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EESSÕNA

Võru murdekeelt hõlmava sõnaraamatu koostamise esialgne idee tekkis 
Hella Keemal (1915-1997) juba ülikoolipäevil. Tuge ja innustust sai ta pro-
fessor Andrus Saarestelt ja Akadeemilise Emakeele Seltsi korrespondenti-
de võrgu tööd juhtides 1939-1944. (Paremik tolle aja töödest avaldati 2005. 
aastal „Kuiss vanal Võromaal eleti“ ning „Ennemustitsel Mulgimaal“ 
2008.) Järgnes aastakümnetepikkune Võru murde sõnavara talletamine. 
1980. aastatel, kui kogud olid täienenud ning Võrumaal elavnes huvi oma 
murdekeele vastu, tekkis uuesti soov kogutu üldsusele kättesaadavaks teha. 
Keele ja Kirjanduse Instituudis (nüüd Eesti Keele Instituut) töötades sedel-
dasin “Väikesest murdesõnastikust“ (1. osa 1982; 2. osa 1989) välja märk-
sõnad, mille taga Võrumaa endiste kihelkondade kohalühendid ning Setu-
maad tähistav märgend, sellest sai tulevase sõnaraamatu selgroog, järgnes 
sõnavara sedeldamine kladedest. Arvuti kasutusvõimalust tollal polnud. 

„Võru murde tekstide“ koostamisega (ilmus 2002) jäi sõnaraamatu töö 
soiku. Hella Keema surm 1997 tegi selle kokkuseadmisse omad korrek-
tiivid. Üksinda nii suure töö lõpuleviimine oli mulle üle jõu käiv.

Võtnud aluseks Hella Keema Võru murrakute rühmituse, jätkasin tööd 
ainult ühe piirkonna – Võru murde idaosa sõnavaraga. Siit on tal kõige suu-
remad sõnavarakogud Rõuge idaosast (Villa küla) ja Vastseliina Puspuri, 
Pulli ja Uuri küladest. See sõnavara on enamasti sedeldatud ja  kasutatav 
murdearhiivi üldkartoteegis. Setumaa puhul on sõnaraamatus esitatud kogu 
keeleala niivõrd, kuivõrd olen läbi töötanud minu valduses olevaid allik-
materjale. H. Keema kogutud keeleaines Setumaalt on sedeldamata ning 
puudub murdearhiivist. Setu keeleainese litereerisin enamasti H. Keema 
enda ja ta kaasabil lindistatud ülesvõtetelt. H. Keema poolt ülestähendatud 
käsikirjalist allikmaterjali Võru idamurrakute alalt on 1018 lk, lisaks tegin 
märkmeid 110 tunni ulatuses heliülesvõtetelt ning kasutasin 1984. a mur-
depraktikal enda kirja pandud murdeainest Setumaalt Vilo vallast Kosselka 
külast (loovutatud murdearhiivile). Helilindistatud materjal pole sõnaraa-
matus muust murdeainesest eristatud. Võru murdesõnade morfoloogiat 
ja tähendusi olen kontrollinud Eesti Keele Instituudi murdekartoteegist. 
2002. a sügisel alustasin sõnaraamatu sisestamist arvutisse.

„Võru murde tekstid“ annavad põhjalikuma ülevaate kogu Võru murde  
kohta. Sõnaraamatus on kajastatud mitmete tekstiköites esindatud keele-
juhtide sõnavara: Rõugest Miili Haab, Vastseliinast Ann Kommer, Paul 
Ots, Juula Pilt, Leena Pilt, Setust Ann Aaspõld, Avdotja Adra,  Anne Järve-
ots, Marfa Ojaots, Oljo Põder ning Maarja Pähnapuu. Käsikirjalistest 
 kogudest lisandusid veel: Rõugest Viidrik Kuus, Liide Mändik, Juuli Roos, 

Võru sõnaraamat.indd   5Võru sõnaraamat.indd   5 9/22/2011   9:36:20 PM9/22/2011   9:36:20 PM



6

Alvi Sool, Vastseliinast Lonni Karu, Ann Kommer, Emmi Kukk, Liide 
Nagel, Lonni Reedo, Kusta Teder ja Miili Virm,  Setust Mihhail Keskla, 
Hemmo Kiisak, Alla Küpar, Iro Küünar, Anne Loomik, Maria Luga, Kullo 
Pedajamägi, Tatjana Roosimäe, Tatjo Saaristik ja Maarja Udumäe. Enamik 
keelejuhte on sündinud aastail 1875-1914. Murdematerjal on kogutud aas-
tail 1963-1986. Võru idamurrakute alalt on esindatud 35 küla (vt 15).

Sõnaraamatu kokkuseadmine osutus üsna palju aega ja vaeva nõudvaks 
ülesandeks. Tänusõnad toimetaja Helmi Neetarile, kelle toe ja nõuta po-
leks sõnaraamat ilmunudki. Paljude murdesõnade tähenduse osas aitasid 
selgusele jõuda Evar Saar Võru Instituudist ja Maeve Leivo Eesti Keele 
Instituudist.

Selle raamatu kaante vahele on koondatud vaid üks väike osa  lõunaeesti  
murrete tunnustatud koguja, uurija ja kaitsja südamega tehtud tööst oma 
rahva heaks.

            
                                                                                                                             
Inge Käsi
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SÕNARAAMATU ÜLESEHITUS

1. Sõnavalik

Sõnaraamatu aluseks on põhiliselt Hella Keema kirjapanekud Võru mur-
de idarühma keelejuhtidelt, vähemal määral mu oma ülestähendused Setu 
murrakust Kosselka külast. Esitatud on kogu sealne murdeaines. 

Sisse on võetud rahvaluuletekstides esinevad sõnad, mida tänapäeva 
keelepruugis enam ei tunta, nt `metrama: üless `ketrass, üless `metrass, 
lätt üless, l   muna ? -  hummaĺ  , paarissõnad siiĺ o viiĺ o: (kummalgi oma 
märksõna) a esä meid laivaga tõi, mi läämi [mere] `v  rde, siss laulami et 
siiĺ o viiĺ o, lasõl‿laiv, `toukap ‿`purju (rhvl).

Ohtrasti antakse laensõnu (`hospodikõnõ ´jumaluke´, `härbäń n ´uhke 
elumaja, häärber´, kadinits ´viirukipann´,  mahatama  ´vehkima´). Setu kõ-
nepruugis esinevad venekeelsed väljendid ei saa oma märksõna, vaid need 
seletatakse näitelauses: ne `boisja (´ära karda´ vn), kui sa siiät‿tuĺ li, nii sa 
siist ĺ aat.

Sõnaraamatus antakse kirjakeelega identsed sõnad (idu ´idu´, kala 
´kala´, `jõudma ´suutma´,  jõgi ´jõgi´, laud 1. saematerjal 2. saematerja-
list (tarbe)ese 3. kiriklik armulaud), samuti nn hilisem sõnavara, millest 
osa on praeguseks kadunud  (halhoo·ś  ´kolhoos´, liń di`traktoŕ ´linttraktor´,  
miili s ´miilits´. Tuuakse ka kõik deminutiivid, mida leidus kirjapanekuis 
rohkesti (pühäsekene dem < pühäne) ning nende  komparatiivsed vormid 
(heigotsõpakõnõ komp dem < heigo). Hulgaliselt esitatakse interjektsioo-
ne, mis leiduvad kirjapanekuis (hääh ´mis, ah (küsivalt)´, höö, ´hirmutus-
hüüd´, neh ´tõepoolest, jah´, tikk-tikk ´linnu koputusest´,  tohoʔ ´imestust 
või pahameelt väljendav hüüatus: tohoh´,  siuh ´siuts´, võih ´imestushüüa-
tus: võe(h)´).

Liitsõnadest  esitatakse eelkõige nn kindlad liitsõnad,  mille tähendus 
ei tulene üksikosiste tähendustest (raud/käsi ´isamees´, ta t/n na ´pisike 
klaasita petrooleumilamp´, uṕ in/hain ´kummel´, uss/aid ´õu´). 

Pärisnimedest võetakse sisse need, mis esinevad üldnimelises (väikese 
algustähega) või ülekantud tähenduses (suure algustähega): jakaṕ  ´jaagu-
pipäev´, jüri ´jüripäev´, Liiva- Liiś o ´surm´.

  
2. Sõnaartikli ülesehitus

Sõnaartikkel algab murdekeelse märksõnaga, mis antakse lihtsustatud 
trans kriptsioonis ja poolpaksus kirjas. Liitsõnadel eraldab kaldkriips täiend- 
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ja põhisõna. Alfabeetiliselt üksteisele järgnevate liitsõnade puhul asendab 
korduvat täiendosa sidekriips (sälä/koŕ v, -luu, -mõsk, -r  ds,  -täüś ).

Kirjapildilt homonüümsetele märksõnadele järgneb tõstega araabia 
number (akań 1 ´agan´, akań 2 ´aken´; apaŕ 1 ´avar´, apaŕ 2 ´kalavõrk´). 

Muutevormid esitatakse märksõna(de) järel kursiivis (`k  ĺ ja ~`k  ĺ jass 
`k  ĺ ja `k  ĺ jat  1. surnu 2. surija; peesütämä peesütäʔ peesütäss peesü  ~ 
`peestämä `peestäʔ `peestäss peeś t  ´soojendama´). Seejärel antakse murde-
sõna tähenduse seletus (püstkirjas). Järgnevad näitelaused (kursiivis), mil-
lega kaasneb murraku- ja sageli külalühend (püstkirjas). Lühendi Vrd järel 
paiknevad sünonüümiviited (vt 9).

3. Märksõna 

Märksõnad antakse alfabeetilises järjestuses (poolpaksus kirjas). Arves-
tatakse nii sõnaalgulist h-d kui algusvokaali (haaŕ   ja aaŕ , hilestämä  ja 
ilestämä, `hulluss ja `ulluss). Kirjakeelne g, b, d sõna algul märgitakse vas-
tavalt hääldusele k-, p-, t-na (kraḿ m  ´gramm´, puśs ´buss´, `tetse·mber 
´detsember´). Keskkõrged  pikavokaalsed sõnad paiknevad vastava pika 
vokaaliga murdesõna järel (nt tuuĺ  : tuulõ  ja t  ĺ  : tooli). Palataliseeritud 
sõnavorm esitatakse palataliseerimata sõnakuju järel (hall : halla, haĺ l : 
haĺ li; haro ´haru´, haŕo ´tuhkur´; laat ´laat´, laa  ´laid, riba´, ĺ aat  vt mi-
nemä). Larüngaalklusiiliga lõppev sõna paikneb alfabeedis tagapool (ka ~ 
kaʔ, lahe ´mitte sassis olev, lahe´, laheʔ ´lõhe, pragu´; `riibma ´riisuma´, 
`riibmaʔ pl ´riismed´). Võru murde idarühma kolmest murrakust on mõneti 
eelisseisundis Vastseliina murrak, mis on säilitanud kõige enam vanapära-
seid jooni ja mille häälikkuju on märksõnana esikohal. 

Käändsõnadel on märksõna üldiselt ainsuse nimetavas, pöörd sõnadel ma- 
infi nitiivis. Märksõna antakse mitmuse nimetavas (lühend pl): 1) mitmuslike 
noomenite puhul (hiireʔ ´näärmepaistetus´, lavvarattaʔ ´pikk vanker´, läädsäʔ 
´leetrid´, `mõś kmaʔ ~ `mõś kmõʔ ´sulp´, `süń djätseʔ ´sünnitus´; 2) kui  üleskir-
jutistes on registreeritud ainult pluurali nominatiiv (`ehteʔ ´ehted´, habõnaʔ 
´habe´, habõnakõsõʔ ´habemeke´, jaanimaŕ aʔ ´punased sõstrad´).

Verbi ja noomeni muutevorme ei tehta üldiselt iseseisvaks märksõ-
naks. Kui aga kirjapanekud ei võimaldanud kindlaks teha algkuju või ka-
sutati sõna üksnes teatud vormis, siis antakse märksõnana see sõnakuju 
(kana`ń aogaʔ ´kanapime´, rassõ`jalga ´rase´). Omaette märksõna saavad 
adverbistunud muutevormid (arvada ´arvatavasti´, pä si ´pätsikaupa´, põl-
la ´põldudena, põlluviisi´, raaso ´tükiviisi´).

Teo- ja tegijanimed, samuti oleviku ja mineviku kesksõnad esitatak-
se harilikult näitelausetes. Eritähenduse korral on neil omaette märksõna 

Võru sõnaraamat.indd   8Võru sõnaraamat.indd   8 9/22/2011   9:36:20 PM9/22/2011   9:36:20 PM



9

(aś a/aiai ´ametimees´,   st/`ütlejä ´eeslaulja´,  pasa/`laḱ ja ´sõnnikutalgul 
viimase koormaga tulija´, vidäjä ´kratt´, kadonuʔ ´surnu´, `s  nüʔ ´täis-
söönu´, tooja ´rase´).

Märksõnades arvestatakse ka eri sufi kseid ja tuletusviisi. Oma märksõ-
na saavad kivene ja kivine, sisemine ja sisemäne ´seesmine´,  salgakõnõ ja 
 salgukõnõ dem <  salk.  Sama tuleb öelda ka gemineerunud tegijanime-
dest, mis on omased Võru murde idarühma vanemale põlvkonnale (kutai 
´kuduja´, lukõi ´lugeja´, tekij ´tegija´).  

Nimetavalise ja omastavalise liitumise korral tehakse kummastki oma  
sõnaartikkel (säl´g/r  ds, sälä/r  ds´selgroog´; võid/liĺ l ~ või/liĺ l, võiu/-
liĺ l ´võilill´; üte/vahe, ü s/vahe ´üksvahe´). 

Ainet või materjali tähistavad samatüübilised liitsõnad on mõnikord 
koondatud ühe täiendsõna alla (kaara- ´kaertest saadud või tehtud, kae-
ra-´, leevä- 1. leiva- 2. vilja-, raud- ´rauast tehtud, raud-´). Terviku osade 
nimetused paiknevad üksiksõnade all. Kui sellisel ühendil on aga omaette 
tähendus, siis antakse see iseseisva märksõnana (aho/laud ́ ahju avaust kat-
tev luuk´).

Liitsõnadena ega omaette märksõnadena ei käsitata ühendeid, mille esi-
komponendiks on nn intensiteediadverbid, need tuuakse üksiksõnade all 
(uĺ li/paĺ lo ´väga palju´, märksõnadeks  uĺ li ja  paĺ lo;  ilma/illoś s ´ilmatu 
ilus´ - vastavalt  ilma ja  illoś s). Mõlema komponendi all antakse ka nn 
koloratiivsed tarindid: (aida)loś s ´(aida)lobudik´ (ait  ja loś s), (maś sina)
klõṕ s ´(masina)logu´ (maś sin ja klõṕ s).Samuti esitatakse harilikult   käänd-
sõna ning ne- ja line- lõpulised sõnaühendid:   `haigõperäline (märksõnaks 
`haigõ ja peräline), `säitsmä`aaś tanõ (säidse ja `aaś tanõ), vasõ`ń aoline 
(vaś k ja  ń aoline). Kui neil ühendeil on kujunenud iseseisev tähendus, 
tuuak se nad liitsõnana (poolõ/meeleline ´nõrgamõistuslik’).

Liitsõnadena ei käsitata kokkuhääldatud kaassõna ja käändsõna ühen-
deid (ülessmäge märksõnadeks üless ja mägi). Märksõnadeks ei ole ük-
sikhäälikud (kõlbanu‿s, või‿i, no‿m, n‿ommaʔ). Mõningad kokkuhäälda-
tud sõnavormid esinevad siiski omaette märksõnana (agu ´aga kui´; eass, 
egass ´ega siis´; edikuna ´ei tea millal´).

Püsiühendid ja ühendverbid esitatakse näitelausetes võimalikult kõiki-
de oluliste komponentide all (ilma siĺ mist ´kõigile nähtavalt´ - märksõna-
deks ilm ja silm; `hamba pääle `hiitmä  ´süüa tahtma´ - vastavalt  hammass 
ja `hiitmä). 

Mõnikord võib märksõnaks olla ka sõnaühend, kui see kuulub kindlalt 
kokku (verevä/`nakriʔ ´punapeet´, kuttu minemä ´õnnestuma´, luku pidä-
mä ´kõrgelt hindama, austama´, l tti `laskma ´ulaelu elama´, l terna elo 
´ula elu, lõbutsemine´, `kepsu `l  mä ´kepslema´, `täń ni nakkama,`pandma 
´karjuma, nutma (hakkama)´).
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4. Märksõnavariandid

Võru murdekeel ei ole ühtlane ning sama sõna võib varieeruda ka ühes ki-
helkonnas. Variantide rohkust arvestades on püütud mahutada samasuguste 
tunnusjoontega märksõnad ühte sõnaartiklisse nn topeltmärksõnade alla. 
Seejuures on märksõnavariandid eraldatud üksteisest tildega. Murdeva-
riandid ja nende levik tulevad ilmsiks näitelauseis.

Artiklipeas ei kajastata 2. silbi o ~ u vaheldust (`kukro ~ `kukru ´kukal´,  
mago ~ magu). Märksõna on  o-line, kuna selge piiri tõmbamine o ja u va-
rieeruvuse vahele on raske. Harilikult  esineb o-lisi sõnavorme Vastseliina 
ja Lõuna-Setu kõnepruugis. Rõuge ja Põhja-Setu (nagu nooremail Võru 
murde) kõnelejail on ülekaalus u-line esinemus.Tagavokaalses ümbruses 
varieeruvad  l ja ɫ  (kell ~ keɫɫ, pala ~ paɫa, vallalõ ~ vaɫɫalõ ´lahti´ Vas 
Se). Märksõnaks jääb l- variant, kummalgi juhul ei anta viitemärksõnu. 

Topeltmärksõna  saavad: 1) algsed  ek-  ja eh- noomenid (pereh ~ pereʔ, 
rõibõh ~ rõibõʔ 1. korjus, raibe 2. kirumissõna: raisk), kusjuures esikohal on 
Vastseliina ja Setu vanimale põlvkonnale omased h-lised variandid, larün-
gaalklusiiliga lõppevad sõnakujud käibivad Rõuge murrakus ning noorema-
te murdekõnelejate hulgas; 2) mõned geminatsioonilised sõnakujud (kloho 
~ klohho ´kurt´; `kiskum(m)a, kirotam(m)a, `paisum(m)a); 3) palataliseeri-
tud lõppkonsonandiga sõnakujud (kirmass ~ kirmaś s ´suvine külapidu, kir-
mas, kirmes´, süllem ~ sülleḿ   ´mesilassülem´); 4) kuunimetused (`apriĺ l 
~ `apriĺ li/kuu); 5) verbid, millel on vokaalivaheldusega sufi ksid (`hapnam-
(m)a ~ `hapnõm(m)a ´hapuks minema, hapnema´, ravitsama ~ ravitsõma 
´söötma´, ribõlama ~ ribõlõm(m)a ´ringi liikuma; vedelema, tolgendama´, 
rägisemä ~ rägisäm(m)ä ´rägisema´); 6) abessiivivormid -daʔ ~ -ldaʔ ~ -llaʔ 
(`lõpmadaʔ ~ `lõpmaldaʔ ~ `lõpmallaʔ ´lõpmatult, erakordselt (palju)´; 7) 
giʔ- ~ ginA-, kiʔ- ~ kinA- liitega adverbid (`jäĺ kiʔ ~`jäĺ kina ´jällegi, uuesti´, 
`kohkiʔ ~`kohkinaʔ ´kuskil`). Viitemärksõnu ei anta ühelgi juhul.

Topeltmärksõnadest viimane saab viitemärksõna järgmistel juhtudel: 1) 
vokaalide e, i või u, ü kadu 2. silbis helitute konsonantide või helilise ja 
helitu konsonandi vahel (halutam(m)a ~ `haltam(m)a ´valutama´, kasuk ~ 
kask ´kasukas´, ku sik ~ ku sk ´kutsikas´, valitsuss ~ `vaĺ tsuss); 2) sõnaal-
gulise kaksik- ja üksikkonsonandi vaheldus, ka samas murrakus (traa  ~ 
raa , pruu  ~ ruu  , kraaḿ  ~ raaḿ , kuid ruḿ m ´trumm´ esineb iseseisva 
märksõnana, sest kaksikkonsonandiga variant puudus kirjapanekuis; 3) 
metatees hi >ih, hu >uh kolmesilbilistes esmavältelistes ja kahesilbilis-
tes astmevahelduseta verbides eelkõige Vastseliina murrakus (ehitäm(m)
ä ~`eihtäm(m)ä ´ehitama; ehtima´, lahutam(m)a ~ `lauhtam(m)a); 4) es-
mavälteliste ne-sõnade gemineerunud ja gemineerumata sõnakujud (siń nin 
~ sinine, repäń  ~ rebäne, tõṕ in ~ tõbinõ, viimased esinevad uuemas mur-
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dekeeles); 5) inessiivsed adverbid, mis koondatakse h-lise märksõna alla 
(peräh ~ perähn ~ perän); 6) diftongiline ja pikavokaalne variant (`kaaja s 
~ `kaeja s ´(hrl väliskohakäänetes) katsikud´, rõivass ~ rõõvass); 7) ve-
larisatsioon sõna algul  (kägo ~ ḱ ago, sääl ~ ś aal ´seal´); kui velarisee-
rumata vorm puudub, jääb märksõnaks velariseerunud sõnakuju (ḱ akk 
´käkk´,  akk ´täkk´).

Komparatiivsete paralleelvormide -bi ~ -mbi,  -bä ~ -mbä, -büsi ~ - 
mbüsi, -mb ~ -p  korral (innebä ~ innembä 1. varem 2. pigem, innebi ~ 
innembi 1. ennem, varemalt 2. pigem, `rohkõmb ~`rohkõp ´palju; enam, 
rohkem´) saab viitemärksõna teine.

Topeltmärksõna antakse ka siis, kui ei saa eristada kahe sõna mõnd 
muutevormi, enamasti genitiivi (hirmuss ~ `hirmsa, kapst ~ kapstass ´kap-
sas´, kehv kehvä `kehvä ~ kehvä kehvä kehvät, `k  ĺ ja ~`k  ĺ jass 1. surnu 
2. surija, kõhn ~ kõhna, lipk ~`lipkass.´liblikas´, saibass `saiba saibast ~ 
saivass `saiba saivast ´teivas´, siib siiva `siiba ~ siiv siiva `siiva 1. (linnu, 
putuka) tiib 2. ruhe laudtiib). Kui sõnad ei paikne järjestikku, saab üks neist 
viitemärksõna.  

5. Muutevormid

Murdemärksõnadele  järgnevad muutevormid ja nende variandid (kursii-
vis), mis on eraldatud üksteisest tildega. Noomeni muutevormideks on 
(kindlas järjekorras) singulari või (mitmuslikel sõnadel) pluurali genitiiv 
ja partitiiv, verbil da-infi nitiiv, indikatiivi preesensi ja imperfekti sg 3 p, 
lisaks nõrgeneva astmevaheldusega verbidel preesensi sg1 p. Käändumatu 
noomen varustatakse märgendiga indekl (täüś 1, `vaĺ miss2).

Muutevormidest selgub eelkõige tüvevokaal  (raas raasa ~ raasu `raa-
sa ~ `raasu, s saŕ   s sarõ ~ s sara s sard; hagõma hakõʔ hagi hae). Tule-
vad esile mitmed hääliknähtused (genitiivid sooladsõ ~ soolatsõ,  sooligu ~ 
sooliku). Kui kirjapanekuis puudub mõni muutevorm, siis jääb see lihtsalt 
märkimata.

Liitsõnadel puuduvad muutevormid harilikult siis, kui põhisõna esi-
neb sõnaraamatus iseseisvalt, vastasel korral tuuakse käändevormid (rasu/
raik -raiga -`raika `lohakalt kootud muster´). Sama tehakse ka juhul, kui 
põhisõna käänamine erineb üksiksõna omast (üle/kohuss -`kohtu -kohust 
~ -kohut, vrd kohuss `kohtu kohust). Kui muutub ka täiendsõna, antakse 
märksõna järel sulgudes täpsustus: mõlemad osised käänduvad (vt ega/
ü s, egä/ü s ́ igaüks´, ̀ vaenõ/la s ́ vaeslaps´,   /päiv ́ ööpäev´). Mõnikord 
võib selline täpsustus käia mitmete sama tüüpi liitsõnade kohta (nt vana- 
algulised sõnad, vt vana-).
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Deminutiivide muutevormid antakse vaid juhul, kui tuletusalus ei esine 
sõnaraamatus iseseisva märksõnana (träpedsäkene träpedsäkese träpedsä-
keist ´räbalapuntrake´).

6. Tähenduste  seletus

Murdesõnade tähendusi saab avada sel määral, kuivõrd need ilmnevad kir-
japanekutes. Murdesõna vasteks võib olla identne kirjakeelesõna, kui nad 
on oma sisult ja mahult võrdsed (haab ‘ haab’, puŕ k ´purk´).

Kui sõna tähenduse avamisel kasutatakse mitut enam-vähem süno-
nüümset sõna, eraldatakse need üksteisest komaga, tähendusvarjundid 
semikooloniga (ragoma ´raiuma; puid langetama´). Kui sõnal on mitu eri-
nevat tähendust, siis need numereeritakse ja antakse eraldi koos vastava 
näitematerjaliga. Kõigepealt tuuakse üldisemad ja levinumad tähendused, 
järgnevad kitsamad ja haruldasemad või ülekantud tähendused (süä 1. 
siseelund: süda 2. seoses inimese hingeelu ja mitmesuguste sisetunnetega 
3. südamik; s na 1. sõna (kõnes või tekstis) 2. pl loits; itk 3. teade, sõnum; 
käsk, korraldus). 

Etnograafi liste ja olustikuliste mõistete seletamisel on  püütud leida 
vastav termin (kań õbi/koho ´kanepitemp´,  kaś si/`k  rma ´laste mänguasi: 
kassimärss´). Termini puudumisel (või mitteteadmisel) piirdutakse kirjel-
dava seletusega (kań õbi/piim  ´kanepiseemnejahu ja vee segu´, kaś si/piń k 
´endisaegne lihtne magamisase´). 

Taime-, looma- ja haiguste nimetused seletatakse üksnes kirjakeelsete  
nimetustega, vajadusel näidatakse ka tähenduspiirkond (hüŕ ril ´kala: 
rünt, `k  ĺ ja/luu ´muhutaoline moodustis, kooljaluu´, `piḱ se/pini ´kirju 
ööliblika  röövik: päevakoer´).  Mõnikord ei ole võimalik nimetust iden-
tifi tseerida (`keisri/kusi/`kuklanõ ´liik sipelgaid´). Alati pole peetud vajali-
kuks eristada taimenimetust ja toiduainet või valmistoitu  (kapst ~ kapstass 
´kapsas, kapsatoit´ ja kardohk ~ kardohkass, kardok ~ kardohkass ~ kartok  
´kartul´), kuid rüǵ ä 1. taim: rukis 2. rukkitera).

Deminutiivid avatakse tulenemisseletuse kaudu (`taivaesäkene  dem < 
taivaesä). Kui tuletusalus puudub, antakse seletus (träpedsäkene ´räbala-
puntrake´).

Lisainfo sõna tarvituse, grammatiliste suhete jne kohta esitatakse sul-
gudes enne tähenduse seletust: ligu (hrl sisekohakäänetes) ´leotus´, m ni 
(koos arvu või mõõtu väljendava sõnaga) ´ligi, mitte vähem kui´. Kui pole 
võimalik tähendust (üheselt) formuleerida, järgneb märksõnale koolon  
(või küsimärk) ja näitelause, nt upoʔ: kel käpäʔ, t  l upoʔ, kes virk, t   
saa saagi; kuń ok kuń oga kuń okat ? kuń ok oĺ l sääne poolõ`aŕssina piuʔ 
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puu, höörik ja l  d `tarrõ `saina. Tähendusvarjundeid seletatakse vajadu-
sel näitelauses.

7. Näitelaused

Murdesõna tähenduse seletusele järgnevad näitelaused (kursiivis).
Pikast näitelausest on ära jäetud ebaolulised lõigud, samuti perekonna-

nimed. Neid väljajätteid pole tähistatud. Jutumärke otsese kõne puhul ei 
kasutata (esä üteĺ : üte esä-imä latsõʔ ummaʔ nigu kümme `sõrmõ). Näite-
laused algavad väikese tähega, ees- ja kohanimed suure algustähega (Kisõ 
jäŕ v, Aĺ eksa). 

Näitelausete hulk sõltub kasutada olnud (Hella Keema kogutud) mur-
deainesest ja sellest, kuivõrd erinevalt on keelejuhid teatud murdesõna ka-
sutanud. Tavaliselt koosneb näitelause ühest lausest (lausungist), harvemi-
ni kahest, mis on siis eraldatud punktiga, uus lause jätkub väikese tähega 
(a inuial oĺ l ü s ots tettü teräväss ja `allapoolõ oĺ l ossakõnõ jäet. t   
`l  di rüävihulõ ala ja oĺ l hüä `vihkõ üless `andaʔ). 

Paratamatult on pikemad murdenäited etnograafi lise või olustikulise 
murdeainese puhul. Koostajapoolsed seletused  on püstkirjas ja ümarsul-
gudes, nt lä s `rahvalõ hais `n nna  (inimesed said teada), `vaɫgõk‿ḱ akuʔ 
(vereta käkid). Lause paremaks mõistmiseks on lisatud kirjakeelsed täien-
dused nurksulgudes, nt `säetäss `puhtõliseʔ lavva manoʔ [sööma]; väidse-
ga tsusiti [pastlale] `tsäĺ kmes‿`sisse.  Samuti antakse täpsustavad asesõnad 
verbivormide puhul:  [ta] j   `väegar‿robinagaʔ ja `ahnõhe s    Rõu ; aho 
`luuda [ma] iks `häḿ ssi Se Kos. 

8. Viitemärksõna 

Viitemärksõna antakse eri häälikvariantide või muutevormide hõlpsamaks 
leidmiseks. Lühend vt juhib märksõna juurde, mille all vastavat sõna käsitle-
takse (`kuuda vt kuvvass, kuvva vt kua, leś atama vt lesätämä, läḱ e vt mine-
mä, lätt vt minemä, mee vt minemä,  meihst vt mehine, tugi vt toe, tugõma).
Viitemärksõna kasutatakse ka mitmete topeltmärksõnade puhul (vt 4).

   

9. Sünonüümiviited

Sünonüümiviited antakse sama sõnatüve piirides ja esitatakse lühendi Vrd 
järel sõnaartikli lõpus või tähendus(t)e järel (alasi| Vrd alati, ̀ tehnämä| Vrd 
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`tennämä). Vahetult teineteisele järgnevaid sünonüüme ei viidata (pruukoś t  
ja `pruukuss).

10. Murdelevilad

Murdesõna(de) levik antakse iga näitelause järel murrakute järjestuses: 
Rõu Vas Se. Paljude näitelausete puhul on endise kihelkonnalühendi taga 
ka külalühend. Murdenäiteid leidub Võru idamurrakute paikkonna 35 kü-
last (vt  15). 

11. Transkriptsioon
 
Sõnaraamatus kasutatakse lihtsustatud transkriptsiooni, mis on põhiliselt 
sama kui „Eesti murrete sõnaraamatus“ (I. A-J. Tallinn 1994, lk 29-32). 
Murdematerjal on kirja pandud käsitsi ja enamasti pliiatsiga. Kiirustami-
sest tingitult tuleb ette ebaühtlust ja näpuvigu, mis on teinekord edasi kan-
dunud ka murdearhiivi sedeleile. Seetõttu on tulnud mõnikord paratamatult 
ühtlustada, näiteks intervokaalset h-d  märgitakse sõnaraamatus kahekord-
selt. Pole välistatud seegi, et teinekord võib olla tegemist H. Keema mär-
kimisviisi omapäraga.

Pikkusmärk ` sõna ees tähendab, et sõna hääldatakse kolmandas vältes 
(`hõimlanõ ´sugulane´, `kah li ´kahvel´). Kolmanda välte märki ei kasutata 
ühesilbiliste sõnade puhul (maa, sääl). Nendega on võrdsustatud sõnad, 
kus pearõhuline on viimane silp (halhoo·ś  ´kolhoos´, kuid `halhoo·si, vrd 
`maalõ 1. maha, maapinnale 2. (maa)mulda 3. järele, maha 4. ära 5. lahti). 
Järgsilbis on vältemärk vastava tähe kohal (`härbä  ni) või ees. 

Geminaatklusiilid k, p, t kirjutatakse lühikeste vokaalide vahel nagu 
kirjakeeles - teises vältes ühe tähega, kolmandas vältes kahe tähega (kaṕ ih 
´kapis´, kaṕ pi ´kappi´). Nõrgenema kalduv fortisklusiil liitsõna teise kom-
ponendi algul säilitatakse k, p, t-na (`aigu/piteh ´aegamööda´, `vällä/käüḱ  
´käimla, kemmerg´).

Konsonantide palatalisatsiooni tähistatakse ´ märgiga vastava tähe ko-
hal või kõrval (apaŕ  ´avar´, jummaĺ  ´jumal´, eesvokaalses ümbruses läḱ e). 
Konsonantühendi puhul on palatalisatsioonimärk esimesel komponendil: 
naaŕ d, la s,  [ta] räń ts ´räsib´, `koŕ ssna´korsten´, `haḿ psma ´lõmpsama´, 
`kaaja  si ~ `kaeja  si ´katsikute, katsikuid´). Samuti  märgitakse geminat-
siooni puhul, kui järgneb i (teŕ ri, `heŕ ri, küĺ li, huŕ rin, kiŕ riv).

Üksikkonsonandi palatalisatsioon i ees jääb märkimata (pini), samuti 
klusiilide oma pika vokaali või diftongi järel 1. ja 2. silbi piiril (`läüki ́ hoo-
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pi, lööki´, `s  ki śööki´) ning järgsilpides (kańõbi, oĺ liki ´oligi´ tulõkil). 
Pearõhulise silbi lühikesele vokaalile järgneva geminaatklusiili peenendust 
märgitakse alati (ko t  ko i  ko ti).

Alguskonsonandi  tugeva palatalisatsiooniga kaasnevat esisilbi  vokaa li   
velarisatsiooni tähistatakse palatalisatsioonimärgiga vokaalile eelneva 
konsonandi kohal: ń ago ´nägu´, pŕ aagatam(m)a ´prääksuma´, `ś ookla 
´söökla´).

Sõnalõpu s hääldatakse Võru murdes tugevalt ning märgitakse kahe 
tähega (armass, astuss ´astub´, katuss). Siirdehäälik j  jääb 1. ja 2. silbi 
piiril märkimata (kaiaʔ, kuid kadajil ´kadakatel´). Tegijanimedes on alati j 
(eläjile, köhhij ´köhija´, teḱ ij ´tegija´). 

Larüngaalklusiili tähistab ʔ.
Intervokaalne h  on gemineerunud ja  märgitakse kahe tähega : 1) ka-

hesilbilistes esmavältelistes noomenites (rahha), ühesilbilistes vokaal-
tüvelistes sõnades (`t  hhü ´tööle´); 2) eda- adjektiivide obliikvakäändeis 
(tumõhhõpass ´tumedamaks´); 3) us-noomenites (häbehhüseʔ ´suguelun-
did´, vanahhuss ´vanadus´); 4) verbisufi ksites  (haarahhutma ´äkki haara-
ma´, halgahhamma ´meenuma´,  kumbahhutma ´korraks kompama´).

Ülipikkade keskkõrgete vokaalide kõrgenemist märgivad    ,   ,    
(k  ḱ  ́ köök´, ̀ l  ma ́ looma´, t   ́ tee´).   ja   asendatakse õ-ga (kań nikõnõ 
´kannuke´), venepärane õ tähistatakse  -ga (k iḱ  ´kõik´, t ngahhutma 
´noogutama´).   

Lausefoneetilist assimilatsiooni tähistatakse ühenduskaare ja järgneva 
sõna algustähe tõstega (tohok‿kas sat‿tiiä äit‿t  d?). Ühenduskaar seob 
kokkuhääldatud sõnavorme (toogu‿iʔ, paś sisi‿iʔ). 

