ṕuksiʔ tuvvasõt‿turust Se Kos  

turi tuŕa `tuŕja turi kikass `lindass tuŕa pääle Se Kos| Vrd tuŕo 

`turnama turnadaʔ `turnass turnaśs pruuskama  

`turnõllõma `turnõllaʔ `turnõllõss `turnõlli puristama 

tuŕo tuŕo `tuŕjo turi kual latsõl oĺliʔ sälä pääl tuŕo pääl haŕasõʔ, sõ̭ss `vi̬i̬di `sanna Se P| Vrd turi 

tuŕril turila turilat mossis, tõre  

tuŕst tuŕsti `tuŕsti jahutolm 

tutsutama tutsutaʔ tutsutass tutsut́ käte vahel muljuma 

tutt tutu tuttu (lõngast) tups, tutt uh́aʔ villatsõst langast `koeti, ilosaʔ, tutt otsah Se  

`tutva `tutva `tutvat tuttav umakülä rahvass om kõ̭iḱ `tutva Se Kos 

tu̬u̬ ~ tu tu̬u̬ ~ tollõ tu̬u̬d ~ toda too (kaugemal, varemtoimunud) määne `mõŕsa mõista as i̬i̬st üldäʔ, toolõ 

võõdõti sõ̭ss sõ̭naline i̬i̬st`ütlejä Se P; mat‿taha not‿tu̬u̬d ku tõõnõ `ütless mu i̬i̬st Se P; ku [ma] ark‿koolõ, 

siss naka ait‿tu̬u̬h ilmah kedägi häbendellemä Se Kos; laṕigup‿pütükese oĺlivaʔ, viiś`liitret lät́s sinnäs‿

`sisse, tollõga `tu̬u̬di `viina Se; `ratsala hobõsõga käve [kosilane kosjas] jah tu̬u̬l`aiga vi̬i̬l Se S; no ommaj‿

jok‿kõ̭iḱ tu̬u̬h ilmah (surnud) Se Kos; mak‿kak‿`kaŕksi tu̬u̬d`mu̬u̬du, ku `tüt́rik oĺli Se  

`tu̬u̬kõnõ dem < tu̬u̬  

tuuɫ tuuɫa `tuuɫa suureviljaline pirnisort kruuss um `höste vähäp ku tuuɫ Se Kos 

tuuĺ tuulõ tuult tuul lääsis‿su varanduss ka tuuɫõ `taiva `nõ̭alõ, sõ̭ss jääsis‿sa ka ni `vaesõst ku maʔ olõ Se 

J; tu̬u̬d õ̭ks olõ õs et latsõj‿jäteti tuulõlõ tougadaʔ ja ilmalõ kasvataʔ Se Kos; kõivop‿putusõ üt́s tõõsõga 

kokko, tuuĺjo suuŕ, kii kaa, kii kaa Se Pod; ma rüüsähhüdi naĺla viluss höö: sõ̭ss ku mõtst́siga lät́s `mõtsa 

nigu tuulõga (väga kiiresti) Se Kov  

tu̬u̬ĺ tooli `tu̬u̬li tool nüüd ommat‿tooliʔ, a sõ̭ss oĺlip‿pińgit‿tettüʔ Se S  

tuuliss/pää keeristorm, tuulekeeris  

tuul/kivi tuuleveski, tuulik  

tuulatama tuulataʔ tuulatass tuulat́ tuulama  

tuulõkõnõ dem < tuuĺ 



265 

 

tuulõ/puhahhuss -puhahhusõ -puhahhust tuulepuhang  

tuulõtamma tuulõtaʔ tuulõtass tuulõt́ tuulama| Vrd tuulatama 

tuulõ/vuhahhuss -vuhahhusõ -vuhahhust tuule vuhin, tuulepuhang mõtst́siga lät́s `mõtsa nigu tuulõgaʔ, 

üt́s tuulõ vuhahhuss oĺl inne Se Kov  

tu̬u̬ḿ toomõ `tu̬u̬mõ toomingas  

`tu̬u̬ma tuvvaʔ tu̬u̬ tõi ~ `tõiõ 1. tooma `ait́umma sanna`küt́jäle, sau`sü̬ü̬jäle, vi̬i̬`tu̬u̬jalõ, viha`haudjalõ Se 

V; es olõv‿vanast `ṕuksa, noʔ võõdasõ `vaɫgõ ṕuksiʔ tuvvasõt‿turust Se Kos; ma `tehnsi kõ̭iḱ sanna`küt́jä 

ja vi̬i̬`tu̬u̬ja ja halo`tu̬u̬ja, kõ̭iḱ `tehnsi läbi Se Kos; tińdimehek‿kaʔ käveʔ, munõvoori tõis‿sooɫat̀́sit `tinte Se 

Kos 2. sünnitama, poegima ütesä puutäüt olõ ma toonuʔ `lat́si `ilma Se Pod 

`tuumama tuumataʔ `tuumass tuumaśs mõtlema mõista aik‿kõtt kõ̭nõldaʔ ja tuharat‿tuumataʔ Se Kos  

tu̬u̬ṕ toobi `tu̬u̬pi toop  

tuur tuura `tuura terariist jää raiumiseks: tuur  

`tu̬u̬ralt ~ `tu̬u̬rõlt toorelt, kuivatamata ku oĺlik‿kuiva iɫmaʔ, siss niisama `tu̬u̬ralt kap‿`peśti rüḱi Se Kos  

tuurikõllaʔ urvakil(e), upakil(e) Ivvań käṕilde ḱau, persek‿kah tuurikõllaʔ Se Kos| Vrd tuurukallaʔ  

`tu̬u̬ŕja `tu̬u̬ŕja `tu̬u̬ŕjat toober  

`tu̬u̬ŕja/puu toobripuu `tu̬u̬ŕ ja puu vöörähtü mul üle ola Vas Pul 

tuuŕ/kannõĺ -`kandlõ -kannõld akordi-, saatekannel  

tuurukallaʔ urvakil(e), upakil(e) | Vrd tuurikõllaʔ  

`tu̬u̬rõlt vt `tu̬u̬ralt  

tu̬u̬ś toosi `tu̬u̬si toos, karbike  

tu̬u̬/sama (mõlemad osised käänduvad) toosama õdagust kah tu̬u̬ sama sü̬ü̬ḱ oĺl [mis lõunaks] Se Sa  

tuuśt tuuśti `tuuśti 1. kahl, tort |Vrd tuut´ 2. nuustik  

tuustak tuustagu tuustakut tuust, nutsak ku mi̬i̬ latsõ oĺliʔ, sõ̭ss mi̬i̬`koiõ kõ̭gõ noid `väikeisi `vü̬ü̬keisi, 

talvõga suurõ tuustagu koi ärʔ katõgese Se P  

tuut́ tuudi `tuuti kahl, tuust| Vrd tuuśt  

tuvak tuvagu tuvakut tubakas suidsumihep‿piĺlit‿tuvakut `ümbres‿salasidõ, hainalosõ iks tuvakut `peĺgäseʔ 

Se Kos; ma pańni tuvagu `lehte pääle ja `naksiva `vällä tulõma eläjäs‿siĺmä sarna seest Se Pop  

tuvi tuvi tuv́vi tuvi  

tõbi tõbõ tõpõ haigus, tõbi jummaĺ hoiat‿`tu̬u̬hhu tõppõ ka minemäst Se  

tõbinõ tõbidsõ tõbist põdur, tõbine  

tõbraśs `tõpra tõbrast veis; sõimusõna  
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tõhutama tõhutaʔ tõhutass tõhut́ sundima, õhutama  

tõhv tõhva `tõhva tammetõru  

tõi vt `tu̬u̬ma  

tõisildõ ~ tõõsildõ teisiti, teistpidi ja sõ̭ss pad́alõ `pańti nii üt́silde nii viɫɫanõ punanõ lang ja tõisildõ ka 

`pańti viɫɫanõ punanõ lang Se S; üt́silde kõ̭nõlasõʔ, tõõsildõ `muutva arʔ Se| Vrd `tõistõ 

tõist/kõrra teinekord, mõnikord tõistkõrra tulõ üle lastõ ka mõ̭ni sõ̭navaheʔ Se; tõistkõrra om nii, et ku 

sina haigutõllõt, sõ̭ss tu̬u̬, kes kõrval istuss, tu̬u̬l ka tulõ ruttu haik Se; a tõistkõrra hobõsõʔ üt́s tõõsõlõ 

purõvaʔ, siss saa ais‿sikadaʔ Se Kos -kümme teistkümme  

`tõistõ teisiti jumaɫakõnõ, kõ̭iḱ om `tõistõ no elo Se Kos| Vrd tõisildõ 

tõld tõlla `tõlda tõld esä pańd ütele pujalõ tõlla rat́tidõga ette ja tõõsõlõ pujalõ Se Kos; kagu saa õs mul 

`mintüss, saanum‿mullõ taa kuld ni hõpõ ni tõld ni rattaʔ Se Kos 

tõlv tõlva `tõlva pesukurikas, tõlv piḱäm‿mõsipińgiʔ oĺliʔ, katõ tõlvaga `lü̬ü̬di Se P; vanast pańnimi tuhaga 

`rõivak‿`ki̬i̬mä, peräst võt́imi `vällä, sõ̭ss katõ tõlvaga lipsemi Se J; järve veereh mõsu `tõlvuga utõti Se V 

`tõmbam(m)a tõmmadaʔ `tõmbass tõmmaśs 1. tõmbama; (sikutades) välja kiskuma; vedama aho i̬i̬h oĺl 

üteh poolõh t́sopp ni tõõsõh poolõh t́sopp, kohe [ma] noid hüt́si `tõmpsi Se Kos; kooguga [ma]`tõmpsi tuha 

`vällä, kruuśs oĺl otsah Se Kos; vi̬i̬ pööräʔ kiä `tõmbasõs‿`sisse, inemise vi̬i̬ ala Se V; tsuvva nõ̭nalõ tetäss 

kolm `t́salka `sisse ja `ümbret‿`tsõ̭õ̭ri tõmmatass nõglaga tsuvva nõ̭na kokko Se Kov 2. (laiali) laotama üle 

oŕsi oĺl tõmmat rõivass, sõ̭ss oĺl nigu tarõ tett Se Kos 3. märgib asendi või olukorra muutmist 4. tõmbuma 

[pastlategemisel] tsuvva nõ̭na `tõmbass `körtsü Se Kov 5. energiliselt, hoogsalt tegutsema 6. impers 

tekitama 7. muud sõ̭ss lehm tuĺl kuumagak‿kodo, `ki̬i̬ĺgi suust väläh, nii lõõtsut́, tõmmaśs kõ̭õ̭ kihägaʔ 

(hingeldas) Se Kos; ku `piḱne ḱau, `viskat‿t́siŕp käest `maalõ, tä `tõmbass `piḱse mano Se Kos; tu̬u̬ oĺl 

seera, mia ülest tõmmati (kraapsati), mia [tikul] otsah oĺl Se 

tõ̭ngahhutma tõ̭ngahhutaʔ tõ̭ngahhut tõ̭ngahhut́ noogutama sap‿`päägat‿tõ̭ngahhudaʔ nii sama Se Kos  

tõ̭niss/päiv tõnisepäev: 17. jaanuar tõ̭nisspäävä keedeti teŕri t́sia `päägaʔ Se Kos; tõ̭nisspääväl ku 

peremi̬i̬śs sü̬ü̬ t́sia `handa, sõ̭ss kasusõ suurõk‿kesvä pääʔ Se  

`tõotama `tõotaʔ `tõotass tõot́ lubama, kavatsema  

`tõpra/aid karjaaed -kari veisekari  

tõra1 tõra tõrra tõrelemine nali iks om paŕõmb ku tülü ja tõra ja tapõluss Se  

tõra2 tõra tõrra kiriku kooripealne  

tõrahhamma tõrahtaʔ tõrahhass tõrahti jõnksatama  

`tõrdo `tõrdo `tõrdot tõrs tõrdohe tet́ti taarilõ olist siɫd Se;`tõrdul oĺl sääne mulk vai haań`pańti, siss śaalt 

`laśti alt tu̬u̬d `taari Se; `ru̬u̬dli `pańti taari`tõrdulõ ala, `ru̬u̬dlidõ pääle `pańti oɫõʔ, siss `pańti leib ja vesi 

pääle Se; luhań oĺl `tõrdo Se; pańgi oĺlip‿`puitsõʔ, sõ̭ss nimä `vi̬i̬ga vettü ärʔ ku `määntse `tõrdu oĺli otsah 

Se Sa  

`tõrdokõnõ dem < `tõrdo mi Maaŕa pańd nok‿ka `tõrdokõsõ tävve [kohupiima talveks] Se Kos 
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tõrgahhutma tõrgahhutaʔ tõrgahhut tõrgahhut́ põrutama timä tõrgahhut́ `hindäl tu̬u̬ sadamisega siist sälä 

luu arʔ vai kost täl põrahhut́ arʔ Se Kos  

tõrgutama tõrgutaʔ tõrgutass tõrgut́ põrutama, raputama  

`tõrkuma `tõrkudaʔ `tõrkuss `tõrku rappuma, põruma tuĺli vi̬i̬ seest `vällä, kõ̭iḱ tõrgõ ja lõdisi Se Kos 

tõrv tõrva `tõrva tõrv härmäne rõivass oĺl tõrvaga tett, sõ̭ss tu̬u̬ oĺl suu i̬i̬h, `moośkit oĺl paĺlo Se Kos; mõ̭ni 

tõmmaśs lehmäle tõrvaga vai `täütäga otsa pääle riśti Se Kos 

tõrvass ~ tõrvaśs `tõrva tõrvast 1. musta värvi uss 2. vaigune känd 

tõrõlamma tõrõldaʔ tõrõlass tõrõĺ ~ tõrõlõma tõrõldaʔ tõrõlõss tõrõĺ ~ tõrõli tõrelema, pahandama 

tõrõlaʔ, kuk‿`kõlbuss õ̭nnõ, ku om minkperäst tõrõldaʔ Se; munõvoori [ma] lät́si üle siɫɫa `uia nigu latsahti 

õ̭nnõ, sai tõrõlda ni sõimadaʔ Se Kos; `naĺja ti̬i̬n‿nigu naardas‿saa, `naĺja teku uin‿nigut‿tõrõldas‿saa Se 

Kos  

tõtõ tõtõ tõtõt tõde nakaśs mi̬i̬śs mukkal‿larmitsama: ti̬i̬t‿tu̬u̬ tõtõst Se La  

tõug tõvvu ~ tõu `tõugu suvivili [sa] külbät tõu `maahha Se; tõug niideti iks vikahtigaʔ Se Kos 

tõu/vili suvivili  

tõõnõ tõõsõ tõist 1. järgarv: teine vanast `peeti kol `päivä `pulmõ: üt́s päiv oĺl sajapäiv, tõõnõ oĺl vakapäiv, 

kolmass oĺl hõimupäiv Se 2. järgmine tõõsõ päävä [ta] oĺl jot‿targõb, pańd piḱäp‿ṕuksij‿`jaɫga Se Kos; 

[tuhk] `aeti `ki̬i̬mä, sõ̭ss timä `saistu vi̬i̬l arʔ tõõsõni pääväniʔ, sõ̭ss tä oĺl nii `seĺge ja puhaśs tu̬u̬ lipõ Se; 

tõõsõl pääväl veevä [vennad] sõ̭sarõ [mere] `vi̬i̬rde Se Pod 3. muu, mitte see; mitte oma(ne), võõras mat‿

taha not‿tu̬u̬d ku tõõnõ `ütless mu i̬i̬st Se P; `umma `siĺm ä näe eip‿`paĺki, at‿tõõsõ `siĺmä näet arp‿purugiʔ 

Se Kos; kõ̭iḱ nätäĺ om `tõisi `päivi, mis hädä sõ̭ss `ri̬i̬di `rõiviid `mõskaʔ Se Kos; mõ̭nõʔ meheʔ lät́sit‿
`tõistõ `paika, nu̬u̬ olõ õs nii `ku̬u̬põ `kaibnuʔ Se Kos 4. üks kahe või mitme hulgast edimätse reṕi lavva 

pääl oĺl üt́s vanasitt üteh otsah, tõõnõ vanasitt tõõsõh otsah Se Kos; ütte `otsa haŕk, `tõistõ `otsa haŕk, 

peräst `pańti oŕs `haŕkõ pääle Se 5. teistsugune sääl (Siberis) om tõõnõ elo Se Kos 

tõõnõ/kõrd teinekord  

tõõnõ/sagamanõ teistsugune no om tõõnõsagamanõ elo Se Pod  

tõõsõnõ tõõsõtsõ tõõsõst teistsugune vanast iks oĺl elo tõõsõtsõp ku noʔ Se Ts 

tõõsõʔ/poolõʔ pl `tõisi`pu̬u̬li `tõisi`pu̬u̬li päramised  

tõõsõ/päiv teisipäev tõõsõpäävä (sündinud lehm) oĺl Tõõśo Se Kos -pääväne -päävätse -pääväst 

teisipäevane  

tä vt timä  

tädi tädi tät́i ema õde, tädi tädi lät́s `Permihe maa üle Se Kos  

tähekene dem < täht́| 1. taevatäht 2. kirjatäht neĺli `talvõ koolih [ma] käve, vanõmb veli iks opaśs tähekeisi 

Se Kos  

tähele `pandma tähele panema, märkama pangõ ti̬i̬t‿tähele setä `aśja, ku inne `taĺsipühi, inne vastast 

`aaśtakka kolm `vu̬u̬ri jo puu härmäh om, sõ̭ss saa iks vilä suvi Se Kos  
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tähendämä tähendäʔ tähendäss täheńd 1. millelegi viitama; ennustama `kaaldanõ oĺl olõmah, a kõvõra 

`puugaʔ, tu̬u̬ tähendäss, et lõigati üte poolõgaʔ Se 2. püssiga sihtima  

täht́ tähe `tähte 1. taevatäht `taĺsipühi pu̬u̬ĺpühä inne istuta as `sü̬ü̬mä ku õdagu tähet‿`taivahe tuĺliʔ Se 

Kos 2. kirjatäht [ma]`ku̬u̬li lät́si, täheʔ `mõistsõ arʔ Se Kos 3. märk, enne  

`tähtlikanõ `tähtlikadsõ `tähtlikast tähniline  

`tähtsüss `tähtsüse `tähtsüst tähtsus `määntse `oigõ `vi̬i̬gaʔ vai külmäga mingass kiä `kuuma `leibä 

hämmäśs, tu̬u̬st olõ õs `tähtsüst Se Kos 

tähähhütmä tähähhütäʔ tähähhüt tähähhüt́ mühatama [ma] tähähhüti, et `omgi jo mi̬i̬p‿`piätüss Se  

täi täi täid täi `täie prodõ kõ̭igipooli Se V; rajas‿süüdeväʔ, noh täis‿seiväʔ Se 

tänitäm(m)ä tänitäʔ tänitäss tänit́ ~ `täńtäm(m)ä `täńtäʔ `täńtäss täńt 1. valjusti hüüdma, karjuma, 

röökima tu̬u̬ tänit́: kaadsas‿sattõ `maahha, olõ õi mingak‿`köütäʔ Se P; `vasta `vihma kunnat‿tänidiʔ Se 

Kos 2. (valjusti) nutma, hädaldama, kisendama  

`täńni nakkama, `pandma karjuma, nutma (hakkama)  

`täńtämmä vt tänitäm(m)ä 

tänähhütmä tänähhütäʔ tänähhüt tänähhüt́ karjatama; vingatama tu̬u̬ kuuĺd paugahhust ja kuuĺd ku üt́s 

tänähhüt́ Se Kos 

`täŕklüss `täŕklüse `täŕklüst ~ `tärklüist tärklis `täŕklüist tet́ti esiʔ Se Kos  

tätä tätä tätät kõnetlussõna: isa, vanaisa esä üteĺ: latsõʔ, mas‿saada teid ka `ilma `kaema. a tätä, kuiss sa 

meid saadat `ilma `kaema? Se Kos; tätä teḱk `puitsõ pütü Se Kos; tätä`lu̬u̬ka `ańti, pää `jalgu `vaihhõlõ ja 

`ańti `pessäʔ Se 

tätäkene dem < tätä tätäkene, nu̬u̬ oĺli nu̬u̬ hüäʔ viɫɫaguʔ Se Kos 

tävve vt täüś2  

tävveste küllaldaselt  

`täämbä täna `täämbä süvvä eik‿koronat, `täämbä om pastu päiv Se Kos  

`täämbäne `täämbädse ~ `täämbätse `täämbäst tänane  

täü täü `tävvü kops täü om `süämega üteh, täü `pańti iks piirakuss Se Kos  

täüdäss `täütä täüdäst tökat ku jaanipävä hummogult `mõtsa `aeti `kaŕja, mõ̭ni tõmmaśs lehmäle tõrvaga 

vai `täütäga otsa pääle riśti Se Kos 

`täümä `täüdäʔ täü `täüdü raatsima  

täüś1 hrl indekl 1. millegagi täidetud; midagi rohkesti sisaldav mul oĺl `poissa hamõh vöid täüś Se Kos; 

taivaśs oĺl pilve tüḱkä täüś Se; [vennal] lät́s süä täüś (vihastas) Se Pod; pandass `tõrdu [kohupiima] täüś 

Se Kos 2. teatud piirini jõudnud; ajaliselt läbi mul om t́sial aig täüś, taal saavap‿`põrsaʔ Se Kos 3. purjus  

täüś2 ~ t́auś tävve täüt 1. kogu, terve; täielik 2. millegagi täidetud sõta oĺl kõ̭iḱ külä täüś, morot‿tävveʔ Se 

Kos; ku om elläi `höste joonõh hoiõt, om liha`tõrdok‿ka tävveʔ Se 3. midagi täitev, kuhugi mahtuv kogus 
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`leibä oĺl mitu aidatäüt Se; keedeti suuŕ paatäüś suṕpi Se; täl oĺl jo nii `väikene toṕsikõnõ, et ku tsäi 

`luidsa t́auś`viina mõõda arʔ, om viiś`kraḿmi Se Kos; küüdse`väŕmmisest saa õik‿kõtutäüt Se Kos; tarõ 

täüś umatsit, üttegi tunnõ õiʔ? – umaʔ jäleʔ Se Kos 

`täütmä `täütäʔ täüt täüt́ täüdä rahuldama, täitma kolm `aśja om mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, 

`võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos 

tühi tühä `tühjä 1. tühi, mitte millegagi täidetud 2. tühine, tarbetu; väärtusetu; eimiski meil olõ es `tühjä 

sõ̭na asõnd Se Kos 

tühält tühjalt  

tüḱk tüḱü tüḱkü 1. osa tervikust naglalitsõt‿tükü `võidu Se 2. kamakas, mügar, klomp taivaśs oĺl pilve 

tüḱkä täüś Se 3. võrdlemisi suur kogus, hulk 4. üksikese või isend kat́s kolm tüḱkü oĺl noid `istõliisi, olõ õs 

`paĺsidõ Se J 5. halvakspanevalt millestki väärtusetust ärmägu tüḱk oĺl kattaʔ Se 6. temp, vigur `tütrukõsõʔ 

õ̭ks ti̬i̬‿is‿`sääńtsiid tüḱkä Se; kae kos om tüḱk, kõ̭iḱ naaśõʔ ni latsõʔ ku mehek‿kõrraga `sanna Se V  

`tüḱmä tüḱkiʔ ~ tüḱküʔ tüḱiss ~ tüḱüss tüḱke ~ `tüḱse tüḱi ~ tüḱü kippuma, tükkima `poiskõnõ `tüḱnüt‿

taha`hu̬u̬stõ `sisse Se; kiä viina pääle tüḱi is, tu̬u̬ oĺl söönüʔ Se Kos; maʔ eit‿tüḱüt‿tülü pääle Se Kos  

tüḱä tükikaupa, tükkidena `ru̬u̬dlidõ pääle `pańti oɫõʔ, siss `pańti leib ja vesi pääle, leib `pańti tüḱä, muidu 

alt joosõ õih‿haamist taaŕ `vällä [taaritegemisel] Se; hopõń hiit́ `auto ala, hopõń oĺl tüḱä, katõh palah Se  

tüḱükene dem < tüḱk  

tülü tülü tüllü tüli, riid maʔ eit‿tüḱüt‿tülü pääle Se Kos; peräst lät́simi mehegat‿`tüllü Se La; jumalalõ au, 

es mi̬i̬t‿tiiä tu̬u̬d tüllü Se L; mõ̭nõh paigah `mińti `tüllü ka vi̬i̬l Se; pettäk‿ka võit, petän‿nigu takah tüllü tulõ 

õiʔ Se Kos; tuĺl nooril tülü, määnegi sõ̭na asõ Se  

tülütämä tülütäʔ tülütäss tülüt́ tülitsema mõ̭nõh paigah `mińti `tüllü ka vi̬i̬l, tülütedi kaʔ Se  

tüńn tüńni `tüńni tünn  

tüŕm türmä ~ türmü `türmä ~`türmü vangla mine eloiäst `türmä kallo peräst Se V; [ta] `vi̬i̬di elost aost 

`türmä kuni surmaniʔ Se Pop  

tüŕmiline tüŕmilise tüŕmilist vang ni lastass mano kaʔ, kiä `kaema läävän‿noid tüŕmiliisi Se  

tüŕmü/maja vangla mõ̭ni säidse katõsa `aaśtakka joʔ, ku [ta] istuss tüŕmümajah Se Kos  

türä türä türrä suguti, peenis susi haaŕd tu̬u̬ `oinakõsõ tüŕri piteh, munnõ piteh `säĺgä, kaḱk nu̬u̬t‿türä ärʔ 

Se S  

`tütrekene dem < tütäŕ  

`tüt́rik `tüt́rigu ~ `tüt́riku `tüt́rikku 1. tüdruk, tütarlaps; vallaline neiu podruśki ommat‿`tüt́riguʔ Se A; 

`tüt́riguh [ma] oĺli kirmassõh, oĺlis‿sõlõ i̬i̬h ja vanigup‿pääh Se;`tüt́rigust (tüdrukust peast) [ma] sõida as 

ruńgigaʔ Se Kos; õga `tüt́riku käest siss `pańti koĺmi munõ [lihavõttepühal kiigetegijaile] Se; kosilanõ 

tunnõki is sugugit‿tu̬u̬d `tüt́rikku Se Kos 2. taluteenija tõõsõ vele man ka vi̬i̬l oĺli `tüt́riguh Se T  

`tüt́rikukõnõ dem < `tüt́rik 
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tütäŕ `tütre tütärd tütar a iks mullõ `üĺti nii, et sa olt t́suhna tütäŕ Se P; tütärd `Krasnaja·ŕs kihe iks 

jätetänü es Se; sannah sõ̭ss `sündü mul tütäŕ Se P; ma olõ kõ̭kkõ nännük‿kuĺla tütäŕ Se Kos; tütäŕ om 

põlvõkoruʔ, imäl om vaija kirst ollaj‿jo `rõ̭ndu koruʔ Se Kos  

tütäŕ/lat́s tütarlaps -latsõkõnõ dem < tütäŕlat́s -latsõnõ tütarlapseohtu  

tüvi tüve tüvve tüvi siss atõti nu̬u̬k‿kandsuʔ inne üless, selle et sinnät‿`tüvv́i jäi muni pää (käsitsi 

rukkipeksust) Se Kos  

tü̬ü̬ tü̬ü̬ tü̬ü̬d töö noʔ oldass tü̬ü̬h, tetäss kõrd `aigu Se; mi̬i̬l‿lät́si hummugult `tü̬ü̬hhü ärʔ Se Kos; imäl 

lööväk‿kundsat‿tuld, nii tege tü̬ü̬d Se Kos; päternäʔ, viisoʔ oĺlit‿tü̬ü̬ man Se; inemise magahhasõ 

tooniajoni ku vaia tööle minnäʔ Se Kov; nüüd `maatass kuvvõni kelläni ärʔ, siss mindäss vi̬i̬l `tü̬ü̬le Se; 

kõ̭iḱ inemiset‿tü̬ü̬h, kas nu̬u̬r‿rahaɫda ommaʔ Se Kos; ma oĺli virk `tü̬ü̬hhü Se Tr; ḱau uit‿`tü̬ü̬hhü mi̬i̬t‿

`tunnõ pite, tulõ õik‿kodo`keĺli pite (rhvl) Se Kos 

tü̬ü̬/aig tööaeg no oĺl tü̬ü̬aig, no [ma] läpe es minnäʔ Se Kos -inemine (tubli) töötegija mi̬i̬ʔ imä oĺl `väegat

‿`tü̬ü̬line, `väega oĺl tü̬ü̬ inemine Se Kos 

`tü̬ü̬kene dem < tü̬ü̬ tuĺli kodo, kotoh ka uma `tü̬ü̬kene Se Kos 

`tü̬ü̬line `tü̬ü̬lidse `tü̬ü̬list 1. töökas mi̬i̬ʔ imä oĺl `väegat‿`tü̬ü̬line, `väega oĺl tü̬ü̬ inemine Se Kos 

2. töötegija  

tü̬ü̬/mi̬i̬śs töömees tü̬ü̬mihet‿tuĺlik‿kaʔ hüäl meelel, maninu õ̭nnõ Se Kos; tü̬ü̬mehep‿pańnip‿paŕõbat `haina 

[kokku] Se  

`tüünämä tüünädäʔ `tüünäss tüünäśs tõukama, müksama  

tü̬ü̬/rahvass töörahvas, töötegijad -rattaʔ pl töövanker oĺlit‿tü̬ü̬rattaʔ ni pińkrattaʔ vai lavvarattaʔ 

Se -rõõvass tööriietus räṕik oĺl tü̬ü̬rõõvass Se  

`tü̬ü̬tämä `tü̬ü̬täʔ `tü̬ü̬täss tü̬ü̬t́ `tü̬ü̬dä töötama  

 

U 

uarm `uarmõ `uarmõt ~ uarmõss `uarmõ `uarmõt ~ uarmõst lumehang  

uba ua upa uba uba `häitsess, näläle või jo niṕpi näüdädäʔ Se 

ubinakõnõ dem < uṕin  

udsu udsu utsu udu| Vrd undsõh  

ugurits uguritsa ugurit̀sa kurk sügüse oĺl `maaŕapaast, jäll oĺlij‿jo `vahtsõ uguritsa aiah kasvatõduʔ, ni 

`tu̬u̬di ugurits aiast, lõigati poolõst, soolaterä `vaihhõlõ, leeväpala kaʔ Se Kos  

uh́aʔ pl `uhju `uhju ~ oh́aʔ `ohju `ohju ohjad uh́aʔ villatsõst langast `koeti, ilosaʔ, tutt otsah Se; võt́t sõ̭ss 

tu̬u̬ `tüt́rik oh́aʔ kätte ja `sõit́ki sõ̭ss kodo `akna ala Se Kos 

uh́ak uh́agu uh́akut ohe  
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`uhkuss `uhkusõ `uhkust ~`uhkuist uhkus 

`uhkõ `uhkõ `uhkõt 1. uhke, kõrk 2. tore, suursugune üläl umma iks ka `uhkõ umadsõʔ, kasal suurõs‿
sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) Se Kos  

`uhkõhe uhkesti, toredasti; kõrgilt ku `uhkõhe ḱaudass no `vasta vanna `aigu Se Kos  

`uhkõpakõnõ komp dem < `uhkõ  

uiʔ1 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna u-lõpulise verbi järel) sõrmõk‿ku puutõlvaʔ, painu uiʔ Se| Vrd 

aiʔ2, eiʔ, õiʔ, äiʔ, üiʔ 2. ära, ärge, ärgu (keeldkõne) [te] tarõp‿pühit arʔ, `asku veegu ui inne `vällä, ku mullõ 

ülgeʔ Se; liha`võ̭õ̭tõ `ri̬i̬di ja neläpäiv, ku midä vaja tulõ, tõõsõ poolõ `küüsümä mingu uiʔ Se Kos; kura 

käe pu̬u̬l ommam‿mõtsaʔ, sinnäk‿`käänku uiʔ Se Kos; tütäŕ iks nurisass et ḱau iks ilosappa, ḱaugu ui ni 

poganahe Se; viiśeńa `päivä variti elopõĺv, et maad `siäku uit‿tu̬u̬l pääväl Se| Vrd aiʔ2, eiʔ, õiʔ, äiʔ, üiʔ  

uiʔ2 hüüatus: oi  

uib/aid vt `uibuaid  

`uibo `uibo `uibot õunapuu `vaenõlat́s koŕaśs ubina `uibo ala `uńkohe Se; latsõ`riśtmise vesi õ̭ks valõta õs 

hoobiss `maalõ, tu̬u̬ visati kohe `uibohe vai `vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe Se Kos; jäneseʔ 

tegeväk‿`kuŕja kaʔ, `uibiid `ku̬u̬ŕvaʔ Se; `sääntses‿suurõt‿`tat́ja leheʔ oĺliʔ `ümbre `uibiidõ Se S 

`uibu/aid õunaaed  

`uikama uigadaʔ `uikass uigaśs hõikama võõdõti horka uśs vaɫɫalõ, [ma] `uiksi kolʔ `vu̬u̬ri `truupa Se; ma 

uigadas‿sai, helü oĺl Se Kos 

`uikma `uikuʔ uik uiḱ uigu hõikuma  

uja uja uia väike jõgi, oja uja ṕaal oĺl siɫd, munõvoori [ma] lät́si üle siɫɫa `uia nigu latsahti õ̭nnõ Se Kos; 

meil ju̬u̬śk uja niguh‿habisi õ̭nnõ Se; kõ̭iḱ havvip‿`püüki uja veereh Se; paŕdsiʔ `t́suklõsõ ujah, haniʔ uja 

`vi̬i̬ri pite sööväʔ Se Kos 

uĺa/elo ringiaelemine, ulaelu  

uĺl uĺli `uĺli rumal, loll eläde ni oṕidõʔ, uĺlih ark‿ka koolõdõʔ Se Kos; ilma harimaldaʔ, uĺl rahvass, kes tu̬u̬ 

midä `tiidse Se; Od́e nii uĺl oĺl, et `hindälle söögile ka kid́si oĺl Se; olõ õs uĺl tsõ̭gand ka, art‿tund 

`kaaŕtidõgaʔ, üteĺ: teil om piḱäline ti̬i̬ `jaɫgu aɫɫ Se Kos 

uĺli väga, tohutu verd ju̬u̬śk uĺlikõvastõ Se; lat́igõ saṕp om ni mõro, et tu̬u̬ om uĺli mõro Se Pod 

uĺlikõnõ dem < uĺl  

`uĺluss `uĺlusõ `uĺlust rumalus, lollus kua tei esih‿`hindäle uma `uĺlusõga pahandusõ Se 

uma uma umma 1. oma; (kellelegi, millelegi) kuuluv, isiklik no om egaüt́s perremi̬i̬śs umalõ rahalõ Se Ts; 

tu̬u̬ möi kõ̭iḱ uma aśaʔ `maalõ Se 2. tuttav, lähedane kõ̭iḱ `tahtsõ `umma `rahvahe Se; vot peräst iḿmiss es 

võta uḿmi `põŕssid umast Se Kos 3. sama kollektiivi liige; mitte võõras ku oĺl ainuss uma kua, siss toolõ 

[ma] tei ark‿ka voorikõsõ `viina,`ainullõ umalõ tei Se Kos; innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ Se; ku 

[sa] takah `kaedõʔ, ku umaʔ lääväʔ, sõ̭ss saa `väega iḱäv elläʔ Se P; ku saja lätt `mõŕsa poolõ, siss ommap‿
podruśki `mõŕsal man, neläkeśke ja siss kumardasõ ja `laulva `võ̭õ̭rit ja umma Se A 4. umbes, ligi(kaudu) 

sääl järveh oĺl iks uma pääle katõ süle süḱäv Se 
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umadsõkõnõ dem < umanõ  

umanik umaniku umanikku omanik  

umanõ umadsõ umast lähisugulane tu̬u̬ om kat́sildõ umanõ, riśtesätütäŕ ni lellätütäŕ Se; kosilasõ umadsõʔ 

sannutõdi kõ̭iḱ arʔ Se Ts; `ku̬u̬li tu̬u̬ vana t́suratüḱk ärʔ, umatsit ka kedägi olõ õs Se Kos; üläl umma iks ka 

`uhkõ umadsõʔ, kasal suurõs‿sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) Se Kos 

umaʔ `rõivaʔ pl menstruatsioon ma võta es künneld kätte paɫama, et mul umaʔ `rõivaʔ man Se 

`umblõja `umblõja `umblõjat õmbleja  

`umblõm(m)a ummõldaʔ `umblõss ummõĺ õmblema [sa] `umblõ esäle `päälmätsek‿kaadsaʔ Se; `hammõ 

[ma]`umbli kat́sipooli kokko ja `oĺlgi `vaĺmiss Se; mis sääl ummõldaʔ, vanna `mu̬u̬du kõvõra `puuga 

`hammõʔ Se 

umb/palanuʔ (sõrme või varba) nahaalune mädapõletik, umme  

`umbõ umbne, sombune  

`umbõhe umbselt, ummuksis; sõrme v varvast umbesse ajama ussõp‿pangõ õ̭ks kińniʔ `umbõhe (tihedalt) 

Se Kos  

umma/`mu̬u̬du ise-, omamoodi  

ummõhtõ ometi  

ummõluss ummõlusõ ummõlust õmblus  

ummõluss/maśsin õmblusmasin `tütrel oĺl ummõlussmaśsin jalaga sõkadaʔ Se  

`undam(m)a unnadaʔ `undass unnaśs 1. kumedalt ühetooniliselt häälitsema, undama; nutma ku soe`uńtsiʔ, 

siss [ma] `peĺksi Se 2. kestvalt valutama 3. lööma 

`uńdrik `uńdrigu `uńdrikku seelik, undruk mi̬i̬ imäle tet́ti `riśtiju̬u̬nt `uńdrik Se| `üńdrik  

`uńdrikukõnõ dem < `uńdrik  

undsõh `undsõ undsõht udu; hämu| Vrd udsu  

`undsõnõ `undsõdsõ `undsõst udune, hämune 

uni unõ und 1. magamine, uni uni magusap mett, a ahi `armap immä Se Kos; ma olõ süvä unõgaʔ Se Kos 

2. unenägu  

unik unigu ~ uniku unikut ~ uńk `uńko `uńkot hunnik; suur hulk `vaenõlat́s koŕaśs ubina `uibo ala `uńkohe 

Se; t́siŕbiga põimõti vili, `pańti unikihe Se 

uninõ unidsõ unist unine kiä oĺl unitsõp `pernanõ, tu̬u̬ jäi iks kaŕaga k‿ka `maahha [hommikul] Se; mehe 

esä, tu̬u̬ olõ õs uninõ Se Kos  

uńk vt unik 

uno uno unno ema vend, onu  
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unõhhumma unõhhudaʔ unõhhuss unõhtu [sa] jättü üi `ü̬ü̬sest kerigu `uśsi vaɫɫalõ, toṕsi `viina ju̬u̬t, 

unõhhusskiʔ Se Kos  

unõhhutma unõhhutaʔ unõhhut unõhhut́ korraks unustama ma sinno ei unõhhudaʔ Se; ku midä hätä olõ 

õiʔ, sõ̭ss unõhhudat jumala arʔ Se 

unõhtam(m)a unõhtaʔ unõhtass unõht́ unustama  

unõ/kot́t unine inimene, unekott  

unõkõnõ dem < uni tuĺl makuss unõkõnõ, [ma] lät́si vi̬i̬l aounõlõ Se; ooda, ooda unõkõnõ, anna `aiga 

haigukõnõ Se Kos  

unõ/ńago unenägu seo ilma elo om nigu unõńago Se Kov 

unõ/vaiv unevaev sul om unõ`vaiva ni söögi`näĺgä ka om Se 

uṕin ubina ubinat õun `vaenõlat́s koŕaśs ubina `uibo ala `uńkohe Se; ubinap‿`pańti talvõst `aita teŕri `sisse 

Se Kos; ilosa ubinak‿ku liha`võ̭õ̭tõ munaʔ Se; muni innembä ärʔ `määtäss ubinaʔ, at‿tõõsõlõ ei annaʔ Se; 

`uibo oĺl ubinit täüś Se  

uṕin/hain lõhnav kummel  

upo upo upot õun (lstk)  

uppuma uppudaʔ upuss uppu uppuma `poiskõsõl oĺliv‿viśsravva all, lät́s iä `lõikamise `mulku ja uppu arʔ 

Se V 

uppunuʔ uppunu uppunut uppunud inimene; uppuja  

uputam(m)a uputaʔ uputass uput́ uputama mul kannu õis‿süä kaśsi`poigõ uputaʔ Se 

uŕa·dnik uŕa·dniku uŕa·dnikku ~ uŕa·tnik uŕa·tniku uŕa·tnikku urjadnik (tsaari-Venemaal) meil oĺl 

uŕa·dnik küläh Se V  

urb urba `urba 1. pung ku ḱago tulõ `urba (hiirekõrvus puusse), saa `ohtu paĺlo Se Kos 2. pajuurb 

`lambakõsõk‿kasuma ja ut́õkõsõ `urbuma ku neo urbaʔ `urbunuʔ ja kasunuʔ (palmipuudepüha 

kombestikust pajuurbadega) Se Kos 

`urbuma `urbudaʔ `urbuss `urbu niiskuses paisuma ja ut́õkõsõ `urbuma ku ńeo urbaʔ `urbunuʔ ja kasunuʔ 

(palmipuudepüha kombest) Se Kos 

urbõkõnõ dem < urb| pajuurb tsõõ, tsõõ urbõkõist, pääväliĺli `pääkeist (lapse hüpitamislaul) Se; inne 

lihavõõdõt nätäĺ `aigu, tu̬u̬ kutsutass urbõpäiv, siss tuvvass urbõkõisi `tarrõ ja pandass jumala ette ja 

vanast `vi̬i̬di `lauta Se Kos; urbõkõsõp‿`pańti `lauta lakkõ Se Kos; `lamba `sulgugi urbõkõistõga 

`lambakõisilõ pääd pite hiĺlokõidsi pututi Se Kos 

urbõ/päiv palmipuudepüha inne lihavõõdõt nätäĺ `aigu, tu̬u̬ kutsutass urbõpäiv, siss tuvvass urbõkõisi 

`tarrõ Se Kos 

us ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna u-lõpulise verbi järel) `tahtsõk‿kõ̭iḱ tulla kuĺatamma, `tahtu 

us `kualgik‿kodo jäiäʔ Se; mi̬i̬v‿vanõmba ju̬u̬ us, mi̬i̬v‿vanõmba suidsuda as Se Kos| Vrd as, es, is, õs, äs, üs  

usk usu `usku 1. veendumus, usk (jumalasse või üleloomulikku võimu) 2. religioon 3. uskumus 4. iseloom  
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`uskma `uskuʔ usk uśk ~ `usksõ ~ `uskõ usu 1. (jumalat) uskuma 2. usaldama, kelleski/milleski kindel 

olema võõrass külessmaad inemine naaśs `kitmä, kosilanõ `uskõ ja võt́t `arkiʔ Se Kos; ku midä sullõ 

kõ̭nõldass, sa võta aiʔ `uskvass Se  

uśs ussõ ust uks [ma] lasi ussõʔ `aknak‿kõ̭iḱ vallalõ Se Kos; t́sura lei kiŕbidsäga ust `vasta Se J; a vanast 

olõ õs kerigu ussõl naid `vetra Se Kos; Mihha˛il `Petrovits lätt kerigu `uśsi kińnip‿`pandma Se Kos; käügu uis