12. Märgid

`   p i k k u s m ä r k tähistab kolmandat väldet sõna ees, järgsilpides tähe 
kohal või kõrval (Peliko va,  pl g ja p `kaeja` si )

´   p a l a t a l i s a t  s i o o n i m ä r k näitab konsonandi peenendust
·   p u n k t  pika vokaali või diftongi kõrval märgib pearõhku (kuraa·sinõ 

´kuraasikas´, `kuvää·ri ´ümbrikut´, neĺ litõi·ś skümme, `pastee·ti) 
˛   s i l b i v a h e m ä r k märgib vokaalide kuulumist eri silpidesse hürä˛üss 

´piuksatus´, hüvi˛üss ´headus´)
‿   ü h e n d u s k a a r tähistab lausefoneetilist assimilatsiooni
-  s i d e k r i i p s asendab sõnaosa, mida ei korrata, või näitab, et tegemist 

on liitsõna ühe osisega (ede- ´eesmine, ees-´, esä- ´isane´); esineb paaris-
sõnade vahel (sikõ-sakõ ´sinka-vinka´, luu-liha ´inimkeha´) ja mõistatus-
te lahenduse ees (keeleldäʔ, meeleldäʔ, ilmamaa tark? - pässüĺ )
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~   t i l d e eraldab topeltmärksõnad ja märksõnade rööpsed muutevormid 
(`iḿ mi ~ imesi ´[ta] imes´, kaivo ~ kajo ~ kao ´kaev´, ku sik ~ ku sk)

/   k a l d k r i i p s lahutab märksõnas liitsõna komponendid (kahru/
sammõĺ )

<   t u l e n e m i s m ä r k näitab tuletusalust, mille kaudu on mõistetav 
deminutiivi tähendus ( elokõnõ dem < elo)

( )   ü m a r s u l g u d e s täpsustatakse sõna tähendus(t)e seletust või antakse 
paralleelvariandid märksõnades (`lu k(ass) ´lutikas´, `paisum(m)a)

[ ]   n u r k s u l g u d e s on lisatud koostajapoolsed täiendused näitelausele 
ning asesõnad, mis täpsustavad verbi muutevorme 

?   k ü s i m ä r k seisab küsilausete  ning mõistatuste lõpus; ? sõna ees 
osutab, et järgnev seletus või teade on kaheldav; artiklipeas enne näite-
lauseid seda, et otsene tähendus on teadmata (kuń ok ?)

;   s e m i k o o l o n eraldab näitelaused, samuti lähedased tähendused või 
tähendusrühmad

:   k o o l o n esineb mõnikord otsese kõne ees näitelausetes, tähendus-
piirkonna ja konkreetse tähenduse vahel (hüŕ ril´ kala: rünt,  pund 1. 
endisaegne kaaluühik: 20 naela 2. leisikas: 25-30 ropsitud linapeod) või 
märksõna ja näitelause vahel, kui on raske tähendust sõnastada (siiĺ o: a 
esä meid laivaga tõi, mi läämi [mere] `v  rde, siss laulami et siiĺ o viiĺ o, 
lasõl‿laiv, `toukap‿`purju)

|   p ü s t k r i i p s eraldab sünonüümiviite(d) ja  paikneb vahetult lü-
hendi Vrd ees, mitmetähenduslikes kene-deminutiivides konkreetse(d) 
tähenduse(d) tulenemisseletusest  (pulgakõnõ < pulk| 1. väike pulk 2. 
niplispitsi kudumispulk).

“ “ j u t u m ä r g i d  osutavad kogujapoolsele seletusele (hussa-hassa  
“hoolimatult“) 

13. Tähestik

a  e  h i (  ) j  k  l  m  n  o p  r  s  t  u (  )  v  õ ( )  ä  ö  ü (  ) 
 

14. Lühendeid

a            aasta
dem       deminutiiv
hrl          harilik, harilikult
impers   impersonaal(selt)
indekl    indeklinaabel

ipf         imperfekt
komp     komparatiiv
lk           lehekülg
nt           näiteks
pl           pluural
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pr           preesens
rhvl        rahvalaul
sag         sageli

vn          vene 
vrd         võrdle
vt           vaata

15. Külade loend koos lühenditega

Rõu H Rõuge Hinu
Rõu K Rõuge Kuuda 
Rõu R  Rõuge Raudsepa
Rõu S Rõuge Saaluse
Rõu V Rõuge Villa 
Rõu Vi Rõuge Viitina 
Rõu VR Rõuge Vana-Roosa
 
Vas K Vastseliina Kure 
Vas L Vastseliina Lemmatsi  
Vas N Vastseliina Noodasküla 
Vas Pul Vastseliina Pulli            
Vas Pus Vastseliina Puspuri        
Vas R Vastseliina Rammuka
Vas S Vastseliina Suuresoo      
Vas T Vastseliina Tohkri 
Vas Ts Vastseliina Tsiistri 
Vas U Vastseliina Uuri

Se A Setu Audjassaare
Se J  Setu Järvesuu
Se Ja  Setu Jatsmani 
Se Kos Setu Kosselka 
Se Kov  Setu Kovaslova 
Se Kr   Setu Kremessova 
Se L  Setu Lutepää 
Se La  Setu Laossina
Se P   Setu Pelsi 
Se Pod Setu Podmotsa 
Se Podg  Setu Podgorje
Se Pop  Setu Popovitsa 
Se S    Setu Serga 
Se Sa  Setu Saptja 
Se T        Setu Trõnne 
Se Ts        Setu Tsergondõ
Se V Setu Värska 
Se Va Setu Vaartsi 
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                                             A           

                                                           
a ~ aʔ aga, kuid taa um po i uma kaaś  külʔ Rõu; olõss t   mõts siga v  l 

söösiʔ, a timä tsätsütäss `kartoli ärp‿purulõ Rõu; a võtas‿sa hinele 
m  ś s, raha [ta] j   `maahha, esi um näläne Rõu; säidse tulõ`pri si 
oĺ l, a inäp es avida midägiʔ Rõu V; `Osvaĺ t um mullõ hüä külʔ, a 
vahel mürähhüt kah Rõu V; `tü rik ai iks `perse poisile `üś kä, a 
ark‿ka ̀ v  ti Vas; a no kes minno Saviujah keŕ gütänüʔ Vas Pul; sõkõ 
`sündünüʔ, at‿taht nägemist Vas; at‿t   `tsuŕmmisega timä `hindä 
`tervüse ärʔ riḱ k Vas; ku Aĺ eksa `sündü, s ss vanainemine üteĺ , 
et taal latsõl om  ń n, a olõ õs määnestki ` nnõ Vas Pul; a `hinnel 
oĺ lik‿ka ro in‿ń ao ja käe ärs‿söönüʔ Vas Pus; a noorõmb poig, pe-
däjä `nõkla pite ka lätt ülest Se Kos; ku külveti, s ss `üĺ ti:  ń nista 
jummaĺ , a `vasta vaia üldäʔ: annaj‿jummaĺ  Se Kos; proimõmuɫguʔ 
oĺ li esiʔ, a t  d kutsuti ḱ auss, mia ribah oĺ l Se; palanuk‿käveʔ eś s 
`koŕ jamah [külas], a no palanut joht `kiäki ilma ka jätä es Se; a iks 
mullõ `üĺ ti nii, et sa olt  suhna tütäŕ  Se P| Vrd aga 

aaʔ vt `andma   
aamõdikõnõ dem < aamõ  täl olõ õik‿kohegi minnäʔ, s ss võ t kas 

odavagi aamõdikõsõ Vas 
aamõt́ aamõdi aamõtit amet; töö, tegevus ma oĺ li küll `poiskõnõ v  l, 

aga k gõ ma oĺ li aamõtih, sikkama ja Rõu; om aamõ  täl hüä 
jap‿palk kaĺ liss Vas; esiʔ om  sialaudah, ei anna aamõtit käest Vas 
Pul; täl olõ õs ̀ aigugi minnäʔ ̀ sääntsehe aamõtihe Vas; k iḱ  omma 
aamõtih, k iḱ  ommat‿`t  ń mäh Vas Pul| Vrd amma , amõ  

aamõt́́/mi̬i̬ś s ametmees; ametnik latsõʔ `ümbre vahek‿kuiss aamõ me-
hes‿sääl `mõŕsa kaś ti pääl seiʔ Vas Pul; põllum  ś s põhinõ rikaś s, 
aamõ m  ś s ajoldõ rikaś s Vas; parhillaʔ om tiä suuŕ  aamõ m  ś s 
Vas Pul; perrem  ś s võ t aamõ miheʔ ja lä s `kaema Vas| Vrd 
amõdim  ś s

aaŕ  aari `aari 1. (tuuleveski) tiib tuulõkivi aariʔ Vas 2. (võimasina) 
laba võimaś sinal oĺ li aaris‿seeh, neĺ li `aari, aarik‿käve seeh `riś ti 
Se| Vrd haaŕ 

aas aasa `aasa pastla tärkmevahe meil te ti `säitsme aasaga tsuvva 
n na Vas; esä iks teḱ k tsuvvaʔ vasigõ nahast ja `peiḱ liga `tsuś kõ 
aasaʔ Vas; `pei li oĺ l, `t  ga tsusiti tsuvvalõ aasas‿`sisse Vas U; 
väidsega tsusiti [pastlale] `tsäĺ kmes‿`sisse, noid kutsutigi aasaʔ Se
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20`aaś ta

`aaś ta `aaś ta `aaś tat aasta seo `aaś ta oĺ li map‿`puhtil Rõu; seo Pauli 
imä oĺ l `mitmit `aaś tit ko tpümme Rõu V; ega `aaś ta ma vaagu, 
istutagu õin‿nipaĺ lo naid `p  te Rõu V; noid ka o siti takah mitu 
`aaś tat Vas| Vrd `aaś tak, `aestak, ajasta, ajastaig, ajastak 

`aaś taganõ `aaś tagadsõ `aaś tagast aastane tütäŕ  oĺ l `säitsmä 
`aaś taganõ Vas Pus| Vrd `aaś tanõ 

`aaś tak `aaś taga ~ `aaś tagu `aaś takka ~ `aaś takku aasta ega `aaś taga 
hiit põd ŕ  sarvõʔ arʔ Rõu; meil oĺ liʔ ega `aaś taga katõ vai kolmõ 
iḿ mise pujaʔ Rõu; edimäne `aaś tak  um vasik, tõõnõ `aaś tak um 
hõhv, kolmadal `aaś tagal paaritadass Rõu V; uma naań õ `põś si 
vaest ü s viiś  `aaś takka Rõu; ka skümmend `aaś takka [ma] oĺ li 
vana, ku tulõka o oĺ l Rõu; meil oĺ l suuŕ   siga, kolmass `aaś tak 
oĺ l pääl Vas; ü s `aaś tak oĺ l meil hüä `tü rik Vas; kuvvõ `aaś taga 
vana [ma] oĺ li, ku seo ilmasõda lä s `taplõma Vas; no om `kümne 
`aaś taga `vannu t   `poiskõnõ Vas; `aaś taga peräst oĺ l maja 
`vaĺ miss ja `aaś taga peräst `k  li eś s ka ärʔ Vas Pul; tõõsõl 
velenaaś õl oĺ liʔ üle `aaś tagu latsõʔ Vas; tiä es t  t‿t  d joht mitu 
`aaś takka Vas; no olõ õi inäp määne ka s ̀ aaś takka siin käünüʔ Vas 
Pul; t   põdõ ka inäbät kümmend `aaś takka Vas; mitu `aaś takku 
`järgemiisi oĺ lip‿põvvaʔ Vas; neo oṕ isõk‿`kümniid `aaś takku Vas; 
mul oĺ l `aaś tagast `aaś tagani `s  ni Vas; ü s (laps) `k  li, oĺ l 
neläss `aaś tak pääl Se Kos; minem‿mehele, vaja joostan‿nigu 
kundsal‿löövät‿tuld, a `aaś taga anna ai inäp lupa Se; poolõni 
`aaś taganiʔ oĺ l la s hädäh Se; `aaś taga nelä vana la s Se Kos; 
m ni säidse katõsa `aaś takka joʔ, ku [ta] istuss türmümajah Se 
Kos; paĺ lo `aaś takku tagasi Se| Vrd `aaś ta, `aestak, ajasta, ajastaig, 
ajastak 

`aaś tanõ `aaś tadsõ `aaś tast aastane n  ŕ  hobõnõ, kolmõ `aaś tanõ 
Rõu; katõ`kümne `aaś tanõ Rõu; la s olõ õs `kümne `aaś tanõgiʔ 
Vas; mul oĺ l ka hüä umanõ, kolmõ`kümne nelä `aaś tanõ naisiline 
 sura Vas Pul; nelä `aaś tanõ `tütrekene lä s vette, uppu arʔ Vas| 
Vrd `aaśtaganõ 

abarabakõnõ komp dem < apaŕ 1 ma v   ärt‿`taĺ drigu ̀ k  ki, et s ss om 
laud abarabakõnõ (laual on rohkem ruumi) Vas 

abarap vt apaŕ 
abi abi aṕ i abi kuningass um `kaugõl, jummaĺ  `korgõhn, aṕ i `armu 

olõ‿õik‿`kostkil‿`l  taʔ Rõu V; pühäkiri `ütless, et nõia mant aṕ i 
`o sma ärm‿minguʔ Vas Pul; latsõʔ ummam‿mu   st kah hoolõh ja 
abiss k gõ Vas; jumala abilda eis‿saa midägiʔ Vas; ma oĺ li velel 
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21 agananõ

k   abih `niitmäh Se L; paaba püdälidega `aŕstõ arʔ jala, püdälist 
saa aṕ i Se

abi/elo abielu kuiss ma lähä sinnäv‿`vaihhõlõ abiello `rikma? Vas Pul; 
noil ka tullõv no abielo `lauhtuss Vas Pul

abiline abilise abilist abiline ku  sika tapõti, kutsuti abiliisi mano, paaŕ 
abilist kah Vas U; siss oĺ l pääkaŕ uss ja kolk‿kaŕ usõ abilist Se Kos

adrakõnõ dem < ad ŕ  adrakõsõga künneti suurõp‿põlluʔ Vas
adra/mi̬i̬ś s kündja saa õit‿taast hu ust `õigõt adram  st Rõu 
adrõss adrõsõ adrõst aadress s ameeste käest [ta] oĺ l adrõsõ saanuʔ 

Rõu V; [ta]`küüsse adrõsõ arʔ, ma ań ni adrõsõ Rõu V  
advokaat́ advokaadi `advokaati advokaat Kustal oĺ l ü s `kangõ 

advokaa  Tartun, t   `taatõdi ärʔ, m   advokaa  jäi `masvass 
[kohtus] Rõu V; neĺ likümmend sinist `kr  ni (10-kroonilist) oĺ l 
advokaadil ettemineki palk Rõu V        

ad ŕ  adra `atra ader esäl oĺ l ü s hopõń , `õigõt `atra es olõʔ Rõu; 
lehtad ŕ  oĺ l katõ hobõsõ ad ŕ  Rõu; ku sääne halv räpäk hopõń  
oĺ l, t   lahḱ  mitu `atra ja kaḱ k adra raudpuuk‿`ka skiʔ Vas Pus; 
maa om käest är v  t, a vanast `tahtu us tõõsõlõ adratäüt maad 
`andaʔ Vas; adra leh  käänd `turba ilosahe kummalõ, ad ŕ  käänd 
turbast Vas Pus; adra kädidseʔ Vas;   h oĺ l adra n na, takah oĺ l 
adra kunds Vas Pul  

`aelõm(m)a `aeldaʔ `aelõss aeĺ  1. kiiresti toimetama ma es tahat‿tul-
lak‿`kuigis‿siiäʔ, täl om ilma muldak‿ka (minuta ka) `aelõmist `väe-
gap‿ paĺ lo Vas 2. taga ajama; otsima siin `aelis‿`ś akslasõp‿peḱ ki 
takahn, peḱ ki ja munnõ Rõu; mis sa `aelõt muk‿kannu, vai sa nakat 
muk‿kannu `aelõmma Vas 3. logelema mis sat‿ sura käüt tah küllä 
piteh `aeldõh, kotoh imä   t Vas 

`aestak `aestaga `aestakka aasta tulõva iks hüä rüä `aestaga   hn Rõu; 
säidse `aestakka [ta] oĺ l kuniga poolgah Se; oĺ l hämmeʔ `aestagaʔ 
Se Sa; timä oĺ l s ah säidse `aestakka Se L| Vrd `aaś ta, `aaś tak, 
ajasta, ajastaig, ajastak 

aga kuid, aga rüǵ ä ai kül pää üless peräh, aga `sääntsej‿jakuj‿`jäie 
`sisse Vas Pus; t   t  d paĺ lo vai veidüʔ, aga ütte `mulda läät kõiḱ  
Se| Vrd a ~ aʔ 

agana- aganaid sisaldav aganaleib olõ õi tühi kõtt Vas; kunna`kapstiid 
`pań ti lehmile agana söömä `sisse jüväss Vas Pul 

aganakõsõʔ pl dem < akań 1 lina`s  mne aganakõsõ ja ̀ määntse ̀ sääntse 
peräpoolidsõ `ań ti ` siolõ Se  

agananõ aganadsõ aganast aganaid sisaldav, aganane mu imä üteĺ  et 
maʔ ei olõ aganast `leibä söönüʔ Vas U| Vrd aganinõ
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22aganik 

aganik aganigu aganikku aganaruum, aganik agana [ma] vei aga-
nikku ja n  s‿sai talvõss eläjile Rõu; ku ̀ riihhi ̀ peś ti, ̀ pań ti aganaʔ, 
oĺ li aganiguʔ Vas; ka s aganikku oĺ l meil, ü s oĺ l  siaaganik, 
tõõnõ oĺ l lehmäaganik Vas; aganik oĺ l v  l seenitse otsah Vas 

aganinõ aganidsõ aganist aganane `jauhmisega iks oĺ l hädä, kaet‿t   
sääne aganinõ terä es tahak‿kivi vahelõ minnäʔ Rõu| Vrd agananõ 

ago ao ako 1. koit vai no määnest `kellä oĺ l talohn, siss oĺ l kikass 
kelläss ja agu herändäjäss Rõu V; no kistu ei ago aost Vas; 
hummogu ommak‿`kärbläsev‿varahhitsõʔ, ao tullõh ommaj‿jo üle-
väh Vas Pul; jüri `läütäss ao, jakaṕ  kistutass Vas 2. eha ku õdagunõ 
ago kistuss arʔ, hummogunõ nakass `paistma Vas; ü s ago olõ 
õi ärk‿`kistunuʔ, kut‿tõõnõ ago joba paist Vas; es tohe sa latsõ 
`mähḱ mit `pandak‿kuioma ao poolõ, siss tulõ   kadõhhuss Se 
La; ku õdagu ago tuĺ l, siss nõstõti la s käś si pääle ja `v  di `akna 
mano, üteldi: ago no pää, siss [lapse kätelhoidja] kääń d latsõ 
`perse `aolõ poolõ (öökaetuse ravitsemisest) Se 

agu aga kui ku undsõm‿`maahha tulõ, saa põud, agu üless lätt, tulõ 
`vihma Rõu V; `mõistuss piät iks rahast üle `käümä, agu raha jo 
`mõistusõst üle käü, t   v   elo rappa Vas Pus; kuk‿kiä `kaiba aiʔ, 
siss olõ õim‿midäginä, agu kaibatass  nnõ, siss om trah  säläh Vas; 
agu suta aiʔ [teha], s ss `hiität magama Se

ah 1. imestust, üllatust väljendav hüüatus ah sa jummaĺ , k iḱ  taĺ v [ma] 
hussudi taad `kiislat Rõu; `Kaaŕ li oĺ l üllün‿noʔ v  l et ah sat‿ siga, 
külm‿ma Juulat `tahtsõ Vas Pul; ah sat‿tuhanõ kui halusahe `kärb-
läne puri Vas Pul; ah sa ̀ heldekene ku siss krań dsikõnõ nakaś s t  d 
haĺ likõist takah ajama Vas Pus 2. etteheidet väljendav hüüatus ah 
t   inne tahat pidosih kävvüʔ Vas

ahastuss ahastusõ ahastust meeleheide, ahastus kel no lä s t   oppuss, 
t   käve [koolis], kel es lähät‿timä, t   oĺ l üten ahastusõn alati 
Rõu 

aher `ahtra aherd sigimatu, antud aastal tiinestumatu mul aher lam-
mass, ni Lindal aher lammass Vas U

ahi aho ~ a o ̀ ahjo ahi seo meil a o ̀ paakõnõ Rõu; ku hammass arm‿`mur-
du latsõl, s ss la s visaś s `hamba a o keressehe Rõu V; õdagu ma 
võ i iks kardoka ah́ost ärʔ Rõu V; vanast riś titi ka ̀ leibü ̀ ahju Rõu; 
meil palotõdi ka s ahotäüt `lupja Rõu; hüdseh‿`h  hksi ahoh Rõu; 
imä vei leevä külä `ahja küdsämä, meil esiʔ `ahjo olõ õs Rõu V; ku 
`t  rõl‿lepä ahoh, s ss `hussuss, n  t‿tegevä `savvu Vas; tollõmatsõ 
maja mano po tsepp teḱ k `ahja Vas Pul; kanarigu leib oĺ l, a ost 
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23 aho/luud

sõglagat‿`t  di ̀ vällä Vas; Annõ ̀ võtnu a osuu päält ̀ laatkaga pudro 
Vas Pul; a o suu mano `pań ti k iḱ  n  l‿lihak‿kuioma, a o lõhna 
pääle Vas Pul; tubli naań õ ku  ahi Vas Pul; neĺ li  sika om parhillaʔ 
ületalvõ, n‿ommak‿ku a oʔ Vas Pul; ahi `oĺ lgi vanast aŕ st ja leś o 
Se; ma pań ni aho küttümmä Se Kos; aho suuh tulõ man küdseti 
n  p‿pliiniʔ Se Kos; mat‿tohi‿iʔ üldäʔ mink üle et lõigata as `leibä 
väidsegak‿kut‿tõõsõl‿leeväʔ ahoh ommavaʔ Se Kos; ahoh pań ni 
pääl küdseti `pliine Se; `leibü iks `peeti ahoh `keĺ li pite Se Kos; 
aho paasõ ṕ aal küdsetäsen‿n  k‿kaɫaʔ Se Kos; ku ahi ärk‿küttü, 
pühiti ahi `höste ärʔ ja `pań ti sinnä aholaud ette Se Kos  

ahinik ahinika ahinikka tindikuivataja ahiniki oĺ liʔ, kes `Pihkva takast 
tuĺ livaʔ Se 

ahi/vaŕ s ahervare no olõ õi [maja] olõmahkiʔ, ahivaŕ s om Vas 
ahnik ahnigu ahnikut ahven ahnigu kala um paŕ õmb ku säŕ g Rõu; 

Puĺ li järveh oĺ li havvõʔ ja säreʔ, m ni ahnik kah Vas; k kkõ 
kaɫɫa om, ahnikka ni `säŕ gi ni `lutsa ni Se Kos; ahnik om ka hüä 
makuss Se Sa 

ahnitsama ahnidaʔ ~ ahnitsaʔ ahnitsass ahni s ahnitsema ahnidsa 
õim‿ma sitta, olõ õi `näĺ gä Rõu V; `Ań dri kah ahni s ja ihni s k igist 
ja koŕ aś s t  d rahha Vas Pul; võhl võta õih‿`heŕ nist, kadõ `kaksa 
õin‿`nakrist, n   ahnitsasõ paŕ õmbat Vas Pus; timä ahnitsass `väega, 
massa aik‿k kkõ kokko ahnidaʔ Vas; ku uḿ mi `la si ei olõʔ, siss 
massa aiʔ ahnidaʔ Se Kos

`ahnuss `ahnusõ `ahnust ahnus vet taa `ahnuss um taad ello edesi 
veenüʔ Vas; vanast kah `ahnust ja sikkust oĺ l paĺ lo Se Kos 

ahnõʔ `ahnõ ahnõt ahne, ahnitseja ku eläjäl  m ahnõj‿`j  ma um, s ss 
annap‿`parrusi Rõu; paṕ p om `väega ahnõʔ Se; meil oĺ lip‿poisiʔ 
ilma`ahnõʔ Se 

`ahnõhe ahnesti `ahnõhe [ta] j   `väegar‿robinagaʔ ja `ahnõhe s   
Rõu 

aho/i̬i̬st/vatsk katsekakk aho   st vadsak‿küdseti, ku tuli ̀ paĺ li tagap  l, 
edep  l küdseti `vatsku Se Kos

ah́okõnõ dem < ahi imä `pandnu a okõsõ küttümä Vas Pul 
aho/laud ahju avaust kattev plaat no om ahol ussõkõnõ, vanast oĺ l 

aholaud Se; karaś ki küdseti aholavva takah Se Kos; ku ahi 
ärk‿küttü, pühiti ahi `höste ärʔ ja `pań ti sinnä aholaud ette Se Kos; 
aholaud `pań ti ette, karranõ Se 

aho/luud ~ ah́o/luud ahjuluud (ahjupõranda pühkimiseks enne leibade 
ahjupanekut) ku a oluud aia n al ̀ pistü om, sis kuĺ l ein‿näek‿kannu 
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24`ahtakõnõ

Rõu;  harak liinah, hand ussõh? - a oluvvaga a o`pühḱ mine Vas 
Pul; a o`luuda iks [ma]`häḿ ssi ja t   luvvagap‿pöhe `tuhka Se 
Kos; kel oĺ l vähäp ahi, t  l oĺ l löhep aholuvva vaŕ s Se Kos -paistõ 
-`paistõ -paistõt ahjupaiste vanast küdseti iks `k  kõ a o`paistõl 
Vas Pul; ku ahi küttü s ss a o`paistõl oĺ l hüä ̀ k  kõ kütsäʔ Vas Pul   

`ahtakõnõ `ahtakõsõ `ahtakõist kitsas, ahtake m  p‿`püüdse riisigaʔ, 
t   om niguk‿ko t, perä lätt `sääntsess `ahtakõsõss kokko ärʔ, suu 
um laǵ a Rõu; seo maailm om  ks laǵ a, seo olõ õi `ahtakõnõ Vas; 
`käüsekangass ̀ koeti esiʔ, t   oĺ l ̀ ahtakõnõ ̀ koeti, niisaa käterä iʔ 
oĺ liʔ `ahtakõsõʔ Vas; `käüse oĺ liʔ `ahtakõsõʔ Se; rü vil ilostust oĺ l 
t   pudsu all ja pääle pudsu oĺ l sääne haĺ ass `ahtakõnõ siidikene 
ütelt kõrralt Se Kos  

`aht́sim `ah sima  turg siin olõt ku `ah sima pääl, `autol‿`linda sõs 
‿siiäs ‿sin näʔ, inemise `seŕ käse hummogust õdaguniʔ Vas Pul

ahv́ ahvi `ahvi ahv a sul noorõmb poig, taa om nigu ah , pedäjä `nõkla 
pite ka lätt ülest Se Kos

ai vt ajama
aiʔ 1 imestust väljendav hüüatus ait‿t  d vallu, mis tä näḱ k Vas Pul
aiʔ2 ei (preesensi ja perfekti eitussõna) ku sa jovva aim‿minnäʔ, s ss 

`puhkaʔ Rõu V; t   olõ õit‿ sirk, kiä pudsajit jovva aik‿ ̀kandaʔ 
Vas; saa aik‿kannahtusõlda elläʔ Vas Pul; timä ̀ tihka ait‿tullak‿ ku 
tütäŕ  olõ õi üllüʔ Vas Pul; egass mul no hädä olõ õit‿t  st sannast 
ku saak‿ka ai Vas; siss ku sügüse piḱ ä   ʔ ja k iḱ  hubisass ja 
habisass, siss joht taha ais‿siih elläʔ Se; minem‿mehele, vaja 
joostan‿nigu kundsaʔ löövät‿tuld, a `aaś taga anna ai inäp lupa 
Se; `  se [ma] suta aik‿`kävvük‿ kullõldõh Se Kos| Vrd eiʔ, uiʔ1, 
õiʔ, äiʔ, üiʔ  

aia/herness aedhernes neo omma aia `herneʔ, neol‿`lätväs‿suurõss, 
`urbusõʔ Rõu -kraaḿ   aedvili ku meil tahn oro veerehn aid oĺ l, 
s ss mi võ i kuivaga tast  sopast vett aiakraami vallaʔ Rõu V 
-maa aia all olev ala; kolhoosniku õuemaa aiamaa meele jäteti nii 
ussaia `ümbreʔ Rõu; t   oĺ l loho maa, aia maa, sääl kasuss hüä 
hain kah Vas -vili aedvili kunass ma suvõl maka, kaeʔ aia`viĺ jä, 
kae eläjiid, `kitsku um paĺ lo Rõu V

aid aia `aida 1. tara aid oĺ l `maahha arm‿`murdunuʔ Rõu V; tühä 
kõtuga [sa] läät üle aia arʔ,`rõivaldas‿saa aim‿minnäʔ Rõu; kõrra 
ao peräst [ma] kae, et `tialasõ umma aia `saiba otsahn Rõu V; 
[ma] hiidi hobõsõ u aʔ aia `küĺ ge ja lä si `aita Vas; väläh om 
nok‿ḱ ulm `väegaʔ, aia `saibak‿ka `paukvaʔ Vas; ü s vana aiatulp 
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25 aig

om seest `määnüʔ Vas; taa `üń drigukõsõ [ma] lopahhuta arʔ ja 
`viska aia pääle Vas; aid oĺ l nii tett, et eläjäs‿ saavaj‿järve `v  rde 
`j  ma minnäʔ Vas; pistüline aid oĺ l `korgõmp hinnäst Vas U; 
`korgõp taad `aida oĺ l lumõuarmass Vas Pul; havvõʔ unõhtu üte 
`  se aia ̀ otsa, ni oĺ l ̀ ärki varastõt Vas Pul; ilma imeh, ü s pallai 
küle all, tõõnõ v  l aia pääl kuioss Se; hõbõhhõtsõ aiapoś tiʔ Se 
Kos; ku om kapst`maaŕ apävä lumi katusõ pääl, siss jüribä om 
aiaveereh Se Kos 2. tarastatud maa-ala ku meil tahn oro veerehn 
aid oĺ l, s ss mi võ i kuivaga tast  sopast vett aiakraami vallaʔ 
Rõu V; mak‿kasvadi po ikõsõn küŕvitsiid, oĺ lij‿jo imälehen, ku 
`aida istudi Rõu V; papal oĺ l aid ja meil keedeti kisselit Vas; 
timä lehm ja `lambaʔ oĺ lik‿ka sääl aiah, et olõ õik‿`kaitsmist Vas; 
ma iks rehe ka m nõst aiast `m  dä noid eläjit Vas Pul; meil oĺ l 
vanast kolm `aida: kaŕ aaid, `kapstaaid, uaaid Vas; `aida oĺ l tett 
kań õpit kaʔ Se Sa 3. õu imä tiiś , ku `kaugu t  d [kuse] po ti a o 
pääl pidi, siss vei jälʔ aia pääle, sääl segäsi Vas Pul; po isinidse 
segähhämine oĺ l iks aia pääl Vas 

aida/`kiś kja aidavaras  sa olt `vargavah , vahi no aida`kiś kjit saʔ Se 
Kos -mi̬i̬ś s aidamees vanaesä oĺ l `mõisa aidam  ś s Rõu 

aid/roovik -roovigu -roovikut aiateivas, latt `süntsä paaŕ maka 
aidrooviku pääl ka    üle Rõu -vi̬i̬ŕ  aiaäär, -veer haugass esil‿linnaś s 
ärʔ, kana jäi aid`v  rde Rõu; ma aidveereh `istõ väläh ja oodi sinno 
Vas Pul; [ta] kasva  latsõ ja kooli  jap‿Peebu aid`v  rde `k  li Vas 

aig ao ~ ajo `aigo aeg konnõss mul t   aig um, t   taht tetäʔ Rõu; 
t  st ajost ku ma mälehtä, oĺ l iks meil `koŕ ssna Rõu; `  sene aig, 
kohegi minnäʔ es olõʔ Rõu; timä k iḱ  aig saiś  mu man ja tennäś s 
minno Rõu V; t  l olõ õi ao `tolmugiʔ Rõu; nätäĺ  `aigu um v  l 
jaani`päivä, olõ õim‿midägi `ilda `l  mõ istutaʔ Rõu V; päiv v  l 
üleväh, `aigu um Rõu V; seo ajoga olõss m   joba kerigu mano 
saanuʔ Vas; seo aig om kullanõ aig vanna `aigo `vasta Vas; k iḱ  
t  p‿pidi olõma `õigõl aol tettüʔ Vas Pus; Liisokõnõ `v  di pohete 
ajoss lehmä `lauta, t   oĺ l ka `haigõ Vas; seo Puĺ li külä om iks 
vanast ajost ü s `rahva paik Vas; ku koolõt siiäm‿`määntsel halval 
ajol, nakada eiv‿`v  mägi `Vahtsõ`liina Vas Pul; no [ta] oĺ l `seoni 
ajoni naaś õldak‿kah Vas Pul; t   ka saa ai ̀ aigu Vas Pul; noʔ omma 
iks ajot‿tõõsõmbaʔ Vas; `k  ĺ jat piät iks ajopääle (õigel ajal) 
`matma Vas; t  p‿pidi olõma ao pääle tettüʔ Vas; puś s piät ajopäält 
minemä Vas; mul om  sial aig täüś , taal saavap‿`põrsaʔ Se Kos; 
kuu `aigo oĺ l mul käsi sedä`m  du kaalah, ar oĺ l siist põrahhunuʔ 
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26`aiga

Se; tsuvva oĺ lis‿suvidsõ aoh Se; no oĺ l t  aig, no läpe es minnäʔ 
Se Kos; läḱ e (mingem) puś sigaʔ, saa rutubahe, saa aopääle 
kerikohe Se; lä si aoʔ `tõistõ, lä sij‿jo latsõk‿kohe kavvõmbahe 
Se; `ku ja sünnüss jo lavva aost, edimätse lavva `aigu, ku kerikust 
kodot‿tuldass `s  mä Se 

`aiga ~ `aigo ajal ma oĺ li `paoś sih t  l`aiga  Rõu V; t  l `aigo Võro 
liinahn rä ti es olõʔ, a no om k  sugust rä ti Rõu V; sita `talgu 
`aigu n  , kes oĺ liv‿vidäjäʔ, n   oĺ liv‿`v  ś nikiʔ Rõu; tsaari `aigu 
säidse `aaś tat oĺ l räüss Rõu V; raha oĺ l v  l t  l`aiga Vas Pul; 
m ni `ütless, et puĺ l`oina liha t  l`aiga `haisass, ku lammass käü 
Vas Pul;  s a `aigo jäi jop‿ paĺ lo naid `läś ki Vas Pul;  eit ‿tiiäk 
‿kual `aigo timä lätt? Vas; map‿`pulmõ `aigo joht maidsa as viina 
pissugiʔ Vas; vanal `aiga oĺ l sussõ paĺ lo Vas; mu `aigu oĺ l Miś so 
`mõisnik Teiń  Vas; kellä katõ `aigu sak‿koolõdõ Vas Pul; t   oĺ l 
tsaari `aigo Se La; rüä põimu `aigo katõkeś ke laulimi ja lelotimi 
Se; liha`v  tõ `aigu te ti ka `sõira Se Ts; `ku ja mano pandass 
künneĺ  palama söögi `aigu Se; `ku ja sünnüss jo lavva aost, 
edimätse lavva `aigu, ku kerikust kodot‿tuldass `s  mä Se 

`aiglanõ ̀ aiglasõ ̀ aiglast aeglaselt tegutsev, aeglane mis sääne ̀ aiglanõ 
hopõń , t   lä s nii ilosahe Vas 

aig/lehmilde kolmeaastase lehmana Paĺ mi tuĺ l aiglehmilde piimäle 
Rõu V

`aigo vt `aiga
`aiguma `aigudaʔ `aiguss `aigu  ilmastiku toimel töötlemiseks val-

mima pirrupakust vai lõmmust `l  di lahasspoolõʔ jap‿`pań ti 
kohegi ̀ vaŕ ju ̀ aiguma Rõu H; ku lina ̀ häste oĺ l är ̀ aigunuʔ [pärast 
leotamist], siss võ t `hinde vallalõ Se 

`aigu/pite ~ `aigu/piteh aegamööda siss `pań ti [toit] patta `k  mä, 
siss `siäti iks `aigu pite hilläkeiste Rõu; ku s  lv   lihalõ pääle 
panõt, s ss s  l `aigupiteh sulass ja `kiskuss liha `sisse Vas Pus; 
illoś s liivanõ kotuss, lätt k iḱ  `väega `aigupiteh sügävämpä Vas; 
lehm kaḿ mitsah, `aigupite ḱ au ja s   kuipaĺ lo Se 

`aiksahe aegsasti, varakult esä sai `aiksahe minemä Rõu V; mat‿tei 
`kapstaloomaʔ `väega `aiksahe Vas U

`aiksampa aegsamini kaar te ti iks nigu ̀ aiksampa, mitte vana ̀ kuugaʔ 
Vas Pus

`aiksappa aegsamini timä lä s `varra `t  hhü, et s ss saa `aiksappa 
kodo Vas 

ainukõnõ dem < ainuss pääś okõnõ lä s art‿`tõistõ `naistõ (teise emas-
linnu juurde), jäi ü s ainukõnõ `perrä Rõu 
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27 ajama

ainulik ainuligu ainulikku hädavajalik ainulik mineḱ  Vas
ainult vaid, üksnes kumogak‿koŕv oĺ l tett nigu koobakõsõ pesä, ainult 

käe sai `sisse tsusadaʔ Vas Pus; reheriha oĺ l nii sama suuŕ nigu 
taa hainariha, ainult noil oĺ l inne viiś  vai kuuś  pidimet Vas; ainult 
sann, taa oĺ l jäänüʔ Se Kos

ainuss `ainu ainust ainuke üte `ainu tedrepesä olõ ma `löüdnüʔ 
Vas; ku oĺ l ainuss uma kua, siss toolõ [ma] tei ark‿ka voorikõsõ 
`viina,`ainullõ umalõ tei Se Kos 

ait aida `aita vilja- või riideait aida kõrval oĺ l `kambrõ Rõu; Lemmädsi 
küläh oĺ l iks aidal päälik kah Vas Pul; aida hari oĺ l kaɫa`handu 
täüś  Vas Pul; `keś kmäne ait oĺ l `rõivaait Vas; nika saiś  t   kasuk 
aidah tala pääl Vas; sügüsidi, ku kuu paiś t ilosahe, mak‿k gõ 
loi aidareṕ i pääl raamatut Vas Pul; [ma] hiidi hobõsõ u aʔ aia 
`küĺ ge ja lä si `aita Vas; ka s aidatäüt `viĺ jä om, säält jakkuss 
k igilõ Vas Pul; aidal oĺ l iks lakõ kah Vas; aidal olõ õs lakõ, mutku 
salvõs‿siseh jak‿kirstuʔ Vas; suidsulihap‿`pań ti aida lakkõ rippa, 
s  la ka vahelõ Vas U; n   aidaʔ oĺ livak‿ka k iḱ  sõta (sõjamehi) 
täüś  Se V; `poiskõnõ vihasi ärʔ ni lä s aida aɫa Se Kos; aidah 
viläsalvõ kõrval te ti `mõŕsa `vaĺ mist Se Kos; ubinap‿`pań ti 
talvõst ̀ aita teŕ ri ̀ sisse Se Kos; ku aidah ̀ leibä, s ss laudah ̀ kaŕ ja 
Se Kos; agu `piḱ ne kärähhü  inne, nii lei aida paɫama Se Kos; 
`jaɫgo `käń kti aida reṕ i pääl Se Kos; verevät‿tuɫba, `vaɫgõ ait? - 
hani Se Kos; `leibä oĺ l mitu aidatäüt Se  

aite·h aitäh aite·h, hüä la s Rõu
`ait́umma aitüma [te] lakkõl‿`luidsa är ja ̀ ankõ ̀ ai umma Rõu; ̀ ai um-

ma sanna`kü jäle, sau`s  jäle, v  ̀ t  jalõ, viha`haudjalõ Se V 
ajak ajagi ajakit ajamine või olla om jok‿kaŕ a kodoajagi aig Vas 
ajama aiaʔ aja ai ~ `aiõ 1. tagant kihutama, kuhugi liikuma sundima 

hädä aja härä `kaivu Rõu V; poig ai, mint‿`tütre mano, tütäŕ  ai, 
minp‿puja mano, vanamehekesel olõ õs `kohkiʔ ollaʔ Vas; naań õ 
lä s `võlssõ, et Juula `kaara piteh aja kannu Vas Pul; suvõl `naata 
es eläjiid `lauta ajamagiʔ, k   `oĺ lit‿tahra pääl Vas; sa avidik‿ka 
`kaŕ ja aiaʔ? Vas Pul; naań õ aja Võro liinah kosilaìsi takah Vas; 
s ss oĺ li ma `kümne ajasta `vannu ku `aeti meid majast `vällä Vas 
Ts; latsõ `aiva hobõsit `nurmõ Se Ja 2. koguma, korjama Semmo 
käve küĺ li piteh `sań tih, ai `viĺ jä kokko Vas 3. teed, sihti tegema 
olõ õs et `viŕ ksit `m  dä `aetu, `kartolimaa um mõts siol  siuru-
 sauru k iḱ  läbi tuhń ituʔ Rõu V; üle tsärdsägu `aeti `talvõ ti̬i̬  
Vas Pul 4. läbi torkama, uuristama mu nahast jovva aik‿`kärbläne 
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noḱ ki läbi aiaʔ Vas Pul; kariʔ omman‿n  , kes `rõivalõ ja villalõ 
ajavam‿mulgus‿`sisse Se; `võeti kab ĺ  vai `paklist te ti pletenits, 
`aeti nõgla ̀ perrä Se Kos 5. (habet, karva jne) eemaldama  raba jaga 
ropsiti linnu, t   ai suurõl‿l  m‿`maahha Rõu; ma naka habõnit 
ajama Vas; no aiass  sial ̀ v  gaʔ haŕasõ ̀ maalõ Se Kos; ̀ p  trepävä 
aja vähḱ  k  rt Se V 6. eritama, levitama piim tüḱ iss üle ajama 
Rõu V; kuum vägi panõl‿länikohe, säält imma läbi, väe joonõʔ aja 
`laudu `vaihhõlt läbi Rõu V; `t  ridõ puiõgat‿tuli husisass, aja 
puiõ seest vett `vällä Vas; ku ras v pliidiravva pääle  silgahhass, 
t   aja `karmu Vas Pul 7. kuhugi seadma, külge kinnitama lang 
piät kere pääle ajama Vas; t   oĺ l `väikene tsõõrik anomakõnõ 
ja s ss vitsap‿pääle `aeduʔ Vas; väidsega tsusiti [pastlale] 
`tsäĺ kmes‿`sisse, noid kutsutigi aasaʔ, `aeti kablaʔ Se 8. õmblema, 
tikkima `väŕ dli pääle kes `tahtsõ, m ni katõ jala pilla ai, m ni ai 
`sääntside verevide `langugaʔ Vas 9. lükkama, tõukama meil oĺ l 
siin lähemäne küläm  ś s, ai elektri poś ti `maahha Rõu V; puĺ l ai 
t  d `vaati ku koĺ lin oĺ l ja möüräś s  nnõ Rõu; tahass `aeti laḱ ka, 
`pań ti `kruusli pääle, `aeti t   ka laḱ ka, s ss `kääń ti `truĺ li, te ti 
piirak Rõu; ̀ küündlepäävä ̀ aeti peeles‿`sisse ja nakati kudama Vas 
Pus; ̀ lasknu no lehm ärl‿lõppaʔ, ajanuh‿`hauda Vas; lepä sirgukõsõ 
pujaʔ oĺ lik‿ḱ aopujal pesäst `maahha `aeduʔ Vas Pus; imä puhaś t 
haŕ asõkõsõ arʔ ja s ss kablakõsõga köü  kiń niʔ, s ss peräst ai 
laḱ ka ja sinnäp‿puistaś s sõmõriid `sisse (jutt harja valmistamisest) 
Se Kov 10. toppima, lükkima, pistma `võeti luvvahago, `aeti 
nüś sigu toro `sisse Rõu; Alma lei pää huś sil `kirvõgam‿`maahha, 
ai pudõlahe Vas; iso tolmukõist ei olõʔ, ajav‿`väele `sisse Vas Pul; 
`hiusõkaḿ m om, mia `hiustõ siseh om, `hiussihe aedass Vas Pus; 
`aeti olõk‿ko is‿`sisse Se; eüss `aeti `laeni täüś  [ahet] Se; havvõʔ 
`aeti pää lõpussist nöörä `perrä Se Ts 11. selga või jalga panema, 
seljast või jalast võtma `täämbä saa õs taad kirivät `üń drikku 
`aetusskiʔ Vas Pul; [ma] ai `päälmätse kleidi säläst ärʔ Vas; ku 
vihmanõ ilm oĺ l, `aeti ärmäk `kaskalõ pääle Se Kos; mehe˛esä 
lä s Peliko va `hainu `perrä, ai `vaɫgõ linadsõk‿kaadsaj‿`jaɫga Se 
Kos 12. nuumama no ajava muk‿küln‿nii `rammuʔ Vas Pul 13. õhku 
täis puhuma vasigõ piimä mago ark‿kuivatass, `aetass h ng `sisse, 
siss kuiuss arʔ Rõu V 14. masinat, tööriista käsitsema hurga s oĺ l 
`trullõga linamaś sin, vändäga oĺ l aiaʔ Vas; `umblõjal oĺ l käsikivi 
nulgah, `käega `aeti `ümbreʔ Vas; [käsikivil] ü s kivi oĺ l all, sinnä 

ajama
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29 ajoldõ

oĺ lit‿tsoris‿`sisse ̀ raotuʔ, s ss tõõnõ p  l oĺ l pääl, s ss oĺ l ü s vits 
sinnäk‿kivile pääle pant, s ss oĺ l nui `pistü sääl  [käsikivi] siseh, 
s ss `t  ga `aeti `ümbre ja jauhõti Se La 15. teatud seisundisse 
viima, mingisuguseks muutma piim aedass `k  mä Rõu V; mis sa 
ajat hinnäst `taahha tuurukallaʔ Vas; `la si k   `aeti lauluga ülest 
Se; hummogult `tahtu us t  d latsõkõist ni `varra üless aiaʔ Se 
Kos; maaʔ `aeti `kruń ti, siss lä si kruń di pääle elämä Se; ai pää 
`k  rdõ, lei raa pääle, siss võiuga määriti pääd Se 16. tekitama, 
esile kutsuma kaet‿t   `vaotuss ai `kapstile leeme `pääle Rõu; 
pää om mul hukah, taa aja hallu Vas; `n nna ai käsnäkese Vas 
Pul; ku midä säänest aja käe pääle, ku `korgõ om, siss `ütlet et 
kaem‿`määntse jama om ajanu käe pääle Vas 17. mingis tegevuses 
olema tahn [ma] taaratõlli ja ai naid `aś ju, no olt ramõdu Rõu V; 
ma ai maǵ ahhust, `väega hüäk‿`kapstaʔ Vas Pul; k iḱ  taha kivit   
pääle `koŕ juk‿kokku `koirusi ajama ja `tempa tegemä Vas Pul; 
t   m  ś s oĺ l ü s valu koir, lä s `laatu `koirust ajama Vas Pul 18. 
kasvatama nigu lumi lätt, nii kunna`kapstaʔ ajava häiermunu iʔ 
üless Vas; pääle jaanipävä teḱ k kaara, kasimise `aigu aja es 
`p  rüstki `vällä Vas 19. rääkima, kõnelema `poiskõsõ ai t  d loŕ ri 
Rõu; ei olõ mul `aigu juttu aiaʔ Rõu V; esä võ t ette m nõ makõ 
jutu, muidugu ai t  d Vas Pul; veli pań d [viina] pudõli lavva pääle, 
ai  ks jutu `maalõ Se 20. häält, heli, müra tekitama s ss [vasikas] 
aja `häüssä n nast `vällä ja husisass Rõu; mi ai säänest jälehhet 
hellü ja n  ŕ  hopõń  lä s pakku Vas; `kaś si putu  nnõ, siss ŕ aug, 
aja nii ilotut hellü Vas 21. sõitma ma aja eś s hilläkeiste loo sigu 
manoʔ, sak‿kolistat Vas

ajasta ajasta ajastat aasta s ss oĺ li ma `kümne ajasta `vannu ku `aeti 
meid majast `vällä Vas Ts| Vrd `aaś ta, `aaś tak, `aestak, ajastaig, 
ajastak 

ajast/aig ajastaja ajast`aiga aasta haaval‿`lätvä mõtsahn saistõn 
ajastajaga jop‿periss sapakuss Rõu H| Vrd `aaś ta, `aaś tak, aestak, 
ajasta, ajastak

ajastak ajastaga ajastakka  aasta katõl`kümnel edimätsel ajastagal oĺ l 
lühüt taĺ v Rõu V; ma jovva as kunagiʔ liha ars‿süvväʔ, k gõ jäi 
tõõsõss ajastagass Vas| Vrd `aasta, `aaś tak,`aestak, ajasta, ajastaig

ajo vt aig 
ajoldõ 1. ajuti põllum  ś s põhinõ rikaś s, aamõ m  ś s ajoldõ rikaś s Vas | 

Vrd `aoldõ 2. õigeaegselt Oś si küĺ b mullõ kak‿kaara, näüss, kas 
saa ajoldõ `vaĺ miss Vas Pul 
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30ajoline

ajoline ajolidse ~ ajolitse ajolist aegne mu ajoli sil olõ õs inäp noid 
piḱ ki`särke Vas; n  h‿havva oĺ lis‿suurõs‿suurõʔ, kaŕ agi ai m ni-
kõrd `sisse, n   oĺ li olnuʔ vanaajolitses‿s ahavvaʔ Vas Pul| Vrd 
`aoline

ajonõ ajotsõ ajost aegne siin ollõv vanaajonõ raha, vanaajonõ kuld 
maa siseh Vas| Vrd `aoline

akań 1 agana aganat agan agana [ma] vei aganikku ja n  s‿sai tal võss 
eläjile Rõu; lina`s  mne küll [ma] tuulõti, tuulõgaʔ lä si agana 
`vällä Rõu R; aganaga söödetiväl‿ lehmäʔ, te ti s  m aganist 
Vas; riś tikhaina`s  mne aganaʔ, lina`s  mne aganaʔ, ua ja `herne 
aganaʔ `pań ti  siaaganikku ` siolõ havvutamisõss talvõl Vas; 
teräp‿puhasti [ma] aganist `vällä Se; inne saŕ ati arʔ, kaes‿suuŕ  
akań  `laś ti läbi saŕ a arʔ Se Kos 

akań 2 `akna akand aken meil oĺ lik‿katõkõrra (topelt) `aknaʔ Rõu; 
`akna kruu  oĺ l `ka skiʔ Rõu V; m  v‿vahe jo `aknast Rõu; 
map‿pań ni `aknamulgu kiń niʔ Rõu V; k iḱ  `aknap‿peś s purulõ Rõu 
V; teḱ ip‿`pań ti akandõ ette Vas; imä käve iks üte `akna mant tõõsõ 
`akna mano ja     pohetõ rahvast Vas Pul; näe m  ʔ, et m  t‿tarõ 
`aknahe nakass valu `paistma Vas Pul; mint‿tiiä, kes `akna hukka 
lei Se; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿k iḱ   vallalõ Se Kos| Vrd akõń  

`aknakõnõ dem < akań 2 k iḱ  `aknakõsõʔ `määntsest lavvapalakõsõst 
ja hirrest [ma] tahvidsi `vällä Se Kos

akõń  ̀ aknõ akõnd aken mat ‿`tahtsõ akõnd vallalõ ̀ laskaʔ Vas; ̀ aknõniʔ 
oĺ liʔ lumõ `uarmõʔ Vas; püssä luu  puru  `aknõ Vas; t   majakõnõ 
oĺ l mäḱ i ̀ vaihhõl, m nikõrd tuisaś s ̀ aknõraamik‿ka ̀ sisse Vas Pul; 
inemisel‿`laskva `m  dä akõnd ku `viuhkna Vas Pul| Vrd akań 2 

ala ~ alaʔ 1. alla, allapoole püdälä `lätvä naha alaʔ Rõu V; ku 
väräv‿vallalõ ummaʔ, sis tulõva kihulasõr‿rehe ala, eläjile `säĺ  gä 
Rõu V; hoobiss vanast te ti `lau si, `pań ti piń giʔ alaʔ, lavvap‿-
pääle, s ss `pań ti kuusõ ossaʔ, `pań ti pallai pääle ossõlõ Rõu V; 
meil `t  di Võrolt lastu purru eläjille alap‿`pandaʔ Rõu V;  pini 
matõti `uibu juurõ alaʔ Rõu V; mas‿sattõ `maahha tahaʔ reṕ i 
alaʔ Vas Pul; huś s oĺ l puiõ ala lännüʔ Vas; Heĺ mi es viisi oṕ piʔ, 
käḱ ke raamadus‿silla ala Vas; Palomägi om no k iḱ  mõtsa ala 
kasunuʔ Vas; t   tuli ala, vett lämmistäʔ vaiaʔ Vas; ü stõõsõ ala 
(järgemööda) käve latsõk‿kaŕ ah Se; hopõń  hii  ̀ auto ala Se; sügüse 
`l  di hobõsõlõ taĺ vravvaʔ ala Se; la s pahasi ärʔ ni lä s aida ala 
vai kõlgusõ ala Se Kos; mehe˛esä võ t kiŕ bidsä ahost, pań d ń ardsu 
`sisse, siss pań d reḱ ke `hindälle `põĺ vi ala Se Kos; tä jäi `autu 
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alaʔ Se; kardoka panõt `vahtsõlt `k  mä, muna `sisse, esi iks seḱ ät 
k iḱ  aig, muido paɫass perä ala (läheb kõrbema) Se; vanast oĺ l 
sarahvań nil kaarusõ alap‿`pantu Se| Vrd `alla 2. alles, alale täl 
oĺ l jo nii ̀ väikene toṕ sikõnõ, om viiś  ̀ kraḿ mi, a säält vaia juvvaʔ, 
vaia perä ka v  l ala jättäʔ Se 3. enne, eelnevalt köŕ biti `peestüst 
kausist, `vatska haugati ala Vas 

alah all, madalamal; talu eluhoonest kaugemal pää oĺ l alah ribah, 
perseʔ oĺ l üleväh Vas Pus; näet koh sann om alah Vas Pul; kaiv um 
sääl alah niidü pääl Vas; mit‿teimi alah tah `haina Se A| Vrd all

alah/pu̬u̬l allpool, madalamal timä oĺ l ś aal piḱ äle maah, pää alahp  l, 
perseʔ oĺ l üleväh Vas 

alalõ alles, olemas muk ‿kodo om alalõ Rõu; veli teḱ k üte `väiku 
`köh likese, t   om alalõ parhillaʔ Rõu V; puu riit oĺ l alalõ, ku ma 
toonak‿kai Vas; `olkõk‿kõtt kui täüś , a `kiisla˛asõ iks om alalõ Vas 
Pul; vana reṕ itüḱ k oĺ l v  l alalõ Vas Pul; meil om ka ü s ossaägli 
kardohkit `äestäʔ, meil om parhillaki v  l alalõ Se P 

alamb alamba alambat 1. alam, alluv naa alamba ommah‿hullõmbak‿ku 
t   pääots `omgiʔ Vas 2. vaesem, viletsam, tähtsusetum alambat 
`tü rikukõistki rikkap tüünäś s, et min‿   st Vas Pul

alambahe kehvemalt, odavamalt `müüki m   es alambahe uḿ mi 
`põŕssiid Rõu V 

alambakõnõ dem < alamb k gõ alambakõnõ piät k iḱ  t   viletsüss 
`kandma Vas Pul

alandam(m)a alandaʔ alandass alań d 1. alandama esä tuĺ l `tarrõ, 
võ t kübärä pääst, nii alań d hinnäst Vas Pul; ku sa umma suud ei 
validsa ja süänd ei aɫandaʔ, s ss sa käüt kümme küllä ja sań dit 
sada tarrõ Vas Pul 2. halvustama ś aal alań d tä t  d `herrä, et 
herrä häŕg ka om puĺ l  Vas

alandik alandiku alandikku kangalüke, -lasendus ku [sa] piḱ ä alandiku 
lasõdõʔ, tulõ rabanduss `kangalõ `sisse Vas 

ala/ots alumine ots lammast siist nigu `naati alaotsa p  lt `lõikama 
(pügama) Vas -pannuss -pannusõ -pannust allapanu ku eläjile 
alapannust es olõʔ, siss niideti kaŕ aaia kesiv eläjile ette Vas -pu̬u̬l 
allpool alap  l `põĺ vi oĺ lik‿kaadsaʔ ja hamõh pääl Vas 

alasi alati pini n na um alasi külm ku iä Rõu; saa aih‿`h ngu haardaʔ, 
ü s hainang (kiire aeg) iks alasi Rõu; ku ma la s oĺ li, s ss imä 
oĺ l kaasikõh alasi Vas Pul; tulõ eś s kuna tulõdõʔ, minek‿kuna 
tahadõʔ, ma saa eis‿sinnu alasi `sisse `laskma Vas; alasi tüḱ iss ta 
`ildass `jäämä Vas Pul| Vrd alati 
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alast alt, altpoolt ütest otsast `peeti alast kiń nit‿t  d köüst Vas 
alastuss alastusõ alastust alastiolek jämme rõõvass olõ õiʔ alastuss ja 

üsädse leib näĺ g Rõu; ei olõ miv‿v  l olnun‿näläh ei alastusõh Vas 
alastõ alasti alastõ eis‿saak‿kohegi minnäʔ, `tihka aiʔ Rõu V; vanast 

käve vanas‿sita alastõ, nok‿käävä riś tiinemiseʔ Se; inemine aɫastõ, 
hamõh puuh? - künneĺ  Se Kos 

alati alati, pidevalt alati jäi ma pümme pääle Rõu; alati tulõ ette iks 
`kaihho kah Vas Pul; mis taast alati ̀ mõskaʔ, tarõ põrmadu ̀ määtät 
ärʔ Vas| Vrd alasi 

alatu alatu alatut 1. vaene no om [ta] nii alatuss ja ilotuss jäänüʔ, et 
`tihka ais‿sandõlõgis‿`silmä tullaʔ Vas 2. vilets, väärtusetu vana 
kasuganuuś t, t   k gõ alatup Vas 

ala/vi̬i̬ŕ  alumine äär `Mõŕ samägi om kotussidõ nii äḱ iline, ku põimõti, 
s ss säält säläga kannõti kas ala`v  rde vai üless Vas; [ma] pań ni 
alav  rt pite kaarusõ `ümbre `käüste Se 

`algnõst (maailma) algusest milless seo maailm nok‿ka naid `la si 
jätt ja `lahku mindäss, a ilma `algnõst saaniʔ oĺ l ka t  d Se Kos; 
maaś sõlits om ilma `algnõst saaniʔ Se 

all 1. all, allpool; omal kohal (alaosas) pühä läteʔ oĺ l ka tahn all Rõu; 
vana `korteŕ oĺ l nigu päivä all (ilma päikeseta) ja vilunõ Rõu; 
mis kurõl viga kõŕ gistaʔ, ku `hernen‿n na all Rõu V; `t  ŕ jaga 
[ma] vei `laḿ bilõ `j  ki, Liiso oĺ l üte otsa all, mat‿tõõsõ otsa all 
Vas R; mis Puĺ li `rahvil viga, kalanõ jäŕ v om aɫɫ, teräne nuŕ m 
om pääl Vas Pul; seo `uń drik om mul k gõ all, `maatõh ja`k ń dih 
Vas Pul; verrev põllõkõnõ oĺ l   h ja põllõl härmäkenegi all Se 
Kos; all oĺ l taari haań  Se; mehe˛esä pań d kuuma kiŕ bidsä reḱ ke 
`hindälle `põĺ vi aɫa, siss täl om põlvõʔ all `lämmäʔ Se Kos; 
ts gand kai, üteĺ : teil om piḱ äline t   `jaɫgu aɫɫ ja kae, kohe tuĺ l 
minnäʔ - Siberähe Se Kos| Vrd alah 2. olukorras; mõjusfääris, 
alluvuses ma topõ `sanna haina `tuusta, hirmu all et m ni näge 
Rõu V; k iḱ  piät sul olõma tiiu all Vas; mut‿tädiʔ oĺ lik‿Ku ebi 
herrä all Vas Pul; m   oĺ lip‿püssä all (mahalaskmisel), k iḱ  luuʔ 
murrõldi velel `ka skiʔ Vas Pul

`alla alla, allapoole; omale kohale (alaosas) pää sattõ ̀ alla ribakullõ, es 
nõsta üless Rõu;  ku piimä `kaivu lasõt, s ss kard lätt ku rümähtäss 
`alla Rõu; pini liigu  iks noid `kõrvu üless ja `alla Rõu V; higi 
lainõ  v   ̀ m  du ̀ alla Rõu V; ku midägi ̀ haɫva um, hiidäk‿`käegaʔ, 
neeläʔ `alla Rõu V; päiv (päike) lätt parhilla `alla Vas Pul; `alla 
järve poolõ minnä oĺ lip‿piḱ ät‿tanomaʔ Vas; timäl oĺ l kat‿tsiirutõt 

alast
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jak‿kriipsutõt, uma nimi ̀ alla pant Vas Pul; latsõ˛imetämise aig oĺ l, 
nisaj‿joosiʔ, piim pań d hamõht pite ̀ alla Vas Pul; siniraag ku näläne 
oĺ l, ̀ terve tammõtõhva n  ĺ d ̀ alla Vas Pus; [ma] kaḱ i linna ja pisi 
j  ś k ̀ jalguvahet pite ̀ alla Se; raudl  m om ülest pant, raudl  m 
käve nõdõrmaga ülest `alla Se; [nad] `veiet‿tahar‿riś tteie mano, 
t   pääle, [kõndimisvõimetu] latsõ pań ni `maahha, mähevä t   
latsõ jaɫakõsõ kiń niʔ, loiva jumalas nakõist, sai mu latsõkõsõl 
jaɫa `aɫɫak‿kõrragaʔ Se Va| Vrd ala

`alla/poolõ allapoole pird tsusati pilagi vahelõ, ots oĺ l `allapoolõ, t   
palamise ots Vas Pus 

allõv́ alõvi alõvit väike asula, alev sääl om k iḱ  `lätläistegas‿segi nigu 
seo allõ  setokõisigaʔ Vas Pul; ü s maja om täl siin alõvih Vas; 
k iḱ  allõ  kuivaś s tah lihhu Vas 

alomanõ alomadsõ alomast ~ alomaist alumine ku t   uĺ l rasõdat oĺ l, 
s ss `v  di aŕ sti mano, s ss `võeti k iḱ  t   alomanõ väŕ k täl ärʔ 
Rõu; tiä pań d aloma` si `ossõ `küĺ ge t   liha rippa Vas; alomanõ 
jago oĺ l `hammõl `paklanõ, jämme Vas; ku `kellä olõ õs, siss [ma] 
võ i kua pä si `vällä, siss kopudi t  d alomaist k  rt pite Se Kos 

alonõ alodsõ ~ alotsõ ~ alosõ alost 1. millegi alune (koht, ala, ruum) 
pääalotsõ ko ti roobiti vihaleheʔ, n   oĺ lip‿`pehmeʔ (surnu padjast) 
Rõu V; ku ̀ villä tuulutõdi, siss tuulõpäälitset‿teräʔ ̀ võeti ̀ s  mness, 
mis `keś kel, n  l‿lä si magasihe, tuulõalotsõs‿`saiõ eläjile Rõu; 
egas‿s ss v  l `pliiti ja reheaho loḱ ialost olõ õs Rõu; `võĺ ssmine 
um kuradi pääalodsõ padi Vas U; maś sinas‿`sõitvat‿`taivaalost 
piteh Vas Pul; loḱ ialonõ oĺ l katusõga ütte Vas; timä `taɫvõ kah 
v  alost pite `oiu Vas; m  n‿`näeki is ku susi tuĺ l `pindre alotsit pite 
Se S; kirga si oĺ liv‿vereväʔ, lae alotsit pite käveväʔ ja `ümbre 
aho Se 2. endisaegse naistesärgi takune alaosa ma soobidsõ 
suh‿`hammõalodsõ (tagumiku) kiriväss, küls‿sa s ss tiiät Rõu; seto 
`hammõ alonõ om kirbu maś sin, kirbu surmariist Se Kos; `hammõ 
alonõ oĺ l ̀ paklatsõst jakat Se Kos; kirp lä s kindsu ̀ küĺ ge purõma, 
ma hõõrahhudi [särgi] alosõga, ni kirbul elo väläh Se Kos; hamõh 
oĺ l kolmõ jakuline: `hammõ imä, `käüseʔ ja alonõ Se

alostam(m)a alostaʔ alostass aloś t 1. alustama viiso kudamine om 
meeleh, a alostaʔ mõista aiʔ Vas Pul; `Pihkva liina inemine oĺ l 
jo edimäne s a alostaja Vas; kumoga `koŕvi alostõdi nii sama 
nigu harilikku `koŕvi Vas Pus; ma oĺ li katõsa `aaś takka vana, 
ku kaŕah alosti `ḱ avvuʔ Se Kos 2. algama `Vahtsõliina takah 
alostass Setomaa Vas; eis‿sütü ärk‿ka taa hädä, kunass timä aloś t 

alostam(m)a

Võru sõnaraamat.indd   33Võru sõnaraamat.indd   33 9/22/2011   9:36:24 PM9/22/2011   9:36:24 PM



34

täl Vas; ütep‿`puhtõl‿lõṕ piʔ, tõõsõʔ aloś tiʔ Vas; no alostass pia jo 
tõu`pandmine Vas Pus

alostuss alostusõ alostust 1. alustus papa kõnõli, et t   maja alostuss 
pidi iks olõma tävve `kuugaʔ Vas Pus 2. hakatis annam‿ mullõ tulõ 
alostust, hü si Rõu 

alt alt, altpoolt; omalt kohalt (alaosast) t   lehmäkene tuĺ l alt tulõ 
tagasi Rõu V; rehe `kaartõ veere alt [ma] kisi napu `vihkõ Rõu 
V; meil oĺ l `vahtsõnõ `katla, a perä lä s alt ärʔ Rõu; alt pidi 
v   `v  mä `mäele Rõu VR; Pahijäŕ v om `väega `muanõ alt Vas; 
katusõ alt lasta aiʔ jüväldä arm‿minnäʔ Vas Pus; üte `kań dli alt 
tõõsõ ola pääle köüdeti v   [pulmalistele] Vas Pul; auvärät‿te tiʔ, 
au`väŕ jü alt tulõ saja `sisse Vas Pul; `Kaaŕ li sais lavva man ni 
taaratõllõss, ku `istma naaś s, ma haari tooli alt arʔ Vas Pul; 
`tõrdul oĺ l sääne mulk vai haań  `pań ti, siss ś aalt `laś ti alt t  d 
`taari Se; tiä är and hiń ge alt (annab kõik ära) ku täl midä om Se; 
 siga lä s alt paṕ i `jalgu Se Kos 

`aĺ tre `aĺ tre `aĺ tret ~ `aĺ tri `aĺ tri `aĺ trit altar paĺ lo um noid, kes sälä 
`käändvä `aĺ tri poolõ ja um k iḱ  `m  dä [unustatud] Rõu; ma 
nuiagat‿`tihka as minnä ̀ aĺ tri ette Vas Pul; ̀ pań ti mullõ t  ĺ  ̀ aĺ tre 
ette Vas  

alumiiń  alumiini `alumiini alumiinium alumiini `paakõnõ um lausigu 
perägaʔ Rõu V 

aluss/rõivass pesu k iḱ  `hammõʔ ni säŕ giʔ ni aluss`rõivak‿kah, k iḱ  
timä `umblõss Vas Pul -uń drik alusseelik vanast `koeti noid 
aluss`uń drikka Vas 

ambaŕ  ambari ambarit kuur, küün k kõ vanast oĺ l ambaŕ , ambarist 
`t  di s  t eläjile Se; inne kutsuta as hainakõlgust, ku muʔ vanaimä 
`eĺ li, kutsuti t  d ambaŕ Se Kos 

ammat́ ammadi ammatit amet vallaammatin [ta] om Rõu K| Vrd aamõ , 
amõ 

ammuʔ kaua aega tagasi, ammu hopõń  jo ammuk‿kooluʔ Vas; t   oĺ l jo 
ammunõ aig, t   oĺ l ammuʔ `väegaʔ Se 

ammukiʔ ammugi põld muial jo ammukit‿tett Rõu; ü s mu ing sääl iks 
om, muido olno jo ammukip‿puś s siin Vas 

ammukõsõ ammuks ammukõsõ noḱ kis‿ soes‿siih oĺ liʔ, tiiä äiʔ, mitu 
`aaś takku om `aigu Vas 

ammulõ lahti, ammuli haik kisk inne suud ammulõ Se 
ammu/muś tõ kaua aega tagasi, väga ammu halu peräst olõss ma jo 

ammumuś tõ olnuh ‿havvah Vas Pul 

alostuss
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ammunõ ammudsõ ammust ammune t   es olõki ammunõ asi, t   
oĺ l iks noʔ Vas; t   olõ õs ammunõ [kiriku]opõtaja, t   pääle 
s a tuĺ l v  l Vas; tsõõrilaul oĺ l jo ammunõ `väegaʔ Se; t   oĺ l jo 
ammunõ aig, t   oĺ l ammuʔ `väegaʔ Se 

ammuss ammuks ammuss no t   tuĺ l, ku `naati k nõlama et t  l ja 
t  l ommaʔ jo karradsõ nüś siguʔ Vas Pul; pinitüḱ k ka `laugõllõss 
tah jaluh, ammuss no sei, no jälk‿käü ja vahiss Vas; ammuss [ma] 
oĺ li la s, nüüd vanainemine Se 

ammust/saaniʔ ammugi ma oĺ li jo ammustsaaniʔ üleväh Vas 
ammutam(m)a ammutaʔ ammutass ammu  ~ `amtama `amtaʔ 

`amtass aḿ t 1. tõstma anomakõsõga [sa] ammuda vesi art‿ sopast 
Rõu; ammutõdi kütüse kesväʔ ja sõõru kesväʔ `rõuku Vas; `turba 
`amtõdi haokupõ pääle ja `pań ti otsast kuivõmba `puuga palama 
(kütise tegemisest) Vas U; inne kirstu `sisse`laskmist `amtõdi k   
pań giga havvast vett `vällä, kavvass sa `amtat, v   `sisse `pań ti 
kirst Se 2. lööma [ma]`viś ksi jälʔ ladvak‿kokku, s ss `naksi jälʔ 
ammutamma `k  tõgaʔ, s ss ammudi jälʔ uma ka s kõrd vai kuiss 
m   lei pääle (käsitsi rehepeksust) Rõu 

amõdi/mi̬i̬ś s ametmees; ametnik amõdimehet‿tuĺ lik‿kiń niv‿`võtma ja 
art‿`tapma Rõu; amõdimehes‿sait‿tiidäʔ, et t   poiś s käü `küllä 
pruudi poolõ Rõu V| Vrd aamõ m  ś s 

amõt́ amõdi amõtit amet timä tuĺ l `Rõugohe, sai [kooli] opõtaja 
amõtihe, om opõtaja amõtih  Rõu; t    oĺ l `velsseri amõtit pidänüʔ 
Vas U| Vrd aamõ , amma 

amõtnik amõtnigu amõtnikku ametnik raudt   amõtnik oĺ l ja pei `kitsõ 
Vas 

`ań diss andeks jummaĺ  annam ‿mullõ `ań diss, et ma nõia manu tuĺ li 
Vas; kas sa `paɫɫõt `ań diss ja tuń nistat `hindä `süüdläsess Vas Pul; 
imäl üldäss säidsekümmend säidse `v  ri la silõ `ań diss `andaʔ Se 