‿sak‿`käŕknägaʔ, pangu ui `uśsi `pauknagaʔ (rhvl) Se Kos; [sa] jättü üi `ü̬ü̬sest kerigu `uśsi vaɫɫalõ Se Kos 

uss/aid õu  

`ussõ välja `lammõs‿sina siiäʔ, ma lää `ussõ Se 

ussõh väljas tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, ussõh `u̬u̬tva ut́õkõsõʔ (rhvl) Se Kos 

ussõkõnõ dem < uśs no om ahol ussõkõnõ, vanast oĺl aholaud Se 

ussõst väljast  

utaŕ udara udarat udar  

ut́ik ut́igu ut́ikut emane tall  

`utma uttaʔ utt ut́t uta 1. kurikaga peksma järve veereh mõsu `tõlvuga utõti Se V 2. uhmris teri tampima 

utõti utõti nikavva ku `peḱli sai kesvä `ku̬u̬riga `kokko Se V 3. maad kurnama linaga utat maad ja `hernega 

`väega utõtass maad Se Sa 

ut́t ut́e ut́te utt | Vrd ut́u  

uttuma uttudaʔ uttuss uttu kurnatud saama maa `väega uttuss `tu̬u̬gaʔ (lina või herne kasvatamisega), 

naka aim‿midä kasuma Se Sa 

ut́u ut́u ut́ut utt ut́u kah, ku aiast ärl‿löüd kuŕgi, siss ürä Se| Vrd ut́t 

ut́õkõnõ dem < ut́t tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, ussõh `u̬u̬tva ut́õkõsõʔ (rhvl) Se Kos; [palmipuudepühal] 

`lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ pääd pite hiĺlokõidsi pututi, et `lambakõsõk‿kasuma ja 

ut́õkõsõ `urbuma Se Kos  

uu hüüdsõna: uu Mihha˛il Petrovits kuuld, kerikot pite üt́s käü: kõpp, kõpp, kõpp, uu, kõpp, kõpp, kõpp, 

uu! Se Kos; [ma] `uiksi koɫʔ `vu̬u̬ri `truupa: uu, mehele taha, uu, mehele taha, uu, mehele taha 

(lastemängust) Se  

uudsõh ~ uudsõʔ `uutsõ uudsõht esmane saak; uudseleib mat‿tei uudsõht, kae no võtam‿maidsaʔ `uutsõ 

`leibä Se  

uurõh `uurdõ uurõht uure  

u̬u̬ś oosõ u̬u̬st urg, õõs| Vrd hu̬u̬ś 

`u̬u̬tma `u̬u̬taʔ u̬u̬t u̬u̬t́ ooda ootama halv sõ̭na harinass, hüvvä sõ̭nna vaia `u̬u̬taʔ ja `ot́siʔ koońt‿tulõ Se; 

tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, ussõh `u̬u̬tva ut́õkõsõʔ, laudah `u̬u̬tva `lambakõsõʔ, kõ̭iḱ tü̬ü̬ʔ tetäʔ om Se Kos; 

meil olõ õi `aigu siih `u̬u̬ta õiʔ, ooda sa eśs Se Pod  

`u̬u̬tmaldaʔ ootamatult  

`u̬u̬tuss `u̬u̬tusõ `u̬u̬tust peatus Mõla puśsi `u̬u̬tustõ ḱau puśs Se 
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V 

vaa halvustavalt: igavene, kuradima| Vrd vana 

`vaakma `vaakuʔ vaak vaaḱ vaagu vaakuma (varese häälitsus); pidevalt sama rääkima  

vaal vaalu `vaalu kokkuriisutud heinaviirg kat́sipooli [ma] riibi haina kokko, tu̬u̬ `oĺlgi vaal Se; suuŕ niit́ 

oĺl vaaluh Se; ku ruast `laotat `maahha hainaʔ, siss hainaʔ ommav‿vaaluh Se P 

`vaaluma `vaaludaʔ `vaaluss `vaalu kalduma, painduma  

`vaapama vaabadaʔ `vaapass vaabaśs glasuuriga katma, vaapama krõ̭õ̭nka oĺlis‿savist tettüʔ ja päält 

vaabadu punatsõss Se V  

vaast/vaguvast täiesti süütult; asjata  

vaat́ vaadi `vaati vaat  

vaba vaba vapa vaba  

vabarn ~ vabarnas vabarna vabarnat vaarikas 

vabrik vabrigu vabrikut vabrik  

vadilanõ vadilasõ vadilast kirumissõna: kurivaim 

vadsa/kot́t kott, millesse karask pandud koh praaśnika oĺlivaʔ, tuĺlivap‿pa ṕik‿`küllä, muud anda as, ku 

vadsakõnõ, `pańti kot́ti, tooross pidi vadsa kot́ti `kandma Se L; ku `istma `mińti, siss `võeti vadsakot́t ja 

piimäliud kah Se  

vadsakõnõ dem < vatsk 

`vaeldam(m)a `vaeldaʔ `vaeldass vaeĺd vahetama ku tulõ ti̬i̬l kat́s harro, sõ̭ss sääl `vaeldagõt‿tis‿sõrmusõʔ 

arʔ Se Kos; maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ Se Kos 

`vaeldamiisi vaheldumisi üle havva kolm `vu̬u̬ri hiideti `vaeldamiisi (hauakaevajad kindaid) Se Kos  

`vaelduss `vaeldusõ `vaeldust vahetus üt́skõrd oĺl kah raha `vaelduss Se 

`vaelidõ vaheliti oĺl hüä rüǵä, sõ̭ss tet́ti üt́sildek‿`kuukõsõʔ, panda es kat́sildõ vai nii `vaelidõ Se Kos 

`vaenõ `vaesõ vaest 1. vaene, vähese varaga (inimene) `vaesõl oĺl õ̭ks kitasnikaʔ Se; lääsis‿su varanduss 

ka tuuɫõ `taiva `nõ̭alõ, sõ̭ss jääsis‿sa ka ni `vaesõst ku maʔ olõ Se J; vanast oĺl iks `vaesõpi `rohkõp ku noʔ 

Se Ts; mi̬i̬k‿küläh `sääńtsit `vaesit olõki is, kel `lat́si olõ õs Se Kos 2. vilets, kehv, nigel  

`vaenõ/lat́s (mõlemad osised käänduvad) vaeslaps tõi siss [vanapagan] vanigõ ja `vaenõlat́s pańd vanigõ 

`päähhä Se Kos; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺl võõrassimä uma latsõ mustar‿`rõiva ajanus‿`säĺgä Se Kos; siss 

[nad] käsikit‿tu̬u̬ `vaesõlatsõ neläpävä õdagult `sanna Se Kos; kuiss `vaesõstlatsõst vallalõ saasiʔ, ku õ̭nnõ 

uma lat́s olõsiʔ, a setä olõsi eiʔ Se Kos  
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vaest võib-olla; vahest ku ma `tüt́rik oĺli, ku saa õs nipia magama, noh ni et vaest `poissa tulõ paja ala 

`kaema Se Kos; tu̬u̬d olõ õs kunagi, et mi̬i̬v‿vaest t́sirgu vai `puuśli `mu̬u̬du oĺli, et sõ̭nna `kualõ `ütle es Se 

Kos; vaest vanapatt timä (vaeslapse) kui arp‿`põrgohe veesiʔ Se Kos| Vrd vaśt  

vaga vaa vaka 1. vaikne, vagur 2. vooruslik; süütu  

vaǵa vaja vaḱa pulk, varn, köietusketi vai tiranik oĺl vaja otsah Se Ts; varass jätt vajagis‿`saina, a 

tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ Se Kos  

vaganõ vagadsõ vagast vaikne; vagur, tasane eläjä (silmahaigus) lööväs‿siĺmä `sisse, nu̬u̬, mis ommavav‿

`vaɫgõʔ, sõ̭ss nu̬u̬t‿ti̬i̬ ei nii suurt vallu, nu̬u̬ ommav‿vagadsõʔ Se Pop  

vagi/`vahtsõnõ uhiuus  

vaglakõnõ dem < vagõ̭ĺ 

vaglutama vaglutaʔ vaglutass vaglut́ ussitama  

vagõ̭ĺ vagla `vakla ussike, tõuk, vagel ku suuŕ `kärbläne situss, kõrrapäält kalol vaglap‿pääl Se Pod; 

`võtkõ egäüt́s `tunglõkõnõ jaanitulõlt, ja tsusakõ `kapstihe, sõ̭ss lü̬ü̬ üi sügüse `kapstilõ `vaklu Se Kos 

vahanõ vahadsõ ~ vahatsõ vahast vahakarva kollane liha sai illośs vahanõ ku [ma] ark‿`kõrpsi Se; `herne 

jahvast `väega saip‿pliinim‿magusaʔ, ilosaʔ vahadsõʔ Se  

vahe ~ vaheʔ vahe ~ `vaihhe ~ `vaihhõ ~ vahet 1. ruumiline vahemaa, vahemik sääl oĺl iks üt́s vass vahet 

ku suuŕ kuuli pala sattõ Se; `oĺti nätäĺ `aigu sääl `rossõ vi̬i̬ seeh, jalaʔ hämmeʔ, vot mille `varba `vaihhe 

oĺlin‿niiniɫõnuʔ nigu veridse oĺliʔ Se Kos 2. ajaline vahe 3. erinevus  

vahel mõnikord  

vahelik vaheligu vahelikku seen: vahelik  

vahelõ (ruumiliselt) vahele, vahemikku `võeti jaani`hainu ja `pańti saina pilo vahelõ ega inemise jaost üt́s 

(jaanipäeva komme) Se|Vrd `vaihhõlõ  

vahete/pääl vahetevahel vahetepääl heĺotat, siss jals‿saat `võrksap Se| Vrd `vaihtõpääl 

vahr vahro `vahro võru kossat‿tet́ti linost, [ma] `hiusõgap‿paĺmidsi kokko kossaʔ vahru `mu̬u̬du Se Ts  

vaht́ vahi `vahti 1. valvur, vaht sa olt (oled) `vargavaht́, vahi no aida`kiśkjit saʔ Se Kos 2. valve, valvekord 

poig om lauda man ü̬ü̬vaht́, taa käü vahi pääl Se 

`vaht́ma `vahtiʔ vaht́~ vahiss `vaht́e vahi 1. kestvalt vaatama, vahtima 2. valvama, luurama sa olt (oled) 

`vargavaht́, vahi no aida`kiśkjit saʔ Se Kos 

`vahtrõ/puu vaher  

`vahtsõlt 1. äsja, hiljuti muna [sa] kloṕidõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt suṕiduk‿kardoka `ki̬i̬mä Se| Vrd vahtsõst 

2. uuesti; kohe ak‿ku ma `üt́li tälle võĺss nime, siss köüdeti jälv‿`vahtsõlt mus‿siĺmäk‿kińniʔ (lastemängus) 

Se Kos| Vrd `vahtsõst  

`vahtsõnõ `vahtsõ `vahtsõt 1. uus, vastne, hiljuti saadud või valmistatud ku [tall] aiast ärl‿löüd kuŕgi, siss 

ürä, lätt tõist `vu̬u̬ri `aida, ot́s `vahtsõ Se| Vrd vastanõ2 2. värske, hiljuti tekkinud `sügüse oĺl `maaŕapaast, 

jäll oĺlij‿jo `vahtsõ uguritsa aiah kasvatõduʔ Se Kos  
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`vahtsõst uuesti, kohe nok‿keedetäss rasõ̭v arʔ, sulatõdass rasõ̭v arʔ, siss pandass tu̬u̬ rasõ̭v `vahtsõst 

`ki̬i̬mä Se; üte `vi̬i̬ga [ma] lähädi ärs‿seeneʔ, siss vali sõgla pääle, siss pańni `vahtsõst pańni pääle, praadõ 

arʔ Se Kos| Vrd `vahtsõlt  

vaheŕ `vahtrõ vaherd vaher `vahtrõl ja haaval lät́s leht́ üteliisi `maalõ Se| Vrd `vahtrõpuu  

vai 1. või; ehk `määntse `oigõ `vi̬i̬ga vai külmäga, mingass kiä `kuuma `leibä hämmäśs Se Kos; veli oĺl 

sõ̭ah vai kroonu pääl Se 2. umbmäärases tähenduses lause lõpul `pańti midägi rasõhhust `vankrilõ pääle, 

kivi vai Se 3. kas või, ükskõik mul oĺl hüä lehm, tälle vai midä `andnuʔ, timä `paŕkõ kõ̭iḱ Se  

vaia ~ vaja tarvis, vaja sülemät vaia `väega peräh kaiaʔ Se Sa; mehidse `eht́vä minemä minnäʔ, vaja 

`t́siukuʔ `vi̬i̬gas‿sülemät Se Sa; säält vaia juvvaʔ, vaia perä ka vi̬i̬l ala jättäʔ Se; minem‿mehele, vaja 

joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld, a `aaśtaga anna ai inäp lupa Se; ku‿mi `mõtsa lät́si sõta pakku, siss esä 

üteĺet `määńtsiid riista`puukõisi iks tulõ vaja Se Kos  

vaib vaiva `vaiba terav, vahe  

`vaidlõma vaiõldaʔ `vaidlõss vaiõĺ vaidlema, surmaga heitlema  

vaigistama vaigistaʔ vaigistass vaigiśt rahustama  

`vaihhõkõnõ dem < vahe  

`vaihhõl (ruumiliselt) vahel laut oĺl palgõst tett, sammõĺ `vaihhõl Se Kos; niisama määnest rät́ikeist vai 

midä [ma] totsahhudi pio `vaihhõl Se Kos  

`vaihhõlt vahelt  

`vaihhõlõ (ruumiliselt) vahele, vahemikku `pańti `sukri `jauhkõsõp‿puistati leevä kiku `vaihhõlõ [paastu 

ajal] Se Kos; a vanast olõ õs kerigu ussõl naid `vetra, puɫgakõnõ `pańti `vaihhõlõ Se Kos; 

[paastupäeval]`tu̬u̬di ugurits aiast, lõigati poolõst, soolaterä `vaihhõlõ, leeväpala kaʔ Se Kos; ku `kunna 

`näede hämme ṕaal, üldäss, et `varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺm Se; hobõsõlgi oĺlih‿hiireʔ, vehmerde 

`vaihhõlõ laśk `maalõ Se| Vrd vahelõ 

`vaihhõ/pääl vahepeal| Vrd vahepääl 

`vaihmanõ `vaihmadsõ `vaihmast vahepealne, keskmine  

`vaihtõ/pääl vahetevahel pangõ käŕbigus‿`salvõ, sõ̭ss leeväle (viljale) and iks `vaihtõpääl kost tu̬u̬d 

hõ̭ngukõist Se| Vrd vahetepääl 

vaik vaigu `vaiku vaik imä puhaśt haŕasõkõsõ arʔ ja köüt́ ilostõ kińniʔ, sõ̭ss peräst ai laḱka ja sinnäp‿
puistaśs sõmõriid `sisse ja peräst pańd `vaiku (harja valmistamisest) Se Kov  

`vaiḱi 1. vait, vakka 2. vaikne, rahulik  

`vaiknõ `vaiksõ `vaiksõt vaikne, rahulik `Miiska om sul nii `vaiknõ tasanõ, täl olõ õis‿`saapa tallaki 

`muadsõʔ Se Kos  

vaim vaimu `vaimu (kehatu) üleloomulik olend; hing, vaim  

`vaimlanõ `vaimlasõ `vaimlast vaenlane  

`vaio vt `vaoma  
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vaiv vaiva `vaiva 1. pingutust nõudev tegevus, töö ma näi `vaiva taad viläkeist `kokko`nõstõh Se 2. häda, 

kannatusi valmistav füüsiline või hingeline tunne sa jäät suurõ `murrõ ja vaiva `sisse Se Pop 

vaiva vt vaib, vaiv 

vaivakõnõ dem < vaiv  

vaivalt vaevalt [kohupiim] `pit́süss ni kõvastõ ku `õkva ni `luidsaga vaivalt sa jõvvat võttaʔ Se Kos  

`vaivama vaivadaʔ `vaivass vaivaśs vaevama  

vaiõluss vaiõlusõ vaiõlust vaidlus  

vaja vt vaǵa, vaia  

vaka/päiv setu pulmade teine päev, annete jagamise päev vanast `peeti kol `päivä `pulmõ : tõõnõ oĺl 

vakapäiv Se -rahvass pruudipoolsed pulmalised ku vakarahvass lät́s peigmehe poolõ, siss śaal `ańti jal 

`andõʔ Se S  

vakk vaka vakka 1. ümmargune puunõu, vakk vakatäüś`kaaru `pańti `katlahe Se 2. veimevakk inne ku jo 

vakk lät́s takah, siss inne lät́si noorõʔ, inne vakka säit‿tu̬u̬ noorigõ asõma arʔ Se Kos; pu̬u̬ĺpühä oĺl siss tu̬u̬ 

pulm lät́s, pühäbä lät́s siss tu̬u̬ vakk Se S 

`vakma vakkuʔ vakk vakkõ vaku villu vatkuma  

valahhuma valahhudaʔ valahhuss valahtu kerkimisel alla vajuma  

valama vallaʔ vala vali 1. (nõust) kallama punadsõʔ peediʔ, kuŕgiʔ, tińdiʔ ja `taari valõti pääle, kutsuti 

sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ Se Kov; üte `vi̬iga ̬ [ma] lähädi ärs‿seeneʔ, siss vali sõgla pääle Se Kos; latsõ `riśtmise vesi 

õ̭ks valõta õs hoobiss `maalõ Se Kos; teräv‿valõti `veelka `koɫɫo Se 2. tugevasti sadama, kallama `väega 

nakaśs `vihma valama, valama, poisit‿tuĺlik‿kodo, kõ̭iḱ hämmeʔ Se 3. kastma mäeʔ oĺlit‿talvõl `iädseʔ, 

`vi̬i̬ga vi̬i̬l [ma] vaɫi Se Kos 4. vormima  

vaĺatama vaĺataʔ vaĺatass vaĺat́ tainast õhukeseks rullima lavva pääl [ma] vaĺadi leevä ärʔ, noh höörüdi 

Se; leevä [ma] vaĺadi ärʔ, ilesti ärʔ, siss sai leeväl illośs ku̬u̬ŕ Se  

vald valla `valda vald maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ Se Kos 

valdaśs `valta valdast valdas  

`valgus ~ `valguśs`valgusõ `valgust valgustus, valgus  

`valgõ `valgõ `valgõt 1. (värvilt, värvuselt) valge; valkjas [te]`pühkeʔ iks hiist hiiŕor‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõʔ 

hobõsõʔ (rhvl) Se Kos; `valgit `heŕnit oĺl ni oĺl härmä`persit, `sääntsek‿kiriväʔ Se; niidi kapudaʔ oĺliv‿

`valgõʔ Se; ärmägu oĺliv‿`valgõʔ vai hahaʔ Se Kos; `ritku om katõsugumat̀́si, `mustõ `ritku ni `vaɫgiid Se; 

otsani vanast matõti `valgidõ `rõividõgaʔ Se; lepäst ja kõost sai hüä `vaɫgõ tuhk Se Kos 2. puhas 

kumardõdi sõ̭nnogaʔ, kumardõdi uma hõim, sugulasõ kõ̭iḱ ärʔ, siss sai tu̬u̬ pruut́ valgõst Se; käsi käe mõsk, 

mõlõmba`tahtvav‿`vaɫgõst Se Kos 3. valgustatud 4. (päeva) valgus reheʔ peśsi `valgõst (päevavalgeks) arʔ 

ja at́i üless arʔ Se; inne jüri`päivä `ḱauti jo kõrro kaŕah inne `vaɫgõt Se 5. valgevoolus  

`vaɫgõbakõnõ komp dem < `valgõ  

`vaɫgõkõnõ dem < `valgõ lasits om meil `valgõkõnõ, `väikokõnõ SeKov; lasits um sääne illośs `vaɫgõkõnõ 

Se Kov 
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valitsõma validaʔ ~ valitsõdaʔ valitsõss valit́s välja valima; vilistama kuniga poig es validsõ kedägi vi̬i̬l 

hinele [naiseks] Se Pop  

valitsuss valitsusõ valitsust ~ `vaĺtsuss `vaĺtsusõ `vaĺtsust riigivalitsus, -kord  

valladu valladu valladut vallatu  

vallalinõ vallalidsõ vallalist 1. lahtine, millegi külge kinnitamata tet́ti sääne ńardsust ritk, tu̬u̬ köüdeti 

sinnäv‿vallalidsõ pińgi `küĺge (lastemängust) Se Kos 2. avatud olekuga 

vallalõ 1. lahti, valla; vabaks `lambak‿kaḱik‿ket́iv‿vallalõ ja pagõsi kodo Se Kov; `käekesep‿`päśsi vaɫɫalõ 

ni oĺl Vaśso `vasta ah́o `nulka Se Kos; kuiss `vaesõstlatsõst vallalõ saasiʔ Se Kos; ku lina `häste oĺl är 

`aigunuʔ [pärast leotamist], siss võt́t `hinde vallalõ Se 2. kõhulahtisusest  

valla/maja vallamaja [nad] veivä muʔ vallamaja mano `pokri ärʔ Se  

vaɫɫa/vanõmb vallavanem  

valluss valusa valusat hele, ere; valge kua sõit́ hüä käe poolõ, tu̬u̬l sõrmuss kõ̭õ̭ lät́s valusabast ja 

`puhtabast Se Kos; kuuvalunõ ü̬ü̬ oĺl `väega valluss Se; mul pääväkene valluss sai, ku ma teid `näie Se| 

Vrd halluśs2  

vaĺmiss `vaĺmi vaĺmist ~ `vaĺmiss1 `vaĺmi `vaĺmist 1. varem olemas, hakkamas 2. küps, valminud  

`vaĺmiss2 indekl 1. lõplikku seisu või korda, lõplikus seisus või korras, valmis tehtud ku ma `tüt́rik oĺli, noh 

ni et vaest `poissa tulõ paja ala `kaema, sõ̭ss pańni `määntse `rõivatüḱü `aknõ ette ja `vaɫmiss (korras) Se 

Kos; `hammõ [ma] `umbli kat́sipooli kokko ja `oĺlgi `vaĺmiss Se 2. varem olemas, hakkamas 3. surnud ku 

iḿmiss `põŕssidõ mano `päśsi, sõ̭ss oĺl põrss suuh ja oĺl `vaĺmiss Se Kos; ku (kuuliga) `päähhä saanuʔ nii 

vaĺmiss olnukiʔ Se Kos  

`vaĺmist 1. lõplikku seisu või korda, valmiks aidah viläsalvõ kõrval tet́ti `mõŕsa `vaĺmist Se Kos; ku põdõ̭ŕ 

lü̬ü̬ ärʔ, sõ̭ss säe kirst `vaĺmist Se 2. surnuks haŕokõnõ ta sü̬ü̬ üiʔ, ta nutsutass vere arʔ ja [ kana] `vaĺmist 

Se Kov 

vaĺmistam(m)a vaĺmistaʔ vaĺmistass vaĺmiśt valmistama a `puɫmõ `aigu õ̭ks `ańti jal kõ̭kkõ jo midäss näil 

oĺl vaĺmistõt Se S 

vaĺmistumma vaĺmistudaʔ vaĺmistuss vaĺmistu küpsema, valmima  

valss valsu `valssu valkjas, hele (värvitoon)  

`vaĺtsuss vt valitsuss 

valu1 valu vallu valu, valutunne ku ḱaut, ku heĺot, sõ̭ss olõ õi vallu, a ku `paika jäät, magama `hiität, siss 

tegevä eläjä vallu ja `surma Se Pop; mam‿midägi eit‿ti̬i̬, ku valu pääle tulõ, siss istut arʔ kipõń`aigu Se| 

Vrd halu  

valu2 valu vallu valgus ma es saa valu pääle sukugi kaiaʔ Se Pop 

valu3 täiesti, puht vanast oĺl rõivass kõ̭iḱ valu linanõ Se; valu vaśk ju̬u̬sk `raatõ pidi Se Kos  

`valvma `valvaʔ valv vaĺv valva 1. salaja jälgima, valvama 2. surnu juures istuma ja kirikulaule laulma, 

surnut valvama  

valõtam(m)a valõtaʔ valõtass valõt́ valendama  
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vaḿmil vaḿmila ~ vamila vaḿmilat ~ vamilat perekond; suguvõsa  

vana vana vanna 1. ealt vana, pikaealine pääkaŕuss oĺl iks vanõb, kiä noid `lat́si rät́it́ Se Kos 2. kaua 

kestnud, ammu olemas olnud `vanna varikohe kõ̭iḱ lääväʔ, a `nu̬u̬rdõ varikohe lää äik‿`kiäkiʔ (vanadus 

ootab kõiki ees) Se Kos; [ma] pańni vanõmba räbigu pääle, siss saa õs mustass, ku lehm hannaga `rehke 

Se P 3. endine, kunagine, varasem peigmehe sugulasõp‿päädeti, vanna`mu̬u̬du [ma] `üt́li iks sajarahvass 

Se; ku tu̬u̬d vanna `aigu pandasi no elämä siss [ma] kumardasik‿kunigalõ kümme `vu̬u̬ri `jaɫga, taha ait‿
taha aiʔ Se Kos 4. halvaks läinud, kaua seisnud, riknenud 5. teatava vanusega, vanune ku jo [laps] viie 

`aaśtaga vana, toolõ anna es `kiäkiʔ [paastu ajal piima] Se Kos; kasvatagõs‿seo põrss ark‿katõ kuu vana 

Se Kos; ma oĺl i katõsa `aaśtakka vana, ku kaŕah alosti `ḱavvuʔ Se Kos 6. kahanev (kuufaas) 

7. vanainimene, vanur noʔ ei `peetä `paastu, mõ̭ni vana pidä Se Kos; pińgiʔ ommam‿meil `keŕkoh vanno 

jaost ja kiä ärʔ nõrgahhass Se 8. halvustavalt: va, igavene, kuradima kut‿tapõti ärt‿t́siga, siss süä hiideti 

katusõ pääle, `üĺti et vana varõss, sü̬ü̬s‿seo süä ärʔ Se Kos| Vrd vaa  

vana- (liitsõnas käänduvad sageli mõlemad osised) 

vanadõ/kodo vanadekodu no ommav‿vanadõkodoʔ, vanast oĺlip‿puhadeĺnäʔ Se Kos  

vana/esä vanaisa lat́silõ [ma] opassiʔ: ar‿tit‿tulgu ui õdagu, õdagu vanah‿haɫvas‿`sõitvaʔ Se Kos  

vana/imä vanaema vanaimäle om ka jago, viiess jago om vanaimäle Se; inne kutsuta as hainakõlgust, ku 

muʔ vanaima `eĺli, kutsuti tu̬u̬d ambaŕ Se Kos -inemine 1. vanainimene külä oĺl `lähkesel ja sääl 

vanainemine määnegis‿sõ̭not́ ja võt́t halu arʔ Se Kov; ammuss [ma] oĺli lat́s, nüüd vanainemine Se 

2. vanem naine, ämmamoor -inemisekene dem < vanainemine -juudass ~ -juudaśs -`juuda -juudast kurat, 

vanapagan vanajuudaśs tege reḱe, mu sõ̭saŕ pidä tuld Se Pop; vanajuudaśs lõpõt́ tu̬u̬ lehmä ärʔ Se 

Pop -kuri kurat, vanapagan  

vanakõnõ dem < vana| 1. ealt vana 2. vanake, vanur  

vana/mehekene dem < vanami̬i̬śs -mi̬i̬śs vanamees kaǵa vanami̬i̬śs om `haigõ, puhetõ pääle vaia `hoita 

rahakõist Se S  

vana/pakań -pagana -paganat kurat, vanapagan vana t́suratüḱk om jo vanapakań Se Kos -patt kurat, 

vanapagan vaest vanapatt timä (vaeslapse) kui arp‿`põrgohe veesiʔ Se Kos -rahvass endisaja inimesed 

vanarahvass kõ̭nõli, et kuuś nädälit ḱau `ku̬u̬ĺja kodo Se; nii om vanarahvass jo kõ̭nõlnuʔ ja tu̬u̬ om `õigõ 

kah Se -sitt kurat, vanapagan vanas‿sitak‿kävej‿jaanitulõl tuha asõmal Se; vanast käve vanas‿sita alastõ, 

nok‿käävä riśtiinemiseʔ Se; vanasita poig tõi käńgäʔ Se Kos; siss [sa] saat jälʔ ti̬i̬ pääle ja päset 

vanostsitust vallalõ Se Kos; vanasitt `riśti `peĺgäss Se Kos; edimätse reṕi lavva pääl oĺl üt́s vanasitt üteh 

otsah, tõõnõ vanasitt tõõsõh otsah Se Kos; kell kat́stõi·śskümme `ü̬ü̬se, siss ommaki vanas‿sitaʔ jalal Se 

Kos  

vanast vanasti vanast oĺlip‿pähnädse livvaʔ, väŕmidüj‿ja liĺlip‿pääl Se Sa; vanast `üĺti: `saaja ĺaat, `saani 

`kaetass Se Kos; vanast käve tińdimeheʔ Se Kos; a paṕil vanast olõ õs `õigust naist pitäʔ Se Kos  

vana/tikõ -tikõ -tikõt ~ -tigõhhõt kurat, vanapagan -tuńt kurat -`tüt́rik vanatüdruk  

vang vangu `vangu sang krõ̭õ̭nka oĺlis‿savist tettüʔ ja päält vaabadu punatsõss, `vanga es olõʔ Se V  

vańg vańgi `vańgi 1. vangistatu, vang jalagaʔ, lat́s üsäh, kraaḿ säläh, nigu vańgil‿lät́simi Se La 

2. (sisekohakäändeis) vanglasse, vanglas(t)  

vangukõnõ dem < vang  



281 

 

`vanhuss `vanhusõ `vanhust vanus timä om iks umma `vanhust pite `väega kõva Se 

vanik vanigõ ~ vanigu ~ vaniku vanikõt ~ vanigut ~ vanikut ~ vańk `vańkõ `vańkõt 1. (lille-, oksa)pärg 

2. setu neiu pidulik, helmeste ja litritega kaunistatud peaehe `tüt́riguh [ma] oĺli kirmassõh, oĺlis‿sõlõ i̬i̬h ja 

vanigup‿pääh Se; ku ma oĺli `mõŕsa, sõ̭ss oĺlik‿kõ̭iḱ vanigõp‿pääh ja siidiʔ Se Sa; mul olõ õiv‿vanikõt kaʔ, 

tõi siss [vanapagan] vanigõ ja `vaenõlat́s pańd vanigõ `päähhä Se Kos; `määntse vanigõ pääh, `määntse 

`ehtek‿kaalah oĺliv‿vanast kõrvulitsil Se Kos; a [sõrmus] mia pańd uma pää pääle, säält tuĺl kullanõ vańk 

Se Kos  

`vankri `vankri `vankrit, hrl pl hobuvanker hopõń hiit́ `auto ala, hopõń oĺl tüḱä, katõh palah ja `vankri oĺl 

katõh palah Se; `pańti midägi rasõhhust `vankrilõ pääle, kivi vai Se  

`vankrikõnõ dem < `vankri  

`vanma `vannuʔ vannuss `vannõ 1. vanduma, kiruma 2. needma  

vańn vańni `vańni vann  

vannaŕ vannare vannaret latern esä pańd vannare `maalõ Se J 

vańnikõnõ dem < vańn  

`vannonõ vanune kuu `vannonõ Se 

vannuk vannugi vannukit ~ vannõḱ vannõgi vannõkit vandesõna, kirumissõna; vandumine 

vannutamma vannutaʔ vannutass vannut́ ~ vanutama vanutaʔ vanutass vanut́ ~ `vantamma `vantaʔ 

`vantass vant 1.vanutama `seĺgevilladsõ villaguʔ, nu̬u̬k‿ka vanutõdi Se; `si̬i̬pi `pańti `rõivalõ pääle, sõ̭ss 

lät́s `vantamine rutumbahe Se; vanutamise katalka oĺl paĺlo laemb, `triiḱmise katalka oĺl nigu höörik puu 

Se; ma vannudi `rõiva arʔ Se; äǵli sälä pääl `vantõdi rõivass Se 2. vannutama  

vanutuss vanutusõ vanutust ~ `vantuss `vantusõ `vantust vanutamine  

vanõ(m)b vt vana  

vanõmb vanõmba vanõmbat 1. kirikuteener omma kerigu vanõmbaʔ vai toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja 

muidoki Se L 2. pl vanemad [ma] es läpe `ku̬u̬li minnäʔ, `suńdust olõ õs ja vanõmba panõ õs Se L; 

[lahkumisel vanematekodust] siss kumaŕd tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ, siss ańd suud ja 

jät́t jumalagaʔ Se; imäle leeväpät́s `üśkä ja esäle jummaĺ `üśkä, siss kumaŕd jäl tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ 

`jalga noilõ vanõmbilõ Se; kui vanõmbaʔ `üt́liʔ, nii tuĺl meil sõ̭nna kak‿kullõldaʔ Se Kos; vanõmba iks 

ańniva puhada lat́sil Se Ja; mi̬i̬v‿vanõmba ju̬u̬ us, mi̬i̬v‿vanõmba suidsuda as Se Kos  

`vaoma `vaodaʔ vaoss `vaio vajuma tu̬u̬ reĺdsine põrmad oĺl kõ̭iḱ `vaonuʔ Se  

`vaotama `vaotaʔ `vaotass vaot́ vajutama paaba mõśk iks latsõ ja nulganaist ja mitu `tuńni vaot́ ja `vihtõ 

sannah Se  

`vaotuss `vaotusõ `vaotust vajutav ese, vajutis  

varahhappa varem varahhappa hiideti õdagult magama, hummogult `varra `tuĺti üless Se Kos; ku [lehm] 

kaŕast `maahha jääss, siss tõõsõ hummogu om [perenaine] varahhappa hoolõh Se Kos 

varahhinõ varahhitsõ varahhist varajane; varane timä iks tuĺl seo varahhitsõ puśsigaʔ Se; tiiäk‿kas `Maaŕ 

a ka ĺa tt taa varahhitsõga (varase bussiga) vai ĺatt `iltsõpaga? Se Kos 
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varanduss varandusõ varandust vara, varandus lääsis‿su varanduss ka tuuɫõ `taiva `nõ̭alõ, sõ̭ss jääsis‿sa 

kaʔ ni `vaesõst ku maʔ olõ Se J 

varandusõkõnõ dem < varanduss  

varass `varga varast varas sa olt `vargavaht́, vahi no aida`kiśkjit saʔ Se Kos; varass jätt vajagi `saina, a 

tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ Se Kos 

varastam(m)a varastaʔ varastass varaśt varastama külä `laḿbit [ta] varaśt, taṕp ja sei Se  

varatnik varatniga varatnikka krae mul om pant nahanõ varatnik [palitule] Se 

varb varba `varba varb, ritv| Vrd varv  

varbakõnõ dem < varb| metallvarras  

varbass `varba varbast varvas huśs `oĺlgi śaal ja puri `varbalõ Se Kov; ku `kunna `näede hämme ṕaal, 

üldäss, et `varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺm Se; `oĺti nätäĺ `aigu sääl `rossõ vi̬i̬ seeh, jalaʔ hämmeʔ, vot mille 

`varba `vaihhe oĺlin‿nii niɫõnuʔ nigu veridse oĺliʔ Se Kos  

`varblanõ `varblasõ `varblast varblane  

`vaŕgil vargil  

`vaŕgilõ vargile 

`varguisi vargsi, salaja vanaduss tuĺl mano `varguisi Se Kos  

`varguss `vargusõ `vargust vargus  

vari vaŕo `vaŕjo 1. vari; ebaselge kujutis kaŕalatsõm‿mõõdi umma `vaŕjo, et mito jalatäüt saa, ku viiś 

jalatäüt sai, siss oĺl vari `lühkene, oĺl vaia kari kodo aiaʔ Se; mak‿kai ḱulʔ, et vari pilgahtu lumõ pääl Se 

2. varjuline koht; varjualune saadoriga vaŕo alt śaalt võta kesvä`oĺgi õdagust lehmäle ette Se  

varik varigo varikot metsatukk `vanna varikohe kõ̭iḱ lääväʔ, a `nu̬u̬rdõ varikohe tagasi lää äik‿`kiäkiʔ 

(vanadus ootab kõiki ees) Se Kos 

varik/t́sirgukõnõ metsvint  

varima vaŕriʔ vari varõ eemale hoidma, vältima; varjama no `väega varitass, naistõ`rahvat‿taha õim‿

meestega üteh `sanna minnäʔ Se; viiśeńa `päivä variti elopõĺv, et maad `siäku uit‿tu̬u̬l pääväl Se  

variss varisa varisat varjuline  

`vaŕjama vaŕadaʔ `vaŕjass vaŕaśs varjama  

vaŕo/alonõ (seinteta) kerge ehitis, varjualune ait ja vaŕoalonõ `vaihhõl, vaŕoalosõ `sainu kutsuti saadorik 

Se -`kaetuss -`kaetusõ -`kaetust peegel ńao poolõst `tihka aiʔ vaŕo`kaetusõ pääle kaiaʔ Se  

`varra vara sa jäät `varra läsäss Se Pop; mat‿`tehnä õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi 

poolõst `peetäss üleväh Se Pop; hummogult `tahtu us tu̬u̬d latsõkõist ni `varra üless aiaʔ Se Kos  

varrass `varda varrast kudumisvarras [ma] võt́i `vardaʔ ja `naksi `poĺmma õ̭nnõ nii piĺli `langa Se; 

traadidsõ `vardaʔ Se 
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vars varsa `varsa varss meil esä pidi kotoh mäŕri ja `varsu kasvat́ Se  

vaŕs varrõ vart vars kel oĺl vähäp ahi, tu̬u̬l oĺl löhep aholuvva vaŕs Se Kos 

varsakõnõ dem < vars  

`vaŕssi, `vaŕssimi vt `vaŕjama 

varv varva `varva varb, ritv vü̬ü̬d ka [ma] koi, niisamatõ pańni varva pääle, üt́s lang alt ja tõõnõ päält Se| 

Vrd varb  

varõss varõsõ varõst vares kut‿tapõti ärt‿t́siga, siss süä hiideti katusõ pääle, `üĺti et vana varõss, sü̬ü̬s‿seo 

süä ärʔ Se Kos  

varõss/jalg 1. taim: varesjalg 2. harimalk 

vasigakõnõ dem < vasik taĺvinõ vasigakõnõ oĺl, jäi `haigõst, väriśt ja lei halu `sisse Se L 

vasik vasiga ~ vasigõ vasikat ~ vasikõt ~ vaśk `vaśka `vaśkat vasikas vaśk vai lammass, mia tapõti 

`maalõ, tet́ti süĺdiʔ Se  

vasinõ vasidsõ vasist vaskne tu̬u̬ oĺl vasinõ vai karranõ truba Se  

vaśk1 vt vasik  

vaśk2 vasõ `vaskõ vask eläjä lööväs‿siĺmä `sisse, ku omma vasõ `ńaolitsõʔ Se Pop; valu vaśk ju̬u̬sk `raatõ 

pidi Se Kos  

`vaśklanõ `vaśklasõ `vaśklast 1. vaskuss 2. herilane, vapsik  

`vaśma `vaśsiʔ vaśs `vassõ vaśsi sassi või segi ajama  

`vaśna `vaśna `vaśnat leivaküna `vaśna oĺl ilma jaloldaʔ Se 

vass vassa `vassa pikkusmõõt: vaks `mulgi mi̬i̬śs leśat́ koobah, sääl oĺl iks üt́s vass vahet ku suuŕ kuuli 

pala sattõ Se Kos  

vassaŕ vasara vasarat 1. haamer, vasar 2. nokk  

vaśt võib-olla, vahest ku üt́s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaśt `joudanu ark‿kistutaʔ Se Kos| Vrd vaest  

`vasta 1. (asendilt) otse vastas, kohakuti 2. vahetusse kokkupuutesse; pihta, külge `käekesep‿`päśsi vaɫɫalõ 

ni oĺl Vaśso `vasta ah́o `nulka Se Kos; t́sura lei kiŕbidsäga ust `vasta Se J 3. osutab liikumist mingis 

suunas ku `ku̬u̬ĺjaga mindäss ja meesterahvass tulõ `vasta, sõ̭ss saa meeste `ku̬u̬ĺjass takah Se Kos; esä 

sõ̭ss astuss ti̬i̬d piteh, puttu kaśs `vasta Se Kos 4. väljendab vastumeelsust, vastuseisu või vastupanu 

5. vältimiseks, tõrjeks; raviks, toeks sajah oĺl truuśka, kiä `mõistsõ lukõʔ (sõnuda) nõia `vasta Se Kos 

6. osutab pakutava võtmist oma valdusse ku `Maaŕa `vasta võta aiʔ, siss ḱulʔ lähä pää pääle vette vai 

kabla `otsa (poon enda üles) Se 7. (vahetult) enne `vasta `vihma [ma] oĺli iks väsünüʔ Se 8. (millegagi või 

kellegagi) võrreldes, võrreldav kae määne oĺl siss elo `vasta setä ello Se Kos; ku `uhkõhe ḱaudass no 

`vasta vanna `aigu Se Kos 9. kellegi poole pöördudes; kellelegi reageerides vastuseks ku külveti, sõ̭ss `üĺti: 

õ̭ńnista jummaĺ, a `vasta vaia üldäʔ: annaj‿jummaĺ Se Kos 10. tõttu, pärast a no ommak‿kõ̭iḱ nu̬u̬l‿lätteʔ 

ärk‿kuiunuʔ, tiiäm‿mille `vasta Se Kos 

`vasta/jõ̭ht́ -jõ̭hi -`jõ̭ht́i vastumürk  
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vastaline vastalidse vastalist vastu olev, vastane  

vastanõ vastadsõ vastast vastne, uus ku inne `taĺsipühi, inne vastast `aaśtakka kolm `vu̬u̬ri jo puu härmäh 

om, sõ̭ss saa iks vilä suvi, leevä suvi Se Kos| Vrd `vahtsõnõ  

vastatside ~ vastatsidõ vastamisi mi̬i̬k‿kõrro `kaŕksiʔ, katõgese vastatside Se 

vatsk vadsa `vatska karask ku tuli `paĺli tagapu̬u̬l, edepu̬u̬l küdseti `vatsku Se Kos; innevanast oĺl vatsk Se  

vatt vatu vattu vaht [te] `pühkeʔ iks hiist hiiŕo r‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõ hobõsõʔ (rhvl) Se Kos 

vat́t vat́i vat́ti vateeritud kuub, jope  

vatutama vatutaʔ vatutass vatut́ vahutama  

vatõŕ vadõri vadõrit vader| Vrd vadõŕ  

vau koera ulgumishäälitsus  

`vaugma `vauguʔ vaug vauǵ vaugu uluma, kiunuma  

vebru˛ar vebru˛ari vebru˛ari veebruar `kündlepäiv om eloiä viiel`tõiśkul vebru˛aril (vana kalendri järgi) 

Se 

vedeläppä nõrgemalt, lõdvemalt  

vedelähe lõdvalt vedelähe ripõndõllõt hällü küleh, sõ̭ss võit `maalõ kas‿sataʔ Se 

vedro/rattaʔ pl vedruvanker meil oĺlil‿lineikaʔ vai lavvarattaʔ, vedro rattaʔ oĺliʔ iks esiʔ Se -trośkaʔ pl 

vedruvanker -`vankriʔ pl vedruvanker  

vedõ̭ŕ vedro `vetro 1. vedru a vanast olõ õs kerigu ussõl naid `vetra Se Kos 2. pl vedruvanker  

vee vee veed lõim  

`veelka `veelka `veelkat tuulimasin `veelka oĺl teräpuhastamise maśsin Se; teräv‿valõti `veelka `koɫɫo Se; 