`andma `andaʔ and ań d anna 1. (kätte, kättesaadavusse) ulatama ma 
ei annas‿sullõ terehkätt kah, ku sas‿sääne olt Rõu V; vasikõllõ oĺ l 
ka j  ḱ  `andmaldaʔ Rõu V; ma ań ni tälle toṕ si rohu `viina Rõu 
V;  uppunulõ ar anguk‿`kiäkiʔ kätt ei `jaɫga, `põhja vidä Vas; la s 
`tahtsõ `väega nissa, mugu anna ja anna Se; mul oĺ l hüä lehm, 
tälle vai midä `andnuʔ, timä `paŕkõ k iḱ  Se 2. loovutama; (saada) 
võimaldama, osaks saada laskma, pakkuma  pruudil oĺ l `väega 
paĺ lo `ań dit `andaʔ Rõu V; esä tah  mõlõmbillõ `poelõ maa`õigust 
`andaʔ Rõu V; nõgõsõ juurõʔ `andvap‿piimäle `ramsust Rõu; pini 
matõti `uibu juurõ alaʔ, t   and `uibulõ `ramsust Rõu; s ss ań d 

`andma

Võru sõnaraamat.indd   35Võru sõnaraamat.indd   35 9/22/2011   9:36:24 PM9/22/2011   9:36:24 PM



36

mu `käele suud Rõu V; t   la s hoit inäbä immä, kellele `hirmu 
annaʔ Rõu; koirap‿`poiskõsõ oĺ liʔ, `pessä `ań ti mõlõmbillõ Rõu V; 
ku [sa] `viina annadõʔ, s ss lehm matsutass suud ja lipsutass k  lt  
Rõu V; anna no uĺ lile peri Rõu V; massa aim‿ murõhtamine, ku 
jummaĺ  ilodust ei olõ ütehn `andnuʔ Rõu V; ku ma osagi saasi 
arm‿`massaʔ, vaest andasi hopõń  tagasi Vas Pul; timä oĺ l k igilõ 
`helde `andma Vas; `ankõ no  mia annadõʔ, `ankõ niivõrra ku om 
Vas; ku no taad vanna `vaĺ tsust v  l kolmõss päävässki andasiʔ 
Vas; ̀ seolõ ̀ valitsusõlõ (kolhoosile) sai viiś  hobõst mul ̀ antuss Vas 
Pul;  m   ań ni muilõ ja sai meele (meile) kaj‿juvvat‿t  d `viina Vas; 
kolmõkõrra isiti lang kokko, ka s villast [lõnga] ja ü s linanõ, t   
es annav‿vinnüʔ Vas Pus; kadaja `andva lihalõ hää mau Vas; sanna 
ust tohe es kiń nip‿`pandaʔ, et vahest and `karmu Vas; kuradihiń g, 
`andnu no sań dilõ mis sań dikohuss, tappu uis‿`sań ti arʔ Vas; `ankõ 
seo piim esäle süvväʔ Vas;  mehe imäle, mehe esäle ja velüle, 
s sa rilõ `ań ti s ss n  s‿suurõmba `andõʔ Vas Pus; `tütrekene, 
anguk‿külä sullõ `avvu, angu uit‿tiko Vas Pul; Oka oĺ l iks terräv 
ku nõg ĺ , t   oĺ l iks   st`võ ja ja plaani`ań dja Vas; ku külveti, 
s ss `üĺ ti:  ń nistaʔ jummaĺ , a `vasta vaia üldäʔ: annaj‿jummaĺ  
Se Kos; s ss kutsuti jo noid sugulaisi kah [kihlusele], noid mehe 
sugulaisi ja `ań ti jo noid `ań diid Se; t   olõ õit‿talo, ku and `vällä 
`präätüst Se Kos; poisalõ andasõk‿`kindaʔ käe`valgõst [haua 
juures] Se; ka si pä si andass poodih `leibä Se; muni kaess, et 
vana inemine, kõrraga and asõma, a m ni anna aik‿ku küüsükiʔ Se 
Kos; pangõ käŕbigu `salvõ, s ss leeväle and iks `vaihtõpääl kost 
t  d h ngukõist  Se; `aeti Sibirähe, jäi k iḱ  elo `maahha, [ma] 
ań ni ussõ piidalõ suud ja lä si `vällä Se; vanast selle paastõti, et 
olõ õs lihhu nii ja lehmäʔ anna as `piimä Se; jummaĺ  annam‿miniäl 
minno mattaʔ Se; vanõmba iks ań niva puhada la sil Se Ja; `Maaŕ a 
pää põkku ei annaʔ, muidugu ai tulõma, minet‿t   lellänaisõ t   ärʔ 
Se Kos; `Maaŕa jovva ai imp `jooś tõllaʔ, jalakõsõ anna ai imp lupa 
Se Kos; kõrvalt andass süänd, tsü sütädäss takast Se Kos; paṕ ilõ 
aas‿sap‿paĺ lo (anna sa palju) rahha, paṕ p lätt `marru Se Kos 3. 
midagi teatavaks tegema, teatama, ütlema [te] lakkõl‿`luidsa är ja 
`ankõ `ai umma Rõu; [ta] `küüsse adrõsõ arʔ, ma ań ni adrõsõ Rõu 
V; t   pääle oĺ li ma `kindla, ma anna aś a `kohtohe Rõu V; ma olõ 
mõrdsuk, ma anna `hindä üless Rõu 4. lööma, äigama; peksma esä 
ań d paaŕ  `liṕ si ütelt p  lt ja tõõsõlt p  lt Rõu; mullõ om k gõga 
ant, inne ahi olõ õip‿pääle sadanuʔ Vas; ma annasik‿kült‿tälle 

`andma
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kulagugap‿`päähhä Vas Pul; nakaś s sadama, nigu kivvega ań d 
Vas; timä tuĺ l `tiidmälläʔ ja ań d tõõsõlõ velele `vasta ń ako Vas; 
s saram  ś s oĺ l ütele `vargalõ `puugap‿`päähhä `andnuʔ Vas; laba 
pääle köüdeti m  ś s kiń niʔ, s ss `ań ti neĺ likümmend `läüki Vas 
Pul; liinijaaniga `m  dä ń appõ es andaʔ [koolis] Vas; angõn‿nigu 
meile vanast `ań ti (peksti), s ss kaek‿ku lää eik‿külä `aidu pite 
latsõv‿videlemmä Se Kos 5. tulistama luhilaiva päält ań d kolm 
`pauku Se Ja 6. tulema, vaja olema  mul ań d mitu kõrd röögähhütäʔ, 
inne ku [ta] kuuĺ d Vas Pul  

`andõʔ pl `ań didõ `ań dit ~ `ań diid  kingitused, pulmaannid innevanast 
oĺ l sajahn suuŕ `mõŕsa `ań didõ jagamine, `mõŕsa jagi `peigmehe 
umatsillõ ̀ ań diid Rõu; ku ̀ kiäki ark‿koolõss, s ss ̀ mõś kjillõ andass 
`ań dit Rõu; kivi mano `t  di `ań diid Rõu; pruudil oĺ l `väega paĺ lo 
`ań dit ̀ andaʔ Rõu V; edimätsele tandsutajalõ ań d pruu  ̀ andõʔ Rõu 
V; mullõ kudi Ogaś k ka saja `ań diss `andaʔ noid pilla Vas; mehe 
imäle, mehe esäle ja velüle, s sarillõ `ań ti s ss n  s‿suurõmba 
`andõʔ Vas Pus; selle [isa] võta as `ań dit hüäst, et kosilanõ `tahtsõ 
võttaʔ, a vanõmba es tahav‿võttaʔ Se; s ss kutsuti jo noid sugulaisi 
kah [kihlusele], noid mehesugulaisi, s ss `ań ti noid `ań diid Se; 
suurõv‿v  ʔ oĺ liv‿viietõi·ś s`kümne langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ, 
noid anda õs `ań diss kohegiʔ Se; ku vakarahvass lä s peigmehe 
poolõ, siss ś aal `ań ti jal `andõʔ Se S   

angõr/hain angervaks taa nii  um küls‿sääne et, tast ei olõm‿midägi 
saiaʔ, puha angõrhain Rõu V; mõtsahn mun‿niidü ummak‿ka 
angõr`haina täüś  Rõu V; angõrhain m nikõrd häöss ärk‿ka külʔ 
Rõu; angõrhainaʔ kasusõ niidü pääl k gõ Vas 

annom ~ annoḿ  anoma anomat anum, nõu piń ni saa no kiä anomah 
kusõtaʔ Rõu V; käsi oĺ l `haigõ, ku ma vai kana anomat ka nõś ti, 
s ss osahti käe arʔ Rõu V; anoma `mõskaʔ `vaɫgõ liiv Rõu V; 
tsõõrik oĺ l meil pini annom Vas; no huhastass arʔ inne anomaʔ 
Vas; ütevahe [ta] lao  anomiid Vas; paast [ma] vala v   anomihe 
Vas; vanast olõ õs näet karrast anomat Vas Pul; sinnäʔ ollõv ka 
vanast raha pant, vasidsõ anomagaʔ raha Vas Pul; usu õs tütäŕ 
muk‿kätte anomiidki `mõskaʔ Vas Pul; kolmjala oĺ li iks k igil,  
sääl oĺ l hüä anomiid `mõskaʔ Vas U; ku piim nakaś s `vinnümä, 
`võidsõ ka nii ollaʔ, et anoma es olõp‿`puhtass ̀ mõstuʔ Vas U; mul 
oĺ l `ku ja annomgi käeh Se Kos   

anomakõnõ dem < annom anomakõsõga [sa] ammuda vesi art‿ sopast 
Rõu; t   oĺ l ̀ väikene tsõõrik anomakõnõ ja s ss vitsap‿pääle ̀ aeduʔ 

anomakõnõ
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Vas; `ilmligu anomakõsõm‿`mõskaʔ Vas; kraś sina anomakõnõ keś k  
tarrõ `paĺ li Se Kos 

`antuʔ `antu `antut  see, mis antud anna `antut nim‿murram‿muialt 
`t  dut Vas; minno iks kosõ vana  sura, lä si esä `antulõ, maama 
viina `j  dulõ (rhvl) Se

ao vt ago, aig
`aokõnõ1 dem < ago mat‿tuĺ li jo`väiko `aokõsõga üless Vas
`aokõnõ2 dem < aig ̀ väikene ̀ aokõnõ oĺ l, s ss oĺ l t   laḱ kamineḱ  näil 

Vas Pul 
`aoldõ aeg-ajalt, mõnikord `aoldõ olõss nigu soe silmäʔ mõtsa veerehn 

pilisnüʔ Rõu; `aoldõ om iks `puhkamine ka hüä Vas Pul| Vrd ajoldõ
`aoline `aolitse `aolist aegne noorõʔ iks `ültse eit‿ tahasiʔ taad eesti 

`aolist osass võttaʔ Vas U; neoʔ inemisev‿võisi ellät‿taa`aolitse t   
peräst Vas U; vana`aoline taaŕ  kutsuti `pii nä Se Kos| Vrd ajoline, 
ajonõ

aost `aigo pidevalt, kogu aeg aost `aigo iks nii `liuhka ülesspoolõ, 
`pań ti `kõrdapiten rüä vihk Rõu 

ao/uni koidueelne lühiajaline magamine, uinak tuĺ l makuss unõkõnõ, 
[ma] lät´si v  l aounõlõ Se -viideʔ -`viite -viidet ajaviitmine 
`augusti kuuh [me] `naksi jo kolʔ `v  ri `s  mä pääväh, aoviideʔ 
jäi ̀ maalõ, ü s v  ŕ  süvväʔ Se Kos; oɫõ õs puhastamist es aoviidet, 
`k iki luiõga  [ma] sei n  k‿kusõs‿`sisse Se Kos - viidüss -viidüse 
-viidüst ajaviitmine olõ õs ao viidüst `s  misegaʔ Se Kos

apaŕ 1 abara abarat avar seo um apaŕ  säŕ gikene, hüä `säĺ gä tõmmadaʔ 
Rõu V; Halla ̀ rahvil om paĺ lo abarap elläʔ Vas; ma v  l ei olõs‿saa-
nup‿`parriid `saapiid, ü s iks om kitsass, tõõnõ apaŕ Vas Pul; seo 
rõivass om mul apaŕ magadõh pääle võttaʔ Vas; ku ń äk‿kraavi ka 
ärt‿`täütväʔ, s ss saa meil ka abarap taa ussaid Vas; vanul  ks 
apaŕ  `astminõ, vanul käpe `ḱ auminõ (rhvl) Se Kos

apaŕ 2 abara abarat kalavõrk, abar apaŕ  oĺ l kolmõ kõrraline Se 
aṕ i vt abi  
`aṕ lamiisi kohe, kiiresti ma jää äi `aṕ lamiisi magama Se 
aṕ pi appi ütte `puhku muidugu [ta] ikk ja hõik aṕ pi Rõu; [ma] `mõ li 

et ma võta timä `pistü, s ss naka aṕ pi `täń ni Vas Pul; `kapsta 
pääp‿`pań ti `suurtõ `tõrdohe, ma  sai `p  nüss, imä tuĺ l aṕ pi 
 sagama Vas Pul; sulanõ lei ka aṕ pi, et vaest [ta] üless tuń nistass, 
koh raha om pant Vas Pul; ku niideti, `üĺ ti: jummaĺ  aṕ pi, `vasta 
vaia üldäʔ: avitaguj‿jummaĺ  Se Kos 

`april´l `apriĺ li `apri`ĺ li ~ `april´li/kuu aprill `apriĺ li kuul oĺ l põld 

`antuʔ
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haĺ ass ja hain oĺ l jalg piḱ k Rõu V; katõ`kümne viiendäl `apriĺ lil 
`laś ti vallalõ k  ĺ  Vas R  

`apteḱ  `aptegi `apteḱ ki  apteek `aptegi roho es avidaʔ, s ss [ta] lä s tõi 
palotaḱ a Rõu V

arʔ ~ `arkiʔ 1. ära lumi magasi haina arʔ Rõu; ega `aaś taga hiit põd ŕ  
sarvõʔ arʔ Rõu; a seo saa mullõ koolirä iss, ku ma ark‿koolõ Rõu; 
meil oĺ l t   plaań , et seo kotuss müvväss arʔ Rõu V; `tü rik ai iks 
`perse poisile `üś kä, a ark‿ka `v  ti Vas; ar iks tunnuss, et targa 
esä tütäŕ  om Vas Pul; art‿`tahtsõ `hindä kustaʔ naardõh Vas; tõõsõl 
pääväl `k  li  siga `arkiʔ Vas; lei pusuli `r ndu ni `arki [ta] `k  li 
Vas Pul; ar om koolu iks Liisakõnõ kah Vas Pul; ma võta ars‿sinno 
naaś õst Se; puś s es `piätäʔ, vei ars‿`Saṕ tja külä mano Se Kos; 
mu imä laś k soonõverd, [ma] `peĺ ksi et ärʔ j  sk no veri k iḱ   Se 
Kos| Vrd ärʔ, `ärkiʔ 2. keeldkõne üteldi ärʔ jo [külla] `kutsuh, et 
viina ` silka art‿toogu üteh Vas; uppunulõ ar anguk‿`kiäki kätt ei 
`jaɫga,`põhja vidä Vas| Vrd ärʔ 

`argnõma  arõdaʔ `argnõss arõś s hargnema kõrutõt ummõluss ei 
`argnõʔ Vas

`arkiʔ vt arʔ 
arm armu `armu armulikkus, headus kuningass um `kaugõl, jummaĺ  

`korgõhn, aṕ i `armu olõ õik‿`kostkil‿`l  taʔ Rõu V; vanast oĺ l haɫv 
vanol elläʔ, tuĺ l `la si armu pääle `l  taʔ Vas; imä armuh iks kasut 
Vas U; kiä kui ań d, keɫ kui arm näüdäś s Se Kos 

armaś s `armsa ~ `arma armast kallis; armas midä kibõhhõp vits, 
t  d `armsap la s Rõu; `minka rikaś s, `t  ga armaś s Vas Pul; kiä 
om armaś s, t   om illoś s kah Vas; põlõ õs pujaʔ immä, `mõistsõ 
immä pitäʔ `armsass  Vas Pul; vanal kah om ahi armaś s Se Kos; 
häbü o s  ks hüä paiga, au `arma asõma Se; sa olt v  l `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 tulihain um armastusõ 
liĺ l Rõu V;`vaesust ja armastust saa ais‿saladaʔ Vas Pus; mis su 
`paɫvõst s ss hüvvä om, ku sul armastust ei olõʔ Vas Pul

`armsahe armsasti nii ilosahe ja `armsahe `eĺ liväʔ Vas 
armu/laud armulaud eelän‿nätäĺ  sai, käve ma armulavval Vas Pul 
armuline armulidse armulist halastav, armuline map‿`paĺ ssi, et olõʔ 

jummaĺ  armuline, anna `õigust Rõu V
armõdu väga armõdu ilosap‿poisiʔ Vas Pul; armõdu suuŕ  kaś s maka 

kana pesäh Vas; kusõsiń nin oĺ l armõdu sinine Vas Pul; armõdu 
terräv `poiskõnõ, timä oĺ l nigu n gõĺ  Vas Pul 

armõdu
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armõtohe väga, palju vanõmb vasigõkõnõ eit‿tsuŕ miʔ, a noorõmb, t   
pess armõtohe n nagaʔ Rõu V;  tuuĺ  puhk armõtohe (tugevasti), 
ta puhk `õkva luust ja lihast läbi Vas; ma olõ noid sõtu nännü 
armõtohe Vas; `la si hoi  tä ni armõtohe Vas 

aro/leht́ arukase leht opati, et kõivo `lehte roobidaʔ, noid aro `lehte Se 
-maa kuiv rohumaa, arumaa mat‿ toonak‿ käve Luhamaal, koh oĺ l 
s  , oĺ l s  , koh aromaa, ś aal aromaa Vas Pul

`aŕ ssin `aŕ ssina `aŕ ssinat endine pikkusmõõt: arssin (71,12 cm) seto 
liń k om viiś  `aŕ ssinat piḱ k Se; ma osta ail‿`laula `aŕ ssinagaʔ, 
mõõda ail‿`laula `meetrigaʔ (rhvl) Se Kos; kuń ok oĺ l sääne 
poolõ`aŕssina piuʔ puu Se

aŕ st aŕ sti `aŕ sti arst; külatohter täl oĺ l jaɫg `ka skiʔ, aŕ st pań d jala 
la ti Rõu; ku t   uĺ l rasõdat oĺ l, s ss `v  di aŕsti mano, s ss 
`võeti k iḱ  t   alomanõ väŕk täl ärʔ Rõu; t   iń nine aŕ st üteĺ , et 
kõtu`haiguss om vannuinemiste viimäne tõbi Vas Pul; koolitamalla 
inemine oĺ l aŕst, koolitõt oĺ l `tohtrõ Vas; Mintka oĺ l `lätläne, oĺ l 
aŕ st ni oĺ l soṕ ij kah Vas Pul; tiiä äiʔ aŕ stik‿ka midägiʔ Vas; ma 
olõ k iḱ  Võro aŕ stil‿läbi tõmmanuʔ, `ü ski eit‿t   `tervess eiʔ Vas 
T; egass vanast aŕ sti mano mindä äs Se; Sokolovah oĺ l nabaaŕst, 
pań d pata kõtu pääle Se Kos; täl ommak‿ka `sääntsek‿kapuda 
`antuʔ  aŕ sti poolõst Se Kos; ahi `oĺ lgi vanast aŕst ja leś o Se 

`aŕ stma `aŕ stiʔ aŕ st `aŕ stõ ~ `aŕ stsõ  aŕsti ravima, arstima tuvaguga 
aŕ stitass ka `lehmä Rõu V; inemiisi hä igak‿ka petetäss, aŕ stitass 
`võĺ ssi Rõu V; ku jalaʔ ummah‿`haigõʔ, s ss kunnamaŕ aga 
aŕ stitass Rõu; pühä lätte `v  ga oĺ l `haiguisi aŕ stit Rõu V; täl oĺ l 
r  ś , Mintka Minna `aŕ stõ `tervess Vas; kül Liiva-Liiś o (surm) 
aŕst, nii et ei olõh‿hallu `kohkiʔ Vas; paaba `aŕ stsõ [jala] nii ärʔ, 
sai nit‿`tervest et seeni `aoniʔ Se Kos; paaba püdälidega `aŕ stõ arʔ 
jala Se; vanast oĺ l `aŕstmine k iḱ  raha   st Se 

aru aru arru arusaam, taip sa vana `perseriha, sa eis‿saak‿ka aru 
midägiʔ Rõu; k iḱ  eläjäs‿saava aru, ku [sa] kuŕastõ `ütledeʔ Rõu 

arv arvo `arvo aru, mõistus; arusaam, taip t   sääne hüni om, saa ai 
`õigõhe `arvu, mis tä taht Rõu V; timä inäp es saa `arvogi, et mis 
ś aal oĺ l vai koh tä oĺ l Vas; `arvo saa vanainemine kah Vas Pul; 
püvel saa õi ̀ arvo, määness imäne, määness esäne Vas Pus; es inäp 
saa `arvu midägiʔ Vas 

arvada arvatavasti arvada näil `kulda oĺ l Rõu V
`arvama arvadaʔ `arvass arvaś s mõtlema; oletama timä arvaś s et 

tütäŕ la s um umanõ Rõu V; vanast arvati, et krobikunn käü `lauta 

armõtohe
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`lehmi imemä Vas; n   `aŕ vssi, et võ i mu käeh um Vas L; kohe tä 
arvaś s, sinnäm‿meid tougaś s Se Pop  

arvuline arvulitse arvulist 1. taoline, sarnane vesi oĺ l otsani nii luḿ bi 
v   arvuline, ku [ma] leevä kohetusõ pań ni Se Kos 2. ealine, vanune 
koolipoisi arvulitseʔ, jummaĺ , kup‿puŕ oh oĺ liʔ Se Ts 

arvult jaokaupa t  d hapund `taari `t  di ka arvult, es andaʔ nipaĺ lu 
ku sat‿`tahtsõ Rõu 

arvõstama arvõstaʔ arvõstass arvõś t arvestama, silmas pidama t  d 
ka pidi arvõstama, kui jämmel‿langaʔ ja kui`m  du sukka `pandaʔ 
Vas 

as 1. ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) sõb ŕ  taha as 
umalõ poolõ `kutsuʔ Rõu V; [kartulivõtmisel] ma `r  ḿ ssigip‿-
põĺ vilõ, taha as kumaruisi ollaʔ Rõu V; p    oĺ l kiń niʔ nii saa 
as `leibä Vas; s ss lä s mul hopõń  pakku, jõvva as kiń nip‿pitäʔ 
Vas Pul; eloli` si eläjiid joht `sisse pala as Vas; niɫuta as  sika 
Se Kos| Vrd es, is, us, õs, äs, üs 2. mitte eas‿s ss liha no olõ õs 
`kostkiv‿võtta as Rõu| Vrd es, is, õs

aś a/aiai -ajaja -ajajat ametimees taa olõ õi `huupi inemine, taa om ka 
aś aaiai Vas Pul

aś akõnõ dem < asi| põhjus  siin um m ni inemine, ku m ni tühi tähi 
aś akõnõ um, s ss pand piĺ li minemä, ikk Rõu V 

aś andaʔ asjatult, ilmaaegu olõ õin‿naas‿salvõʔ aś andat‿tettüʔ Rõu 
asi aś a ̀ aś ja 1. igasugune üksikobjekt: asi, tarbeese; mänguasi ̀ tah li ja 

`krih li oĺ lik‿koolila sil edimätsek‿kirotusõ aś aʔ Rõu V; läḿ mind 
saa, s ss um k gõ paŕõmb kasumine egal aś al (taimel) Rõu V; timä 
mõsk iks aś aʔ järeh ärʔ, siss jää ein‿niipaĺ lo `perrä Vas Pul; naṕ iʔ 
oĺ lik‿külʔ hüäʔ aś aʔ Vas Pul; kagoh ommaʔ aś aʔ, minkperäst tuldass 
`küllä (jutt kaladest) Vas Pul; olgum‿määne asi, `väikene vai suuŕ , 
`kaalmalla eis‿saa `ü skiʔ Vas Pul; vanast latsõk‿`koŕ ssit‿tammõ 
`tõhvu niisama aś ass Vas; susi s   hoiõdu aś aʔ, pini piḱ ält `peedüʔ 
Vas;  sia kusõmahe pań nil‿latsõh‿`hernes‿`sisse, siss `t  ga tei 
`aś ja (mängisid) Vas Ts; t   möi k iḱ  uma aś aʔ `maalõ Se; oĺ l 
õks pant paĺ lo `aś ju maa `sisse kaʔ Se Kos 2. sündmus, toiming; 
tegevus, töö; põhjus tahn [ma] taaratõlli ja ai naid `aś ju, no olt 
(oled) ramõdu Rõu V; las jumala tassoʔ olla t   asi Rõu V; sai 
siss kuŕ ul inemiisil tiidät‿t   asi, n  k‿`kaipsik‿`kohtohe Rõu V; t   
asi oĺ l nii avalik kui `piogak‿`kuḿ piʔ Rõu V; `väikene asi, a suuŕ  
tõrõlamine (tühise asja pärast pruugitakse suud) Rõu; kiä vanna 
`aś ja `m  lde tulõtass, t  l silm pääst `vällä Rõu; t   pääle oĺ li 

asi
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ma `kindla, ma anna aś a `kohtohe Rõu V; meil oĺ l `vaelduss asi, 
ma ań ni ilosa põrmadu`rõiva `kanga, timä ań d mullõ kulla Rõu 
V; t   es olõki ammunõ asi, t   oĺ l iks noʔ Vas; telehvoń ni asi olõ 
õin‿nigu suus nal k nõlat Vas Pul; Tiio `sumpõ art‿t   aś a Vas; 
ma‿in‿naaraʔ ilmah muud üttegi `aś ja ku `p  ru Vas Pul; taad v   
`aś ja (kraanist veelaskmist) `peĺ ksi ma `väegaʔ Vas Pul; tiiäm‿mis 
ma lä si sinnäʔ aś alõ (asjatoimetusele) Vas Pul; ega hummogu, ku 
papa üless tuĺ l, edimäne asi, mõś k suu ja sugõ pää ja habõnaʔ 
Vas; uba oĺ l `pernasõ asi (kohustus, tegevusala) Vas; `lõunavaheʔ 
om inemine kotoh, [te] `saadõ aś aʔ ar õiõndaʔ Vas; mis sul siiäʔ 
`aś ja om Vas; `k ikõ om iks ilmah olnuʔ, k gõsugutsit hä i ni 
`aś ju Vas Pul; egä ü s n  ḿ  umma `j  mise peräst, kua t   s ss 
säänest `aś ja kitt Vas Pul; niik‿ kavva avvuś t ni ki t hinnäst ku asi 
`hellü lä s Vas; vana Ka i võ t paast kolmada jao `kintsu arʔ ja 
olõ õs timä asigiʔ (ei teinud väljagi) Vas Pul; täl om näet sääne 
asi, et tä eis‿saak‿`kuigit‿t  d `võidu `puhtalt tetäʔ Vas U; siss jäi 
perämädsess t   asi, inäp es t   Se A; ega aś a man pidi olõma uma 
ḿ ark (tarkus) Se; hummogult asõma päält üless, edimäne asi liniḱ  
`päähhä Se; m  t‿tuĺ li  ks t   aś a läbi, et võipollaʔ võtat sa ka 
peremehe kodo vait‿tult m  p‿poolõ Se; ku saa õs õga p  ĺ pühä 
`pinke ja `laudu `mõskaʔ, siss oĺ l jo asi (olukord) haɫv Se P; 
kolm `aś ja om, mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga 
tassoʔ, ni immä essä ravidaʔ Se Kos; pangõ t  t‿tähele setä `aś ja, 
ku inne `taĺ sipühi inne vastast `aaś takka kolm `v  ri jo puu 
härmäh, s ss saa vilä suvi Se Kos  3. ekskrementeerimisest esä 
lä s ̀ mõtsa umalõ aś alõ Vas Pul; umal aś al  [ma] iks ärk‿käü Se V; 
umalõ aś alõ [ma] lät´si, `s sski pidi lehess käeh olõma ja`tu̬u̬ga 
mahatõllõma [sääski] Se Kos 4. midagi väärtuslikku, kasulikku 
mul olõ õit‿taa hiuss suurõmb asi Rõu V; t  st häüsälõvvast kah 
m ni kosilanõ vai asi Rõu; t   `käümine olõ õs suuŕ  asi, a iks 
[ma] rebe Vas; naań õ oĺ l täl ka sääne räbäläne, t   olõ õs ka suuŕ  
asi inemist Vas Pul; [kui ma] kodo lää, külep näüss, kas s ss saa 
timäst `aś ja (töötegijat) Vas 

ask asu `asku praht  ask kasimadaʔ Rõu; t   naań õ oĺ l nigu ask Vas; 
tütäŕ  `pühkse tarõ, nii vei asugi `vällä Vas; oĺ l t   tseń di`m  tri 
asugas‿sinnär‿reṕ i ala `maahha visat Vas Pul;  [te] tarõp‿pühit arʔ, 
`asku veegu ui inne `vällä, ku mullõ ülgeʔ Se 

`askolka `askolka `askolkat pomm m nõl lei pää poolõst `askolka 
pallugaʔ Se 

ask
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ask/unik prahihunnik askunik nulgahn Rõu 
asonõ  asodsõ asost  prahine, räpane t   tarõ oĺ l ka `väegap‿purunõ ja 

asunõ Vas; olõ õim‿meil t   asonõ ja olõ õin‿nuŕ m risonõ Se Kos
`assa imestushüüd: ah sa `assa `taivakõnõ, kuiss naav‿vanõmba lubah-

hasõk‿kah la sil nii üleannõtust tetäʔ Vas Pul
`astma `astuʔ astuss `astõ ~ `astsõ  astuma; kõndima kaŕ uss `astõ   hn, 

`lam bat‿takahn Rõu V; lammass `astnu sõraga seo seere maŕ a 
`lahkiʔ Rõu; m ni inemine om sääne veteĺ  `astma, muidugu riṕ s 
inne `jaɫgu pääl Vas Pul; nigu tä `vällä `astõ, nii sattõ läve pääle 
`maahha Vas; kaek‿ kindsast võ t kiń niʔ, saa õi `astuʔ Vas Pul; ku 
üle pini om arʔ astut, s ss üle hanna arj ‿`jätkus ‿sa `astmallaʔ Vas 
Pul; ka stõi·ś skümme kätt t   vikah  suuŕ, `t  ga ma nigu `astõ 
 nnõ üle niidü Vas Pus; mul nakaś s siin põiõ otsa man lobisõmma, 
ku ma `astõ nii ` solksõ  nnõ Se; ku [rase naine] üle `vehmre 
`astsõ, siss oĺ l latsõl hainalosõ tõbi man Se; esä s ss astuss t  d 
piteh, puttu kaś s `vasta Se Kos; ku [sa] astudõʔ ja ku s ss jaɫg 
niksahhass, s ss vai nõrgahha `maahha Se Kos; vanul  ks apaŕ  
`astminõ, vanul käpe `ḱ auminõ (rhvl) Se Kos

astõ `astmõ astõnd trepiaste treṕ i `astmit piteh [ta] lä s üless Vas 
astõk astõki astõkit astumine `eh ke iks `eh ke innebüsi astõkita, 

minekitä (rhvl) Se 
asuma  tekkima, sugenema meil es olõk‿`kirpõ, a no om jälʔ asunu 

m ni Vas 
asunigukõnõ asunigukõsõ asunigukõist endiste mõisamaade jagamisel 

krundi saanu, asunik vanast oĺ lin‿nigu asunigukõsõʔ vai poṕ siʔ Vas 
asunik asuniga asunikka 0,25-liitrine viinapudel [ma] võt´i asuniga 

`viina Se 
asõ asõma ~ asõmõ asõnd 1. koht, asupaik `kaara [sa] külvän‿nii, et 

hobõsõ jalaasõmahn (jalajäljes) om ütesä jüvvä Rõu H; kuk‿külm 
`kahmuss lätt üle ihu, siss lätt surm üle suk‿`kääpä asõma Rõu 
H; siiä `raoti tarõ asõ Vas; vanast ku eläjä aiah oĺ liʔ, siss te ti 
sinnäk‿kesiv, sinnäk‿kaŕaaia asõmalõ Vas; `olkõk‿ kõtt kui täüś , a 
`kiisla˛asõ iks om alalõ Vas Pul; vanas‿sitak‿kävej‿jaanitulõl tuha 
asõmal Se; häbü o s  ks hüä paiga, au `arma asõma Se; muni 
kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (istekoha bussis) Se 
Kos 2. magamislavats, -koht asõmah olt (oled)  nnõ, ega mul und 
olõ õiʔ Vas; piḱ k laǵ a piń k oĺ l sainveereh `akna all, sinnäs‿`säeti 
asõmaʔ Vas Pul; ̀ keisri jalp‿`peĺ gäss umma ello, t  l om k gõ m  k 
`jõhvõgaʔ asõmõ kottal Vas Pul;  siga sää  mitund `m  du  asõnd 

asõ
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Vas; üleväh om mitu asõnd Vas; `seohhu asõmahe maha ai arʔ Vas; 
t   sää  truuba pääle mullõ asõma Vas Pul; `  se väüm  ś s tulõ 
ni kopahhut, ku ma asõmast saa õin‿niipia ussõ mano, siss pand 
`täń ni Vas Pul; hummogult asõma päält üless, edimäne asi liniḱ  
`päähhä Se; ütel `tüt´rigul oĺ l asõ `seń dseh, t  l oĺ l säń g joʔ Se 
Kos; inne ku jo vakk lä s takah, siss inne lä si noorõʔ, inne vakka 
säit‿t   noorigõ asõma arʔ Se Kos  

asõl `asklõ asõld talitus, askeldus mal‿lää kodo, t   `asklõ arʔ Se; taa 
söögitegemine om kõtuasõl Se; rühiti asõld tetäʔ, rühiti t  d tetäʔ 
Se; veli üteĺ : t  d tohi õit‿tetäk‿ku `asklõlõ ka läät, ü s piät k   
`präätämä Se Kos

asõmõl asemel kut‿talohn oĺ l piimä vaheʔ, s ss nõrgutõdi kań õbi 
`kruuś li `v  ga üless, t   oĺ l näil piimä asõmõl Rõu H 

asõmõlõ asemele  sura lät´s noorõmbat `võtma, `ań ti vanõmb asõmõlõ 
(naiseks) Se 

at́i/nui ahtehark a inuial oĺ l ü s ots tettü teräväss ja `allapoolõ oĺ l 
ossakõnõ jäet. t   `l  di rüävihulõ ala, et `vihkõ üless `andaʔ Vas 
Pus 

`atma attaʔ att a t ata ahtma a osuu `ko sil oĺ lil‿liisnap‿parrõʔ, sinnä 
atõti ligõhhit rõugupäälitsit ohembahe, t  d kutsuti `öüssehe 
`atmisess Rõu; Liiso lei kandsuʔ, map‿`puiś tsi napuʔ, n   a iʔ pää 
üless, kiä priiss `jäieʔ Vas Pul; papa a t  üless viglagaʔ, mamma 
`aiõ rehekaṕ ist [vilja] `sisse Vas; m  p‿papaga `naksi riiht `atma 
Vas; siss atõti n  k‿kandsuʔ inne üless, selle et sinnät‿`tü vi jäi 
muni pää Se Kos; [ma] rehep‿peś si `valgõst (päevavalgeks) arʔ ja 
a i üless arʔ Se 

atuss atusõ atust ahe edimält `laś ti atuss paŕ silt `maahha, siss `aeti 
rehetarõst `vällä Vas Pus

au avvu `avvu 1. austus, kuulsus, au mul oĺ l `avvu paĺ lo, a ` nnõ 
õs olõʔ Rõu; `tütrekene, anguk ‿külä sullõ `avvu, angu uik‿külä 
tiko Vas Pul; kubijat‿`tahtsõ t  d `avvu t   herrä käest Vas Pul; 
rikkap‿pań ni k‿k iḱ  sada ja ka ssada teenarit uma au peräst Vas; 
Mań nil olõ õs rikka `avvu Se; jumalalõ au, es m  t‿tiiä t  d tüllü Se 
L; t   oĺ l au, ku paĺ lo `lehmi oĺ l Se; riś tämmäss mineḱ  oĺ l suuŕ  
au Se 2. autunne; neitsilikkus sinno võ t mu veli `auga arʔ, mitte 
`häügaʔ Rõu V; häbü o s  ks hüä paiga, au `arma asõma Se

au/asi au-, uhkuseasi nii külä latsõt‿tuĺ liʔ, sugulastõ latsõʔ ja, s ss 
sõrmusõkõsõ `sõrmõ la silõ, t   nii la silõ nigu auasi Se S

`august `augusti `augustit ~`augusti/kuu august `augusti kuuh ku-
rõl‿lä siʔ Se Kos; `augusti kuuh [me] `naksi jo kolʔ `v  ri `s  -

asõl
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mä pääväh  Se Kos; paasapäiv, t   om ega `aaś taga edimätsel 
`augustil Se 

`aulikult austavalt, aupaklikult ma lä si iks `aulikult, võ i hüä koś ti 
ütehn Rõu

au/mäŕk aumärk sa olt (oled) riḱ i `vainlanõ, ku võõrass riḱ k and sullõ 
aumäŕgi Vas 

aur auru `auru auru jõul töötav rehepeksumasin aur tuĺ l `pesmä Se 
auru/`katla auru jõul töötav rehepeksumasin t  l oĺ l auru`katla Vas 
`ausa `ausa `ausat aus; tubli, hea, korralik `ausa nimi um paŕ õmb ku 

kuld Rõu V; t   oĺ l `väega `ausa `rätsep, `uhkiid `rõivit teḱ k Vas 
Pul; `ausa perekund ni `ausa inemine Vas Pul; `tütre ommaʔ `ausil 
mehil ja targul mehil Vas; kiä iks inäp `joudsõ kaibadaʔ ja `tõisi 
tukast takast `suń diʔ, t   oĺ l herrä siĺ mih jäl `ausap Vas Pul; m  ʔ 
olõ k kõ ̀ ausabast soŕdist ̀ vällä kasunuʔ Vas U; latsõ ̀ riś tmise vesi 
visati kohe `uibohe vai `vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe, 
et `ausa la s saasiʔ Se Kos; köörit küpäŕ oĺ l `ausa küpäŕ Se  

`ausahe ausasti; korralikult lubahhasõk‿ ḱ ulʔ `ausahe mattaʔ [mind] 
Vas Pul; ku ilosahe ja `ausahe ma hoiõ uma latsõʔ Se P 

`auto  `auto `autot  auto vanap‿pinik‿ka vahel `lätvä `autu ala Rõu V; 
mugu `voṕ sna om, ku `autu `m  dä akõnd lätt Vas Pul; istun‿nika 
tarõh, ku `autu `kõrda saa Vas; ku nakat v  l `kargamma vai 
pagõhhõma t  d `autot, nii alal‿`läätkiʔ Vas; siin olõt ku `ah sima 
pääl, `autol‿`lindasõs‿siiäs‿sinnäʔ Vas Pul; kas Annõ ka lä s puś si 
pääle vai lä s kinga `autoga üteh? Se; tä jäi `autu alaʔ Se

`auto/juht́  autojuht `autojuhi imä oĺ l `väegak‿kahinuʔ, et n  ŕ m  ss 
art‿tappu Vas Pul 

au/väräʔ pl auvärav (noorpaari vastuvõtuks) auvärät‿te tiʔ, au`väŕ jü 
alt tulõ saja `sisse Vas Pul; sajalõ `ań ti `viina, olt (õlut), te ti 
auväräʔ Se Kos 

avaldamma avaldaʔ avaldass avaĺ d üles tunnistama; teatavaks tegema 
las tä arʔ avaldass, kos tä t  d juttu kuuĺ d Rõu V; peräst es avaldam‿ 
miilitsälle arʔ, üteĺ  et la s um koolus‿`sündünüʔ Rõu V; kes t  d 
avaldass, mis edesi saa Vas Pul; t   avaĺ d arʔ, et ilmaś alda [ma] 
taṕ i s saramehe arʔ Se 

avalik avaligu avalikku kõigile teadaolev, avalik t   asi oĺ l nii avalik 
kui `piogak ‿`kuḿ piʔ Rõu V; kas timäl t  d mõttõhn ja meelehn es 
olõʔ, et mullõ saa tiidäʔ, et timä jutt tulõ avaliguss Rõu V 

avitam(m)a avitaʔ avitass avi  1. abistama kas lähükõrral ei olõm‿m nd 
inemisekeist, kes sinno avitasiʔ Rõu V; odo·t, ma avida sul ̀ k  rma 

avitam(m)a
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`ümbre kukadaʔ Rõu; Kusta sattõ `maahha, s ss tänitedi minno, 
Miili, tulõ no saʔ, avida Rõu V; mal ‿lää joosõ avida Mandal ka 
ärʔ `riibuʔ Vas Pul; sa avidik‿ka `kaŕ ja aiaʔ? Vas Pul; `  side 
es saa `maadaʔ, s ss `täń täss: `tulkõ no `a tagõ minno Vas R;  
j ummaĺ  oĺ l k gõ avitamah Vas Pul; hüä olõsik‿ku näm‿meid 
`ko silt (omalt poolt) avitasiʔ Vas; ku vanna näet t   pääl hädäh 
ollõv, s ss avitagõʔ Vas Pul; sugulasõ avidik‿ka [surnut] `valvaʔ 
Vas Pul; timä avi  meid, m   avidi timmä Se; ku jummaĺ  avitass, 
uma `tahtmisega saa ai elläʔ Se Kos 2. mõjuma, aitama, kasu 
olema ̀ aptegi roho es avidaʔ Rõu V; säidse tulõ`pri si oĺ l, a inäp 
es avida midägiʔ Rõu V; naid `r  hhi om ka v  t, a midägi ei 
avidaʔ Vas Pul; poig `n  mõ külʔ, a mis t   avi  Vas; mis t   
`pallõmine avitass ku jumala `sisse `usku olõ õiʔ Vas Pul;`ikmine 
avida ei joht Vas; paṕ p haaŕ d üldäʔ, et ei avida jumalaraamat 
eip‿pühä s na, 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, `üĺ ti: jummaĺ  aṕ pi, `vasta 
vaia üldäʔ: avitaguj‿jummaĺ  Se Kos 3. piisama ku ma olõ kõrd 
ütelnü, t  st avitass Rõu 

avvustam(m)a avvustaʔ avvustass avvuś t austama juudi avvustasõ 
jumalat, `Kr stust nimäʔ ei kannahtaʔ Vas Pul; niik‿kavva avvuś t ni 
ki t hinnäst ku asi `hellü lä s Vas 

avvustam(m)a
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eaʔ ega eas ‿s ss liha no olõ õs `kostkiv‿võtta as Rõu; eas‿siss vanast 

`kauś si olõki is Vas; kas suɫɫõ ü sindä oɫõ õiv‿ viländ setä tarõkõist, 
eas‿sa `tań dsma naka aiʔ Se Kos| Vrd ega1

eass ega siis eass taad ̀ kiäki ̀ vań gi panõ õiʔ Vas; eass ostõtut n narä ti 
olõ õs vanast Vas Pul; eass mul `õigõt `haigust olõ õiʔ, niisaa vigu 
Vas Pul; eass ilma `v  ldä saa as `leibä `kastaʔ Vas Pul;  map‿panõ, 
eass mullõ olõ õik‿`k  ltäv Se| Vrd egass 

ede- ees-, esi- lehm ̀ pankõ (pangu) laudast edejalav‿`vällä Vas Pul; üt´s 
oĺ l edeuś s, mia väläst `öüssehe lät´s Vas; ` sialõ [tapmisel] ede 
jaɫa aɫa tsusatass, koh t   süä om Se Kos

edeh  ees, eespool edeh oĺ li `väikop‿parrõʔ, takah oĺ lip‿piḱ äp‿parrõ 
rehel Se

ede/ots algus, esiosa ma eit‿tiiäʔ, kuiss t   edeots oĺ l [jutul], kaek‿ku 
ei saa `otsa kätte (ei suuda meenutada) Rõu K -otsan 1. eespool 
edeotsan mito tallo [ta] palo  ärʔ Rõu 2. algul [sa] j   jo 
edeotsan uma kruuś  kust hummugult ilma jüväldäʔ ja õdagult 
ku magama läät Rõu -otsast algul poodeh oĺ l iks edeotsast, 
a noʔ ei olõn‿nännükiʔ puu`lui sit Se Sa -poolõ ettepoole 
roobigat‿`tõmpsi [ma] hüdse edepoolõ Vas U -pu̬u̬l eespool keŕ k 
om pisukõsõ maad edep  l Vas Pul; sa esiʔ istut jo nigu peeldel 
edep  l Vas; ku tuli `paĺ li tagap  l, edep  l küdseti `vatsku Se 
Kos -pu̬u̬ĺ  esiosa soel oĺ l `lamba peräp  ĺ  ärs‿s  d, edep  ĺ  
oĺ l `maahha jätet Vas; ku `põrna `vällä `naati `võtma, t  d 
`kaeti, kas tagapoolõ ots om pa õb vai edepoolõ ots  (seapõrnast 
ilmaennustamisel) Se Kos 

edesi edasi Tasadsõpalu poodi mant läät edesi ja ummakik‿kura käe 
p  l Miḱ idäʔ Rõu; vana lehm t   taaratõllõss, mugut‿tsebi iks 
tsebi, pand noid `jaɫgu edesi ja tagasi, a eil‿lääj‿joht Rõu V; t  l 
minnev ei eläjä ja hobõsõ edesi, kiä `kassõ tapp Vas; põĺ vilõ lä si 
[ma] iks eiä (jääd) piteh edesi Vas Pul; vet taa `ahnuss um taad ello 
edesi veenüʔ Vas; ku sa no halõhtat mup‿pääle, v    no minno edesi 
Vas; kes t  d avaldass, mis edesi saa Vas Pul; [mees] lätt veidikese 
edesi, puttu pini `vasta Se Kos 

edesi/poolõ ettepoole, edasi ma magasi veere pääl, siss timä muidogu 
minno `tüünne, et mine iks edesipoolõ Vas Pul
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edesi-tagasi edasi-tagasi, siia-sinna `seŕ kämine om t  , ku inemine 
käü ruttu edesi tagasi ja kammandass midägiʔ Rõu V; maś sinaʔ 
`ristleseʔ edesi tagasi Rõu V; üt´s näḱ kü lavva otsah `istuv, 
tõõsõs‿segendelli edesi tagasi Vas Pul; pajal (pajaaknal) oĺ l all ja 
üleväh sääne sõõrmõss, sääl laud j  ś k edesi tagasi Vas; pajalaud 
oĺ l `s  rmidõ `vaihhõl, t  d tougati edesi tagasi Vas; üte poolõ 
pääl oĺ l `vinläne, tõõsõ poolõ pääl oĺ l ś aks, ka s nädälit `touksiʔ 
edesi tagasi [rindejoont] Se Kos 

edi/ku ei tea kui ediku‿ a (pluus) meeleline ka olõ õiʔ, s ss  [ma] 
panõki eis‿`säĺ gä Vas Pul -kui ei tea kuidas edikui [ma] taha 
aim‿minnäkit‿tedä `kaema Vas Pul -kuna ei tea millal edikuna t   
esä käve pujagaʔ tah? Vas; edikuna mak‿käve, et vaest saa vabrigu 
mant `pinda Vas Pul 

edimält algul, esmalt lõmmul‿lahuti edimält neläss Rõu H; tiä iks 
oĺ l edimält `väega `haigõ Vas; külm‿ma `nõudsõ k kkõ `m  du, 
edimält `ütlegi is Vas; edimält [ma] käve nädälil ü s kõrd koolih 
Vas Pul; edimält olõ õs [lõnga] `väŕ me Petserih Se Va 

edimäne edimädse ~ edimätse edimäst esimene taa meil hõhvanõ 
lehm, edimätsel piimäl Rõu V; talvõkuu edimädsil päivil `pań ti 
ka aõluk‿`käümä Rõu H; muʔ esä teḱ k v  l edimädse `kambrõ 
Vas; siss opati [koolis] niisama `ḱ aska, edimätsest ḱ asust `küm-
ne ḱ asuniʔ Vas; edimäne suvi oĺ l mehega elläʔ Vas Pul; neĺ li last 
oĺ l edimätsest naaś õst Vas; mat‿tei `kapstaloomaʔ toonaʔ nuidõ 
`läḿ midegaʔ, nuidõ edimäste `läḿ midegaʔ Vas; niäm‿muidugu 
`tüüń vä  nnõ künnäŕ päiegaʔ, et nimäʔ iks edimätsess saasiʔ Vas Pul; 
`puhtil ka oĺ l t   jaahr  g, t   oĺ l edimäne s  ḱ  Vas; perem  ś s ai 
edimätse õdagu kaŕ a kodo Se Kos; täl oĺ l t   edimäne `lõikamine 
läḿ mind `leibä Se Kos; kiä edimäne inemine puttu `vasta t   pääl 
[matuserongile], toolõ ̀ ań ti ̀ viina ja sakuskat Se Kos; edimätse reṕ i 
lavva pääl oĺ l ü s vanasitt üteh otsah, tõõnõ vanasitt tõõsõh otsah 
Se Kos; paasapäiv, t   om ega `aaś taga edimätsel `augustil Se 

edimäst esmalt a edimäst, ku [ma] edimäst lä si, sis kana linnõĺ  üle 
ś aalt ja `r  ḱ e ja kaka  Vas Pus 

eedeŕ  eederi eederit liikva, eeter s sarõtütäŕ  saa  mullõ poo ska ee-
derit Rõu; kuiss sa eederit `j  dõʔ? Rõu V; ma võta vett `suuhtõ, 
s ss võta eederi silga pääle Rõu V; eedeŕ, kup‿panõt‿tervep‿putõĺ  
ka kõhnalt kiń niʔ, ärh‿`hiń güss Rõu V; [ta] võ t eederit, s ss pań d 
pudõli `suulõ pässä pääle Rõu V; s ss oĺ l t   eederiputõĺ  pisa ja 
pinna, eederi `haisu es olõk‿kah olõmahn Rõu V

edesi-tagasi
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eederi/putõĺ  liikvapudel külänaaś õl oĺ l eederiputõĺ  `mõrdunuʔ Rõu V; 
lä s eederiputõĺ  `ka skiʔ,  t   haiś  kavva `aigu Rõu V; s ss oĺ l t   
eederiputõĺ  pisa ja pinna Rõu V 

eeläʔ eile eelän‿nätäĺ  sai, käve ma armulavval Vas Pul; eelä õdagu vai 
hummogu [ma] lõpõdi `kuḿ peḱ iʔ Vas; eeläs‿sai katõ päävä s  ḱ  
ärs‿`s  düss Vas Pul; t  d raha pakuti mullõ jo eeläʔ Vas Pul; eelä 
õdagu oĺ lik‿külänaaś õp‿`paɫɫuisi lugõnup‿paŕgigaʔ Se

eeläne eelädse eeläst eilne eeläs‿sai katõ päävä s  ḱ  ärs‿`s  düss, no 
eeläne s  ḱ  ja `täämbäne Vas Pul

eesti eesti eestit 1. eesti a viimäte mul oĺ l vene k  ĺ  ni sama hää kui 
eesti k  ĺ  Rõu; seto `rahvil oĺ l kań õbil  ḿ  `kiisla hämmädäʔ, eesti 
`rahvil oĺ l piim Vas Pul; mis ma vana muś tinõ inemine, ma mõis-
ta õi eesti `väŕki k nõldaʔ Se; paasapääväl oĺ l Obinitsah kerik, 
eesti `preestri oĺ l ja vinne `preestri Se 2. sõjaeelne Eesti Vabariik 
m  p‿pässüĺ  um eesti `aigo ostõt Rõu V; üt´skõrd eesti lõpul oĺ l 
perremi̬i̬ś s kaŕahn Rõu; eesti `aigu oĺ l meil v  l käń ksepp kotoh 
`saapit tegemäh Vas Pus; noorõ iks `ültse eit‿ tahasiʔ taad eesti 
`aolist osass võttaʔ Vas U    

`eestläne `eestläse `eestläst eestlane, mittesetu `eestläse iks oĺ liʔ 
`väegat‿`tihkõ rahvass Rõu H; olõ õs `vindläne, `eestläne iks oĺ l, 
kutsuti Höödöŕ  vai Joodoŕ  Vas Pul; `lätläisi siih om ni `eestläisi, 
setokõisi kah Vas Pul; ̀ eestläse om iks targõmba inemiseʔ Se; ̀ eest-
läse piä äi hainalosit poganass, a meil `peetäss Se 

ega1 ~ egaʔ ega (eitust tugevdav) ega ma‿iv‿võĺ siʔ Rõu V; mak‿klopah-
hu ti ka inne taad `putru, egas‿sa‿s klopahhutaʔ? Rõu V; egat‿tä no 
`nimme t   is Vas; egas‿sa sinnäʔ es saa minnäʔ, koh  jo `väega süvä 
om Vas; ega ma ei olõm‿muś tinõ inemine, ma olõ nügäne inemine 
Se; ega vanast aŕsti mano mindä äs Se| Vrd eaʔ

ega2 ega eka iga(sugune) `pań ti ü s pri s egalõ ütele ega päiv Rõu; 
t   räüss es olõʔ egahn paigahn Rõu V; not‿tulõ `keldrehe ega 
`aaś taga vesi, ekka ̀ maia lätt vesi Vas Pul; ̀ haŕ ju oĺ l ega hinnalist 
Vas; ega vanainemine om ilodu Vas Pul; ega asi kuluvass, suurõ-
ki maś sinak‿kuluvasõʔ Vas Pul; egah paigah olõ õil‿lagõhhõt, om 
paks mõts Vas Pul; vanal nakass jo egast mulgust mulla `haisu 
tulõma Vas Pul; `poiga oodagi ma egapäivi siiäʔ Vas Pul; `mõisih 
te ti egapäivi ̀ võidu Vas; egah taluh esit‿taaŕ  Vas;  pääkaŕ uss oĺ l 
egapäivi kaŕ alinõ Se| Vrd egä, õga 

egass ega siis egass t   `rõivaga olõ õin‿no palangut, saa vai eis‿saa 
Rõu V; egass mul no hädä olõ õit‿t  st sannast ku saak‿ka aiʔ Vas 

egass 
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Pul; egass Must `m  du jätä äiʔ Vas; egass lehm `siugu `tsäĺ kmä 
äs naka Vas Pul; egass vanast aŕ sti mano mindä äs Se| Vrd eass 

ega/üt́s (mõlemad osised käänduvad) igaüks imä võ t leeväotsa  kõsõ, 
ań d egalõ ütele nivõrra kui sai kellegi Rõu; egaü s es mõistak‿ka 
t   kusõga nii kammandaʔ Vas Pul; egaü s iks tänähhüt, ku 
lüvväss Vas Pul; egaü s om umast meelest hüä, at‿tõõsõlõ om 
haɫv Vas Pul; t   om `eś kit‿tiidäʔ egal ütel, et ilma `kopkaldaʔ 
eis‿saam‿mitte midäginäʔ Vas Pul; ku seenesnä ka lätt, siss an-
dass egalõ ütele `küündle kätte palama Se; olõ õs reḱ i egal ütel 
Se| Vrd egäü s, õgaü s 

egi iu ekõ jõgi egi om `väikene Se; tätä tuĺ l läbi iu, hämmäś s jalakõsõʔ 
arʔ Se; havvõʔ ja leppmaimõʔ oĺ lim‿m   iuh Se| Vrd jõgi 

egä egä eḱ ä  ~ egät 1. iga(sugune) `pernanõ käś k mul egä õdagu `piib-
lit lukõʔ Rõu; m ni kolm nädälit käve ma egä öie (igal ööl) Ań nat 
`hoitma Vas Pul; egäh taloh `peeti sitataloss Vas L; egä öie tuĺ l 
päävalu la sil t   karmugaʔ Vas Pul; egäl eläjäl om ka s `rauhha, 
rauhak‿keedetäse arʔ Se| Vrd ega2, õga 2. igaüks ku `aaś ta ikaldu, 
siss tuĺ l egäl `kitsahe läbi aiaʔ Rõu H; egäl ütel umak‿kirbuk‿küle 
all - egäl umam‿`murrõʔ Vas 

eǵ ä ~ iä  iä  eiä ~ iäd jää [ma] lä si järve pääle `viś lemä, sattõ iä pää-
le Rõu V; pini n na um alasi külm ku iä Rõu; sügüsene iä ollõv 
`väega huba Vas Pul; sa eiä piteh viät `vań ni, sa kakut arʔ vań ni 
`uurtõ Vas T; mat‿tiiä äs et järve `k  lmise `aigu iä ni kõhn om 
Vas Pul; puust eis‿saap‿`poiga, iäst eis‿saat‿tarrõ Vas Pul; hum-
mogu oĺ l iä esih‿`hindähe `alla sadanuʔ, ilma mut‿`tallamaldaʔ 
Vas Pul; ku vihm vai likõ um, siss t   iä jääss puiõ `küĺ ge, t   um 
kars Vas Pul; põĺ vilõ [ma] lä si eiä piteh edesi Vas Pul; Ań nakõnõ 
sulbsahhu  `järve, oĺ l eiega v   seeh Vas; ja nakaś s s ss tulõma 
ü sikiid `sääń tsiid noh nii tuvi muna vai nii kana muna `suurunõ 
m ni oĺ l, nuid iä teŕri Vas Pus; egä `murdu ja Ań nakõnõ k gõ 
`iäga v   seeh Vas Pul; naam‿`muadsõj‿järveʔ ummal‿`lämmäʔ, 
naav‿võta õi eiä pääle Vas Pul; n  ŕ lumi om iäl pääl, a lumõ all 
om kui klaaś  Vas Pul; `poiskõsõl oĺ liv‿viś sravva all, lä s iä `lõika-
mise ̀ mulku ja uppu arʔ Se V; sügüsene iä rägisäss v  l, a keväjäne 
iä mugu roṕ st tege Se

egä/üt́s (mõlemad osised käänduvad) igaüks suuŕ länik `pań ti lav-
va pääle, säält puu `luidsaga [ma]  ń gidsi, egä üt´s võt´t kuiss 
`jõusõ kätte Rõu VR; egäü s võ t söögi üteh Vas; `olkõ eḱ ä ütte, 
joodikut vai `tarka, ku halvastõ `ütledeʔ, om haɫv Vas; egäü s 

ega/üt́s

Võru sõnaraamat.indd   50Võru sõnaraamat.indd   50 9/22/2011   9:36:27 PM9/22/2011   9:36:27 PM



51

tiid uma elo ja uma aś a Vas Pul; egäü s hoit umma ello Vas Pul; 
ü s `t´siakõnõ tapõti `perre pääle, egäle ütele `ań ti raas Vas Pul; 
egäü s `võidsõ minnäk‿ku `tahtsõ Se; egäü s lä s eräkult `püüd-
mä kallo Se Pod; no ommah‿halhoo·siʔ, a siss oĺ l egä ü s uma 
põllu pääl Se Kos| Vrd egaü s, õgaü s 

eherüss eherüse eherüst jõeforell havvõj‿ja eherüses‿sööväh‿hürilit 
Rõu; säält `suuri kivve alt niäp‿peiega `võtva eherüisi Rõu; eherüst 
olõ õit‿tah Se V

ehitellemä ehitelläʔ ehitelless ehitelli ehtima, kaunistama ma haari ha-
mõht ummõldaʔ, liniket ehitelläʔ (rhvl) Se

ehitäm(m)ä ehitäʔ ehitäss ehi  ~ `eihtäm(m)ä `eihtäʔ `eihtäss ` eih  
ehitama; ehtima kaes‿siin om matuss, s ss k iḱ  `eihtäse `lillegaʔ 
Vas; egaü s t  d umma `kääpäkeist `eihtäss  Vas Pul; mingas‿sa 
`eihtät [hooneid], mingas‿sat‿`t  de? Se; ime ehi  ilosahe, s saŕ 
`sääde `säätsähe (rhvl) Se 

ehitüss ehitüse ehitüst ehitus mis ehitüse jaoss nigu paĺ giʔ, n  k‿`kaeti 
et vana `kuuga lõigadaʔ Vas Pus 

ehk ehk lehmäaiaʔ ja `kapstaaiaʔ, k iḱ  oĺ lir‿rohelidse aiaʔ ehk roht-
aiaʔ Vas 

`ehteʔ pl `ehtide `ehtiid ehted nivõrd vanast `ostnu peigm  ś s pruudilõ 
`ehtit kup‿paari `ts  gõ Vas Pul; `tü rik sai `ilma (maa peale) ta-
gasi uḿ mi `ehtidegaʔ Se Kos; mul es olõki `sõlgõ es `ehtiid Se; 
`määntse vanigõ pääh, `määntse `ehtek‿kaalah oĺ li vanast kõrvu-
litsil Se Kos; timä saa õs kodo minnäkiʔ `sääń tside `ehtidegaʔ, 
`sääń tside `kraamõgaʔ Se Kos   

`eht́mä `ehtiʔ eht eh  ehi 1. ehtima ka rinasań diʔ oĺ liv‿`väega ilosaʔ, 
papõrdõgak‿ k iḱ  ärʔ ehitüʔ Vas Pul 2. kavatsema mehidse `eh vä 
minemä minnäʔ, vaja ` siuku `v  gas‿ sülemät Se Sa; `eh ke iks 
`eh ke innebüsi astõkita, minekitä (rhvl) Se 

ehv́t eh ti `eh ti vihik eh ti lavvaʔ omma ärk‿kakõnum‿mant Rõu
ei ~ eiʔ ~ i ~ iʔ 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna) massa aim‿murõh-

tamine, ku jummaĺ  ilodust ei olõ ütehn `andnu Rõu V; häbendel-
lemine eit‿`tiodak‿kedägiʔ Rõu V; mu elo um nigu tuli `t  rahn 
puuhn, eik‿kistu, eip‿paɫa kah Rõu V; `kuultul jutul ei olõp‿`põhja 
all, võõdass mant ja pandass mano Rõu V; sap‿pań nim‿mullõ iibä, 
ma‿i jovva ars‿süvväʔ Vas; latsõʔ ei olõt‿`tulnugi kodo Vas U; 
no kistu ei ago aost Vas; `umma `siĺ mä näe eip‿`paĺ ki, at‿tõõsõ 
`siĺ mä näet arp‿purugiʔ Se| Vrd aiʔ2, uiʔ1, õiʔ, äiʔ, üiʔ 2. keeldkõ-
nes `suń tku‿il‿last `s  mä Rõu V; serbäku eiʔ poig `põrsa `s  ki 

ei ~ eiʔ
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Rõu; võttu‿i aś andaʔ midägiʔ Vas; kittü eiʔ eiss hinnäst, las iɫm kitt 
Se| Vrd uiʔ1, õiʔ 3. eitussõna: ei miili s kaḱ k `naaru, üteĺ : ein‿no 
sitaunikut ei massa `v  mine Eesti`maalõ Vas 4.  mitte (sugugi) 
Puĺ li järveh tah om leedeʔ, tulõ õil‿`l  te pääle eiʔ vähäʔ Vas; 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 ku iks umbpalanulõ `mustuss `sisse 
um lännüʔ, s ss ei avida viin eij‿`juudasitt eik‿kupõruss Rõu V; 
ilma sitalda eik‿kasu eim‿midägiʔ Rõu V;  p  ĺ pävä eip‿pühäpävä 
olõ õik‿ka `ś ooklal t  d Vas; ka s `tuń ni või eih‿hobõsõlõ 
`andaj‿juvva eik‿`kaaru ku hopõń  hämm om ja kost sõidust tuĺ l 
Se Kos; no olõ õih‿häpü eip‿`peĺ gü Se; k iḱ  oĺ l paɫanuʔ, ei `luit-
sat ei `liuda Se Kos; maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ ei 
Petseri l  na   st anna õi arʔ Se Kos    

`eihtäm(m)ä vt ehitäm(m)ä
eiss hinnäst iseennast kittü eiʔ eiss hinnäst, las iɫm kitt Se 
eiä vt eǵ ä
elektri elektri elektrit elekter tuulõ keeriss `haardnu t   `poiskõsõ 

üless ja t   lännü nigu huŕr üle noidõ elektri `korgõ`pingõ `traatõ 
Vas Pus 

elektri/pośt elektripost meil oĺ l siin lähemäne küläm  ś s, ai elektri 
poś ti `maahha Rõu V; `piḱ ne um siih ka tennük‿`kuŕ ja, paaŕsada 
elektri `poś ti lei `piĺ piss Vas Pus -sinine ere rohekassinine [ma] 
võta neĺ li jako kõokõllast ja ü s jago elektrisinist, saa `väega 
illoś s rohiline Se

elläi eläjä eläjät 1. elusolend; kariloom ma hoolidsa `väega eläjiid 
Rõu; es tohel‿`lauta viiäv‿võõrast inemist, et t   kahitsass ärʔ 
eläjä `s  mise Rõu; agana [ma] vei aganikku ja n  s‿sai talvõss 
eläjile Rõu; meil `t  di Võrolt lastu purru eläjille alap‿`pandaʔ 
Rõu V; muial p  l um nok‿kah `kiś kjit eläjit Rõu; must vasik, t   
`oĺ lginat‿täl t  d eläjät Vas Pul; elläi om uma t   ja hüvi˛üsega 
t   ärt‿`t  ń nü, et tedä vanah iäh söödetäss Vas Pul; ku eläjile ala-
pannust es olõʔ, siss niideti kaŕaaia kesiv eläjile ette Vas; `haonõ 
aid oĺ l eläjil   h  Vas; inemisel om hiń g, eläjäl üldäss ollõv toss Vas 
Pul; eloli` si eläjiid joht `sisse pala as Vas; mäel `h  nidõ man 
oĺ lit‿ siaʔ ja eläjäʔ Vas; huś s om jumalal jo ärv‿vannut elläi Vas 
Pul; võih, eläjäm‿muk‿`kapstih, koh kaŕuss? Vas Pul; t  ʔ eläjäle 
kaḿ midsõkõnõ, `hämmüss ärʔ, ni `ka skiʔ Se; eläjiid kap‿piät et 
läpe eim‿`maadaʔ Se; s ss oĺ l meil `säitsmeh pääh eläjit (seitse 

`eihtäm(m)ä
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looma) Se; lu ik om `v  ralõ huɫɫ, lu ik olõ õi kittä elläi Se; [ma] 
kai, jalg jo `paistõdass, piḱ k elläi (uss) tsusaś s Se 2. silmahaigus; 
nahahaigus mul minev`aaś taga siiä sarna `sisse siĺ mä `sisse lei 
eläjäʔ, n   oĺ liv‿`valgõ ku linaluuʔ Se; eläjäʔ ommav‿`vaɫgõk‿ku 
linaluuʔ, n  l‿löövä siĺ mä `sisse Se; ma pań ni tuvagu `lehte pääle 
ja `naksiva `vällä tulõma eläjäs‿siĺ mä sarna seest Se Pop; elläi oĺ l 
sääne olnuʔ, et `sääntse nii kui `jõuhõʔ oĺ liva mustaʔ, peenikeseʔ, 
kohe kellelegi lei, kelle käe `sisse vai jala `sisse Se; `ü liväʔ, et t   
ka siĺ mäst om löönüʔ, t   elläi (nahahaigus) Se; eläjä (silmahai-
gus) lööväs‿siĺ mä `sisse, n  , mis ommavav‿`vaɫgõʔ, s ss n  t‿t   
ei nii suurt vallu, n   ommav‿vagadsõʔ Se Pop 

elläv elävä elävät 1. elus olev täl jalar‿`ripsõj‿joʔ, olõ õs inäp elävä 
inemise ̀ plaanigiʔ Rõu V; rebäne ̀ istõ ̀ soelõ ̀ säĺ gä ja lauĺ  esi: tõ-
binõ kand terveht, p  ĺ koolnu elävät Vas Pus 2. elav(aloomuline) 
t   latsõkõnõ oĺ l elläv nigu tuisk Vas Pul 

elo elo ello 1. elu(solu), eluvõime näi ma unõhn et imä oĺ l elohn Rõu 
V; elo oĺ l siseh, a inäp s nna kellegi es `ütleʔ Vas Pul; `keisri 
jalp‿`peĺ gäss umma ello, t  l om k gõ m  k `jõhvõgaʔ  asõmõ kot-
tal Vas Pul; kunass lätt elo ̀ vällä Vas; ̀ k ikõ saat ilmah ̀ vahtsõlt, a 
ello inäp saa aiʔ Vas Pul; mu `vannuisi ei olõʔ ütte ka imp eloh Vas 
Pul; mat‿`tahtsõ tiidäs‿saiaʔ, kuiss ma iǵ ävetse elo kätte saa Vas; 
lu iga elo om `väega `vindsõ Vas; m  ś s ka uppu, a t   `v  ti `ello 
(elustati) Vas; t   poig jäi täl T´siberehe, ̀ k  li vai ̀ pań ti eloga (elu-
salt) `hauda Vas; ma hõõrahhudi [hame] alosõga, ni oĺ l kirbul elo 
väläh Se Kos 2. liikumis-, töövõime, tervislik seisund; kasvuhoog 
mu elo um nigu tuli `t  rahn puuhn, eik‿kistu eip‿paɫak‿kah Rõu; 
soe pesä `olnuʔ ja iks sääl oĺ l elol (elujõus) t   pesä Vas;`maahha 
[ma] olõ mitukõrd sadanuʔ, nii et elolda  olõ Vas Pul 3. elamine, 
tegutsemine, liikumine naań õ ja m  ss `lä si Vinne`maalõ elolõ 
(elama) Rõu V; taa elo om jo nii savitsidõ `jalgu pääl, suurõmb 
sado tulõ, vaoss k iḱ  laḱ ka Vas Pus; lehe `puuhhõtulõgi `aigo ja 
s ss ku urbaʔ ommaʔ, om vanul k gõ rasõhhõp elo Vas Pul 4. ela-
mise ajaline kestus: eluaeg, iga, elukäik mul um sääne mõtõʔ, et 
t   vanaesä elo piäss kah üless kirotamma Rõu; ku harinõt `viina 
`j  ma ni `j  tkiʔ elo lõpuniʔ Vas;  [ta] `v  di elost aost `türmä 
kuni surmaniʔ Se Pop 5. igapäevane eksisteerimine, eluaja möö-
dasaatmine; elulaad, -viis, -kombed mia kuulõt, t   piäh‿`hindälle, 
külʔ elohn vaia lätt Rõu V;  nnõginaʔ inemiseʔ oĺ li s ss eloga nigu 
`rohkõp rahul ja üt´stõõsõ `vasta `sündlikumbaʔ Rõu; sal‿laidadõʔ 

elo
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umma ello Vas; olõ õit‿t   elo `kelgi nii roosiline Vas; ku kuna elo 
elleh `saami v  l kokko, kül ma siss `ütle sullõ Vas Pul; kuŕal elol 
saa kuri ots Vas Pul; ̀ mõistuss piät iks rahast üle ̀ käümä, agu raha 
jo `mõistusõst üle käü, t   v   elo rappa Vas Pus; määne elo, sää-
ne ots Vas; k iḱ  eloʔ ommaʔ ärʔ eledüʔ, no om taa viimäne Vas 
Pul; noʔ omma jo meheleminegi `väegak‿külmäʔ, elok‿külmäʔ Se; 
T´siberih oĺ l liisnat maad paĺ lo, k iḱ  lä si paŕõmbat ello `o sma 
Se La; jumaɫakõnõ, k iḱ  om ̀ tõistõ no elo Se Kos; meil olõ õs pini 
elo kaʔ, kohe tä arvaś s, sinnäm‿meid tougaś s Se Pop 6. majapida-
mine; hoone ka s ello `omgi sääl alalõ Rõu; ka s om `tühjä ello, 
ka s om elolist Rõu; `väiko latsõʔ elohn, sat‿`tohtsõn‿`negroś sii·ni 
söögi kaṕ pi `pandaʔ Rõu; sääne mõtsaline kotuss oĺ l, ü sik elo 
Vas Pul; näil om t   velega ü ine t   elo Vas Pul; mingass t  ʔ ello 
piät? Se; `aeti Sibirähe, jäi k iḱ  elo `maahha Se; inemise saa as 
hukka, a elo `paĺ li ärʔ Se Kos

elo/elläi eluloom kas naist saa määne eloelläi? Vas Pul;`aeti Sibirähe, 
jäi k iḱ  elo `maahha, k iḱ  eloeläjäʔ, k iḱ  jäiʔ kodo Se -igä eluaeg 
midägi eis‿saa eluiäss Rõu; naak‿kaalasoonõʔ ommam‿mul elo iä 
`haigõ `olnuʔ Vas Pul; `kündlepäiv om eloiä viiel`tõiś kul vebru˛aril 
Se; mine eloiäst `türmä kallo peräst Se V; ku [ma] lännü üs, siss 
elu iä kahinuʔ Se 

elokõnõ dem < elo üt´sigu poṕ si elokõsõʔ (majapidamised) Rõu; [ta] 
hiń gäś s nädäli säń güh, siss lä s v  l elokõnõ (eluvaim) `vällä Vas 
Pul; sannakõsõh eĺ li, elokõnõ oĺ l vile s, elokõnõ oĺ l `väega must 
Vas; jummaĺ  hoiaʔ mu elokõist Se

elo/käüḱ   elu(kulg) ma `mõistsõ unõ arʔ, et mu elokäüḱ  ei olõh‿hüä 
Rõu V  

eloline elolidse elolist elujõuline ka s om `tühjä ello (majapidamist), 
ka s om elolist Rõu; taa liĺ l om eloline külʔ Vas; eloli` si eläjiid 
joht `sisse pala as Vas 

elolt elusalt Alma võ t elolt t   huś si, lei pää `kirvõgam‿`maahha, ai 
pudõlahe Vas; elolt eit‿tahas‿`surma `hindäle tetä eiʔ Se

elo/maja elumaja m  k‿külmädi `kiŕksiid, oĺ li esir‿rehetarõn, ussõʔ ja 
`aknaʔ oĺ li elomajal vallalõ Rõu V -`piätüss kehakinnitus, hinge-
pide timä iks t   kibõna [toitu] võtt elo`piätüsess Vas Pul -põĺ v 1. 
eluaeg viiś eń a `päivä variti elopõĺ v, et maad `siäku uit‿ t  l pääväl 
Se 2. elulugu nii`m  du oĺ l mu elopõĺ v Se -päiv 1. pl eluiga, elu-
päevad är iks matõtass, ku elopäävä ommap‿`päädünüʔ Rõu 2. iga 
päev, alati `kruuś lit elupäiv es olõʔ, t  d oĺ l `harva Rõu V -tarõ 

elo/elläi

Võru sõnaraamat.indd   54Võru sõnaraamat.indd   54 9/22/2011   9:36:27 PM9/22/2011   9:36:27 PM