`veelkal oĺl ka koɫo nigu kivi man Se  

veerekene dem < vi̬i̬ŕ  

veerine veeridse veerist äärne  

veerits veeridse veerist serv, äär näiol om kõrik kõrraline, veerits viieperäline (rhvl) Se  

veerütäm(m)ä veerütäʔ veerütäss veerüt́ veeretama poisik‿`koŕssi `tüt́rige käest munnõ ja lät́sim‿munnõ 

veerütämmä Se Sa  

`veet́kese pisut peräst [ma] tambõ nu̬u̬k‿kańõbi jälʔ `huhmrõh arʔ, pańni `veet́kese vett, sõ̭ss sai määts Se J 

vehmeŕ `vehmre vehmerd ais ku vanast oĺl rassõ`jalgnõ naańe, sõ̭ss imä üteĺ jo: käügu ui üle ri̬i̬ `vehmre, 

käügu ui üle ratta `vehmre Se V; hobõsõlgi oĺlih‿hiireʔ, vehmerde `vaihhõlõ laśk `maalõ Se; ku [rase 

naine] üle `vehmre `astsõ, siss oĺl latsõl hainalosõ tõbi man Se; ku sajaʔ oĺliʔ, siss oĺl suuŕ keɫɫ ja `ümbre 

kaala kelläh‿hobõsõl, suuŕ keɫɫ oĺl köüdet `vehmre `küĺge Se 

vei vt `vi̬i̬mä 
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veideb ~ veidemb vt veidüʔ 

veidebä ~ veidembä vähem oĺl koĺmi lehmi, aga `piimä oĺl veidebä süvväʔ ku noʔ Se; tu̬u̬ mäe pääl oĺl 

kuuś inemist veidebä Se Kos 

veidikese veidike, pisut [mees] lätt veidikese edesi, puttu pini `vasta Se Kos| Vrd veid́okõsõ, veidükese, 

`veit́kese 

veid́o vähe, veidike `veit́kese `mińti ni keerahhudõdi `väega veidó Se; hüvvä tege veid́ot‿taa viin, 

inämbjago õ̭ks `halvust Se Kos| Vrd veidüʔ  

veid́okõsõ veidike ku iks veid́okõsõ heĺotat, siss iks saat rahha Se Pod; timä oĺl liisnalt sikõʔ, olõ õs 

veid́okõsõ sikõʔ Se| Vrd veidikese, veidükese, `veit́kese  

veidüʔ `veitü `veitüt 1. vähene kogus 2. vähe, veidi ti̬i̬ tü̬ü̬d paĺlo vai veidüʔ, aga ütte `mulda läät kõiḱ Se| 

Vrd veid́o  

veidükene veidi, vähe  

veidükese veidike |Vrd veidikese, veid́okõsõ, `veit́kese 

vein veini `veini vein mat‿ti̬i̬ külʔ `veini Se 

`veit́kese vähe, veidike tsõõrih ka olõ õs kavvakõsõ, `veit́kese`mińti ni keerahhudõdi `väega veid́o Se Kos; 

ku `kuurnigat‿tet́ti rõõsa piimägaʔ, siss `pańti seppä mano, `laśti nõstaʔ `veit́kese ni `pańti munnõ Se| Vrd 

veidikese, veid́okõsõ, veidükese  

velekene dem < veli  

veli vele `veĺjä vend koɫmõgese veleʔ `eĺleväʔ Se Pod; sõ̭saŕ anna as munakõist velele Se Kos  

velidseʔ pl velitside velitsiid vennaksed  

vene vene venet vene (keel)| Vrd vinne  

veneläne veneläse veneläst venelane veneläisil oĺlip‿päternäʔ Se| Vrd `vindläne  

veo/maśsin veoauto  

vere/annoḿ vereanum  

vereh `veŕde vereht virre `taari `pańti pääle terile, sõ̭ss kutsuti `veŕdega teräʔ Se Kos 

vere/jõgi verejõgi -jõ̭hvtitüss -jõ̭hvtitüse -jõ̭hvtitüst veremürgitus -ḱakk verikäkk -ku̬u̬k õhuke verileib 

verest tet́ti vere `ku̬u̬kõ ja vere ḱakka Se Ts -`laśkja -`laśkja -`laśkjat aadrilaskja  

veretämä veretäʔ veretäss veret́ punetama 

vere/vatsk veripannkook noʔ küdsetäss vere`vatsku Se Kos; no `võetass kõ̭õ̭ verd, tetäss vere `vatsku Se 

Kos  

verevä/`nakriʔ pl -`nakridõ -`nakrit punapeet verevä `nakrit `tsaetuisi [ma] pańni sinnä taari `sisse ja 

`kuŕki lõigi kaʔ ja sibulat ka kiä saĺl (jutt paastutoidust) Se Kos; oĺl rohekõnõ, koh `tsae ti peeńokõsõss 

`väegaʔ verevä `nakriʔ Se Kos; paastu `aigu oĺl õgal ütel verevä `nakriʔ Se  
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veri vere verd veri haŕokõnõ sü̬ü̬ üiʔ, ta nutsutass vere arʔ ja [kana] `vaĺmist Se Kov; mu imä laśk 

soonõverd, [ma] `peĺksi et arj‿ju̬u̬sk no veri kõ̭iḱ Se Kos  

verine veridse verist verine kat́s `tüt́rikku, mõlõba paĺastõ `jaɫgugaʔ, siss noidõ rüä `kandsagak‿kõ̭iḱ oĺlij‿

jalav‿veridseʔ Se Kos; `varba `vaihhe oĺlin‿nii niɫõnuʔ nigu veridse oĺliʔ Se Kos  

veri/paisõh veresegune mädapaise  

veri/vallanõ verivallatsõ verivallast nahaaluse verevalumiga kaetud käe oĺli ärä löönü siist verivallatsõss 

Se 

verolakõnõ verolakõsõ verolakõist jäme nöör hangugat‿tet́ti sääne verolakõnõ, siss `pü̬ü̬rti sedä`viisi 

keeruss, tet́ti päternäʔ Se Kos  

`veŕpjäss `veŕpjä `veŕpjät punakas  

verrev verevä verevät punane `sukmańni oĺlim‿mustaʔ, `proimidõ mano `pańti verrev siid́ Se Ts; räṕikul 

oĺl kat́s `pruńti, `jäĺki `pańti kaarusõ sälä pääle, verrev ja haĺass, kaarusõ oĺliv‿verevät ja haĺast Se Ts; 

verevät‿tuɫba, `vaɫgõ ait? – hani Se Kos; Maaśo oĺl iks verrev lehm Se Kos; vanast `koeti `väega ilosaʔ 

`juńtlikatsõʔ ṕuksiʔ, `valgõ ja verrev ja sinine Se 

verst versta `versta pikkusmõõt: verst (1066,78 m) lät́s sõ̭ss mehe˛esä sügüse Pelikov̀va kat́skümmend 

`versta hainamaa pääle `hainu `tu̬u̬ma Se Kos  

vesi vi̬i̬ vett 1. vesi vanast oĺlip‿pańgip‿`puitsõʔ, rassõ oĺlin‿nii et es jovva vett tuvvaʔ, ärv‿vettüʔ, `vi̬i̬ga 

vettü ärʔ, ku `määntse `tõrdu oĺli otsah Se Sa 2. veekogu ku `Maaŕa `vasta võta aiʔ, siss ḱulʔ lähä pää 

pääle vette vai kabla `otsa (poon enda üles) Se 3. silmavesi, pisarad  

vesilde vesiveski jõul teŕri vesildes‿surbuti Se  

vesi/likõ -likõ -likõt täiesti märg  

vesine vesidse ~ vesitse vesist vesine koh oĺliv‿vesidse niidü hainamaaʔ, [ma] pańni lakad́sij‿`jaɫga Se  

`veśki `veśki `veśkit (vesi)veski vaja `veśkile minnäʔ, vaja teräʔ esi jahvataʔ Se Kos  

veśki/koda (vesi)veski alumine korrus  

`veśkivi `veśkivi `veśkiv́vi vesiveski  

veśsel veśselä veśselät lõbus timä mõist lauldaʔ ni kõ̭kkõ, `väega veśsel inemine Se Kos  

veśsim vesimä vesimät tööriist puuesemete õõnestamiseks: künakirves [me] võt́it‿tu̬u̬ vesimä ja kaibiʔ sis 

livva lohokõsõp‿puu `sisse Se Kos  

vet küllap, eks vet `t́siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte riśti `küĺge Se Kos 

veteĺvedelä vedelät 1. mitte paks, vedel 2. lodev, lõtv ku [me seal] karvat‿tulidsõ `vi̬i̬ga võt́iʔ, siss sai liha 

veteĺ Se  

`vetro vt vedõ̭ŕ 

vettümä vettüdäʔ vettüss vettü vettima vanast oĺlip‿pańgip‿`puitsõʔ, ärv‿vettüʔ, `vi̬i̬ga vettü ärʔ, ku 

`määntse `tõrdu oĺli otsah Se Sa  
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videlem(m)ä videldäʔ videless videĺ 1. maas lamama, laisklema toro oĺlis‿`sääntsem‿mustaʔ, `sainu pite 

videliʔ, vanast külmätedi neid Se Kos 2. hulkuma angõn‿nigu meile vanast `ańti (peksti), sõ̭ss kaek‿ku lää 

eik‿külä `aidu pite latsõv‿videlemmä Se Kos 

vidämä vitäʔ vidä vidi viä 1. vedama, enda järel tõmbama; tassima ku sitta `veeti ja `talgoh `oĺti, sõ̭ss 

pasa`laḱja jäi kõ̭kõ perämätse `ku̬u̬rmagaʔ Se Sa 2. kangalõimi käärpuudele ajama, käärima munõvoori oĺl 

määne kolm neli kerd, piost saa õiv‿vitäʔ `langa Se; räṕik oĺl pu̬u̬ĺviɫɫanõ, niidiga veet, a `viɫɫa koet `sisse 

Se 3. õnnestuma  

viga via vika viga, häda tu̬u̬ naańe oĺl rassõ`jaɫga ja rehke tu̬u̬ huśsi arʔ ja latsõkõsõl om suuŕ viga man Se 

Sa; ku vanast oĺl rassõ`jalgnõ naańe, sõ̭ss imä üteĺ jo: käügu ui üle ri̬i̬ `vehmre, käügu ui üle ratta `vehmre, 

`lasku ui `kaśsi läbi `jalgu, sünnüss lat́s `ilma, sõ̭ss latsõl paĺlo viku Se V; oĺl vika minijide man, oĺl vika 

iḿmi man Se Kos  

vigalanõ vigaladsõ ~ vigalatsõ vigalast vigane, haiglane (olend)  

vigalinõ vigalitsõ vigalist vigane täl oĺlij‿jaɫav‿vigalitsõʔ, sedä`mu̬u̬du `jaɫguga `lapsõ Se 

vigurinõ viguridsõ vigurist vigureid täis, kaval  

vigõ̭ĺvigla `vikla hark `väikesev‿viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ, noidõgal‿`laotõdi sitta Se  

viha viha vihha 1. viha, vihavaen kuiss sa piät vihha, mi̬i̬p‿`präädi ka üteh, saa õs vihha pitäkiʔ Se Kos; 

kuŕ alõ õ̭ks keṕpi [ma] kopuda, vihalõ `nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh (rhvl) Se 2. ussi-, maomürk  

vihakõnõ dem < viht kual latsõl oĺliʔ sälä pääl tuŕo pääl haŕasõʔ, sõ̭ss `vi̬i̬di `sanna, `pańti haŕastõ pääle 

laṕikõnõ, tet́ti seebiga kokko, sõ̭ss vihakõsõga`tassakõistõ soputõdi Se P  

vihalinõ vihalidsõ vihalist vihane  

vihanõ vihatsõ vihast vihane  

vihanõm(m)a vihadaʔ ~ vihanõdaʔ vihanõss vihasi vihastuma, vihaseks saama `poiskõnõ vihasi ärʔ ni lät́s 

aida aɫa Se Kos 

vih(h)aśs vihasõ vihast vihane, kuri vihaśs joodik `omgi vihaśs kaʔ Se; iḿmisel oĺlip‿`põrsaʔ ja iḿmiśs nii 

vihhaśs ku Se; mõ̭nõl oĺl vihaśs t́siga, ai `hindäle `küĺge Se  

vihk vihu `vihku vihk tu̬u̬d `pestüt `vihku [ma] rapahhuti ka vi̬i̬l, teŕri inäp tulõ õs, siss `viśksi kõrvalõ Se  

vihm vihma `vihma vihm `vasta `vihma [ma] oĺli iks väsünüʔ Se; munõvoori jäl oĺl hainamaa tahe kaʔ, ku 

oɫõ õs `vihmu suvõl Se Kos 

vihmakõnõ dem < vihm  

vihmanõ vihmadsõ ~ vihmatsõ vihmast vihmane ku vihmanõ ilm oĺl, `aeti ärmäk `kaskalõ pääle Se Kos 

vihma/vagõĺ vihmauss -vesi vihmavesi  

viht viha `vihta (sauna)viht `ait́umma sanna`küt́jäle, sau`sü̬ü̬jäle, vi̬i̬`tu̬u̬jalõ, viha`haudjalõ Se V; [ma] üt́si 

viha (ühe viha kaupa) `pesse Se; nigu padi tet́ti, `pańti viht sinnäp‿pad́ass [surijale] Se S; `vihtu iks tetässki 

inne jaani`päivä Se Kos; mi̬i̬l‿lät́si `Maaŕaga `vihta (vihtu tegema) Se Kos 
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`vihtma `vihtuʔ viht viht́ ~ `vihtõ vihu vihtlema paaba mõśk iks latsõ ja nulganaist ja mitu `tuńni vaot́ ja 

`vihtõ sannah Se 

vi̬i̬- 1. vett sisaldav 2. veest tingitud, veega seotud  

viidik viidike viidiket viidikas  

viie vt viis2, viiś1 

viiegese viiekesi ku mi sääl kupidsa pääl viiegese `kaŕksi tsõõrih Se; `kargusõ oĺlivaʔ, karati kolmõgese, 

nellägese, viiegese, `tüt́riguk‿`kaŕ ksiʔ Se  

viiess viiendä ~ viiedä viiendät ~ viiedät viies vanaimäle om ka jago, viiess jago om vanaimäle Se  

vi̬i̬l veel, alles `tüt́rik vü̬ü̬ `päitest teḱk riśti, süläśs vi̬i̬l `päitehe Se 

`vi̬i̬mä viiäʔ vi̬i̬ vei viima timä vi̬i̬l viiänüss (oleks viidud) ärʔ, ku `Maaŕa ülnüʔ, et timä eik‿kasi imp Se; 

vaest vanapatt timä (vaeslapse) kui arp‿`põrgohe veesiʔ Se Kos; `kütke sann, veege repäń`sanna Se Kos; 

[te] tarõp‿pühit arʔ, `asku veegu ui inne `vällä, ku mullõ ülgeʔ Se 

viimäne viimätse viimäst viimane  

viimäte viimaks, lõpuks a viimäte kaen‿no viimäte vi̬i̬l [sa] läät kińniʔ, et kaŕust peśsiʔ Se Kos 

viin viina `viina 1. alkohol: viin ku oĺl ainuss uma kua, siss toolõ [ma] tei ark‿ka voorikõsõ `viina Se Kos; 

[ma] võt́i asuniga `viina Se 2. pl kihlused innek‿`ḱauti kośah, sõ̭ss `peeti nu̬u̬s‿suurõv‿viinaʔ. õ̭ks nii pruudi 

kotoh oĺl tu̬u̬. sõ̭ss kutsuti jo noid sugulaisi kah, noid mehe sugulaisi ja `ańti jo noid `ańdiid Se  

viina- viina sisaldav; viinaga seotud viina pŕaag teḱk jalat‿`tervest, viina kohetuss Se 

viina/koda viinaköök  

viinakõnõ dem < viin a paṕp oĺl ka sääne et viinakõist `tahtsõ Se Kos  

viioĺ viioli viiolit viiul  

vi̬i̬/paariʔ pl kaelkoogud koos ämbritega -pago veekeeris vi̬i̬pago om ku vesi käüse kõvastõ, aja `mullõ 

üless Se V -piim kohupiima säilitusvesi kohopiim `pańti vi̬i̬ `sisse, tu̬u̬ oĺl vi̬i̬piim Se  

vi̬i̬ŕ veere vi̬i̬rt äär, serv, veer mi `väega ti̬i̬ veereh `eĺliʔ Se Kos; kõ̭iḱ havvip‿`püüki uja veereh Se; velel‿

lät́siv‿`vi̬i̬rde ja pet́ivä timmä [mere] `vi̬i̬rde Se Pod  

`vi̬i̬rde äärde, kõrvale  

`vi̬i̬rdümmä `vi̬i̬rdüdäʔ `vi̬i̬rdüss `vi̬i̬rdü veerema tat́t (puravik)`vi̬i̬rdü sälä pääle, nii `väega `kuiviʔ 

(seente kuivatamisest) Se Kos  

`vi̬i̬rmäne `vi̬i̬rmädse `vi̬i̬rmäist tähtsusetu, kõrvaline; äärmine  

viiroline viirolitse viirolist viiruline  

viis1 viiso `viiso viisk vanaimä ma olõ puu `ku̬u̬ri `viisaga kaŕah käünüʔ Se Kov; viisoʔ oĺlip‿`pakladsõʔ, 

ruttu joht kakku us nu̬u̬v‿viiso Se Kos; haina `aigu iks oĺliv‿viisoʔ Se 
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viis2 viie viit viis, mood lammass tulõ õik‿`kuagi viiel tulõ seest `vällä Se  

viiś1 viie viit arvsõna: viis kad́a meil oĺl noʔ `pi̬i̬tre paast kaʔ viiś nädälit Se Kos; mis oĺl `lamba hiigat‿tu̬u̬ 

vill ku̬u̬h, tu̬u̬d `villa `võidsõ [sa] `hoitaʔ viiś`aaśtakka Se Kos  

viiś2 viisi viit lauluviis, meloodia  

viiśeńa viiśeńa viiśeńat ~ viiśeńa/päiv apostliku õigeusu kiriku tähtpäev: 14. september, 

ristiülendamispäev sügüse oĺl üt́s praaśniga päiv, kutsutass viiśeńa Se; viiśeńa `päivä variti elopõĺv, et 

maad `siäku uit‿tu̬u̬l pääväl Se  

`viisi kaupa, haaval, kombel mõtst́siaʔ tulõva paŕgi`viisi Se 

viiś/kümmend viiskümmend  

`viiśmä `viisiʔ viiś`viise viisi viitsima  

viisokõnõ dem < viis1 viisokõsõk‿`küĺmi jala `küĺge Se 

viiso/nõgõĺ luu- või puunõelik viisu punumiseks, viisuluda mul vana viiso nõgõ̭ĺ om, `tu̬u̬gak‿kapuda 

`kundsõ ja nõ̭nnu paranda, toolõ `kuḿpihki aja langa `perrä Se Kos 

viiś/sata viissada tu̬u̬ soola pu̬u̬t maśs viiśsata Se Kod -`tõiśku (mõlemad osised käänduvad) viisteist 

`kündlepäiv om eloiä viiel`tõiśkul vebru˛aril (vana kalendri järgi) Se 

viiś/tõi·śs/kümme ~ viiś/tõi·st/kümme viisteist viiśtõi·śskümme hobõst ka oĺl mu sajah Se Kos  

`viitmä `viitäʔ viit `viitse viidä viitma, aega raiskama  

vi̬i̬/tõbi vesitõbi -tõbinõ vesitõbine  

`viitümä `viitüdäʔ `viitüss `viitü kuluma, raisku minema  

vikaht́ vikahti vikahtit vikat tõug niideti iks vikahtigaʔ Se Kos  

vikaht́/kaaŕ vikerkaar  

vikuŕ viguri vigurit vigur, nõks, kaval trikk a veĺlil uma vikuŕ, velel‿lät́siv‿`vi̬i̬rde ja pet́ivä timmä [mere] 

`vi̬i̬rde Se Pod 

viletsüss viletsüse viletsüst viletsus  

vili vilä `viĺjä 1. teravili; terad võhlul vinü üiv‿vili ja kadõl kasu uik‿kari Se; ku ḱago tulõ `vitsa, siss saa 

`viĺjä paĺlo Se Kos 2. viljapõld  

vilistämmä vilistäʔ vilistäss viliśt vilistama  

vill villa `villa lambavill villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ Se; kariʔ omman‿nu̬u̬, kes `rõivalõ ja 

villalõ ajavam‿mulgus‿`sisse Se; näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺgist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se 

Kos; mis oĺl `lamba hiigat‿tu̬u̬ vill ku̬u̬h, tu̬u̬d `villa `võidsõ [sa] `hoitaʔ viiś`aaśtakka Se Kos; lööväk‿karis‿
`sisse, `lõikasõ villaʔ arʔ Se Kos  

viĺl viĺli `viĺli rakk, vill  
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villak villagu villakut villane jalarätt `seĺgevilladsõ villaguʔ, nu̬u̬k‿ka vanutõdiʔ Se; mul jalaʔ oĺlin‿nigu 

kuniga kasuga seeh noidõ villakidõgaʔ Se Kos; ma vi̬i̬l `pannu teid Pelikov̀va hainalõ `ḱauma, küls‿siss 

`naanut‿`tiidmä, mis om viɫɫak ja mis om tü̬ü̬! Se Kos; villaguk‿`koeti, `pańti üt́si sukka, siss nii näʔ oĺliʔ 