55

elumaja elotarõ es lääp‿paɫama Rõu; mul veli tei edimätse elotarõ 
`seohhu `küllä Vas 

elotuss elotusõ elotust elukoht, -ase Alma elotuss jääss taha `lohku 
Rõu; ̀ vaestõ inemiste elotuss, laut oĺ l ̀ väikene niguk‿kiviunik, san-
nakõnõ jälʔ `säĺ gä võttaʔ Vas 

elo/vaim hing, elumärk süä nakaś s nii `kloṕ ma nii `kloṕ ma et, kas vai 
elovaim minekil Rõu V; imä ru sakohe `maahha sadanuʔ, elovaim 
v  l man, a keelekene kiń niʔ Vas; t  d murõht ja halõhhust, hüä, et 
poisil oĺ l iks v  l elovaim siseh Vas Pul

elähhünüʔ elatunud, vana timä om jo elähhünüʔ inemine, timä ka 
eis‿saat‿tullaʔ Vas Pul

eläjäkene dem < elläi| (kari)loom ma olõ õin‿ni tuhń anõ, mak‿kahidsa 
eläjäkeist, inemist um ka hallõ Rõu V; sul olõ õiʔ eläjäkeist kah, 
kellele piotäüś  `viĺ jä `andaʔ Vas Pul

eläjä/loomakõnõ dem < eläjäl  m papa oĺ l ka meil jahim  ś s ja veli, 
a mul es `tahtut‿tappaʔ eläjäloomakõist Vas Pus -lu̬u̬m (kari)
loom n   oĺ lis‿`sääntse jõlõbiʔ, es söödäʔ eläjä`l  mõ Rõu; ku 
elä jäl  m ahnõj‿`j  ma um, s ss annap‿`parrusi Rõu V; puś s um 
inemiste vitäʔ, olõ õit‿taa eläjä`l  mõ vitäʔ Vas Pul; õdagu `ilda 
pümmega v  l [nad] nakasõ eläjä`l  mõ `hellämä Vas Pul -sü̬ü̬t 
loomatoit eläjäsöödäga oĺ l hädä Vas Pus 

elämine elämise elämist 1. elu, elusolek kelle  siŕp otsaga maa `sisse 
lä s, t  l oĺ l elämine (ennustamisest rukkipõimu ajal) Rõu V 2. 
igapäevane eksisteerimine; eluase, -hoone näil oĺ l t   elämine sää-
ne mustaperäline Rõu V;`väega `kitsusõh om tah taa elämine Vas

elämisekene dem < elämine| eluase; majapidamine Soemõtsah oĺ lik‿ka 
`väikuʔ poṕ si elämisekeseʔ Rõu  

elämä elläʔ eläss `eĺ li 1. elama, elus olema mu la s, nigagu ma elä, um 
iks su `pääkene ille Rõu; timäl suu oĺ l muta täüś , kavvass tiä elänüʔ 
Vas Pul; imä jäi iks elämä, t   oĺ l periss issändä imeʔ Vas Pul; hiń g 
`karglõss luiõ otsah ja `ütless eläʔ, eläʔ Vas Pul; ku  ä `Tsiistrih 
pidosih ka oĺ l, siss k nõli nigu pää `eĺ li otsah Vas Pul; pujakõnõ 
`eĺ li ja paabakõnõ Se Pod 2. ajaliselt eksisteerima surmatuń nist 
päset, elät `iägiʔ Vas; ku kuna elo elleh `saami v  l kokko, kül ma 
siss `ütle sullõ Vas Pul; eläde ni oṕ idõʔ, uĺ lih ark‿ka koolõdõʔ Se 
Kos; nipaĺ lo elät, kupaĺ lo om suditõt Se; kup‿paĺ lo om jummaĺ  
`andnup‿`päivi, nipaĺ lo elät Se Kos 3. igapäevases elus osalema meil 
oĺ l neĺ li `lehmä, perähn `eĺ limi rikkahe Rõu; `vaesõl viiel eleti Vas 
U; ku sedä sõta es tulnuʔ, s ss siin elänü inemise `väegak‿kõvastõ 

elämä
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Vas T; latsõʔ ikkõh kasusõʔ, vanaʔ `oihkih eläseʔ Vas Pul; m   elä 
nigu `tangõ `vaihhõl Vas; `olkõ no sääl vai tääl, eläge kui taht Vas 
Pul; siin `eĺ livä inemise `väega `jõukahe Vas; papal oĺ l t   `väega 
kõrrah, a m nõh paigah nigu huŕslaʔ eläseʔ Vas Pus; k iḱ  (tütred) 
ommam‿mihel ja `hüäste eläseʔ Vas Pul; t  v‿`väega `höste elädeʔ 
Se; laisa naisõga `p  stlet elleh  Se Kos; eläge eś s, `laskõ meil ka 
elläʔ Se 4. elunema, asuma seo kotuss, kohn mi no elä, um pühä maa 
Rõu V; ka s `veĺ jä `eĺ li üteh tarõhn Rõu K; viruss`kundra eläss 
rehea o pääl pümmehn nukan Rõu V; külä seeh oĺ l `väega paks 
elläʔ Vas Pul; s sard om iks meeleh, et m  k‿kuuś  `aaś tat üteh `eĺ li 
Vas Pul; m  ʔ elänüs‿`s ani k iḱ  üteh, tapõdu s ss tapõduʔ Vas Pul; 
rikkahe `väega eläseʔ, suuŕ  maja om elläʔ Vas; ku kokko sünnütäss, 
siss eletäss k igih `hüäste Vas Pul; sivvuk‿`kanda siseh `tahtva elläʔ 
Vas Pul; päält `säitsmä `kümne om mul Saviujah elet Vas Pul; kes 
hoolõinemise ommaʔ, n  s‿saavak‿k igih elläʔ Vas U; vähḱ  eläss 
mua seeh Vas Pul; halva puja jalotsih om paŕõmb elläʔ ku hüä `tüt-
re pähütseh Vas Pul; elläk‿`kambrõʔ oĺ lik‿ka `ümbrer‿rehe Vas Pul; 
koh huulitsah sa elädeʔ Vas Pul; `minke not‿`taahha, eläget‿tah 
Vas; ka s perekuǹ da sugulaìsi eläset‿tah Paŕksepäh Vas Pus; 
m  k‿kaibi `mõtsa pedäjä ala liiva koobaʔ, siss `eĺ limis‿ sääl kuu 
`aigu Se; koɫmõgese veleʔ `eĺ leväʔ Se Pod; `eĺ li esä katõ pujagaʔ 
Se Kos; siss ku sügüse piḱ äʔ   ʔ ja k iḱ  hubisass ja habisass, siss 
joht taha ais‿siih elläʔ Se 5. kokku elama timä (tüdruk) saanu üte 
naaś õ mehegak‿`kilda lüvväʔ, perästpoolõ nakanugit‿`t  ga elämä 
Rõu; edimäne suvi oĺ l mehega elläʔ Vas Pul; t   s saŕ `eĺ li t   
kunigapujagaʔ Se Kos; tuĺ l ü s n  ŕ  naistõrahvass, ni üteĺ  et: kas 
m   või `naadas‿sukkaʔ elämä? Se Kos 6. elatuma  kink n al ś oo 
maja eläss s ss, ku tütärd olõ õiʔ Vas Pul; kaek‿ku inemises‿saava 
ärʔ elläʔ, ei olõk‿`kündmist eik‿`külbmist Vas 7. jõukaks muutuma 
kut‿`tioline t  l ja kaŕ uss kaŕahn, s ss pereʔ eläss Rõu V 8. koge-
ma k iḱ  eloʔ ommaʔ ärʔ eledüʔ, no om taa viimäne Vas Pul; mia 
elämäldäʔ, t   nägemäldäʔ Se 

elänik eläniku elänikku elanik m  k‿külä um k   suurõmb, neĺ li-
tõi·ś skümme elänikku seehn Rõu V 

`eń gli ̀ eń gli ̀ eń glit ingel ka s ilosat tütärd ku ̀ eń gliʔ Vas Pul| Vrd ̀ iń gli
eräkult eraldi vähäk‿`keeti (keedeti) eräkult Rõu; egä ü s lä s eräkult 

`püüdmä kallo Se Pod 
erälde eraldi mis t   rahuras v um, t   ma sulada erälde Rõu; 

`t  ral‿lehmähaina suvõl `v  di koŕ vigaʔ, ja saŕ aalustõ jaoss oĺ l 
`jäĺ kina suuŕ  koŕ v, erälde koŕ v Vas Pus 

elänik
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eräle teistest eraldi, lahus poig võ t naaś õ, s ss lä s eräle Vas Pul; 
päält `kümne lehmä  ks oĺ l mul kah, ku eräle oĺ li Vas; ku  sika 
lahasti, siss lõigati küleʔ eräle, sälätüḱ k eräle Vas U; `puhta teräʔ 
joosi eräle, n  p‿`pań ti ko ti Se; mis noʔ mehelemineḱ  om, `r  de 
`rekist  ·ŕ väʔ, `  spä läävä eräle Se 

erändäm(m)ä erändäʔ erändäss eräń d toiduga eraldama nimät‿tedä es 
erändäk‿`kostkiʔ, k iḱ  üteh `seieʔ Vas Pul

erä/tarõ eraldi tuba ma lä si erä `tarrõ Rõu; täl um uma erätarõ Rõu 
es 1. ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) pinikene sei liha 

ja `r  ska `piimä ja präänikiid, muud timä es s  ʔ Rõu V; esä 
näe es midägi, pümme oĺ l Rõu; Võru p  l inäp lummõ es olõʔ, 
`pań ti ra tilõ tsõõriʔ ala Rõu V; po isinine oĺ l `väega illoś s si-
nine, t   es muuda hinnäst es Rõu V; hainaʔ jäil‿ligonõma, es 
jõvvar‿rukka arv‿võttaʔ Vas; t  d olõ õs kunagi, et m  v‿vaest 
 sirgu vai `puuś li `m  du oĺ li, et s nna `kualõ `ütle es Se Kos; 
muni läpe es kodo tullas‿`s  mä Se| Vrd as, is,  us, õs, äs, üs 2. 
mitte  t  d (potisinist) es pleegiʔ es `kiäkiʔ Rõu V; a `piimä mi 
kunagi es saaʔ es Vas; mul oĺ lir‿rinnak‿kõvaʔ, ma olõ õs köhhij 
inemine es Vas Pul; lammass võ t umav‿viɫɫakõsõ `ś aĺ ga ja lä s 
`k  ga edesi, jää äs tarrõ es kedägi Se Kr [latika] `maŕ jugi sai 
nip‿paĺ lo, et jõvva es `väŕskilt ars‿süvvä es Se Pod| Vrd as, is, õs 
3. ega t   lausu us `musta es `vaɫgõt Rõu; m  ʔ olõ õs tülüh es 
tõrah Vas; saa õs poest (poegadest) timä `ma jat, es `tü rist kah 
Vas; meil joht olõ õs leevä `puuduss es muido `puuduss kah Vas; 
näe es kedägi, hiirt es harakat Se| Vrd as, is, us, õs, äs, üs 

esiʔ 1 indekl ise, mitte keegi teine ega `hähnä `kiäki `h  ndõ eit‿tiiäʔ, 
ku ta esih‿hellü t   eiʔ Rõu; imä vei leevä külä `ahja küdsämä, meil 
esiʔ (endal)`ahjo olõ õs Rõu V; ma küĺ vi k iḱ  esiʔ Vas; villal‿`laś ti 
`kaaŕssiʔ, a kedrädät‿tuĺ l iks esiʔ Vas Pus; poig oĺ l seenik‿koto 
`hoitmah, ku ma esih‿`haigõmajah oĺ li Vas; ma joht piä äih‿hüäss 
taad esis‿soola raputamist [söögi] pääle Vas; kivilast iks oĺ l muʔ 
`aigu inäp, es olõ nuid esit‿tettüisi Vas Pus; esi oĺ li paks ja rehe 
`õkva [siugu] Se; vaja `veś kile minnäʔ, vaja teräʔ esi jahvataʔ Se 
Kos; vanast es piäk‿`k  li minemä, s ss kiä esiʔ lä s, lä s umma 
hoodat Se; esi lä s `tarrõ ja pań d ussõgi `haaki Se| Vrd eś s

esiʔ2 1. eraldi, omaette piimä `kambrõ oĺ l esiʔ Vas; proimõmuɫguʔ oĺ li 
esiʔ, a t  d kutsuti ḱ auss, mia ribah oĺ l Se; sanga omma esiʔ, kel 
om [kaelas] ka s `kõrda, kel kolm `kõrda `ruublitüḱ ük‿k iḱ  küleh 
Se 2. erinev, teistsugune ma es jätä juurõtust, map‿põli, et juurõtuss 
jätt esim‿meḱ i Rõu V; egah taloh esit‿taaŕ  Vas 

esiʔ2

Võru sõnaraamat.indd   57Võru sõnaraamat.indd   57 9/22/2011   9:36:28 PM9/22/2011   9:36:28 PM



58

esi/`hindä iseenese hummogu oĺ l iä esih‿`hindähe (iseenesest) `alla 
sadanuʔ Vas Pul; `tõisi [ma] tsü südi, a esiʔ `hindä hoiõ kõrvalõ 
Vas; kua tei esih‿`hindäle uma `uĺ lusõga pahandusõ Se -`mu̬u̬du 
isemoodi `kunguss om esim‿`m  du kõvvõŕ vaǵ a, mis oĺ l `sai-
na l  d Vas -`sõitja iseliikuva aurukatlaga rehepeksumasin ku 
esi`sõitja tuĺ l, s ss es olõh‿hobõstõ `piinamist Vas

`eś kiʔ isegi üt´s ̀ kohtu`mõiś tja um olõmah, kes mõist meile ̀ eś kik‿`kohtu 
Rõu V; mullõ om `eś kiʔ hummogu t   tetä ant, mul olõ õiʔ `aigo 
Vas Pul; ku jarmoĺ  oĺ l, siss olõ õs ̀ laulmiisi vaiagiʔ, t   ̀ eś kit‿teḱ k  
hellü Se; muni külʔ `eś kit‿tehrütäss Se  

`eslik `esligu `eslikku ekslik inemine om `eslik, puu `oslik Rõu V
ess eks ess naa lauluʔ olõ k iḱ  raamatist oṕ iduʔ Vas Pul  
eś s indekl ise no olõ eś s `vaenõ ni `tütrek‿ka k gõst ilma Vas Pul; 

uma käsi käänd, uma kaal kand (eś s kui t  , nii esis‿s  ) Vas 
Pul; esä teḱ k eś s  sia haŕ assist haŕ a Vas; täl om eś s maś sin, üt´s 
hurahhuss inne, nii om siih Vas Pul; timä eś s lei `hindäle `lasta 
sae `kaadri man Vas; meil papal oĺ l liivakivi last, eś s tett Vas 
Pus; tulõ iks eś s umaʔ hanik‿kasvataʔ Se; ku eś s ei mõistaʔ, siss 
näĺ g `näütäss, ohk oppass Se; eś s tiiä äiʔ ` nnõ `o siʔ,  ń n o s 
hinnäst Se| Vrd esiʔ1 

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

eśsing eś singu eś singut eksimus, viga t   eś sing võisõ tullan‿nii et, 
kaubavidäjäʔ võ ik‿`kaupa arʔ Rõu V 

eś s/sugunõ isesugune linasuḱ ih‿hari oĺ l iks eś s-sugunõ Vas 
`eś sümä `eś südäʔ eś süss `eś sü eksima ma `eś sü `mõtsa arʔ Vas; ku [sa] 

arʔ eś südeʔ, siss t   v   `päitest riś t, `süĺ gä sinnäs‿`sisse ja hiidä 
`sõĺ mgiʔ, siss saat jälʔ t   `pääle tagasi Se Kos; mup‿pääliin om 
Vana-Irbosk, sinnä ma eś sü üi `iälgi ärʔ Se Kos 

esä esä essä isa mu esä `aigu `naati maid `kruń ti `pandma Rõu V; 
ega täl umma essä olõ õs, täl oĺ l esäk Rõu H; är iks tunnuss, et 
targa esä tütäŕ  om Vas Pul; veidüss noid eś si oĺ l, kink pujas‿s ah 
tappuʔ Vas; mu esä käve ka Riiah voori peräh (voorikohustust täi-
tes) Vas Pul; esä esä vai nigu mul vanaesä, t   `tõiõ tarõst vett 
Vas Pus;  ku esä koolõss, siss jääsel‿latsõp‿p  l´`vaesõss Vas U; 
jummaĺ  `taivanõ esä, ma olõ seeni `aoni elänü nii`m  du Vas U; 
imä esäga mõlõmba lavva kerikohe lä sikiʔ Vas Pul; t   esä oĺ l 
sääne `väega ń aro, hoi  `väegaʔ Vas Pul; lä s esä imäga `keŕkohe 
minemä, a esäl `puusõga must säŕgikene säläh, kaadsaj‿jalah Vas; 

esi/`hindä
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kolm `aś ja om, mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga 
tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos; `eĺ li esä katõ pujagaʔ Se 
Kos; lä s s ss mehe˛ esä sügüse Peliko va ka skümmend `versta 
hainamaa pääle `hainu `t  ma Se Kos; miń ni `ütless mehe˛ esäle: 
ma ei nakas‿sukka (sinuga)`s  mä, sa `haisat Se Kos  

esä- isane, isa(s)- esäted ŕ  um jo `väega `uhkõ Vas Pus; esäkań õpi ki-
sutass `vällä pääle `häitsemise Vas; papa saa  meid esäkań õpit 
`vällä `kiskma Vas 

esäk esäku esäkut võõrasisa ega täl umma essä olõ õs, täl oĺ l esäk 
Rõu H

esäkene dem < esä esäkene puhaś s joʔ Miś so mõtsa seen lumõ`uarmah 
Vas 

esäne esädse esäst 1. isane, isa(s)- esädsek‿kaś sik‿kah kavvõdahe `küĺ li 
kääväʔ Rõu; püvel saa õi `arvo, määness imäne, määness esäne 
Vas Pus 2. viljatu, kehv k   olõ õi esädse `aaś taguʔ, om imätsit 
`aaś takku kah Se 

et ~ õt et (sidesõna põimlauses) 1. aluslauses är iks tunnuss, et targa 
esä tütäŕ om Vas Pul; t  d murõht ja halõhhust, hüä, et poisil oĺ l 
iks elovaim siseh Vas 2. öeldistäitelauses  elläi oĺ l sääne olnuʔ, 
et `sääntse nii kui `jõuhõʔ oĺ liva mustaʔ, peenikeseʔ Se; r  ś  oĺ l 
sääne, et ai `sääntse `haigõ üless Se 3. täiendlauses  m nikõrd 
näet `sääntse unõ, et üless heränet Vas; s ss [ma] tuĺ li `tarrõ 
`sääntse röögügaʔ, et külä helisi Vas; a oĺ l  ks küläh `sääń tsit 
talla kaʔ, et k gõ habõldi ku ü s müŕ rin ja käŕ rin Se L 4. sihi-
tislauses; kaudses või siirdkõnes kõrra ao peräst [ma] kae, et 
`tialasõ umma aia `saiba otsahn  Rõu V; amõdimehes‿sait‿tiidäʔ, 
et t   poiss käü `küllä pruudi poolõ Rõu V; map‿`paĺ ssi, et olõʔ 
jummaĺ  armuline, anna `õigust Rõu V; `Kaaŕ li oĺ l üllün‿no v  l, 
et ah sat‿ siga, külm‿ma Juulat `tahtsõ Vas Pul; `mõ li, et ma 
võta timä `pistü, s ss naka aṕ pi `täń ni Vas; ku pini haugahti, siss  
imä jälp‿peläś s, et kubijass tulõ `t  hhü ajama Vas Pul; ku m ni 
kaivaś s, et ma olõ `väega `haigõ, tiiäk‿kas ärk‿koolõt, siss üteldi: 
koolõk‿koolõk‿kungõperseʔ Vas; paṕ p haaŕd üldäʔ, et ei avida ju-
malaraamat eip‿ pühä s na, no‿m `põrgo poolõ mineḱ  Se Kos; 
puĺ likõnõ jäi `haigõst, väriś t ja lei halu `sisse, siss `üĺ ti et arʔ om 
`lindva löönüʔ Se L; k iḱ  `ü li paṕ ilõ õt sul om naań õ ja latsõʔ 
Se Kos 5. viisilauses  t   eś sing võisõ tullan‿nii et, kaubavidäjäʔ 
võ ik‿ `kaupa arʔ Rõu V; aid oĺ l nii tett, et eläjäs‿saavaj‿järve 
`v  rde `j  ma minnäʔ Vas 6. kvantumilauses t   oĺ l nii rassõ 

et ~ õt 
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t  , et hikõ visaś s Rõu; lehmäʔ ollõv nii täüś  söödedüʔ, et liha 
rappuss sälähn Rõu V; juuni kuul oĺ l nii süḱ äv lumi maahn et 
jalg süḱ äv Rõu V; no om [ta] nii alatuss ja ilotuss jäänüʔ, et `tih-
ka ais‿sandõlõgis‿`silmä tullaʔ Vas; maga siait oĺ l `viĺ jä nii täüś  
olnuʔ, et vili ar haĺ litõdi kätte Vas Pul; paaba `aŕstsõ (jala) nii 
ärʔ, sai nit‿`tervest et seeni `aoniʔ Se Kos;   nip‿paĺ lo [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 mat‿tugõsi vi-
glahanna `vasta et s ss saa õiʔ uś s `kaalduda hõhvalõ pääle Rõu 
V; ma habahhõlli `malka, et pinile virotaʔ Vas; päävihk `pań ti 
haḱ ilõ pääle, et ku vihm tuĺ l, siss `hämmä äs rüäpäid ärʔ Se 8. 
põhjuslauses  surakõnõ haaŕ d iks perst `piogaʔ, et `perse nu ist 
lä s kuuĺ  läbi Vas Pul; no olt (oled) halv, selle et no olt `haigõ 
Vas Pul;  sia jago `vorstõ te ti arʔ, siss kuivati a oh üle, et muido 
haĺ litõdasõ arʔ Vas Pul; hatta taheta as t  peräst et  nakkasõ 
n  h‿hattsajat‿tulõma Vas; [ma] võia arp‿puu`võismõga ussõ 
hiń gekiʔ, õt las noorõp‿`puhkasõʔ Se Kos 9. lause lõpul aŕst pań d 
jala la ti, s ss `praavu jalg arʔ, sai nii `j  ndõ et Rõu 

etep parem, etem k gõ etep lehm Se
eterniit́ eterniidi eternii i eterniit nimäp‿ `pandvaki eterniidi pääle 

nailõ lastalõ Rõu V
ette 1. ette(poole); eespoolsele alale (rakkesse, toiduks, kaitseks jne) 
      truĺ li ette `pań ti hopõń , t   käve nii `kaari `ümbre Rõu V; mia ette 

`viskat, t   peräh lövvädeʔ Vas Pul; ma nuiagat‿`tihka as minnä 
`aĺ tri ette kah Vas Pul; teḱ ip‿`pań ti akandõ ette Vas; puĺ l võ t t   
vaadi ette, näet puĺ lil ku liiguss, s ss t  d ta `saŕ jass Vas; mu-
nikõrd `ań ti ilm`k  tmäldäk‿kaʔ n  s‿sooligup‿pinile ette Se; [kas 
on] vaja v  l la silõ minnäʔ ette (tülinaks) taŕ ri ̀ purtamma Se Kos; 
ni paṕ p lä s siss pań d põɫɫõ ette Se Kos; m  ś s võ t mütsü pääst, 
hii  mitu `v  ri `riś ti ette Se; urbõpäiv, siss tuvvass urbõkõisi 
`tarrõ ja pandass jumala ette Se Kos; koh oĺ l nulganaań õ jäi 
`haigõst, `pań ti hopõń  ette, jäl hilläkeiste tsõdsõlõ `perrä Se Kos 
2. enne, varem; (ajaliselt) kaugemale olõ õi inemine ette ni tark 
ku `perrä Rõu V; suɫanõ `käändnük‿kellä ette, ülnü et keɫɫ saa jo 
koɫm Vas; meil om kõva maa, kõva `kaibaʔ, meil kaibõtass haud 
ette Se Kos 3. tegevus- või mõjusfääri `vahtsõr‿`rõivas‿säläh, esä 
suuŕ  tõstamäń t `kań gli all, lä si mak‿ka [kiriku]opõtaja ette `loe-
tusõlõ Vas; [ma] lä si paṕ i ette rä t iks pääh Se 4. muud joogi 
ette j  ʔ  nnõ [kopsuhaige põdrasambla teed] Rõu V; tulõ õs t  d 

etep
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ettegi, et [ma] ärp‿`pühḱ sä `kah liʔ Rõu V; tütäŕ  lugi k iḱ  üte 
kõrraga ette mis vaia Se  

ette/mineḱ  kohtus esinemine neĺ likümmend sinist `kr  ni (10-krooni-
list) oĺ l advokaadil ettemineki palk Rõu V

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, t   oĺ l rehe aho suu kottal Se| Vrd 
öüss

eüss
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haab haava `haaba haab, haavapuu mul oĺ l hirm nii suuŕ , ma 
värisi ku haava leh  Rõu V; haaval‿`lätvä mõtsahn saistõn 
ajasta jaga jop‿periss sapakuss Rõu H; tsaariajo rahakõsõ 
joosik‿kaokal lõst `m  dä tuulõgak‿ku haava leheʔ Vas; haava 
lavvakõsõp‿`painduʔ ja oĺ liv‿`väega `vaɫgõʔ Vas Pul; `vahtrõl 
ja haaval lä s leh  üteliisi `maalõ Se  

haaḱ  haagi `haaki ukse haak haaḱ  oĺ l t  , kohe raḿ p `küĺ ge `pań ti 
vai millega raḿ p ussõ `küĺ ge `l  di Vas; esi lä s `tarrõ ja pań d 
ussõgi `haaki Se 

haaḿ  haami ̀ haami puukraan ̀ tõrdul oĺ l haaḿ  Se; [linnase] leib ̀ pań ti 
tüḱ ä [taaritõrde], muidu alt joosõ õih‿haamist taaŕ  `vällä Se

haań  haani `haani puukraan `tõrdul oĺ l sääne mulk vai haań  `pań ti, 
siss  ś aalt `laś ti alt t  d `taari Se

haanik haanigu haanikut irvhammas haanik oĺ l t  , kiä `tõisi pilgaś s 
Vas Pus

haaŕ haari `haari laba hobõsõ truĺ l oĺ l nigu `sääntse haariʔ `l  düʔ, 
`nellä `kań ti, haari oĺ lis‿`sääntse kań dilitseʔ, `seŕ bigaʔ Rõu| Vrd 
aaŕ

haarahhutma haarahhutaʔ haarahhut haarahhu  äkki haarama [ta] 
haarahhu  `si ke `maŕ ju ni segähhü  ärʔ, tei hapund `j  ki Se T 

`haardma haardaʔ haard haaŕ d haara 1. kinni haarama, kahmama saa 
aih‿`h ngu haardaʔ (veidi puhata), ü s hainang iks alasi Rõu V; 
siss pań ni ma suurõ hiire lõḱ si, tulõ ü s varõss `haardma, nii oĺ l 
pää lõḱ sihn Rõu;  ma haari tooli alt ärʔ, timä naaś s `istma, lei 
`kukro tooli `nulka `vasta arʔ Vas;  määnestki ossakõist ka järve 
pääl olõ õiʔ, millest kiń niʔ haardaʔ Vas Pul;  surakõnõ haaŕ d iks 
perst `piogaʔ Vas Pul; kae no vana tikõ haaŕ d  [sõna] ark‿käest, 
tahat üldäʔ, eis‿`saaki inäp Vas; mut‿tädi`tütres‿`saiõ ruttu mihele, 
n  h‿`haarti k iḱ  ku `maaś ka arʔ Vas; naań õ segäsi  sia `pań gi 
söögi ärʔ, ni Vaino haaŕ d vei vali `ruihtõ Vas Pul; repäń  haaŕ d 
kanakõsõ ja lä s minemä Vas Pul; tuulõ keeriss ̀ haardnu t   ̀ pois-
kõsõ üless ja t   lännü nigu huŕ r üle noidõ elektri `korgõ`pingõ 
`traatõ Vas Pus; sat‿tuĺ lin‿nigu tuɫd `haardma (kiiresti lahku-
vast külalisest) Vas Pul; ega k  l `hindä haardaʔ olõ õiʔ Vas; vet 
` siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte riś ti `küĺ ge, haaŕ d t   paṕ i 
`mäń tli kiń niʔ, tõmmaś s paṕ i  sia säläst `maalõ Se Kos 2. kiiresti 
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tegutsema ma haari hamõht ummõldaʔ, liniket ehitelläʔ (rhvl) Se; 
kuav‿ v  d koogulist, haarav‿v  d hangulist (rhvl) Se Kos; vanast 
`haarti `  se vöid kutaʔ Se Kos; paṕ p haaŕ d üldäʔ, et ei avida ju-
malaraamat eip‿ pühä s na, no‿m `põrgo poolõ mineḱ  Se Kos 3. 
kippuma, tükkima t   k gõ haaŕ d ollat‿tõbinõ Vas 

`haardum(m)a `haardudaʔ haaruss `haardu jätkuma ku poodihn 
`päŕmi um, s ss m nikõrd haaruss iks meile kah Rõu V; eih‿haaru 
rõivast kavvõmbakõistõ, häbehhüse jääväv‿`vällä Se L

haariskõllõma haariskõllaʔ haariskõllõss haariskõlli korduvalt siit-
sealt haarama no inäp kiä tüḱ ü üit‿taad maad haariskõllõma Rõu 
V; kes es püsü ütegi t   man `õigõhe, üteldi et haariskõllõss siist ja 
säält, midägi saa ai `kõrdapiteh tettüss Vas Pus 

haav haava `haava vigastatud koht, haav haavast linnaś s verd ku härä 
kurgust Vas Pul; aŕ st `mähke kiń nih‿haavaʔ Vas; susi purõ haava, 
a siug pand näe ärʔ, eih‿`haava `kohkiʔ Vas Pul; vana haav sütü ei 
inäp Vas Pul; haav `kaś vi kiń niʔ, a nok‿ka om raan tundaʔ Se

`haavama haavadaʔ `haavass haavaś s haavama  märäl oĺ l poig, 
t   sai haavadaʔ Vas; haavat hopõń  oĺ l   h Vas Pul; kõvastõ oĺ l 
haavadas‿saanuʔ Se Kos

haava/puu  haab seebi `k  tmise jaoss koŕati haavapuu `tuhka Vas
habahhutma habahhutaʔ habahhut habahhu  kiiresti haarama s ss 

[ta] habahhu  orrõ päält t   `hammõ ja kattõ ku udsu Vas 
habahhõllõma habahhõllaʔ habahhõllõss habahhõlli siit-sealt haara-

ma habahhõllõss küls‿siist ku säält, täüś  eis‿saak‿`kostkiʔ Rõu; ma 
habahhõlli `malka, et pinile virotaʔ Vas; nika sa habahhõllõt, ku 
puś sist `maahha jäät Vas 

habak habagu habakut kott taa no määne säŕ k, taa nigu habak Vas 
habaś k habaś ki habaś kit lai rõivas, ürp habaś k om suuŕ  ja laǵ a, hüä 