`ohkukõsõʔ Se Kos  

viɫɫakõnõ dem < vill lammass võt́t umav‿viɫɫakõsõ `śaĺga ja lät́s `kõ̭õ̭ga edesi, jää äs tarrõ es kedägi Se Kr  

villanõ villadsõ villast villane `seĺgevilladsõ villaguʔ, nu̬u̬k‿ka vanutõdi Se; räbigu oĺlik‿`koedu 

`niite päält, villadsõga oĺlik‿`koedus‿`sisse Se  

villa/`veśki villaveski  

villõ villõ villõt vinge, vilu 

vilo vilo villo vilu, jahe ja päikesevarjuline koht `päivä tüḱevä paadi aɫa `viɫɫo [vähid] Se V 

vilt́ vildi `vilti viltsaabas 

vilä- teraviljaga seotud, teravilja sisaldav, vilja- aidah viläsalvõ kõrval tet́ti `mõŕsa `vaĺmist Se Kos; ku 

inne `taĺsipühi, inne vastast `aaśtakka kolm `vu̬u̬ri jo puu härmäh om, sõ̭ss saa iks vilä suvi, leevä suvi Se 

Kos; vilä`taari parhillaʔ ka tetäss Se Kos 

viläkene dem < vili ma näi `vaiva taad viläkeist `kokko nõstõh Se 

viländ tüdimuseni küllalt, villand `soelõ saa õil‿`laḿbit viländ Se| Vrd vinäld 

viḿp viḿbi `viḿpi 1. ritv 2. lõnga katkemiskoht peeńokõnõ kotuss langal tu̬u̬ om viḿp, nakat kudama, tu̬u̬ 

`arki kakkõss Se  

`vindläne `vindläse `vindläst venelane ~ `vinläne `vinläse `vinläst 1. venelane vanaesä oĺl `vinläne, oĺl 

`Maaslova küläst Se Kos; innembä oĺlil‿linarabahhajak‿kõ̭õ̭ `vinläseʔ Se; `vindläse `üt́lip‿päternäʔ, mi̬i̬ʔ 

iks kut́si viisoʔ Se Kos 2. Punaarmee üte poolõ pääl oĺl `vinläne, tõõsõ poolõ pääl oĺl śaks Se Kos| Vrd 

veneläne  

`vindsõ `vindsõ `vindsõt vintske, visa  

`vingma `vinguʔ ving vińg vingu vinguma, hädaldama, virisema  

`vinläne vt `vindläne  

`vinnama vinnadaʔ `vinnass vinnaśs vedama, tirima  

vinne vene(pärane), venelastele omane sa võtat vinne miniä Se Kos; sa vinne ki̬i̬lt mõista aiʔ, sa `jääde 

hät́ti Se; mul oĺl vinne `mu̬u̬du leier Se; meil oĺl vinne `mu̬u̬du höörik hu̬u̬v́ Se| Vrd vene  

`vinnümä `vinnüdäʔ `vinnüss `vinnü ~ vinümä vinnüʔ ~ vinüdäʔ vinüss vinü 1. venima, pikenema naistõ 

`saapa oĺlir‿resenkidõgaʔ, nu̬u̬ resenka `vinnüʔ, olõ õs `nü̬ü̬re Se Kos; võhlul vinü üiv‿vili ja kadõl kasu uik

‿kari Se 2. kleepjat ollust eritama (halvaksläinud piimast) vanast olõ õs maśsiniid ja siss nakaśs `vinnümä 

kah tu̬u̬ [piima] ku̬u̬ŕ Se  

vinnütämä vinnütäʔ vinnütäss vinnüt́ venitama 

vinähhütmä vinähhütäʔ vinähhüt vinähhüt́ korraks tõstmisega venitama  
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vinäld tüdimuseni küllalt, villand| Vrd viländ  

vinümä vt `vinnümä  

virdsanõ virdsadsõ virdsast virtsane sarahvańni hand oĺl virdsanõ Se 

viŕgess `viŕkse ~ viŕgese viŕgest vagu sas‿saik‿kõ̭kõ inne `viŕksega `otsa Se Kos 

`virgum(m)a `virgudaʔ `virguss `virgu ärkama  

virildümmä virildüdäʔ virildüss virildü kõverduma  

virk virga `virka usin, virk; kiire tuli om virk Se; sas‿saik‿kõ̭kõ inne `viŕksega `otsa, sa `väiga virk Se Kos; 

virgal hobõsõl jalah‿hanguh, laisal iho säläh Se Kos; ma oĺli virk `tü̬ü̬hhü Se Tr 

virotam(m)a virotaʔ virotass virot́ 1. virutama, lööma, viskama 2. kihutama [ma] lät́si sutt takah ajama, 

virotamma Se Kos 

viŕp viŕbi `viŕpi viga, eksitus  

viŕril virilä virilät kõver, viltune  

virts virdsa `virtsa virts  

viruss/`kundra -`kundra -`kundrat ahju peal elutsev majavaim  

`viskam(m)a visadaʔ `viskass visaśs 1. (hooga) viskama, heitma; loopima [ta] võt́t kańõbi teräk‿
`karmanigast ja visaśs patulõ (vanakuradile) Se Kos; latsõ `riśtmise vesi visati kohe `uibohe vai `vasta 

päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe Se Kos; sõ̭ss mähästi inne, niisamatõ visati tu̬u̬ vü̬ü̬ `ümbreʔ Se; meid 

ka käävähhütiväʔ, munõ `viśksivap‿piḱk ä `maalõ, et ei jovva joostaʔ Se V; tu̬u̬d `pestüt `vihku [ma] 

rapahhuti ka vi̬i̬l, teŕri inäp tulõ õs, siss `viśksi kõrvalõ Se 2. viskamisega vilja tuulama inne saŕati arʔ, 

kaes‿suuŕ akań`laśti läbi saŕa arʔ, sõ̭ss `naati `viskama Se Kos; nik‿kavva koonip‿`peśti riih ärʔ, siss visati 

[terad], vanast visati `käegaʔ Se Kos; egal ütel oĺl peeĺka `soetõt, `minka sa `viskadõ [vilja] Se 

`viśkli `viśkli `viśklit viskekühvel (vilja tuulamiseks), viskel  

visla/puu kirsipuu ma vi̬i̬ eis‿sõ̭nnu `hauda, ma `viska kohe vislapuuhhe, `uibohe Se Kos 

`viślemä viśseldäʔ `viśless viśseĺ 1. liugu laskma, tritsutama 2. rippuma kalap‿`pańti nigu `viślemä 

[nöörile], nigu kaśs lää es mano Se 

`viśmä nööril kuivama, rippuma kaśs lää es manoʔ kuk‿kalaʔ visiʔ Se; kalav‿`viśtäse śaal orrõ ṕaal Se Kos  

`viśsi `laskma liugu laskma, tritsutama  

viśsiraud ~ viśsraud omatehtud uisk, trits `poiskõsõl oĺliv‿viśsravva all Se V 

vits vitsa `vitsa 1. vits 2. võru, rõngas käsikivi oĺl: üt́s kivi oĺl all, sinnä oĺlit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ, sõ̭ss oĺl 

üt́s vits sinnäk‿kivile pääle pant Se La 3. raagus (puu) ku ḱago tulõ `vitsa, siss saa `viĺjä paĺlo Se Kos 

vitsakõnõ dem < vits  

vitsunõ vitsudsõ vitsust vitstest tehtud  
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voḱk voḱi voḱki vokk kraśsina anomakõnõ keśk tarrõ `paĺli, kolm neĺli voḱki `ümbre lavva Se Kos; [ma] 

sai siiäm‿mehekodo, sõ̭ss `hiiŕssi tu̬u̬d voḱki nigu üsigi `jousõ Se 

vooĺu piisavalt, volilt no om kõ̭igil üt́si lehmäkeisi ja kat́si, andass `hainu vooĺu Se Kos; siss olõ õs nii 

vooĺu ku nüüd om `tsukrut Se  

voonakõnõ dem < vu̬u̬n  

voorikõnõ dem < vu̬u̬ŕ | kord, puhk är `eĺli iä, et tä mullõ sõrmõga tikahhut́, voorikõistkiʔ (kordagi) Se 

Kos; kua oĺl ainuss uma kua, siss toolõ [ma] tei ark‿ka voorikõsõ (ühe korra)`viina Se Kos  

`vori vori voŕri sasi, peen praht katusõ `oĺgi tet́ti, sõ̭ss perä lät́s vorist Se 

voŕst voŕsti `voŕsti (veri)vorst  

vot vaat(a) ja vot setä üldäss, et ku `piḱne ḱau, sõ̭ss lehmä mano mingu uiʔ Se Kos; vanast `võ̭õ̭ti haŕassit 

ni kaḿmitsit, lat́s `saista aiʔ `jalgu pääle, vot, mis kaḿmidsaʔ Se; `oĺti nätäĺ `aigu sääl `rossõ vi̬i̬ seeh, 

jalaʔ hämmeʔ, vot mille `varba `vaihhe oĺlin‿nii niɫõnuʔ nigu veridse oĺliʔ Se Kos; üt́s `poissarahvass vot 

lää es mant arʔ, ḱau kõ̭iḱ aig takah Se; vot om imeh Se Kos  

vurle vurle vurlet untsantsakas, vurle  

vuŕlu vuŕlu vuŕlut ~ vuŕlo vuŕlo vuŕlot vurle  

`vu̬u̬dri `vu̬u̬dri `vu̬u̬drit ~ `vu̬u̬drõ `vu̬u̬drõ `vu̬u̬drõt vooder  

`vu̬u̬ĺma `vu̬u̬liʔ vu̬u̬ĺ `vu̬u̬ĺe vooli 1. puust midagi lõikama, vestma 2. kuju andma, vormima  

vu̬u̬n voona `vu̬u̬na lambatall näiol om kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺgist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se 

Kos  

vu̬u̬ŕ voori `vu̬u̬ri 1. (mõisa)voor 2. kord, puhk ku üt́s vu̬u̬ŕ pu̬u̬ĺ `tuńni [sa] illahhut, olõ õim‿midägiʔ Se; 

kuiss tä ni üte voorigap‿`paĺli (ühekorraga põles)? Se; ku tu̬u̬d vanna `aigu pandasi no elämä siss [ma] 

kumardasik‿kunigalõ kümme `vu̬u̬ri `jaɫga, taha ait‿taha aiʔ Se Kos; `augusti kuuh [me] `naksi jo kolʔ 

`vu̬u̬ri `sü̬ü̬mä pääväh, aoviideh jäi `maalõ, üt́s vu̬u̬ŕ süvväʔ Se Kos; ja ma mõ̭nõ voori madalahe `höste 

kumardi kah, mõ̭ni võt́t [auto] pääle Se Kos; mi̬i̬śs võt́t mütsü pääst, hiit́ mitu `vu̬u̬ri `riśti ette Se Kos  

`vu̬u̬ŕmańn `vu̬u̬ŕmańni `vu̬u̬ŕmaǹńi voorimees  

`vu̬u̬śnik `vu̬u̬śniga ~`vu̬u̬śnika ~ `vu̬u̬śnigi ~ `vu̬u̬śniki vu̬u̬śnikka ~ `vu̬u̬śnikki hobuseajaja sõnnikuveo-

talgutel; (sõiduki) juht  

võeh imestushüüatus: võe(h)| Vrd või1, võih  

võhi/võõrass ~ -võõraśs täiesti võõras, tundmatu  

võhl võhlu `võhlu 1. õel, halb (olend) võhlul vinü üiv‿vili ja kadõl kasu uik‿kari Se 2. rändrott  

võhlitsam(m)a võhlidaʔ võhlitsass võhlit́s ~ võhlitsõm(m)a võhlidaʔ võhlitsõss võhlit́s kadetsema 

`võhluss `võhlusõ `võhlust õelus, kadedus kup‿`pilkuist olõ õiʔ, siss `kitsusõh är elät, a `võhlusõh om rassõ 

elläʔ Se  
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või1 ~ võiʔ imestushüüatus: võe(h) hobõnõ tappu `määntse suurõtüḱügaʔ, või, nimä (sakslased) jo lasiv‿

`väega `suuri tüḱkä Se; võik‿ku ta ku̬u̬l kätte saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ Se Kos; võil‿lellänaane lauĺ 

ilosahe Se Kos| Vrd võeh, võih  

või2 ~ võid võiu `võidu toiduaine: või [ma]`naksi `võidu höörütämmä Se; ku `istma `mińti, siss `võeti 

vadsakot́t ja piimäliud kah nii et kohopiim all ja sinnä või pääle Se; `puitsõp‿`preeśkeseʔ oĺliʔ, sinnäp‿
pit́sitedi `sisse võid Se Kos; võid võiõti leeväle pääle Se Kos  

võid/leib vt võileib  

võid/liĺl vt võiliĺl  

`võidma `võidaʔ võid võid́ ~ `võidsõ võia võidma, määrima saṕp lastass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, 

sõ̭ss `tu̬u̬ga võiat Se; lat́igõ rasvaga om hüä `võidaʔ ku käeʔ lahenuʔ vai mia Se Pod; mul ommar‿ratta arv‿

võiõduʔ Se Kos; timä kõ̭gõ `võidsõ ni `mähke jalaʔ härmägak‿kińniʔ Se; võid võiõti leeväle pääle Se Kos; 

[ma] võia arp‿puu`võismõga ussõ hińgekiʔ, õt las noorõp‿`puhkasõʔ Se Kos 

võih imestushüüatus: võe(h) võih tu̬u̬d `rahvakõist mis sääl oĺl Se Kos| Vrd võeh, või1  

`võikna võidu  

või/leib ~ võid/leib võileib timä eśs `karga õiʔ, täl `kargasõp‿`puhta `rõivaʔ ja võileib Se Kos -liĺl ~ 

võid/liĺl võilill| Vrd võiuliĺl  

võim võimu `võimu võim `märku mul om vi̬i̬l, a olõ õi inäp `joudu ei `võimu Se| Vrd `võimuss 

`võima `võidaʔ või võisõ ~ `võidsõ 1. võima, võimalik olema söögiga pilgata õs, võisõ rahu ollaʔ Se; ti̬i̬v‿

`võidõt‿tehnädäj‿jumalat, ti̬i̬m‿maja pala aiʔ vi̬i̬l Se; ku hobõsõʔ sünnüse (sobivad koos töötama), siss [te] 

`võidõk‿katõgak‿ka sikadaʔ Se; vedelähe ripõndõllõt hällü küleh, sõ̭ss võit `maalõ kas‿sataʔ Se 2. tohtima 

meil ei või vannami̬i̬st `laskõʔ `nu̬u̬ri eläjit `kaema, tollõst saa nii ruttu siĺm Se  

või/maśsin võimasin võimaśsinal oĺliʔ aaris‿seeh, aarik‿käve seeh `riśti Se  

`võimuss `võimusõ `võimust võim | Vrd võim 

või/ollaʔ ~ võip/ollaʔ võib-olla mi̬i̬t‿tuĺli õ̭ks tu̬u̬ aśa läbi, et võipollaʔ võtat sa ka peremehe kodo vait‿tult 

(tuled) mi̬i̬p‿poolõ Se  

või/piim ~ võiu/piim võipiim, petipiim ja või`piimä om kardokidõga hüä süvväʔ ku lehm `väŕskit `piimä ei 

annaʔ, sõ̭ss om tu̬u̬ võipiim hüä Se Kos  

võip/ollaʔ vt võiollaʔ 

või/silm ~ võiu/silm pudrusilmas olev või  

`võismõnõ võine innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ (parem oma kehv kui võõra hea) Se  

võit võidu `võitu võit  

võiu/liĺl võilill | Vrd võiliĺl -liud võikauss sajakot́t pidi õ̭ks olõma, leeväpät́s õ̭ks oĺl ja siss võiuliud Se Kos  

võlg võla `võlga võlg kolm `aśja om mitä om rassõ `täütä: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä 

ravidaʔ Se Kos 
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`võɫgnik `võɫgnigu `võɫgnikku võlglane, võlgnik ma olõ vana inemise paɫakõnõ, kiä jo surmaga `võɫgnik 

Se Kr  

`võlgo võlgu hiiŕ `hambiid küüsü üiv‿`võɫgo, ku taht nii kot́i `kat́ski ürä Se; võt́imi puuda `jauhha `võlgo Se 

võĺss võĺsi `võĺssi vale ak‿ku ma `üt́li tälle võĺss nime, siss köüdeti jälv‿`vahtsõlt mus‿siĺmäk‿kińniʔ 

(lastemängus) Se Kos  

`võĺssi valesti  

`võĺssma `võĺssiʔ võĺss `võlssõ võĺsi valetama  

võrgass `võrksa võrgast ~ `võrksa `võrksa `võrksat ergas, agar, kärmas vahetepääl heĺotat, siss jals‿saat 

`võrksap Se; muni lat́s tüḱiss `liuglõma ja om `väega sääne võrgass Se Kos  

võrk võrgu `võrku võrk härmävidäjä võrk Se Kos 

`võŕkma `võŕkiʔ võŕk `võrke võŕgi hõõruma, masseerima, elustama tiiä äiʔ, kuiss naid [puhituses] `lehmi 

võŕgitass, aŕsti ummaʔ, siss iks `võŕkvaʔ Se  

`võrksa vt võrgass  

võrra võrd maama sü̬ü̬ soe võrra, rõivast kakk kahru võrra Se; mul pää hobõsõ `suuruʔ, selle om mi̬i̬lt 

mere võrra Se  

võso võso võsso võsa võso `raoti `maalõ ja tu̬u̬ võso `kuivi ars‿suvõgaʔ Se L 

võt́i `võt́mõ võt́ind võti  

`võtma võttaʔ võtt võt́t võta 1. enda kätte (suhu jne) või kättesaadavusse toimetama, haarama pidoniga iks 

võõdõti `taari üteh hainalõ Se; nä `võtsõ `ümbrekaala üt́stõist ja ańnis‿suud Se; `võtkõ noh, roobahhutkõ 

`peiu [marju] Se; [ma] ketso võt́i `üśkä ja lät́si `istõlõ Se L; ku sat‿tõõsõlõ pühäbävä `ti̬i̬deʔ, siss tu̬u̬ i̬i̬st 

raha võttu uiʔ Se Kos 2. selga või jalga panema 3. (kinni) püüdma, tabama, kätte saama 4. kellegi 

kasutusse, omandusse või hoolde toimetama või suunama määne `mõŕsa mõista as i̬i̬st üldäʔ, toolõ võõdõti 

sõ̭ss sõ̭naline i̬i̬st`ütlejä Se P; selle võta as `ańdit hüäst, et kosilanõ `tahtsõ võttaʔ, a vanõmba es tahav‿
võttaʔ Se; a paṕil oĺl siss tu̬u̬ naańe salahuisi võõdõt Se Kos; tütäŕ oĺl kodo`võt́ja ja [mees] tuĺl taha 

kodoväüss Se; võt́imi puuda `jauhha `võlgo Se; es olõv‿vanast `ṕuksa, noʔ võõdasõ `vaɫgõʔ ṕuḱsiʔ tuvvasõt

‿turust Se Kos; milless võõdõtass naańe? Se Kos; võõrass külessmaad inemine naaśs `kitmä, kosilanõ 

`uskõ ja võt́t `arkiʔ Se Kos; sõ̭ss võõdõti võõrassimä, tu̬u meid ̬ kasvat́ Se Pop; [tal] oĺl Petserehe võõdõt 

(üüritud) `koŕtin, siss oĺl Petserih ü̬ü̬d ärʔ Se; siss `pańti toolõ vanalõ naaśelõ latsõ`vasta `võtmise i̬i̬st 

[raha], õga üt́s pańd ni paĺlo ku pańd, tu̬u̬ kutsuti paabaraha Se 5. midagi (kiiresti) toimetama, tegema 

(hakkama) üt́s inemine võt́t laulu i̬i̬h, sõ̭ss tõõsõʔ jäl `üt́li takah ja joosi `tsõ̭õ̭ri`pü̬ü̬rä Se Sa; üt́s läśknaańõ 

oĺl, sõ̭ss tu̬u̬ võt́t külä kaŕa `hoitaʔ Se Kos 6. eemaldama, kõrvaldama imä `ośjuga nühe päält arʔ nüśsigu 

ja seest kõ̭iḱ, noidõga võtt `väega `puhtahe Se Sa; huśs puri `varbalõ ja mi̬i̬śs lät́s Peliko v́va, sääl 

vanainemine määnegis‿sõ̭not́ ja sai paŕõmb ja `vi̬i̬lgi sõ̭not́ ja võt́t halu arʔ Se Kov 7. üles tõstma ku sa 

külbäde külbüvakk kaalah, sa võttu ui `mütsügi maast arʔ, nii `rühkek‿`külbäp‿põld arʔ Se 8. millekski 

muutma või tegema 9. hävitama, rikkuma 10. mõju avaldama, toimima; suutma näet, kui lehmäle tu̬u̬ 

`piḱne võtt `sisse (sai pikselöögi) Se; tütäŕ `väega `tahtsõ oṕpiʔ, a `pääkene es võtaʔ (ei saanud aru) Se 

11. jooma ma inäp no võta õiʔ `viina, `nõrkuśs tulõ pääle Se 12. teenima, (raha) saama mi̬i̬śs ka oĺl sääne 

kehväne, tu̬u̬ ka jovva õs määnest `paɫka võttaʔ (ei suutnud palju teenida) Se 13. omaks võtma vot peräst 

iḿmiss es võta uḿmi `põrssid umast (hakkas poegi vihkama) Se Kos 14. kirumisvormelis 15. muud no 

`võetass kõ̭õ̭ verd, tetäss vere`vatsku Se Kos; tsuvval `kundsa võt́t (hõõrus) mulgu, [ma] pańni paiga pääle, 

siss jälk‿käve Se; võõdõti horka uśs vaɫɫalõ, [ma]`uiksi koɫʔ `vu̬u̬ri `truupa Se 
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võõrass ~ võõraśs `võ̭õ̭ra võõrast 1. tundmatu, võõras; teisele kuuluv vanast oĺlin‿nu̬u̬p‿piiri kupõdsaʔ, 

sõ̭ss `võ̭õ̭ridõ küĺliga śaal kupõdsa ṕaal mi̬i̬k‿`kaŕksiʔ ja lauliʔ Se Kos 2. tundmatu inimene; mitte oma 

pere liige; külaline tõõsõʔ sõ̭sarõt‿teeneväʔ võõrast Se L; lut́ik om `võ̭õ̭ralõ huɫɫ Se; ku uḿmi `lat́si ei olõʔ, 

siss massa aiʔ ahnidaʔ, oh jummaĺ, `võ̭õ̭rilõ habõldaʔ Se Kos; innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ Se 

võõrass/imä võõrasema sõ̭ss võõdõti võõrassimä, tu̬u̬ meid kasvat́ Se Pop; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺl 

võõrassimä uma latsõ mustar‿`rõiva ajanus‿`säĺgä Se Kos  

võõrutamma võõrutaʔ võõrutass võõrut́ last imemast võõrutama lat́s võõrutõdi rinnast arʔ Se Kos  

`väegaʔ ~ `väigaʔ väga villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ Se; Kossõlka külä oĺl ka `väigas‿suuŕ Se 

Kos; tu̬u̬d tiiä eiʔ, mink üle noid `päivi ni `väigap‿paastõti Se  

`väelä vägisi   

`väelüsi vägisi peräst lat́s nakaśs `ikma, imä pańd `väelüsi nisa `suuhhõ Se 

vägi väe väḱe 1. rasv 2. jõud  

vägine vägitse vägist rasvane  

vägühhüsi vägisi  

vägüsi vägisi  

väherdellemä väherdelläʔ väherdelless väherdelli vähkema  

vähḱ vähä ~ vähe `vähkä ~ `vähke 1. veeloom: vähk vähe liha om kõ̭gõ magusap Se; `vähkä tuĺl `väega 

paksost sinnäp‿paadi ala Se V; `pi̬i̬trepävä aja vähḱ ku̬u̬rt Se V; väheʔ joosõ õin‿nii vett pite Se Kos 

2. haigus: vähk mõ̭nõl om vähega `väega suuŕ halu Se Kov  

vähä vähe, natuke ku vähä midä tiiät, siss kõ̭nõlat uma oha arʔ Se 

vähäb ~ vähäp vähäbä vähäbät ~ vähämb vähämbä vähämbät 1. mõõtmetelt väiksem väidsega [ma] 

`lõiksi vähämbäst, kua oĺl suuŕ si̬i̬ń Se Kos; kruuss um `höste vähäp ku tuuɫ Se Kos 2. hulgalt väiksem  

vähälik vähäligu vähälikku väiksevõitu  

vähämb vt vähäb 

vähämbäkene komp dem < vähämb joosuvü̬ü̬ oĺl kõ̭gõ vähämbäkene Se 

vähämbäle vähemaks  

vähä/`tõbi vähk  

väidsekene dem < väit́s esäl oĺl ka väidsekene, sõ̭ss tei lepä ossast `luidsakõisi Se Kos 

`väigaʔ vt `väegaʔ  

`väikene `väikese `väikeist 1. (kogult, suuruselt) väike, pisike `väikesev‿viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ Se; [ma] 

võt́i `väikese latsõkõsõ, pańni teḱi `sisse, vei `nurmõ Se; ku mi latsõ oĺliʔ, siss mi̬i̬ `koiõ kõ̭gõ noid `väikeisi 

(kitsaid)`vü̬ü̬keisi nigu saja `päätiʔ Se| Vrd `väiko 2. (tugevuselt) nõrk  
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`väiko `väiko `väikot 1. (kogult, suuruselt) väike, pisike lat́sil oĺliv‿`väikuk‿kopõ̭lakõsõʔ Se Kos; edeh oĺli 

`väikop‿parrõʔ, takah oĺlip‿piḱäp‿parrõ rehel, `väikop‿parrõk‿kutsuti eüss, tu̬u̬ oĺl rehe aho suu kottal Se| 

Vrd `väikene 2. lapsena, lapseeast taa (vanamees) `klõ̭mpass, `väikost oĺl tarõ ala sadanuʔ Se; `aeti linno 

`laotama otsani `väikost Se Kos; [ma]`väikost saanij‿jop‿`präädi Se Kos  

`väikokõnõ dem < `väiko väidsega [ma] `lõiksi vähämbäst, kua oĺl suuŕ si̬i̬ń, a mõ̭ni oĺl `väikokõnõ, nii 

`oĺlgi (jäigi) Se Kos; `lambal ommav‿`väikokõsõ rauhaʔ Se Kos; lasits om meil `valgõkõnõ, `väikokõnõ Se 

Kov; tu̬u̬ sääne puinõ nüśsigukõnõ, `väikukõnõ Se Sa 

väit́s väidse väist nuga siss lõigata ail‿`leibä väidsegaʔ, kut‿tõõsõl‿leeväʔ ahoh Se; savikausih `nührüse 

väidse ärʔ Se V; väidsega [ma]`lõiksi `kat́ski, kua oĺl suuŕ si̬i̬ń Se Kos; ku suuŕ si̬i̬ń oĺl, siss muidogi arp‿
poodi [ma] iks, väidsega `lõiksi vähämbäst Se Kos; tu̬u̬ `kääntävä väit́s (liigendnuga) `oĺlgi susi ja 

`kääntävä väit́s vei kosilasõ `arkiʔ Se  

väḱev vägevä vägevät rasvane, pekine; rammus  

väli välä `vällä ~ `väĺjä tasane maa-ala, lagendik  

väĺk1 väĺgi `väĺki hoop, löök  

väĺk2 väĺgi `väĺki välk rüäʔ `häit́siʔ, väĺgiga palot́ rüä ärʔ Se; tu̬u̬l maal `raotass `tammõ, siiä `maalõ 

lastuʔ `kargasõʔ? – väĺk Se Kos  

`vällä 1. (seest) välja; väljapoole; kodust ära; õue eih‿haaru rõivast kavvõmbakõistõ, häbehhüse jääväv‿

`vällä (nähtavale) Se L; a merest tuĺl katõtõi·śs`kümne `pääga patt `vällä Se Kos; tu̬u̬ olõ õit‿talo, ku and 

`vällä `präätüst Se Kos; pu̬u̬t́ kivitarõst `aeti `vällä ja puutarõst ka `aeti meid `vällä Se Kos 2. väljendab 

tegevuse lõpetatust: ära  

väläh väljas; väljaspool; õues tubinitsat‿tet́ti tu̬u̬ pääle, et külmäga väläh `ḱavvuʔ Se Kos; ma hõõrahhudi 

[hame] alosõga, ni oĺl kirbul elo väläh (surnud) Se Kos; vaest tahat väläh jalotõllaʔ Se  

väläh/pu̬u̬l väljaspool  

väläst väljast; õuest  

vänt vändä `väntä vänt  

`väŕdli `väŕdli `väŕdlit värvel | Vrd `väŕli  

väreht́ värehte ~ värehti värehtet ~ värehtit värav `väega illośs maja, värehtetuɫbak‿kõ̭iḱ kulladuʔ Se Kos  

värisem(m)ä väristäʔ värisess värisi värisema  

väristämä väristäʔ väristäss väriśt väristama puĺlikõnõ jäi `haigõst, väriśt ja lei halu `sisse Se L  

väŕk väŕgi `väŕki mingi asi, nähtus või tegevus, värk mis ma vana muśtinõ inemine, ma mõista õi eesti 

`väŕki (kirjakeelt) kõ̭nõldaʔ Se 

`väŕli `väŕli `väŕlit värvel | Vrd `väŕdli  

väŕm väŕmi `väŕmi liha`võ̭õ̭tõst väŕmiti munnõ verevä väŕmigaʔ Se; edimält olõ õs [lõnga]`väŕme Petserih 

Se Va  
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`väŕmmä `väŕ miʔ väŕm `väŕme väŕmi värvima vanast oĺlip‿pähnädse livvaʔ, väŕmidüj‿ja liĺlip‿pääl Se Sa; 

edimält olõ õs [lõnga]`väŕme Petserih, siss [ma] väŕme `rossõgaʔ Se Va; huulõ`väŕmmisest saa aik‿kelle 

midägiʔ, tu̬u̬ õ̭nnõ `poissagah‿hulladaʔ Se Kos; noorõʔ ajavak‿kud́rakõsõp‿pähä, `väŕmväk‿küüdsekeseʔ, 

`väŕmvä huulõkõsõʔ Se Kos; liha`võ̭õ̭tõst väŕmiti munnõ verevä väŕmigaʔ a suvidsõpühist väŕmiti 

sibula`ku̬u̬rigaʔ ja kõo`leht́igaʔ Se  

`värreʔ pl värav(ad)| Vrd väräʔ  

`väŕski `väŕski `väŕskit 1. värske, hiljuti saadud või valmistatud, mitte riknenudkülmä `vi̬i̬ga pant taaŕ saiś 

kavvamba `väŕski Se Kos 2. äsja tekkinud, uudne 3. puhas, reostamata  

`väŕskilt värskelt [latika]`maŕjugi sai nip‿paĺlo, et jõvva es `väŕskilt ars‿süvvä es Se Pod; piim ja võid 

`sü̬ü̬di `väŕskilt arp‿`perregaʔ Se Kos  

väŕss väŕsi `väŕssi luulerida, värss  

väräʔ pl `väŕjü `väŕjü värav(ad) [pange] väräk‿kińni `kimmähe Se Kos| Vrd `värreʔ 

västäŕ `västrä västärd västar, ahing `haugi tapõti `västräga niidü pääl Se L 

väsümä vässüʔ väsüss `vässü väsima ku `väega väsünü olt (oled), siss tohi‿ij‿juvvaʔ [viina] Se; väsünü 

inemine, ku tü̬ü̬d tege, taht süvväk‿kah Se 

`vätsümä `vätsüdäʔ `vätsüss `vätsü muljutud saama olõv‿`vätsüsek‿kõ̭iḱ ärʔ [masindades] Se Kos  

vätsütämä `vätsütäʔ vätsütäss vätsüt́ muljuma maśsinaga [vilja pekstes]`soḱva olõʔ arʔ, vätsütäsep‿
`pehmest Se Kos 

väärülinõ väärülidsõ väärülist väärt olev, tähtis  

väär/nimi perekonnanimi  

väärt võrd, võrra; väärt  

väü/mi̬i̬śs väimees  

`väütämä väüdädäʔ `väütäss väüt́ kõigest väest püüdma, pingutama  

vöörähtümmä vöörähtüdäʔ vöörähtüss vöörähtü korraks veerema  

vü̬ü̬ vü̬ü̬ vü̬ü̬d vöö vü̬ü̬ `pańti `pihta pruudi pu̬u̬l, nii üle ola `pańti Se; suurõv‿vü̬ü̬ʔ oĺliv‿viietõi·śs`kümne 

langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ Se; mõ̭ni mõista as kutaʔ vü̬ü̬ `kiŕjä Se; `mõŕsa imä köüt́ kosilasõlõ vü̬ü̬ 

`pihta Se Kos; peigmehel oĺlil‿lajav‿vü̬ü̬ʔ, tu̬u̬l oĺl kat́s vü̬ü̬d pihah Se; kuav‿vü̬ü̬d koogulist, haarav‿vü̬ü̬d 

hangulist (rhvl) Se Kos; ku [sa] arʔ eśsüdeʔ, siss ti̬i̬ vü̬ü̬ `päitest riśt Se Kos; kiä lät́s `kaejat́silõ, toolõ pidi 

noorik `andma vü̬ü̬ Se; ma rabajaga vöid külʔ mõista kutaʔ Se  

`vü̬ü̬kene dem < vü̬ü̬ `vü̬ü̬keistki mõista aik‿kutaʔ, jumalakõnõ, `taivakõnõ Se Kos; ku mi latsõ oĺliʔ, siss 

mi̬i̬ `koiõ kõ̭gõ noid `väikeisi `vü̬ü̬keisi nigu saja `päätiʔ Se 

`vü̬ü̬rdümä `vü̬ü̬rdüdäʔ vöörüss `vü̬ü̬rdü veerema katusõ päält `vü̬ü̬rdü munõvoori [sinna visatud] t́sia süä 

`maahha, siss pini sei ärʔ Se  

vü̬ü̬/rät́t võrkvöö meeste pealisriiete köitmiseks kask oĺl vü̬ü̬rät́iga päält kińnik‿köüdet, ärmäk oĺl pääl Se 

Kos 
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`vü̬ü̬rüsekene dem < `vü̬ü̬rüss  

`vü̬ü̬rüss `vü̬ü̬rüse `vü̬ü̬rüst esik  

 

õ 

õdag vt õdak 

õdagide ~ õdagidõ õhtul, õhtuti seenesnä om `ku̬u̬ĺja `paɫɫuss õdagide Se| Vrd õdagudi 

õdagu- õhtu-  

õdagudi õhtuti| Vrd õdagide  

õdagult õhtul, õhtuti õdagult tulõ õiʔ uni Se Kos; varahhappa hiideti õdagult magama, hummogult `varra 

`tuĺti üless Se Kos; paaba `aŕstõ mu nii ark‿ku, sannah tasõ ja savi paa pańd mullõ kõtu pääle õdagult Se  

õdagunõ õdagutsõ õdagust õhtune noid ka ravitass, õdagutsõlõ lavvalõ kõ̭iḱ kutsutasõʔ Se  

õdagu/oodõʔ -`u̬u̬tõ -oodõht õhtuoode  

õdaguss/pu̬u̬ĺ ~ õdakuss/pu̬u̬ĺ õhtupoolik  

õdagu/sü̬ü̬ḱ õhtusöök  

õdak ~ õdag õdagu õdagut 1. õhtu mat‿`tehnä õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst 

`peetäss üleväh Se Pop; lat́silõ [me] opassiʔ: ar‿tit‿tulgu ui õdagu, õdagu vanah‿halvas‿`sõitvaʔ Se Kos; 

`täämbä om perä õdak `ku̬u̬ĺjal kotoh ollaʔ Se 2. õhtusöök õdagust kah tu̬u̬ sama sü̬ü̬ḱ oĺl [mis lõunaks] Se 

Sa; saadoriga vaŕo alt śa alt võta kesvä`oĺgi õdagust lehmäle ette Se  

õdakuss/pu̬u̬ĺ vt õdagusspu̬u̬ĺ 

õga õga iga rüüd́, mis õgapäivi `peetäss Se P; õga nädäli suuŕ leib Se; meheimäl oĺl õga päiv liniḱ pääh 

kõ̭õ̭, langaliniḱ Se; õgal talol üt́s lehmäkene Se; õgast `ü̬ü̬sest `pańti lehmile nu̬u̬p‿piḱä oɫõ ette Se Kos; esä 

pańd õgalõ eläjäle `kaaru uma kopakõsõga ette Se; niidi kapudaʔ oĺliv‿`valgõʔ, noid õgapäivi `saaki is 

`jalga aiaʔ Se| Vrd ega2, egä 

õga/üt́s (mõlemad osised käänduvad) igaüks õgaüt́s olõ õs ni ahnõk‿kah Se; õgalõ ütele `ańti naṕsiga iks 

toda `viina kah [pulmas] Se; sajakot́t pidi õ̭ks olõma, leeväpät́s õ̭ks oĺl ja siss võiuliud, tu̬u̬ õ̭ks oĺl õgal 

ütel, ja munaʔ Se Kos; õgalõ ütele lõigati tu̬u̬ pöörändüss `saia Se; siss `pańti toolõ vanalõ naaśe lõ latsõ 

`vasta `võtmise i̬i̬st [raha], õga üt́s pańd ni paĺlo ku pańd Se| Vrd egaüt́s, egäüt́s  

õgõ̭v õgva `õkva sirge  

õhitsamma õhidaʔ õhitsass õhit́s hoolitsema, hellitama; (sööma) õhutama  

õhk õhu `õhku õhk  

õhukõnõ õhukõsõ õhukõist 1. õhuke õhukõsõs‿seeneʔ lähädi [ma] inne arʔ Se 2. madal, mitte sügav| Vrd 

`ohkõnõ 
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õiʔ 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna) mul olõ õi õ̭nnõline ti̬i̬ Se Kos| Vrd aiʔ2, eiʔ, uiʔ1, äiʔ, üiʔ 

2. keeldkõne | Vrd eiʔ, uiʔ1 3. mitte, sugugi| Vrd eiʔ  

`õiguisi õiglaselt tu̬u̬ olõ õs `õiguisi tett Se; mat‿`tehnsi õ̭ks `õiguisi Se Kos 

`õiguss `õigusõ `õigust ~ `õigut õigus mińni ti̬i̬ is `õigut Se; a paṕil vanast olõ õs `õigust naist pitäʔ Se 

Kos; keɫ kurk (vali hääl), tu̬u̬l kohuss, kiä joud midä paĺlo poonitaʔ, tu̬u̬l `õiguss Se  

`õigõ `õigõ `õigõt 1. aus, õiglane (inimene) kõ̭iḱ oĺli iks `õigõr‿`rahvaʔ, midägi putut õs olõʔ Se 2. tõeline, 

ehtne, päris nii om vanarahvass jo kõ̭nõlnuʔ ja tu̬u̬ om `õigõ kah Se 3. täpne  

õigõʔ 1. üsna, võrdlemisi 2. õige, õigupoolest  

`õigõhe õigesti; korralikult  

õiõndama õiõndaʔ õiõndass õiõńd korda seadma, toimetama, õiendama  

õ̭ks ikka sajakot́t pidi õ̭ks olõma, leeväpät́s õ̭ks oĺl ja siss võiuliud, tu̬u̬ õ̭ks oĺl õgal ütel, ja munaʔ Se Kos; 

paṕp õ̭ks olõ õin‿naidõ t́sikuga `ümbrek‿ḱaunuʔ Se Kos| Vrd iks 

`õkva1 1. otse mingu uit‿t́sirgu `mu̬u̬du kost `õkva Se Kos 2. sirgu 3. kohe 4. lausa, päris mi̬i̬m‿matussih 

ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ, jälle `õkva om Mõlah Se Kos; `õkva iɫodu, kõ̭iḱ [lapsed] kääväk‿külä `aidu 

pite maasikit kakkuh Se Kos  

`õkva vt õgõ̭v 

õĺl õĺli `õĺli õli  

õ̭ńg õ̭ngõ `õ̭ngõ õng  

õ̭ńgitsamma õ̭ńgidaʔ õ̭ńgitsass õ̭ńgit́s 1. õngega kala püüdma, õngitsema 2. koukima, välja tõmbama  

õ̭ngõrdama õ̭ngõrdaʔ õ̭ngõrdass õ̭ngõrd vingerdama nu̬u̬ õ̭ngõrdivaʔ, nu̬u̬ `jõuhõs‿sääl siseh ja vallu teivä 

nii, et inemine es jovvak‿`kandaʔ Se  

õ̭ngõrdõllõma õ̭ngõrdõllaʔ õ̭ngõrdõllõss õ̭ngõrdõlli vingerdama huśs õ̭ngõrdõlli säält tat́i juurõ alt `vällä 

Se 

õ̭ńn õ̭nnõ `õ̭nnõ õnn eśs tiiä äiʔ `õ̭nnõ `ot́siʔ, õ̭ńn ot́s hinnäst Se; kut‿`taĺsipühi `keśkmätse pühi [sa] 

makadõ, sõ̭ss makat `aaśtaga õ̭nnõ kõ̭õ̭ arʔ Se Kos 

õ̭nnahhuma õ̭nnahhudaʔ õ̭nnahhuss õ̭nnahtu õnnestuma  

õ̭ńnistama õ̭ńnistaʔ õ̭ńnistass õ̭ńniśt õnnistama ku külveti, sõ̭ss `üĺti: õ̭ńnistaʔ jummaĺ, a `vasta vaia üldäʔ: 

annaj‿jummaĺ Se Kos; nu̬u̬p‿piimäm‿mis sandõlõ `ańti, `vi̬i̬di paṕilõ õ̭ńnistaʔ Se Kos  

õ̭ńnistuma õ̭ńnistudaʔ õ̭ńnistuss õ̭ńnistu õnnestuma  

õ̭nnõ vaid, ainult tüt́rigu õ̭nnõ käve `istmah Se; üt́s maʔ õ̭nnõ olõ jäänüʔ, kõ̭iḱ omma ärk‿kooluʔ Se; no jo 

tiugatass õ̭nnõ et olõ õip‿`paastu Se Kos| Vrd inne2  

õ̭nnõdu õ̭nnõdu õ̭nnõtut õnnetu  

õ̭nnõkõnõ dem < õ̭ńn  
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õ̭nnõlik õ̭nnõligu õ̭nnõlikku õnnelik  

õ̭nnõline õ̭nnõlise õ̭nnõlist õnnelik mul olõ õi õ̭nnõline ti̬i̬ Se Kos  

õ̭nnõtohe õnnetult  

õ̭nnõtuss õ̭nnõtusõ õ̭nnõtust õnnetus  

õs 1. ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) meil olõ õs pini elo kaʔ Se Pop; äiokaḿmidsaʔ 

kutsutivaʔ, lat́s `saista õs `jaɫgu pääle Se Va| Vrd as, es, is, us, äs, üs 2. mitte maḱki (minagi) käve 

kuuś`aaśtakka kaŕah, olõ õs `tsuuga õs Se Kos| Vrd as, es, is  

õt vt et 

 

Ä 

`äestämä `äestäʔ `äestäss äeśt äestama meil om ka üt́s ossaäǵli kardohkit `äestäʔ Se P  

ägiĺ äǵli `äḱli äke äǵli sälä pääl `vantõdi rõivass Se  

ähenälläʔ hoogsalt, lahinal, õhinal  

ähvärdäm(m)ä ähvärdäʔ ähvärdäss ähväŕd ähvardama  

äi äio äiot kurat  

äiʔ ei (preesensi ja perfekti eitussõna ma jää äi `aṕlamiisi magama Se; `eestläse piä äi hainalosit poganass 