`säĺ gä visadaʔ Vas Pul; seo kuh  om suuŕ  ja laǵ a nigu habaś k Vas; 
käü nigu habaś k (lohakalt riides) Vas 

habima haṕ iʔ habi habõ korduvalt haarama; kiiresti tegutsema tiä habõ 
küln‿noid ̀ poissa, a mehele es saaʔ Rõu V; [ta] habõ t  d ̀ koś ti ruttu 
ja lä s minemä Rõu V; mis tast inäp haṕ iʔ um, vanap‿`pleḱ likadsõ 
ubinaʔ Rõu V; [ta] habisi tahn suu `kuuma `putru täüś  Rõu H; ü s 
poiś s habõ minnu kiń niʔ, ma `rüḿ me vallalõ Rõu V; ma `naksi ha-
bima `rõivilõ, et s s saa innebi minemä Vas Pul; k iḱ  habõʔ iks 
t  d teenüś kit et saa jälʔ `rohkõp `paɫka Vas Pul; mah‿hummogu 
habõ `naklu,  siga oĺ l sulu arl‿`lahknuʔ Vas Pus; latsõʔ habõʔ ü s 
tõõsõ   st t  d  sia kamarat Se 

habima
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habisama habistaʔ habisass habisi kohisema, kahisema ku `tü rigu 
tuĺ liʔ, sis [Eedu pani] silmäk‿kiń niʔ, sis habisi (kahinal hingas) 
inne, magasi Vas Pus; siss ku sügüse piḱ ä   ʔ ja k iḱ  hubisass ja 
habisass, siss joht taha ais‿ siih elläʔ Se; meil j  ś k uja niguh‿habisi 
 nnõ Se 

habõlõma habõldaʔ habõlõss habõĺ  sõnelema, tülitsema a oĺ l  ks kü-
läh  `sääń tsit talla kaʔ, et k gõ habõldi, ku ü s müŕ rin ja käŕ rin 
Se L; ku uḿ mi `la si ei olõʔ, siss massa aiʔ ahnidaʔ, oh jummaĺ , 
`v  rilõ habõldaʔ Se Kos 

habõnaʔ pl habõndõ habõnit habe ma naka habõnit ajama Vas; Maa-
sing oĺ l `suuri habõndõga m  ś s Vas; habõna umma ajamadaʔ Vas  

habõnakõsõʔ pl dem < habõnaʔ pää oĺ l `valgõ ja habõnakõsõ 
oĺ liv‿`valgõʔ Vas Pul 

hago hao hako oks, vits; hagu sääsäle `pań ti hago `sisse, hao pää-
le `pań ti mõrraʔ Rõu V; t   õs ma hako, n  l‿`lätväk‿kõŕ si 
ähenälläp‿palama Rõu V;`võeti luvvahago, `aeti nüś sigu toro 
`sisse, `t  ga ń uhkatõdi ś aalt seest Rõu; kütüse `kütmine tuĺ l, 
siss m  ʔ Liisoga kääni hako kuppu, ligi maad hago jääss 
palamallaʔ Vas Pul; kuiv hago, t   lä s nigu püssärohi palama 
Vas; mehev‿veih‿hako kodo ja sääl `rao ti `riita Vas; koŕ ati kokko 
jälh‿haoʔ sinnäk‿`k  mbahe ja palotõdi ja te ti sõõru `kesvä Vas 
U; hago jäi `jalgu ja ma sattõ `maahha Vas; haost oĺ l tett sääne 
pino Vas; esäl oĺ l hao rakoʔ terräv kirvõss Se P   

hagõma hakõʔ hagõ hagi ~ hai hae hunti peletama, hurjutama raha 
taht lugõmist, susi taht hagõmist Rõu V; ku sutt `haetass, s ss täni-
tedäss: huĺ u, huĺ u Rõu V; tohi is inne `lehmigi `välläl‿`laskõʔ, ku 
[ma] soe ärä hai Se   

hahk haha `hahka hall suuŕ  hahk kaś s pakõ `v  rüsest Vas; laulu-
rästäss kah um sääne hahk, sääne kiŕ riv, tumõdappa `hahka ja 
pruumikast `hahka kiŕ riv Vas Pus; häräseeneʔ ommah‿hahaʔ Vas 
Pul; hahas‿seeneʔ ja vaheligu iks oĺ lik‿k gõ `puhtaba seeneʔ 
Vas Pul; `hahku `s  ni ja kikka`s  ni siin om kotusside Vas; pi-
dämise kaḿ bsiʔ oĺ lih‿hahaʔ Vas; maa`m   ja ummaʔ hahaʔ, 
pruumikasshahaʔ ja rohikasshahaʔ, n  s‿söövä `uibu `lehti 
Vas Pus; linaʔ oĺ lis‿`sääntseh‿hahaʔ [pärast kasteligu] Vas Pus; 
ärmägu oĺ liv‿`valgõʔ vai hahaʔ Se Kos

hai vt hagõma
haiba haiba haibat kergemeelne (tüdruk) haibaʔ, minge ark‿kodo, 

miś ‿ti röögide `  se Se 

habisama
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`haigla `haigla `haiglat haigla s ss `pań ti minnu jälʔ `haiglahe Rõu V| 
Vrd `haigõmaja

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

`haiguss `haigusõ `haigust ~ `haigut  haigus, tõbi pühä lätte `v  ga 
oĺ l `haiguisi aŕ stit Rõu V; vanast es kuulõki `sääń tsiid `haiguisi 
nigu tänäbä Rõu V; meil tsõdsõkõnõ oĺ l vana inemine, t  l tuĺ l 
sääne `haiguss pääle, et jäi jaluldaʔ Rõu V; eass mul `õigõt `hai-
gust olõ õiʔ, niisaa vigu Vas Pul; oĺ l `lindvat, toda `haigut ka oĺ l 
Se; ku inemine om rassõjalaline, s ss [sa] heidüde, s ss jääss 
latsõlõ `haiguss Se  

haigutõllõma haigutõllaʔ haigutõllõss haigutõlli korduvalt haigutama 
mis sa haigutõllõt, min‿ arm‿magahhamma Vas Pul; ku sina hai-
gutõllõt, s ss t  , kes kõrval istuss, t  l ka tulõ ruttu haik Se 

`haigõ ̀ haigõ ̀ haigõt 1. haige (olend) ku ̀ haigõ olt (oled), taha ais‿söögi 
pääle kaiakiʔ Rõu V; ku `vaɫgõ `lipkakõnõ `lindlõss `määntse 
`haigõ `ümbreʔ, t   koolõss arʔ Vas Pul; ai `kindre  soppa roo-
si, jäi ma `haigõss Vas Pul; vana `Kaaŕli tohe es säń güstki `vällä 
tullaʔ, t   pań d `hindä `haigõss Vas Pul; meil olõ õis‿suguvõsahki 
`haigiid `sil´mi Vas Pul;  meil jäi ü s hõhv `haigõss Se T; kaǵ a 
vanam  ś s om `haigõ, puhetõ pääle vaia `hoita rahakõist Se S 2. 
valu(tunne); valus t   latsõl  m um sääl imäkua sisehn halvass 
naanu minemä ja tege `haigõt Rõu; ku liha oĺ l säläh, s ss joht saa 
as `haigõt [kukkudes] Vas Pul; ku susi `haigõt saa, s ss  ks `täń ni 
nakass Vas Pul; ma oĺ li hähih, kindsuʔ umman‿nii `haigõk‿ karatõh 
Vas 3. paise, paistetus r  ś  oĺ l sääne, et ai `sääntse `haigõ ülest Se 

`haigõ/maja haigla ku ta `haigõmajast kodo sai, s ss naaś s süttümmä, 
no om terveh Vas; `haigõmajat‿te ti iks mu iä seeh Vas Pul; poig 
oĺ l seenik‿koto `hoitmah, ku ma esih‿`haigõmajah oĺ li Vas; ma 
veit‿tim mä sinnäp‿`Pihkvahe `haigõ`maia Se T| Vrd `haigla  

haik haigu `haiku haigutus kas haigul m  ĺ  om, haik kisk inne suud 
ammulõ Se; ku sina haigutõllõt, s ss t  , kes kõrval istuss, t  l ka 
tulõ ruttu haik Se 

`haikõllõma `haikõllaʔ `haikõllõss `haikõlli edvistama taa rõba `tüt-
ruk, `haikõllõss Rõu 

hain haina `haina 1. (kasvav) rohi; taim `hainuga väŕ viti langaʔ 
Rõu V; `apriĺ li kuul oĺ l põld haĺ ass ja hain oĺ l jalg piḱ k Rõu 
V; vesi `pi süss hainast `vällä, nii um mahlanõ Rõu V; m  k‿käve 
`hainu jahvataman (heinajahu tegemas) Rõu V; kusihainaʔ vai 

hain
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nädselmähainaʔ ummap‿`p  nüh‿hainaʔ Vas T; `turbap‿pidi nii 
`pandma, et hainap  ĺ  `sisse Vas R; t  d po ti imä havvu  
`hainugaʔ Vas; k iḱ  hainajuurõkõsõk‿koŕati ärʔ Vas Pul; mis sa 
kapõrdõllõt tah haina seeh? Vas; jaanihuś sip‿`paistvah‿haina seest 
ku tulõtäheʔ Vas Pus; ku maʔ lehmäle `hainu es o siʔ, mehe˛imä 
ka mõtsast `t  ma es lääʔ Vas; s ss `v  ridõ küĺ liga ś aal kupõdsa 
ṕ aal m  k‿`kaŕ ksi ja lauli, ś aal kol `aaś takka kasu es hain Se Kos; 
timä (uss) aja keväjält keś e, jätt kohe haina pääle, ku t  d kesse 
kiä näḱ k, siss k iḱ  haina mant `koŕ ssi arʔ Se 2. niitmiseks mää-
ratud rohi; talvine loomasööt, hein meil jäi ilosat `haina paĺ lo 
tegemädäʔ Rõu V; ma es jätä ütte õdagut, et ma vasigõ hainal-
da jä i Rõu V; ega `aaś ta saa poig `kistumada vilä ja tege haina 
Vas Pul; palatihe `pań ti hainaʔ Vas Pus; ku hainak‿kuiosõʔ, s ss 
m  l‿lää `hainu `perrä Vas N; no om k igil ü si lehmäkeisi ja ka si, 
andass `hainu vooĺ u Se Kos; ku ruast `laotat `maahha hainaʔ, 
siss hainaʔ ommav‿vaa luh Se P; mehe˛ esä lä s Peliko va `hainu  
`perrä ka skümmend `versta talvõl Se Kos 3. heinategu k gõ 
`rohkõmb `i si sai suvõl haina `aigu ja sügüse rehe `aigu Rõu H; 
külänaaś õk‿kävek‿ka siss ̀ haina Rõu V;  imä lä s ̀ haina Vas; lää es 
n  ʔ inne hainalõ, ku `m  kiʔ Vas; mul m  ś s oĺ l `kaugõl hainal Se 
Kov; ku `ḱ auti haina man, siss ku `löüti hainalosõ keś e, siss `laś ti 
t  d `savvu [ussihaigusega] latsõlõ Se; pidoniga iks võõdõti `taari 
üteh hainalõ Se; haina `aigu iks oĺ liv‿viisoʔ Se

haina- 1. rohu-, rohtunud taa kah tohtõrdass hinnest, tege `vannõ ja 
j   naid haina `leotuisi Vas Pus; vanast oĺ liʔ haina `t  keseʔ, n   
oĺ likit‿tamalaʔ Se Kos 2. heina sisaldav, heina- ma topõ `san-
na haina `tuusta, hirmu all et m ni näge Rõu V; s ss jäiväh‿-
hainar‿ruat‿`tervess, `putmadaʔ Rõu; map‿pań ni haina rua kõr-
valõ palidu, tei nigu mehe mano, siss es varastadah‿`hainu Rõu 
V; timä vaest rapu  ka t  d immä, hainasälätävve kiś k [temal] 
säläst `maahha Vas Pul; põlvõ `korgu haina kaariʔ Vas Pul; 
löögel‿leheseʔ ja m  p‿panõ hainarual‿leheste pääle Se; riha sälä-
ga [ma] `touksi vett pite noid haina `kaarõ Se Kos; `t  hhü lä si, 
m  j‿jätä es kohegi haina `tuusta Se; ka sipooli [ma] riibi kokko 
haina `vaalu Se; huś s sattõ haina ku a päält mahaʔ nigu madsahti 
Se 3. heina jaoks määratud, heinateoga seotud hainat   jo käsil 
Vas; reheriha oĺ l nii sama suuŕ  nigu taa hainariha Vas; hainakoŕ vi 
`säĺ gä `võtmine om täl rassõ Vas; inne kutsuta as hainakõlgust, ku 
muʔ vanaima `eĺ li, kutsuti t  d ambaŕ Se Kos 

haina-
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hainakõnõ dem < hain ussaia `päältki saa ilmadu hainakõnõ Vas Pul
hain/alonõ uss, rästik hainalonõ ka ś aal ta i aɫɫ Se Kos; hainalosit 

iks oĺ l, a suidsumihep‿piĺ lit‿tuvakut `ümbres‿salasidõ, hainalosõ 
iks tuvakut `peĺ gäseʔ Se Kos; siss ku `löüti hainalosõ keś e, siss 
`laś ti t  d `savvu [ussihaigusega] latsõlõ Se;`eestläse piä äi hai-
nalosit poganass Se 

hain/alosõ tõbi närvihaigus lapsel (kui ema kohkus, nähes ussi raseduse 
ajal) ku [rase naine] üle `vehmre `astsõ, siss oĺ l latsõl hainalosõ 
tõbi man Se; hainalosõ tõpõ no iks om, la s ̀ pääga kisk ja raputass 
ja siss ommas‿s naʔ ja [nendega] aja mant arʔ Se Kov; siss ku ̀ löü-
ti hainalosõ keś e, siss ̀ laś ti t  d ̀ savvu [ussihaigusega] latsõlõ, oĺ l 
hainalosõ tõbi `kaonuʔ Se 

haina/maa heinamaa meil oĺ l puhmanõ hainamaa Rõu; Halla [inimes-
tel] nail om hainamaad nivõrra ku meil ̀ nuŕ mi Vas; hüä hainamaaʔ 
Vas; lä s s ss mehe˛ esä sügüse Peliko va ka skümmend `versta 
hai namaa pääle `hainu `t  ma Se Kos; m  k‿kotoh olõ õs kav-
võli` si hainamaid Se Kos 

hainang hainangu hainangut heinategu saa‿aih‿`h ngu haardaʔ, ü s 
hainang (kiire aeg) iks alasi Rõu V; s ss oĺ l hainangu lõpp, kuum 
aig Rõu V; rüäkütüst te ti hainangu `aigu Vas Pus 

hainanõ hainadsõ hainast rohtu täis; umbrohtunud ku olõ õs hainadsõ 
olõʔ `väega, oĺ l hüä rüǵ ä, s ss te ti ü sildek‿`kuukõsõʔ Se Kos 

haina/rit́sk rohutirts haina`ri skat‿ siristäseʔ Vas Pus; haina-
`ri skak‿`kargasõ maad piteh Vas Pul

hainatuma hainatudaʔ hainatuss hainatu umbrohtuma Tulbakülä 
rahvass üteĺ  et ei hainatu taa t   ark‿kah Rõu 

hais haisu `haisu (ebameeldiv) lõhn, lehk hopõń  tuń d soe `haisu Rõu 
V; kellel olõ õs saksa `haisu man, toolõ `ań ti kraaḿ  tagasi Rõu 
V; sõ ̭ss lät´s `rahvalõ hais `nõ ̭nna (inimesed said teada) Rõu; taa 
`haisass nigu sitt, aja k iḱ  tarõ `halva `haisu täüś  Vas Pus; vanal 
nakass jo egast mulgust mulla `haisu tulõma Vas Pul; timä es 
olõs‿sitahais, timä es olõk‿kusõhais, a `hirmsa hais oĺ l pahru lihal 
Vas Pul;  po isinidse segähhämine oĺ l iks aia pääl, ś aal olõ õs 
`haisu Vas; papa saa  meid esäkań õpit `vällä `kiskma, t   kań õbi 
hais om nii kõva, et `puŕ jo `jäie Vas

`haisama haisadaʔ `haisass haisaś s lehkama, haisema taa `haisass 
nigu sitt, aja k iḱ  tarõ `halva `haisu täüś  Vas Pus; m ni `ütless et 
puĺ l`oina liha t  l`aiga `haisass, ku lammass käü Vas Pul; pahru 
liha pauk  nnõ kuk‿küdsät ja `haisass Vas Pul; `vahtsõnõ sitt om 

`haisama
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halv `mõskak‿kah, `haisass Vas Pul; ku järvest tõmmati linnu `väl-
lä, s ss ka s küllä `haiś siʔ Vas; miń ni `ütless mehe˛ esäle: ma ei 
na kas‿sukka (sinuga)`s  mä, sa `haisat Se Kos

`haisma haistaʔ hais haiś  haisema uma kituss hais Rõu; [ma] kisi t  d 
vanna `prahti aidast `vällä, t   jo haiś  joʔ Rõu; lä s eederiputõĺ  
`ka skiʔ, t   haiś  kavva `aigu Rõu V; s  kikass hais `hirmsa-
he Rõu V;`juudasitt oĺ l pehmekene, t  d üteldi et `haisva vaik 
Rõu V; `lu kass hais `väegaʔ Vas; puĺ lil `haisvat liha ni `oinal 
ni pahrul Vas; mak‿kupadi puĺ l `oina vere ärʔ, veri haiś , mitte es 
tahas‿süvväʔ Vas Pul 

haivass `haiva haivast aevastus naah‿`haiva ummah‿hüäʔ, raputasõ iho 
läbi Rõu V; haivasski kitt ̀ perrä (aevastus keset vestlust näitab jutu 
tõepärasust) Se Kos 

haḱ k haḱ i haḱ ki (rukki)hakk rüäp‿`pań ti edimält haḱ ki Rõu; rüǵ ä 
`pań ti hakkõ Rõu; kaarak‿ka põimõti pehelüste ja s ss köüdeti 
kiń nij‿ja s ss `pań ti haḱ ki Rõu; päävihk `pań ti haḱ ilõ pääle Se 

haĺ ass `haĺ ja haĺ ast 1. roheline (värvuselt) `oh jaʔ [ma] lähädä 
ärp‿`pehmess, tulõ haĺ ass l  ḿ  `vällä Rõu V; haĺ ass `üń drik Vas; 
hani haĺ ass, pää paĺ ass, niidsekadsa kaala pääl? - sannaviht Vas 
Pul; räṕ ikul oĺ l ka s `pruń ti, `jäĺ ki `pań ti kaarusõ sälä pääle, 
verrev ja haĺ ass, kaarusõ oĺ liv‿verevät ja haĺ ast Se Ts; rü vil 
ilostust oĺ l t   pudsu all ja pääle pudsu oĺ l sääne haĺ ass `ah-
takõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos; maal iks muro muhetass, 
haĺ ass hain haĺ õtass (rhvl) Se Kos 2. haljendav `apriĺ li kuul 
oĺ l põld haĺ ass ja hain oĺ l jalg piḱ k Rõu V; saa õs t  l pääväl 
`riibuʔ, haina oĺ lih‿`haĺ laʔ Vas Pul

halat́ haladi halatit preestrirüü pannamaaŕal oĺ l ka hala  säläh Se
halg halo ̀ halgo lõhutud küttepuu, halg m  ś s tõi mõtsast ka s halo ̀ otsa 

Se Kos; ma `tehnsi k iḱ  sanna`kü jä ja v   `t  ja ja halo`t  ja, 
k iḱ  `tehnsi läbi Se Kos 

halgahhamma halgahtaʔ halgahhass halgahti meenuma nosama äḱ ki 
halgahti `m  lde, koh toosikõnõ om Vas 

halgahtumma halgahtudaʔ halgahtuss halgahtu äkki meenuma 
tiiäk‿kuiss mul `m  lde halgahtu, `suuhhõ sattõ t   s na Vas Pul

halgatamma halgataʔ halgatass halga  meenutama kuk‿kiä `m  lde 
halgatanuʔ, s ss olõss `tiidnük‿külʔ Vas Pul

halhoo·ś  halhoo·si `halhoo·si kolhoos no ommah‿halhoo·siʔ, a siss 
oĺ l egä ü s uma põllu pääl Se Kos; `naksi ma halhoo·si `t  hhü 
`ḱ auma 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  

`haisma
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hall halla `halla öökülm, hall sügüsedseh‿hallaʔ tüḱ ke kah `rohkõmb 
mõtsmaiõ `villä purõma Rõu H

haĺ l haĺ li `haĺ li 1. halltõbi, malaaria imä ka iks oĺ l `haĺ li `sõitnuʔ 
Vas Pul; kõŕ dsimehe poig t   oĺ l kah t  d `haĺ li `sõitnuʔ Vas 
Pus; opati, et `võtkõ `kohkina väläh `nõstkõ üless ja `pankõ [hai-
ge] kohegina `kindlahe `kaś ti, kost ei saa haĺ l kätte Vas Pus| Vrd 
haĺ litõbi 2. hall (värvuselt) minet‿` surma uma vanaimä `haĺ li 
`kaś si, a minno ` surmama art‿`tulkuʔ Rõu  

haĺ likass haĺ lika haĺ likat hallikas kivitsagaja um ka sääne`väikene 
haĺ likass  sirgukõnõ Vas Pus; lehmä`nüsjä um ka sääne haĺ likass 
kiŕ riv Vas Pus 

haĺ likõnõ dem < haĺ l| sootihane oh sa `heldekene, ku siss krań dsikõnõ 
nakaś s t  d haĺ likõist takah ajama Vas Pus; haĺ likõnõ t   um 
s  `tialanõ Vas Pus

haĺ litam(m)a haĺ litaʔ haĺ litass haĺ li  ~ ̀ haĺ tam(m)a ̀ haĺ taʔ ̀ haĺ tass 
haĺ t  hallitusega kattuma, hallitama leib tüḱ iss ärh‿`haĺ tamma Vas 
Pul; t  d  (leiba) s   ei inäp, mis är om haĺ litõt Vas Pul; piäss 
tä (sai) sul arh‿haĺ litõdama, s ss tõõnõkõrd ei hoiaʔ Vas; mul 
om ka‿ks maŕ al  ḿ  kotoh, no haĺ litõdass sääl Vas Pul;  sia jago 
`vorstõ te ti arʔ, siss kuivati a oh üle, et muido haĺ litõdasõ arʔ 
Vas Pul; sai haĺ litõdass nii sama nigu leib, a präänigu haĺ litõda 
aiʔ Vas Pul; magasiait oĺ l `viĺ jä nii täüś  olnuʔ, et vili ar haĺ litõdi 
kätte Vas Pul; haĺ litõdu oĺ liʔ liharaasaʔ, mia timä tõi t   mano Se 

haĺ litum(m)a haĺ litudaʔ haĺ lituss haĺ litu hallitama sõir nakass suvõl 
ruttu haĺ litumma Rõu 

haĺ li/tõbi halltõbi, malaaria imä küll oĺ l ärp‿põnnut‿t   haĺ litõbõ Vas 
Pul; haĺ litõbõga inemine nakaś s värisämä Vas Pul; kõŕ dsimehe 
poig t   oĺ l kah t  d `haĺ li `sõitnuʔ, t  h haĺ litõbõh siss olnuʔ 
Vas Pus| Vrd haĺ l 

halluss ~ halluś s1 halusa halusat valus; valu(tunne) eit‿tiiäm‿mis mul 
tahn põlvõ seehn osahhuss, halluś s um Rõu; ku putuss sõrmõ mano 
tulinõ hüdsekene, kaek‿ku halluś s um Rõu V; kõtt halutass ni pää 
ka om halluś s Vas Pul; ma lesädä¸ siss om jälp‿paŕõb, siss puusaʔ 
olõ õin‿ni halusaʔ, küleki halusaʔ Se T| Vrd valluss1 

halluś s2  halusa halusat hele a tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ, tege `puhta 
t  , pallav ni halluś s Se Kos| Vrd valluss2 

hallõ hallõ halõhhõt hale; kahju t   um `väega hallõ lugu Rõu V; kü-
läinemistel oĺ l kah `väega hallõ t  d rüḱ ä, a `suuhtõ `panda saa 
as ütte terrä kah Rõu V; mul om `väegah‿hallõ kaiaʔ, kut‿tõõnõ 

hallõ
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läbi hädä t  d tege Vas Pul; täl lä s ka `väega haɫɫõss, et kuiss 
esä tälle nii ülekohut teḱ k Vas Pul; siss lä s mul hallõss `hinnel, 
et mis ma  sirgukõist hirmuda Vas Pus; ku ma näi, et tä nii kur-
vakõnõ oĺ l, siss lä s `hindäl ka halõhhõss Vas Pul; siss sinnu oĺ l 
külv‿`väega haɫɫõ, et sa söömäldä ärl‿lä siʔ Vas Pul; mul om teid 
hallõ, t  p‿piät no `näĺ gümmä Vas Pul; imä om vana, immä om 
hallõ `maahha jättäʔ Vas; paĺ loss om noid iḿ mi, kelle kottalõ ül-
däss et immä om k gõ halõhhõp Vas; t  d `uuri oĺ l `väega hallõ 
ja ka o Vas Pus; s sarõl ka lä s halõhhõss Se T 

`haltam(m)a vt halutam(m)a
`haĺ tam(m)a vt haĺ litam(m)a
halu halu hallu valu(tunne) mul oĺ l umbpalanuk‿ kundsahn ja halu 

oĺ l `väegas‿suuŕ  Rõu V; ku no hallu olõ õiʔ, s ss võit kannahtaʔ  
Rõu V; halulda olõ õis‿sõrmõ `otsa kah Vas Pul; Mintka võ t halu 
ark‿ku `piogaʔ Vas; kusõ halu om `väega suuŕ , kuk‿kusi kiń niʔ om 
Vas; roosi halu om hirmuss halu Vas Pul;`  se tuĺ l külmähädä ja 
`r ndu `sisse lei halu Vas Pus; halu peräst olõss ma jo ammumuś tõ 
olnuh‿havvah Vas Pul; imäl oĺ l kassuv, a es aja hallu Vas Pul; 
puĺ likõnõ jäi `haigõst, väriś t ja lei halu `sisse  Se L; kes vanast 
pümmesoolikut `tiidse, `k  li ni `k  li, halu ni halu Se; huś s puri 
`varbalõ ja m  ś s lä s Peliko va, sääl vanainemine määnegis‿ s -
no  ja võ t halu arʔ Se Kov| Vrd valu1

halukõnõ dem < halu s ss ai siiä roosi, oin‿näḱ k timä halukõsõ Vas 
Pul; kõtu halukõnõ tuĺ l ni imä lä s puhma `taadõ Se Kos 

halusahe valusasti ah sat‿tuhanõ kui halusahe `kärbläne puri Vas Pul; 
kiholasõl t   noḱ ikõnõ ka nii peenikene, a purõ halusahe Vas Pul 

halutam(m)a halutaʔ halutass halu  ~ `haltam(m)a `haltaʔ `haltass 
haĺ t valutama vanast oĺ l veri`paisiid, uin‿n  h‿halutasõv‿`väegaʔ 
Rõu V; seo puus iks `haltass Vas; pää `kangõhe halutass Vas Pul; 
[sa] `lääde `säń gü, nakkasõk‿käeʔ ja jalaʔ halutamma Vas Pus; 
la sil t   karmuga pää halu  Vas; kõtt halu  Vas; mul käsi haĺ t, 
mullõ ka ań d t  d huś si `viina Vas; mul nakaś s säĺ g halutamma 
Vas; edimält `haĺ ti `varba `vaihheʔ, a hummogu oĺ lip‿pruumi, 
siss es `halta nii Vas; mul `väega süä `haltass Se T; ma ai küüd-
se ala suurõ pinnu, s ss tõmmati iks t   pind kui `vällä, a t   
sõrmõkõnõ nakaś s `väega `haltamma Se; mul `väega neok‿käeʔ ja 
olaʔ `haltasõʔ kõvastõ, timahavadsõ `aaś taga `naksiva `haltama 
Se Kos| Vrd `valtamma 

`haltam(m)a
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halv halva `halva 1. halb, paha, kuri `halva `r  hhi [arstid] ań niʔ Rõu 
V; maa oĺ l külmänüʔ, tsopa `kaibmine oĺ l halv Rõu; taa `hai-
sass nigu sitt, aja k iḱ  tarõ `halva `haisu täüś  Vas Pus; halv t   ja 
`muanõ Vas Pul; ku midägi pahandust oĺ l, s ss `Kaaŕli tehähti, 
t   oĺ l tiä k kõ halvõb s na Vas Pul; no olt (oled) halv, selle et 
no olt `haigõ Vas Pul; ku koolõt siiäm‿`määntsel halval ajol, na-
kada eiv‿`v  mägi `Vahtsõ`liina Vas Pul; tohot‿tuhanõ, t   oĺ l tel 
k gõ halvõmb s na Vas Pul; t   oĺ l `väegah‿haɫv m  ś s, täl es 
olõh‿hüvi˛üse `põrmu Vas Pul; siug om iks k   halvõmb, ta om iks 
k gõ kuŕ õmb l  m Vas Pul; halva puja jalotsih om paŕ õmb elläʔ 
ku hüä `tütre pähütseh Vas Pul; mul lä s süä halvass (iiveldustun-
dest) kaiõh Vas Pul; nii kõvastõ oĺ l liniḱ  ̀ paogap‿`päähhä p  rt, et 
noorikõl oĺ l `süägi lännüh‿halvass Vas; oĺ l hü vi `päivi, oĺ l `hal-
vu `päivi kah Se Kos; moro pääl oĺ l haɫvõp `tsuuri aiaʔ Se Kos; 
villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ, ̀ väiga halvaʔ ̀ häideʔ, halv 
`präätäʔ Se; halv s na harinass Se; ku saa õs õga p  ĺ pühä `pin-
ke ja `laudu `mõskaʔ, siss oĺ l jo asi (olukord) haɫv Se P; õdagust 
kah t   sama s  ḱ  oĺ l [mis lõunaks], olõ õs paŕ õmbat es halvõm-
bat Se Sa 2. riknenud; roiskunud t   latsõl  m um sääl imäkua 
sisehn halvass naanu minemä ja tege `haigõt Rõu; map‿puhasta 
mõtsahn seeneʔ arʔ, naka ma noid `halvu (ussitanud)`s  ni `nõst-
ma Rõu V; muna lätt ka halvass `lämmägaʔ Vas; inne võtt [söök] 
iks t   halva mau, siss nakass `hapnõma Vas 3. oskamatu ku oĺ l 
haɫv tsakai, t   raisaś s vikadi ärk‿kah Vas 4. halb asi, halbus ku 
midägi `haɫva um, hiidäk‿`käegaʔ, neeläʔ `alla Rõu V; häätego 
eit‿t  k‿kunagi ̀ haɫva Vas Pul;  mis sa tõõsõlõ ̀ ütledeʔ, ̀ ütle hüvvä 
vai `haɫva, k iḱ  tuɫõ `hindälle kätte Vas; kuiss `tahtuss inemisel 
tõõsõlõ `halva tetäʔ Se  

halvastõ halvasti; lohakalt ku koolihn midägi halvastõ teit, `pań ti 
põĺ vilõ kah Rõu; taa halvastõ tekev ̀ s  ki Vas; ku m ni ̀ väega hal-
vastõ kirotass, s ss üldäss, et taa kirotass nigu puu `täh igaʔ Vas 
Pul; kiä `mõisah `herrä kui pahań d vai t  d halvastõ teḱ k, toolõ 
`võeti naań õ Vas Pul; ma halvastõ `ütle es Vas Pul; üt´s (peremees) 
sei `häste, tõõnõ ań d halvastõ süvvä Vas T; villaʔ ommav‿`väiga 
halvastõ kaŕsiduʔ Se; m  k‿`kuagi `ütle es `kualõ halvastõ Se Kos 

`halvuss `halvusõ `halvust ~ `halvuist viga, pahandus, ebameeldi-
vus, halbus k gõ suurõp `halvuss tulõ keelest Vas; Einaril olõ 
õih‿`halvust, a olõ õil‿ `lahkust kah Vas Pul; tõõsõ `haɫvusõʔ näet 
iks k gõ, uḿ mi viku`näeki eiʔ Vas; hüvvä tege vei ot‿taa viin, 

`halvuss
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inämbjago  ks `halvust Se Kos; tal om kavaluist viländ, `halvuist 
kuuld arʔ, muidu uik‿kuulõʔ Se 

halvõmbakõnõ komp dem < halv lina`s  mne aganakõsõ ja `määnt-
se `sääntse peräpoolidsõ `ań ti ` siolõ, n   k gõ halvõmbakõsõ 
jahvõti ` siolõ Se S

halõhhuss halõhhusõ halõhhust haledus, kahjutunne lä s lehmä halõh-
husski `m  dä Vas; t  d murõht ja halõhhust, hüä, et poisil oĺ l iks 
v  l  elovaim siseh Vas Pul 

halõhtama halõhtaʔ halõhtass halõh  halastama ku sa no halõhtat 
mup‿pääle, v    no minno edesi Vas 

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

halõstam(m)a halõstaʔ halõstass halõś t halastama; haletsema ku saʔ 
no mu pääle halõstat, s ss halõstat, ku ei halõstaʔ, s ss om mul 
kiń nim‿mineḱ  Vas; k iḱ  sugulasõn‿`naksih‿halõstamma taad maia 
Vas; `Maaŕ a halõstass `k iki Se; ku [sa] halõsta ai rüä `jauhha 
neĺ likümmend `nakla [anda] Se 

haĺ õtama haĺ õtaʔ haĺ õtass haĺ õ  haljendama maal iks muro muhe-
tass, haĺ ass hain haĺ õtass (rhvl) Se Kos 

haĺ õtõllõma haĺ õtõllaʔ haĺ õtõllõss haĺ õtõlli (pidevalt) haljendama 
`Moskva muro muhaskõlli, haĺ ass hain haĺ õtõlli (rhvl) Se 

`hamba/halu hambavalu `hambahalu võtt mehel meele pääst Rõu; 
jänesesita sau ollõv `hambahalu rohi Rõu -iń ds irvitamine naar 
olõ õih‿`hambaiń ds Rõu

`hambakõnõ dem > hammass a no mul `hambakõisi inäp süvvä ei olõʔ 
Vas Pul

`hamba/raha kingitus (metallraha) imikule ku sinnä latsõ `taĺ rigu 
pääle `pań ti, s ss kutsuti `hambaraha Se 

hammass `hamba hammast hammas ku [piima]hammass arm‿`murdu 
latsõl, s ss la s visaś s `hamba a o keressehe Rõu V; hobõsõl ka 
kuluvasõh‿`hamba arʔ, `lätvän‿nührüss Rõu; kaem‿m nõl um-
mah‿ ̀ham baʔ `iŕ vi ku k nõlass Rõu V; Mari oĺ l kuri nigu Muri, 
hammastõgap‿`poissa puri (rhvl) Rõu V; ̀ lehmä ̀ väega vanass ̀ kiä-
ki eip‿piäʔ, lehmäl kuluvasõh‿`hamba arʔ Rõu V; puu vidä, luu tsa-
ga, vana äde käänd aia takah `ümbreʔ? - t   om `s  mine, puu om 
luits, luu om hammass, vana äde om k  ĺ  Vas Pul; haanik oĺ l t  , kiä 
`tõisi pilgaś s , iǵ ävene hammass, aja k igilõ uma `hambak‿`küĺ ge 
Vas Pus; kõtt nakass `hambidõ pääle nurisama (kõht on tühi) Vas; 
`hambak‿k   iń dsile oĺ likiʔ, nii `tõisi naaŕd Vas; kaś si `hambaʔ 

halvõmbakõnõ
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ommav‿`väega vaivaj‿ja valusaʔ Vas; kardoka murraś s poolõss, 
pań d `haḿ bihe (sõi ära) Se Kos; mat‿tahasih‿`hamba päälem‿midä 
`hiitäʔ (tahaksin süüa) Se Kos; hiiŕ  `hambiid küüsü üiv‿`võɫgo, ku 
taht nii ko i `ka ski ürä Se; vanast `tsukrõ raas leeväga purõtõdi 
arʔ ja `ań ti la silõ, purõtama pidi jah, latsõl olõ õs `hambiid Se; 
siibaldal‿`lindass, `hambildap‿purõ? - püss Se Kos  

`hammõkõnõ dem < hamõh ~ hamõʔ tõõsõk‿kaasigõh‿hürisnüʔ, et võ t 
latsõ ku reedige üteh,`paĺ la `hammõkõsõgaʔ Vas Pul; ma kai noid 
latsõ `hammõkõisi, k iḱ  `täie täüś  Vas Pul;  mu mehe˛esä lä s 
`koś jullõ, `valgõl‿linadsõ ṕ uksikõsõ jalah, linanõ `hammõkõnõ sä-
läh Se 