Se| Vrd aiʔ2, eiʔ, uiʔ1, õiʔ, üiʔ  

äio/kaḿmits kõndimisvõimetusest äiokaḿmidsaʔ kutsutivaʔ, lat́s `saista õs `jaɫgu pääle, [nad] `veiet‿tahar

‿riśt teie mano, ti̬i̬ pääle, latsõ pańnim‿`maahha ja siss sääl võt́iva langa, et mähevä tu̬u̬ latsõ jaɫakõsõk‿

kińniʔ, loiva jumalasõnakõist, sai mu latsõkõsõl jaɫa aɫɫak‿kõrragaʔ Se Va  

äḱiline äḱilidse äḱilist järsk  

äḱki äkki midäss sa äḱki võtat [tulekahju korral], midägi `mäŕkä eiv‿võttaʔ Se Kos  

ämmäk ämmägu ämmäkut võõrasema  

`äńgämä äńgädäʔ `äńgäss äńgäśs pakkuma; lööma, virutama  

ärʔ ~`ärkiʔ 1. väljendab tegevuse lõpetatust: ära(gi) nädäli kat́s olt (oled) ärʔ, ni jalt‿tahat `sanna Se; 

ruttu joht kakku us nu̬u̬v‿viisoʔ, `tervess talvõss sai iks ärv‿`viisa Se Kos; mu imä laśk soonõverd, [ma] 

`peĺksi et ärʔ ju̬u̬sk no veri kõ̭iḱ Se Kos| Vrd arʔ, ärä 2. (keeldkõne) ära, ärge | Vrd arʔ 

äri/päiv äripäev  

`ärkiʔ vt ärʔ 

ärmäk ärmägu ärmäkut talvine pikk-kuub, armjakk umak‿`koeduʔ villadsõ `rõivaʔ oĺli ärmäguʔ, ku 

vihmanõ ilm oĺl, `aeti ärmäk `kaskalõ pääle Se Kos; poisal oĺl ärmäk kattaʔ vai määne kasugatüḱk kattaʔ, 

olõ õs teḱki Se Kos 
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ärä ära | Vrd ärʔ 

äs ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna päävihk `pańti haḱilõ pääle, et ku vihm tuĺl, siss `hämmä äs 

rüäpäid ärʔ Se; egass vanast aŕsti mano mindä äs Se| Vrd as, es, is, us, õs, üs  

ät́ik ät́ige ät́iket äädikas  

ätäĺ ädälä ädälät ädal  

ääĺ ääle äält viis, heli imä üteĺ: `laulkõ latsõʔ jakapäävä äält, seo om mäe ääĺ, seo om maśtelitsa ääĺ, seo 

om hällü ääĺ Se Kos 

ääsäʔ äsja  

 

Ö 

öie vt ü̬ü̬ 

öüss `öüsse öüst 1. aida eesruum, esik 2. 4–6 lühemat part reheahju esise kohal (risti teiste partega) | Vrd 

eüss  

öüss/puu lisapars  

öüt́s `öüd́si `öüt́si öösiti hobusega õitsil käimine tuli `paĺli `öüd́si man Se A; `öüd́si man teḱet‿tuld ja 

`laulkõ, `ümbre tulõ karakõk‿ka Se Kos 

 

Ü 

üiʔ 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna) mup‿pääliin om Vana-Irbosk, sinnä ma eśsü üi `iälgi ärʔ Se Kos| 

Vrd aiʔ2, eiʔ, uiʔ1, õiʔ, äiʔ 2. (keeldkõne) ära, ärge ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺgi 

jättü üiʔ Se| Vrd eiʔ, uiʔ1, õiʔ 

üldäʔ vt `ütlemä  

üle 1. (pealispinda, ruumi) mööda, piki, üle; ülaltpoolt, kõrgemalt kat́s kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, saa aik

‿kokko kunagi ilma pääl? – siĺmäʔ Se Kos 2. mingi vahemaa taha või tagant, teise äärde3. (ajaliselt) 

jooksul, kestel, mingi aeg läbi; (ajavahemiku) järel, tagant 4. lakanud või lakkamas, mööda(s) 5. peale, 

lisaks ma olõ üle ti̬i̬ (teest rohkem) `köŕpnük‿külv‿vett Se 6. tõttu tu̬u̬d tiiä eiʔ, mink üle noid `päivi ni 

`väigap‿paastõti Se; tõistkõrra tulõ üle lastõ ka mõ̭ni sõ̭navaheʔ Se; kivimängu üle sai mi̬i̬p‿`pessäk‿ka imä 

käest Se Kos; tädi lät́s `Permihe maa üle Se Kos; mat‿tohi‿iʔ üldäʔ, mink üle et lõigata as [leiba, kui 

teised leivad ahjus olid] Se Kos; kundsalda sukk pidä kavvamba, üle tu̬u̬ jäteti kunds kudamadaʔ Se 

7. (kellestki või millestki) parem, hinnatum kuśk om üle kaɫɫo kaɫa (kõigist kaladest parim) Se 

8. määrapiirist, vajadusest üle 9. osutab sellele, mida või keda keegi valitseb 10. osutab kontrollivat või 

teistkordset tegevust  

üle/annõt -annõdu -annõdut üleannetu -annõtuss -annõtusõ -annõtust üleannetus, vallatus -arvu 

ülearu -eelä üleeile -`kohtuline -`kohtulise -`kohtulist ülekohtune  
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ülemb ülembä ülembät ülem, ülemus  

üle/pää üldse, ülepea  

üless ~ ülest 1. üles(poole); kõrge(ma)le ru̬u̬ś oĺl sääne, et ai `sääntse `haigõ ülest Se; meil ka oĺl t́sasson, 

a sõ̭a `aigu `laśti miiniga ülest (õhku) Se Kos; raudlu̬u̬m om ülest pant, raudlu̬u̬m käve nõdõrmaga ülest 

`alla Se; Oka tõmmaśs [seeliku] hanna ülest ku päävävari ja näüdäśs, et `ṕuksõ olõ õiʔ Se; vi̬i̬pago om ku 

vesi käüse kõvastõ, aja `mullõ üless Se V 2. ärkvele; jalule [hummogult `varra `tuĺti üless Se Kos; imä tuĺl 

säńgü `vi̬i̬rde hummogult kell kolʔ ai ülest Se Kos 3. suureks, täiskasvanuks kat́s last `kaśvi ülest Se Kos  

üless/poolõ ülespoole  

ülest vt üless 

üleväh 1. üleval; kõrge(ma)l meil [ikoon] noḱkit‿tarõh nulgah üleväh Se Kos 2. ärkvel, jalul ketso [ma] 

võt́i `üśkä ja lät́si `istõlõ, üttekokko lät́simi, sääl laulimi ja `ket́rimi kõ̭iḱ ü̬ü̬ üleväh Se L 3. muud mat‿
`tehnä õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst `peetäss üleväh (aidatakse majanduslikult) 

Se Pop; suvidsõpühist `laotõdi häɫɫ ärʔ, talvõl olõ õs üleväh (üles pandud) Se 

üli- väga, liig-  

ülikund ülikunna ülikuǹda ülikond  

üli/ku̬u̬ĺ ülikool  

ült öeldu ma `ütle ka `ültüt, ega es näej‿joht Se Kos 

ülä ülä üllä peigmees, mees tuĺli õ̭ks sa üläga üteh ja kasaga üteh `kaɫdu, üläl umma iks ka `uhkõ 

umadsõʔ, kasal suurõs‿sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) Se Kos  

`ümbreʔ 1. ümber(ringi) `kossõga oĺl rassõ, säidse künnärd oĺl `rõiva tüḱk, mähḱ`ümbre pää Se; `öüd́si 

man teḱet‿tuld ja `laulkõ, `ümbre tulõ karakõk‿ka Se Kos 2. pikali, kummuli 3. teistpidi, vastassuunda, 

ringi ku̬u̬t́ pidi `ümbre `pü̬ü̬rdümmä, agu `ümbre pöörü üs, siss saa as lüvväʔ Se 4. paiku ütek‿kadajamaŕa 

oĺlik‿keväjält, `ümbre juunikuu Se Kos 5. muud paṕp õ̭ks olõ õin‿naidõ t́sikuga `ümbrek‿ḱaunuʔ 

(tegelenud) Se Kos  

`ümbre/`tsõ̭õ̭ri ümberringi tsuvva nõ̭nalõ tetäss kolm `t́salka `sisse ja `ümbret‿`tsõ̭õ̭ri tõmmatass nõglaga 

tsuvva nõ̭na kokko Se Kov; suuŕ kari om, mak‿ka neid `ümbret‿`tsõ̭õ̭ri jovva õik‿`kõ̭iki ärk‿kaiaʔ Se Kos  

ümärgune ümärgutse ümärgust ümmargune, ümarik sõ̭ss sai tu̬u̬ vatsk, laǵa jah, ümärgune Se S 

ümärik ümärigu ümärikku ümmargune, ümarik  

`üńdrigukõnõ dem < `üńdrik  

`üńdrik `üńdrigu `üńdrikku seelik, undruk| Vrd `uńdrik  

ürämä ürräʔ ürä üri järama ut́u kah, ku aiast ärl‿löüd kuŕgi, siss ürä, lätt tõist `vu̬u̬ri `aida, siss ürä eit‿
tu̬u̬d, midä üri, ot́s `vahtsõ Se; lat́s taht kõ̭õ̭ ürräʔ Se| Vrd jürämä 

üs ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) ku [ma] tõõsõ leevä kohetuist pańni, siss `liodi tu̬u̬ 

`kuklikukõsõ arʔ, siss lät́s leib `hapnõmma, muido lännü üs `hapnõma Se Kos; ku [ma] lännü üs, siss elu iä 

kahinuʔ Se| Vrd as, es, is, us, õs, äs  
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üsigi iganes [ma] sai siiäm‿mehekodo, sõ̭ss `hiiŕssi tu̬u̬d voḱki nigu üsigi `jousõ Se 

üśk üsä `üśkä süli, üsk ütel naaśel latsõkõsõ [pikne] taṕp ärʔ `üśkä Se; [ma] ketso võt́i `üśkä ja lät́si `istõlõ 

Se L; jalagaʔ, lat́s üsäh, kraaḿ säläh, nigu vańgil‿lät́simi Se La; viiś last imäle mahass arʔ `üśk ä, a viiele 

latsõlõ immä maha aiʔ `üśkä Se; imäle leeväpät́s `üśkä ja esäle jummaĺ `üśkä (setu pulmakommetest) Se  

üsädse/leib aganaleib  

üte vt üt́s 

üte- sama- | Vrd üt́s- 

üteh 1. kaasa; kaasas pidoniga iks võõdõti `taari üteh hainalõ Se; kual latsõl ommas‿seräknä üteh, tuld 

teku uiʔ inne jüri`päivä Se 2. (ühes)koos pu̬u̬t́ ja koolimaja üteh siih kivimajah Se Kos; kiä vei siss üt́sindäʔ 

tu̬u̬ `lamba, kiä vei siss tõõsõgak‿kokko, tõõsõl olõ õs midä tappaʔ, vei üteh siss (jutt saajakotist) Se Kos; 

vaja neol‿latsõʔ `ilma `saata, muido lasta õim‿meil üteh elläʔ Se Kos 

üte/kõrragaʔ (ühe)korraga tütäŕ lugi kõ̭iḱ üte kõrraga ette mis vaia Se 

üteliisi samaaegselt, korraga mõlõmba `ku̬u̬li üteliisi Se; `vahtrõl ja haaval lät́s leht́ üteliisi `maalõ Se 

üteline ütelise ütelist 1. ühtlane mi̬i̬m‿`Maaŕal sai kõ̭iḱ üteline tu̬u̬ si̬i̬ṕ Se Kos; [ma] `naksi eśs kudama, es 

tulõv‿veeren‿nõrgaʔ es `miäkiʔ, kõ̭iḱ oĺl üteline Se 2. samasugune õdagust kah tu̬u̬ sama sü̬ü̬ḱ oĺl [mis 

lõunaks], olõ õs paŕõmbat es halvõmbat, kõ̭iḱ üteline Se Sa  

ütest/tüḱüst 1. vahetpidamata, pidevalt 2. ühes tükis, tervena  

ütesä `ütsä `ütsät üheksa kelläni `ütsäni [nad] oĺliva tandsol Se J; võõrassimä kaʔ oĺl katõsakümmend 

ütesä `aaśtaga vana Se 

ütesä/kümmend üheksakümmend  

üte/vahe üksvahe ütevahe painõti `rossõgaʔ, eśs painõti Se 

üt́ine üt́idse üt́ist ühine meil oĺl küläüt́ine (krunti ajamata) maa Se Kos  

`ütlemä üldäʔ ~ üteldäʔ `ütless üteĺ 1. ütlema, lausuma, rääkima vanast `üĺti: `saaja ĺaat, `saani `kaetass 

Se Kos; kui vanõmba`üt́liʔ, nii tuĺl meil sõ̭nna kak‿kullõldaʔ Se Kos; tu̬u̬d olõ õs kunagi, et mi̬i̬v‿vaest 

t́sirgu vai `puuśli `mu̬u̬du oĺli, et sõ̭nna `kualõ `ütle es Se Kos; [te] tarõp‿pühit arʔ, `asku veegu ui inne 

`vällä, ku mullõ ülgeʔ Se; poiśs vi̬i̬l `küüsse, et kas teil ritk om tett vai ŕoon, mi̬i̬m‿mõlõba `üt́li et ritk Se 

Kos; kut‿tapõti ärt‿t́siga, siss süä hiideti katusõ pääle, `üĺti et vana varõss, sü̬ü̬s‿seo süä ärʔ Se Kos 

2. eeslauljana rahvalaulu esitama määne `mõŕsa mõista as i̬i̬st üldäʔ [laulusõnu], toolõ võõdõti sõ̭ss 

sõ̭naline i̬i̬st`ütlejä Se P; imä `ütless lat́silõ i̬i̬st, latsõʔ `ütlesep‿`perrä Se Kos 3. kutsuma, nimetama  

üt́s üte `ütte 1. arvsõna: üks peremi̬i̬śs ai edimätse õdagu kaŕa kodo, olõ õiʔ ütte hańni Se Kos 2. üks kahe 

või mitme hulgast ütte `otsa haŕk, `tõistõ `otsa haŕk, peräst `pańti oŕs `haŕkõ pääle, `katla `pańti orrõ 

pääle Se; mat‿`tsuśksi rüv́vihanna ütest poolõst ülest, `tsuśksi rüv́vihanna tõsõst poolõst ülest Se Kos 

3. mingi, mingisugune, teatud merese omma üten‿noodaʔ Se V; a oĺl õ̭ks `sääńtsit talla kaʔ, et kõ̭gõ 

habõldi, ku üt́s müŕrin ja käŕrin Se 4. sama `vindläse `kutsva iĺjäpäiv, mi̬i̬k‿kutsu iks jakapäiv, taa om üt́s 

pühi kõ̭iḱ Se; keɫt pandass kad́a kardokidõga ütte patta `ki̬i̬mä Se; üte katusõ all Se; paɫmõʔ ja raan, 

mõlõmbat‿tähendäse ütte Se 5. keegi a `lääki es `kolmõ ü̬ü̬d`päivä, nii tuĺl üt́s nu̬u̬ŕ naistõrahvass Se Kos 

6. üksainus, ükski ütel talolgi olõ õs hainamaad lähebäl Se Kos 7. umbes ku ma `liikvat võta, üt́s kümme 

`t́silka, siss lasõhhuss halu tagasi Se  
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üt́s- ühe-, sama- | Vrd üte-  

üt́si ühekaupa üt́si t́seo (üks siga korraga) iks tapõti Se Kos; no om kõ̭igil üt́si lehmäkeisi ja kat́si (üks lehm 

ja kaks) Se Kos; [ma] üt́si viha `pesse Se; pridanat `ańti, saa `ruublidõ `ańti ja üt́si `kümnide `ruublidõ kiä 

ańd Se  

üt́silde 1. ühtviisi üt́silde kõ̭nõlasõʔ, tõõsildõ `muutva arʔ Se 2. ühtpidi ja sõ̭ss pad́alõ `pańti nii üt́silde nii 

viɫɫanõ punanõ lang ja tõisildõ ka `pańti viɫɫanõ punanõ lang Se S; oĺl hüä rüǵä, sõ̭ss tet́ti üt́sildek‿
`kuukõsõʔ (ladvad ühtepidi), panda es kat́sildõ vai nii `vaelidõ Se Kos 

üt́sindäʔ üksi, üksinda hõhv üt́sindä `väega `mü̬ü̬ge Se Sa; kiä vei siss üt́sindäʔ tu̬u̬ `lamba, kiä vei siss 

tõõsõgak‿kokko (jutt saajakotist) Se Kos  

üt́s/kõ̭ik´ ükskõik, ükspuha `soḱmine vai `surbmine, tu̬u̬ üt́s kõ̭iḱ Se -kõrd ükskord -tõi·śs/kümme 

~ -tõi·st/kümme (esiosis võib käänduda) üksteist sait‿t́sial pujaʔ, sai üt́stõi·śskümme `põrssat Se Kos 

üt́s/tõi·śs/`kümness -`kümnendä -`kümnendät üheteistkümnes ka (vaata) nii, jumala teno, kaeʔ, üt́s 

(põrsas) jo `omgip‿paṕi jaost, üt́s`tõi·śs`kümness Se Kos 

üt́s/tõõsõ üt́stõist üksteise a tõistkõrra hobõsõʔ üt́s tõõsõlõ purõvaʔ, siss saa ais‿sikadaʔ Se Kos; latsõʔ 

habõʔ üt́s tõõsõ i̬i̬st tu̬u̬d t́sia kamarat Se; üt́stõõsõ ala (järgemööda) käve latsõk‿kaŕ ah Se; poisik‿kõrro 

`kaŕ ksiʔ, vastatside üt́s tõõsõlõ Se; kõivop‿putusõ üt́s tõõsõga kokko, tuuĺjo suuŕ, kii kaa, kii kaa Se Pod; 

tuĺl nooril tülü, määnegi sõ̭na asõ, jäl vaia üt́stõõsõlõ kukadaʔ Se; noorõm‿mehel‿lät́si üt́stõõsõlõ 

poonitamma, üt́stõõsõlõ `poḱsõ arʔ ja `vaĺmiss Se; nä `võtsõ `ümbrekaala üt́stõist ja ańnis‿suud Se 

`ütsä/tõi·śs/kümme üheksateist nikuĺ om `ütsätõi·śs`kümnel `tetse·mbril (vana kalendri järgi) Se  

ütte1 vt üt́s  

ütte2 ühte, kokku vanast oĺl Trubal suuŕ külä, kõ̭iḱ kari käve külä ütte (külakarja) Se Kos  

ütte/kokko kokku [ma] ketso võt́i `üśkä ja lät́si `istõlõ, üttekokko lät́simi, sääl laulimi ja `ket́rimi kõ̭iḱ ü̬ü̬ 

üleväh Se L -luku ühtelugu -`mu̬u̬du ühtemoodi -`viisi pidevalt, ühtelugu timä om sääne halv inemine, 

sääne ńauga, kes ńaug ütte `viisi Se  

üvä üvä üvvä 1. vili; viljatera, viljaollus 2. söök, eine; toiduraas  

üvähhämmä üvähhäss ~ üvämä üvädäʔ üvä üväsi ohteist puhastama, ivama, `kaaruga olõ õs üvähhämist 

Se; [rehe] truĺliga üväti teräʔ Se  

ü̬ü̬ ü̬ü̬ ü̬ü̬d öö [ma] ketso võt́i `üśkä ja lät́si `istõlõ, sääl laulimi ja `ket́rimi kõ̭iḱ ü̬ü̬ üleväh Se L; [tal] oĺl 

Petserehe võõdõt `koŕtin, siss oĺl Petserih ü̬ü̬d ärʔ, tulõ õs kodo Se; kolʔ `tuńni sai ma vaśt ü̬ü̬ pääle 

`maadaʔ Se; meheimä üteĺ, ku egäüt́s nikavva `tehnäss, siss saa õip‿poolõni öönis‿sannast `vällä Se Kos 

ü̬ü̬/kadõhhuss öökaetus es tohe sa latsõ `mähḱmit `pandak‿kuioma ao poolõ, siss tulõ ü̬ü̬kadõhhuss Se La  

`ü̬ü̬kene dem < ü̬ü̬  

ü̬ü̬/maja öömaja -päiv (mõlemad osised käänduvad) ööpäev a `lääki es `kolmõ ü̬ü̬d`päivä, nii tuĺl üt́s nu̬u̬ŕ 

naisterahvass Se Kos; säre oĺlis‿soolah ü̬ü̬ päävä, kat́s ü̬ü̬d `päivä Se  

`ü̬ü̬se öösel vanast `haarti `ü̬ü̬se vöid kutaʔ Se Kos; kell kat́stõi·śskümme `ü̬ü̬se, siss ommaki vanas‿sitaʔ 

jalal Se Kos; haibaʔ, minge ark‿kodo, mis‿ti röögide `ü̬ü̬se Se; `poiskõnõ `ü̬ü̬se sagõhhõhe kõ̭õ̭ `rü̬ü̬ḱse: 

pit́sitäss, pit́sitäss Se  
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`ü̬ü̬sene `ü̬ü̬setse `ü̬ü̬sest öine  

`ü̬ü̬sess ~ `ü̬ü̬sest öö(se)ks õgast `ü̬ü̬sest `pańti lehmile nu̬u̬p‿piḱä oɫõ ette Se Kos; a no `poissa 

tuĺl `ü̬ü̬sess õ̭nnõ sinnäk‿koh `iśtjäʔ oĺliʔ Se S  

ü̬ü̬/vaht́ öövaht poig om lauda man ü̬ü̬vaht́ Se Kov 

 