`haḿ psma `haḿ psiʔ haḿ ps `haḿ pse haḿ psi (vedelat sööki) lõmp-
sima  siga haḿ ps niguk‿kõrvar‿rapusõ pään Rõu; taa haḿ ps 
kup‿pini, ma vali söögi ` siolõ ette, no nakaś s suurõ `suuga 
`haḿ psma Vas |Vrd `haṕ sma 

hamõh ~ hamõʔ `hammõ hamõht särk ma soobidsõ suh‿`hammõalodsõ 
kiriväss, küls‿sa s ss tiiät Rõu; `haḿ mil oĺ liʔ hundameń dik‿ka 
all Rõu; kaal`taonõ oĺ l pääl `hammõl Rõu; latsõ˛imetämise aig 
oĺ l, nisaj‿joosiʔ, piim pań d hamõht pite `alla Vas Pul; lastõ ha-
mõh oĺ l suurtõ `haḿ mist ummõld Vas Pul; map‿pań ni t   timäle 
kooldah‿`hammõss Vas Pul; riś tämm ummõĺ  mullõ kiräga `hammõ 
Vas Pul; alap  l `põĺ vi oĺ lik‿kaadsaʔ ja hamõh pääl, pia `ham-
mõga ütepiiuʔ Vas; alomanõ jago oĺ l `hammõl `paklanõ, jämme 
Vas; jakk oĺ l `hammõl jämme, a mäep  l´ (ülaosa) oĺ l peenikene 
Vas R; innepoolõʔ, siss olõ õs la sil `pükse, oĺ lip‿piḱ äʔ `hammõʔ 
Vas; `peedüh‿`hammõ säläkeseʔ, noist tetti la silõ `hammõs‿`säĺ gä 
Vas Pul; `hammõ suaʔ oĺ lik‿katõ`kümne ja katõ`kümne viie 
`paasmalitseʔ Vas Pus; [ma] hiidi musta `hammõ säläst ärʔ Vas; 
`hammõl oĺ l pr  ś , ütte `pr  si sai k igilõ `haḿ milõ vinäld Vas; ha-
mõh om kolmõ jakuline: ̀ hammõ imä, ̀ käüseʔ ja alonõ Se; ̀ hammõ 
imä `rõivakõnõ vai määne taht ń ardsukõnõ Se; umalõ imäle ni me-
heimäle [ma] ań ni iks päält latsõ (pärast lapsesündi) `hammõ Se; 
mis sääl ummõldaʔ, vanna `m  du kõvõra `puuga `hammõʔ, ega 
siss `kraega `haḿ mit poisal olõ õs Se;`hammõ imä (särgi pihaosa) 
ni `hammõ `käüseʔ oĺ lil‿ linadsõʔ, `hammõ alonõ oĺ l `paklatsõst 
jakat Se Kos; inemine aɫastõ, hamõh puuh? - künneĺ  Se Kos  

hand hanna `handa 1. (elusolendi) saba, händ mis pinil viga `pistäʔ, 
ku lita hanna üless nõst Rõu V; hobõsõ `pań ti ü stõõsõlõ `handa 
[viljapahmamisel] Rõu; kas susi soe hanna pääle kunagi  situss 

hand
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Rõu; miä `kaś si `rohkõp ilestät, t  d `korgõppa tiä hanna nõst 
Rõu; harak liinah, hand ussõh? - a oluvvaga a o`pühḱ mine 
Vas Pul; ku üle pini om arʔ astut, s ss üle hanna arj ‿`jätkus ‿sa 
`astmallaʔ Vas Pul; susi suuh, sarvõp‿pääh, piḱ k hand `perseh?- 
`leibä pandass ̀ laṕ juga ̀ ahju Vas Pul; ̀ hälläne um piḱ ä hannagaʔ 
Vas Pus; kivitsagaja um ka sääne `väikene haĺ likass  sirgukõnõ, 
hanna `suĺ gi pääl um `vaɫgõ j  ń  Vas Pus; susi lätt ja `tsus-
kass uma hanna iä`mulku Vas; ku [vähi] hannaʔ suurõ ommaʔ, 
siss saat säält iks suutävve liha Vas T; kaŕ a man ka `käüti, oĺ l 
uma niidsehand (sabakujuline niiekimp) kaalah, `koeti `viisa 
Vas; [ma] pań ni vanõmba räbigu pääle, siss saa õs mustass, ku 
lehm hannaga `rehke Se P; t nisspääväl ku perem  ś s s    sia 
`handa, s ss kasusõ suurõk‿kesvä pääʔ Se; oraval om suuŕ  hand 
Se Kov; oĺ l nõg ĺ  lehmä hanna seeh Se 2. riietuseseme alumine 
(seljatagune) osa kaem‿`määndse jorsu näm‿mullõ säŕgi `handa 
ommap‿`poĺ mnuʔ Rõu H; sarahvań ni hand oĺ l virdsanõ Se; Oka 
tõmmaś s [seeliku] hanna ülest ku päävävari Se 3. tarberiista (taga)
osa, vars, käepide mat‿tugõsi viglahanna ̀ vasta et s ss saa õiʔ uś s 
`kaalduda hõhvalõ pääle Rõu V; vasaral om ka puinõ hand peräh 
Vas Pul; `köh li oĺ l piḱ ä hannagaʔ Vas Pus 4. pl (odra)ohted inne 
tuulõtõdi, peräst visati, et s ss hannaʔ `lätvä ärk‿keś vil Rõu V; 
`k  tõga [ma] lei keś vil hanna arʔ Se; noh, hüäʔ hannaʔ oĺ li jo 
keś vil peräh, `sääntseʔ Se 5. rida, rivi kurõl‿`lätvä m nikõrd `kol-
mõ `handa (lendavad kolmnurkselt) Rõu V; kalap‿puhasti [ma] 
ärʔ ja `s  ĺ ssi, s ss salidsi `handa Vas; aidahari oĺ l kaɫa`handu 
täüś  Vas Pul 6. sabas, järel ma‿ĺ li iks imäl k   hannah Vas; oĺ li 
mak‿ka iks suuril hannah `valvma minneh Vas 

hań dsa hań dsa hań dsat ~ hań sa hań sa hań sat setude alkohoolne jook 
(rukkilinnastest) hań sa pŕaag um ka hüä rohi, pŕao `vań ni tetäss 
Vas; sa hõõrut minno hań dsagaʔ, vaest mas‿sütü ärʔ Se 

hań gitama hań gitaʔ hań gitass hań gi  lumekoorikuga kattuma hań gitõt 
lumi oĺ l ja oĺ l `hindäperäh v  d t   saań  suurõt   pääle Vas 

hanguh kõveras virgal hobõsõl jalah‿hanguh, laisal iho säläh Se Kos 
hanguline hangulise hangulist sakiline, sämbuline (vöökiri) kuav‿ v  d 

koogulist, haarav‿v  d hangulist (rhvl) Se Kos 
hani hani hań ni hani hani sälähn püsü eiv‿vesi Rõu; hanipujaʔ 

oĺ lin‿nõrgõmbak‿ku kanasõʔ Vas Pus; hani haĺ ass, pää paĺ ass, 
niidsekadsa kaala pääl? - sannaviht Vas Pul; kanaʔ ja hanik‿küdseti 
arʔ Vas; hanipujakõsõl‿lapõrdasõ `viĺ jä, `sõkvak‿k iḱ  vilä `tallasõ 

hań dsa
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`maahha Vas; perem  ś s üteĺ  rebäsele: määness sa kaŕ uss olt, ku 
hannõ olõ õiʔ Se Kos; perem  ś s ai edimätse õdagu kaŕ a kodo, olõ 
õiʔ ütte hań ni Se Kos; nii  rebäsel kakõś s kõtt arʔ, tuĺ lin‿n  h‿-
hanip‿pudsajidõga `vällä Se Kos; verevät‿tuɫbaʔ,`vaɫgõ ait? - hani 
Se Kos  

hank hangu `hanku konks; konksja või haralise otsaga tööriist 
`  roo sikul om ka sääne hank man Rõu; päternit `koeti linat-
sõst, noid te ti hangugaʔ Se;  linak‿keerutõdi ärʔ, sääne hank oĺ l, 
hangugak‿ka pööreti Se Kos; `sääntse hangup‿`pantu lakkõ, [ma] 
pań ni naha hangu `otsa (naha parkimisest) Se Kos; hanguga pöö-
reti peeń okõnõ kab ĺ  Se Kos 

`hankam(m)a hangadaʔ `hankass hangaś s salaja võtma, ahnitsema 
meil varastõdi noŕ mi `viĺ jä, hangati kah säält, kost saiaʔ oĺ l 
Rõu V; ku inemine võtt tõõsõ takast sala arʔ, t   um t   `han-
kamine Rõu V  

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

hannakõnõ dem < hand Luḱ sikõsõl (koeral) hannakõnõ ribah ja kõr-
vakõsõ ribah Vas Pul 

hannunõ  hannudsõ hannust ohtene ku eik‿`kuivaʔ, jääsek‿ kesväh‿-
hannudsõʔ Vas; kuk‿kesväʔ oĺ liʔ hannudsõʔ, s ss kahriti Vas 

hań sa vt hań dsa 
hao- hagudest tehtud või koosnev lehm hüpäś s üle haoaia `kapstihe 

Rõu; mõts `raoti `maahha, hao mõts Rõu; haokuup‿`pań ti `rin-
da ja `turbap‿pääle ja n  p‿`pań ti s ss `savvumma Vas; `turba 
`amtõdi haokupõ pääle ja `pań ti otsast kuivõmba `puuga palama 
(kütise tegemisest) Vas U; 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 `haonõ aid oĺ l eläjil   h 
Vas 

hapatam(m)a hapataʔ hapatass hapa  hapendama suuŕ  savipo t 
koŕ ati kust täüś , hapatõdi kusi arʔ Rõu; siih truuba pääl k   tütäŕ  
hapatass `piimä Vas Pul; sinikivi muido pääle es võtak‿ku pidi ha-
patamma Vas Pul; peesütüst es hapatadaʔ Vas; rüäjahu `tahtsõ  ks 
hapatamist Vas; `pań ti `kiisla kohetuss ja hapatõdi ärʔ Se; kesvä-
vatsk rõõhalt kastõti ärʔ, toda es hapatadaʔ Se  

haṕ in habina habinat kohin, sahin suuŕ  tuuĺ  oĺ l, märä peläś s habinat 
Vas Pus 

haṕ in
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`hapnam(m)a hapadaʔ `hapnass hapaś s  ~ `hapnõm(m)a hapnõdaʔ 
`hapnõss hapuks minema, hapnema  mul kah ütek‿kuŕ gih‿`hapnasõʔ, 
tõõsõp‿panõ Rõu V; `haṕ sik‿k iḱ  pudruʔ ja `kapstaʔ Rõu; tsõdsõ 
koŕ aś s ümärikke maa kivikeisi, mõś k `puhtass ja pań d ruvva `sisse, 
s ss saiś  r  g `hapnamada Rõu V; ku kuŕ gi paĺ lo arʔ `hapnasõ, 
siss inäp t  d hüvvä maku ei olõʔ Rõu V; meil oĺ l pori pada, sääl 
kiisla hapaś s `häste Rõu; köüdeti päält kiń niʔ po t, vana kasuga 
tüḱ k köüdeti pääle, s ss oĺ l timä läḿ mi ja hapaś s (potisinise vär-
vimisest) Rõu V; inne `pań ti kusi `hapnõma, s ss `pań ti sinikivi 
`sisse Rõu; ku kusi kõrd `aigu hapanu, s ss `v  di kusõpo t `tuuldõ 
Rõu V; sai ku hapada arʔ ja olõ õis‿seppä, siss om nigu tag ĺ  Vas; 
inne võtt [söök] iks t   halva mau, siss nakass `hapnõma Vas; piim 
siss ka `hapnõss ruttu arʔ, ku `piḱ ne ḱ au Se; õdagult [ma] pań ni 
kohetusõ `hapnõma,    hapaś s, hummogult jo `arki kaś ti leevä Se 
Kos; ku tõõsõ leevä kohetuist pań ni, siss `liodi t   `kuklikukõsõ 
arʔ, siss lä s leib `hapnõmma, muido lännü üs `hapnõma Se Kos 

`haṕ sma `haṕ siʔ haṕ s `hapsõ haṕ si 1. (vedelat sööki) lõmpsima  siga 
haṕ s jak‿kõrvar‿rapusõp‿pääh Vas| Vrd haḿ psma 2. mulksudes 
keema vesi paahn `haṕ sõ `väegaʔ Rõu V

hapu `hapna ~ `hapnõ hapund hapu (asi); hapnenud, hapendatud lubi 
võtt `hapna `vällä, puu anoma lubjati läbi Rõu VR; ku [hapendami-
sel] `kapsta l  ḿ  (hapukapsa vedelik) vatu  joʔ, oĺ l jo `hapnama-
go man Rõu; t  d hapund `taari `t  di ka arvult Rõu; lehm peräst 
`kandmist taht hapund Rõu V; ku makõhapu om, s ss olõ õi v  l 
hapu, ku mõrohapu om, s ss om leib hapu Vas U; mõrohapu om 
täüś hapu, s ss om leib hapu Vas U; ma olõ `hapna piimä sõb ŕ  Vas; 
kas sul midä hapund ei olõs‿`suuhhõ `laskaʔ Vas; kae ku s  ḱ  olõ õi 
`õigõhe hapu ja olõ õiʔ r  hk kah, s ss om `läühtünüʔ Vas;`hapnõ 
piimä `sisse `kastõh saik‿ka hüäp‿pliiniʔ Se;  ku sooda oĺ l, s ss te ti 
`hapnõst piimäst nisu jahugaʔ `kuurnikka Se Kos; [ta] haarahhu  
`si ke `maŕ ju ni segähhü  ärʔ, tei hapund `j  ki Se T 

hapu/hain hapuoblikas hapuhain kasuss t  ̀ v  ri pite, süvväss kah, t   
um roho hain Rõu V; hapuhainust `keeti (keedeti) `s  ki Vas Pul

harak haraga harakat harakas harak liinah, hand ussõh? - a oluvvaga 
a o`pühḱ mine Vas Pul; mat‿tõi ro i `kih ti, s ss `häädüʔ arʔ n   
haragaʔ Vas Pus; haraga oĺ lik‿ka `väega `vargaʔ Vas Pus; näe es 
kedägi, hiirt es harakat Se 

haralikanõ haralikadsõ haralikast haraline taal (taimel) um illoś s ha-
ralikanõ juurõkõnõ, taa lätt kasuma Rõu; põdra sarvõʔ ummah-
‿haralikadsõʔ Se 

`hapnam(m)a
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haŕ aś s haŕ asõ haŕ ast 1. sea turjakarv, harjas  siga `pussass läbi ve-
reviide haŕ astõ? - lõunat hiidetäss,  siga um sanna keress, 
`lõuna`hiitmine um `pussamine, kiviʔ ummav‿verevä haŕ asõʔ Rõu 
V; haŕ okõsõ käest ostõti haŕ astõ   st viiś  rä ti Vas; esä teḱ k eś s 
 sia haŕ aś sist haŕ a Vas; kaḿ m ostõti, haŕ at‿te ti esit‿ sia haŕ aś sist 
Vas Pus; no aiass  sial `v  gaʔ haŕ asõ `maalõ Se Kos;  siga `pussõ 
läbi haŕ astõ? - sannah läbi kerese lastass lõõnaht Se 2. pl vistrikud 
(imikul) imä jä t latsõl haŕ asõ `võtmallaʔ, selle oĺ l pää `raigu täüś  
Vas Pul; kual latsõl oĺ liʔ rinnah haŕ asõʔ, vai kual oĺ liʔ tuŕ o pääl 
haŕ asõʔ, siss `v  di `sanna, puu `võismõgaʔ siss määriti Se P; siss 
võõdõti laṕ ikõnõ, siss te ti seebiga kokko, siss `pań ti sinnä haŕ astõ 
pääle t   laṕ p Se; vanast `v  ti haŕ assit ni kaḿ mitsit, la s `saista 
aij‿ `jalgu pääle, vot, mis kaḿ midsaʔ Se 

haŕ asõkõnõ dem < haŕaś s imä puhaś t haŕ asõkõsõ arʔ ja s ss kabla-
kõsõga köü  kiń niʔ, s ss peräst ai laḱ ka ja sinnäp‿puistaś s sõmõ-
riid `sisse, kivi sõmõrakõisi (harja valmistamisest) Se Kov 

hargahhutma hargahhutaʔ hargahhut hargahhu  äkki hargitama timä 
hargahhut `hindä ärʔ, siss kusõss Vas Pul 

hari1 haŕ a `haŕ ja 1. millegi kõrgem osa aida `haŕ ja `pań ti lihar‿rippa 
Vas; aida hari oĺ l kaɫa`handu täüś  Vas Pul; ka s `aita oĺ l `viĺ jä 
täüś  haŕ aniʔ Vas Pul;`aeti ̀ viŕ kseʔ ja säält ̀ viŕ kse haŕ a [ma] ̀ touksi 
esir‿rihaga arʔ Vas U 2. linnu hari kanal ummap‿peenikese jalaʔ ja 
`haŕ ja olõ õi olõmahngiʔ Rõu V 

hari2 haŕ a `haŕ ja 1. hari (puhastamiseks, kammimiseks) ku kõhvah-
hutah‿haŕ aga, siss [vasikas]`kullõss, siss `jaɫga ei liigudaʔ Rõu 
V; `haŕ ju oĺ l ega hinnalist Vas; esä teḱ k eś s  sia haŕ aś sist haŕ a 
Vas; haŕ aʔ oĺ livat‿tettöʔ Se V 2. tööriist linaharimiseks inne 
`suiti harvõmbast, peräst paksumbast haŕ ast läbi [linad] Vas R; 
linasuḱ ih‿hari oĺ l iks eś s-sugunõ Vas 

harilik hariliku harilikku harilik, tavaline harilik `puunõ piń k Rõu; ku-
moga `koŕ vi alostõdi nii sama nigu harilikku `koŕ vi Vas Pus;  tä om 
jo luusikõʔ, olõ õih‿harilik sikõʔ Se

harima haŕ riʔ hari hare maad harima `mäidse maaʔ, noid om halv 
haŕ riʔ Rõu; vanast oĺ l hopõń  ülnüʔ, et ka s k gõ rasõhhõppa t  d 
om, saja sõit jak‿`kapstaaia harimine Vas Pul 

harimaldaʔ harimatu, väheste teadmistega ilma harimaldaʔ, uĺ l rah-
vass, kes t   midä `tiidse Se 

harinam(m)a haridaʔ harinass harisi ~ harinõm(m)a haridaʔ hari-
nõss harisi harjuma n  ŕ  hõhvakõnõ, timä um harinamadaʔ Rõu 

harinam(m)a
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V; kiä ärh‿harinõss, t   eläss pümmest pääst kah Vas Pus; tiä 
harisi latsõh joba `viina `võtma Vas; ku harinõt `viina `j  ma ni 
`j  tkiʔ elo lõpuniʔ Vas; ma joht eil‿lääʔ noʔ v  l `järve [ujuma], 
olõ õih‿harinuʔ Vas; varõsõk‿kah, ku ärh‿harisiʔ, s ss passõʔ ja 
võ ik‿kanapujaʔ arʔ Vas Pus; halv s na harinass, hüvvä s nna 
vaia `  taʔ ja `o siʔ kooń t‿tulõ Se; oh hädäkene, arh‿harisi [ma] 
suidsutamisegaʔ Se Kos; `kuvva `maia haŕ oʔ harinasõʔ, ś aal ol-
dass otsani hädäh Se Kos  

haŕ k haŕ gi `haŕ ki haralise otsaga tugipuu, hark(jalg) ütte `otsa haŕ k, 
`tõistõ `otsa haŕ k, peräst `pań ti oŕ s `haŕ kõ pääle, `katla `pań ti orrõ 
pääle Se;  suuŕ  haŕ gi täüś  oĺ l kebe skit Se; pääv  d ka mõista [ma] 
vitäʔ nik‿kutak‿kah, haŕ gi pääl viɫɫatsõst langast `koeti Se Kos 

haŕ k/adrakõnõ dem < haŕkad ŕ no mis t   haŕ k adrakõnõ noilõ sõõru-
maa kannalõ s ss teḱ k Vas Pul -ad ŕ  harkader haŕ kadraga maad 
künneti ja te ti Rõu V; haŕ kadraga sääl s   pääl `kündäs‿saa as 
Rõu V 

`haŕki harali sääne kasunu puu oĺ l, oĺ lin‿n   ossa sääl `haŕki Vas Pus 
`harku harali `varba oĺ lih‿`harku Rõu V
haro haro harro haru kerä   h, haro takah, keś kpaigah hiire`keldre? - 

kaś s Vas Pul; kaadsaʔ oĺ lil‿ lajaʔ ja harok‿ka (püksisääred ka) lajaʔ 
Vas Pul; põd ŕ  lätt, harop‿pääh (sarved peas) Vas; sääl `Luutsni-
ki teieharra man om t   Palovere külä Vas Pul; piirits oĺ l katõ 
harogaʔ Se; ku tulõ t  l ka s harro, s ss sääl `vaeldagõt‿tis‿ sõr-
musõʔ arʔ Se Kos 

haŕ o haŕ o haŕ ro tuhkur haŕ ok‿külp‿putusõk‿kanna Se; haŕ onahadsõp-
‿`paĺ to kraeʔ Se; velepoig teḱ k keeleʔ, haŕ oʔ lä sik‿`k  li Se; `kuv-
va `maia haŕ oʔ harinasõʔ, ś aal oldass otsani hädäh Se Kos 

harokõnõ dem < haro `väikesev‿ viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ Se 
haŕ okõnõ1 dem < haŕo haŕ okõsõ veeväm‿munnõ jat‿ sipak‿kanakõsõ 

sööväk‿ka arʔ Se Sa; haŕ okõnõ ta s   üiʔ, ta nutsutass vere arʔ ja 
[kana] `vaĺ mist Se Kov 

haŕ okõnõ2 harjusk(ike) haŕ okõsõ käest ostõti haŕ astõ   st viiś  rä ti 
Vas; nigu haŕ okõsõ kaŕ p oĺ l t   sannakõnõ Vas Pul; haŕ okõsõ 
 möir‿`rõi va `kraami ja `nüpse Vas; haŕ okõsõ kävek‿ kotoh 
kaubagaʔ Vas; säĺ gkaubameheʔ haŕ okõsõ käve kotoh Vas U 

harolinõ harolitsõ harolist haruline peräst tuĺ lit‿traadidsõ `kah liʔ, 
kolmõ harolitsõʔ Se V 

harotamma harotaʔ harotass haro  harutama mis täl muud tetä om, 
Annõ `rõiviid harotass Vas 

haŕ k
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haŕ otamma haŕ otaʔ haŕ otass haŕ o  harjutama ku timä m  p‿p  l oĺ l, 
siss haŕ o  `tütre ka `j  ma Vas Pul 

harv harva ̀ harva hõre, harv harv linanõ rõivass ̀ oĺ lgi sõira rä t Rõu; 
m ni harv karvakõnõ oĺ l ń ao pääl Rõu; harv sõg ĺ  oĺ l jahu jaoss 
Vas; inne `suiti harvõmbast, peräst paksumbast haŕ ast läbi [linad] 
Vas R; ku lina`s  mnit saŕ ati, t   sari oĺ l sääne pa akõnõ, olõ õs 
harv, a rüḱ i ja `keś vi saŕ ada oĺ l iks harv sari Se Kos 

`harva mõnikord, harva `kruuś lit elupäiv es olõʔ, t  d oĺ l `harva Rõu 
V; ostõtut `kirstu oĺ l `harva Rõu V;  kütüst te ti `harva Rõu H; no 
om paaŕ  `aaś tagu, käü `piḱ ne `väega `harva Vas; kahruvav varnit 
um `väega `harva Vas Pus

harvakult harva ei olõt‿taa viinam  ś s, m nikõrd harvakult võtt Rõu; 
timä harvakult kü t Se Kos; nop‿paast harvakult m ni Se Kos 

hasisõm(m)a hasistaʔ hasisõss hasisi sahisema [ta] vali noid laḱ u upõ 
ko ist `tõrduhe nigu hasisi Rõu 

haś satama haś sataʔ haś satass haś sa   koera peale ajama, hassetama 
[ta] haś sa  pini `lambalõ pääle Rõu 

hatakõnõ dem < hatt hatakõnõ tüḱ iss ka maja `lähkohe Vas
hatt hata hatta 1. emane koer meele (meile) jäi hatt, noilõ [ta] ań d pini 

Vas; hatta taheta as t  peräst, et nakkasõ n  h‿hattsajat‿tulõma Vas 
2. sõimusõna (liiderlik naine)`tü rigu hatt oĺ l ärʔ ülnüp‿provvalõ 
Vas; vana `tü riguhatt, k gõ käünüj‿ja irisnüʔ Vas   

hatt/sa(a)jaʔ pl koera pulm, paaritusaeg hatta taheta as t  peräst, 
et nakkasõ n  h‿hattsajat‿tulõma, noid hatt`saaju taha as `kiäkiʔ 
Vas Pus

haud havva `hauda auk; koobas; surnuhaud üt´s haud katt k gõ Rõu; 
ku pümme lätt pümehhele t  d juhatama, siss satasõ mõlõmba 
`hauda Rõu V; maa `sisse oĺ lih‿havvak‿kaibõduʔ, sinnäp‿`pań ti 
vili `haudu Vas Pul; Kullamäe `haudu mano om jo` ilmlik maa 
Vas; halu peräst olõss ma jo ammumuś tõ olnuh‿havvah Vas 
Pul;`lasknu no lehm ärl‿lõppaʔ, ajanuh‿`hauda Vas; n  h‿havva 
oĺ lis‿suurõs‿suurõʔ, kaŕ agi ai m nikõrd `sisse Vas Pul; üt´s jalg 
jo havvah, tõõnõ havva veere pääl Vas Pus; turbass alt lä s pala-
ma, sügävä havvap‿`paĺ lis‿`sisse Vas Pus; küle`kambrõh oĺ l kar-
doga haud ka siseh, imä kurnaś s `piimä, siss vei iks `jaahtumma 
sinnä `hauda (kartulikoopasse) Vas Pul; k iḱ  kait‿t  d `hauda ja 
imehtelliʔ Vas; [ta] lä s t   hõdsu pääleʔ, koh n  h‿havvaʔ Vas U;  
t   poig jäi täl T´siberehe, `k  li vai `pań ti eloga (elusalt) `hauda 
Vas; t   `laś ti k   riś tiga `süvvä `hauda Vas; koonik‿kerikoh oldass 

haud
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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 `laś ti `liń kidegaʔ Se 

`haudma ̀ hauduʔ haud hau  havvu 1. (mune) hauduma imäted ŕ haud 
ü sindäʔ Vas; kana peläś s, et timä havvut paŕdsipoig `luḿ pi arʔ 
upuss Vas Pus; kana loḱ s, vaja `haudma `pandaʔ Vas; m ni kana 
ku lasõ õih‿`hauduʔ, siss nakkass jalʔ `l  ma Vas 2. pead moodus-
tama (tupes) rüǵ ä oĺ l jo suuŕ , rüǵ ä nakass jo mako `haudma Vas 3. 
hautama püügi `haudmine oĺ l sulõngu man Se; k iḱ  havvip‿`püüki 
uja veereh Se; ai umma sanna `kü jäle, sau `s  jäle, v   `t  jalõ, 
viha `haudjalõ Se| Vrd havvutamma 

`hauduma `haududaʔ havvuss `haudu (soojuse ja niiskuse mõjul) hau-
duma ku lehmäl sita paadiv‿virdsagap‿päält arʔ havvusõʔ, s ss 
tulõva k gõ karvaga `maahha Rõu V; ku `varba arʔ `haudunu 
oĺ liʔ, siss `varbahain `pań ti `varbidõ vahelõ Vas Pus; vanast `aeti 
langaʔ `ahjo `hauduma, patugaʔ tuha pudru seeh, `aeti ɫangaʔ 
`ahjo `hauduma Se Kos 

hauǵ  havvõ `haugõ havi, haug havvõj‿ja eherüses‿sööväh‿hürilit 
Rõu;`kań dli all oĺ lis‿suurõh‿havvõʔ Vas; havvõ  ngõʔ oĺ lin‿nigu 
kalat‿tettüʔ, m nõl oĺ l kuɫɫanõ, vasinõ tett, m nõl oĺ l tinanõ tett 
ja s ss n  h‿havvõt‿tuĺ lit‿t  d kalla `võtma sääl Vas T; ku [ma] 
lihu suidsudi, s ss suidsudi `suuri `haugi kah Vas; havvõl‿`lahksi 
[ma] nii `piutamiisi `lahkiʔ Vas; `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 väid-
sega ärʔ, keedät ärʔ ja süvväss havvõ sooligu arʔ Se Pod; üt´s 
külämi̬i̬ś s jo rihidsä man ja kaess, kas mi̬i̬ʔ rihitsäh om määnest 
`haugõ Se; hauǵ  sinksahhu  sääl rihidsä siseh Se 

haugahhutma haugahhutaʔ haugahhut haugahhu  haugatama ku pini 
haugahhu , `miń ti `kaema Vas  

haugahtam(m)a haugahtaʔ haugahtass haugahti haugatama ku pini hau-
gahti, siss imä jälp‿peläś s, et kubijass tulõ `t  hhü ajama Vas Pul 

haugass `hauka haugast kanakull haugass esil‿linnaś s ärʔ, kana jäi 
aid`v  rde Rõu; haugaś s sei kikka arʔ Vas; oim‿meil om `haukiid 
paĺ lo Vas Pul; jänesepoig v  l `eĺ li, a silmäʔ oĺ lih‿`haukal pääst 
`vällä kakuduʔ Vas Pus

hauh koera häälitsus: auh hauh hauh paabakõnõ, sup‿pujakõnõ tulõ jo 
`uḿ mi `nuŕ mi `otsa! Se Pod; hauh, hauh, hauh! varass tulõ, purõ 
jaɫa, ma olõ, hauh, haugu Se Kos   

`haudma
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`hauka/küüd́s kibuvits `haukaküüdse `maŕ ju [inimesed] `koŕ jasõʔ 
Rõu; `haukaküüdsel umman‿nõglak‿küleh Vas; `haukaküüdse 
maŕ aʔ oĺ lir‿rohoss Vas 

`haukama haugadaʔ `haukass haugaś s hammustama, haukama 
`kruuś lit ̀ pańti leevä pääle vai haugati määdsäst Vas; köŕ biti ̀ pees-
tüst kausist, `vatska haugati ala Vas; `võtkõ no midä haugadak‿ka 
üteh Se Kos; esä haugaś s leeväpala külest suutävve, visaś s edesi ja 
jälp‿`põimsõ seeniss ku leeväpalani sai, jalh‿haugaś s Se 

`haukma `haukuʔ hauk hauḱ  haugu 1. haukuma kelle `leibä s  t, t   
poolõ haugut Rõu; pini pett hinnäst `tarrõ, siss hauk välähn Rõu 
V; pini `kuuluss `haukuv, tiiäk‿kes sääl um Rõu; piniräbägukõnõ 
naaś s `haukma, tuĺ l suuŕ  pahanduss Vas; inne `haukmist ja purõ-
mist pini hürrä Vas; hauh, hauh, hauh! varass tulõ, purõ jaɫa, ma 
olõ, hauh, haugu Se Kos; paabakõsõl oĺ l pinikene kotoh ja pini-
kene nakaś s `haukma Se Pod 2. halvasti ütlema  ega ma olõ õs 
meestega nii, ma haugi ka `väega rumalahe Vas N 

`hauś ma `hauś siʔ hauś s `haussõ hausi  lobisema, lõõpima ma näet nii 
hausi, peräkõrd panõt ̀ paĺ loss Vas Pus; ma hausõ et kas t  p‿Petseri 
`kaudu lä siʔ, et joba jot‿täüś  olõdõʔ Vas 

havvutam(m)a havvutaʔ havvutass havvu   hautama t  d po ti imä 
havvu  `hainugaʔ Vas; riś tikhaina `s  mne aganaʔ, lina`s  mne 
aganaʔ, ua ja `herne aganaʔ `pań ti  siaaganikku ` siolõ havvu-
tamisõss talvõl Vas; koh [ma] näi ujaveereh `naisi, siss `ü li et, 
naah‿havvutasõp‿`püüki Se| Vrd haudma 

havvutuss havvutusõ havvutust hautis mat‿tei lehmile nõgõsõ havvu-
tust Rõu V 

hebo hebo hepo eputis t   um taitsa `tü rik, olõ õim‿määne hebo Vas 
Pus; käü tah rõbahhõllõh, käü ku hebo Vas 

heering heeringe ~ heeringä heeringet ~ heeringät  heeringas hee-
ring um soolanõ, juṕ i [sa]`s  deʔ, päävä `j  dõʔ Rõu; `pruu-
kusõss `ań ti liha ja heeringät küdseti Rõu; ku [sa] alati heeringet 
`s  deʔ, siss ei isonõ nii Vas 

heigo heigo heigot kerglane `Kaaŕli oĺ l heigo m  ś s Vas 
heigotam(m)a heigotaʔ heigotass heigo  eputama mis sa tahn heigo-

tat, t   um rõba inemine, kes heigotass Rõu 
heigotsõpakõnõ komp dem < heigo hojo iks om sääne heigotsõpakõnõ 

Vas 
heigotõllõma heigotõllaʔ heigotõllõss heigotõlli pidevalt edvistama 

n  ŕ  inemine `võrkusõst heigotõllõss Rõu V

heigotõllõma
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`heikõllõmma `heikõllaʔ `heikõllõss `heikõlli pidevalt edvistama vana 
hojo poisitüḱ k, `heikõllõss ja hojotass Vas

`heitmä `heitäʔ heit `hei  heidä  heitma, viskama; mingisse asendisse 
laskuma  s ss ribahti n  j‿jalat‿täl ärʔ, s ss tä hei  hiń ge (suri) 
Rõu; vanam  ś s sattõ kummalõ `maahha ja hei  hiń ge Rõu V; lätt 
süä nõrgast, siss [sa] heidäp‿piḱ kä `maalõ Se| Vrd `hiitmä

`heitämä heidädäʔ `heitäss heidäś s  heitma; mingisse asendisse lasku-
ma  mint‿tagasi, `heitäp‿ piḱ äle Se| Vrd `hiitämä 

`heitüm(m)ä `heitüdäʔ heidüss `heitü ehmatama, heituma ma saa 
`sääń tsit `heitümiisi `väega paĺ lo Vas U; ma olõ `piḱ set `heitünüʔ 
Vas; mu iho k iḱ  rappu ja värisi, nii ma `heitü Vas; ma es saa inäp 
paigastki kohe minnäʔ, nii ma `heitü Vas; la silõ te ti `salp  ·tre 
vett, ku latsõ midä `haigõ oĺ liʔ vai `heitüʔ Vas; nip‿ paĺ lo [ma] 
`heitö et jäi palavahe tõppõ Se Pod; ku inemine om rassõjalaline, 
s ss [sa] heidüde, s ss jääss latsõlõ `haiguss Se   

`helde `helde `heldet helde; lahke timä oĺ l k igilõ `helde `andma Vas; 
timä om `väega `helde hiń gegaʔ Se Kos 

`heldekene imestus-, kohkumishüüatus oh sa `heldekene! parhilla 
os `hindä `lasknut‿ tiiäk‿kohe ärv‿viiäʔ Vas; oih‿`heldekene, kos 
 nan‿ noo rõm‿mõtsak‿k iḱ  istutõdasõʔ Vas Pul; oh sa `heldekene, ku 
siss krań dsikõnõ nakaś s t  d haĺ likõist takah ajama Vas Pus 

hele- valkjas-, hele- sini`tialasõl um sääne helesinine pää ja siiva päält 
um kah helesinikass Vas Pus 

helisemä helistäʔ helisess helisi helisema, kajama imä `r  k´se nigu 
külä helisi Rõu;  akuh‿hiŕniʔ k gõ, tervel‿Lemmädsi külä helisi 
Vas; ku mul suuŕ hädä olnuʔ, ma uiatanu nigu külä helisnüʔ Vas Pul 

`heĺ kjä `heĺ kjä `heĺ kjät  helkiv `heĺ kjä (selge) päiv oĺ l Rõu 
`heĺ kämä heĺ gädäʔ `heĺ käss heĺ gäś s läikima lehm oĺ l `väega ram-

mun, heĺ gäś s  nnõ Rõu 
helle helle hellet erk taal ommav‿`väega hellek‿kõrvaʔ Vas 
heĺ lik heĺ ligu heĺ likut hellitatud, hellik  imä um heĺ lik heränemmä 

(kerge unega) Rõu; sa olt heĺ lik, selle tehideʔ Vas Pul; taa om jo 
`väikost saaniʔ heĺ lik Se 

heĺ litellemä heĺ litelläʔ heĺ litelless heĺ litelli hellitama saʔ nii heĺ litellet 
taad võõrast kah, ta‿m `vaenõ la s, taad piät heĺ litellemä Vas; ega 
siss nii es heĺ liteldäl‿la si ku noʔ heĺ litelläss Vas 

`hellämä hellädäʔ `helläss helläś s (loomi) talitama mat‿taad `lehmä 
`häste `heĺ ssi külh, a  ks um kõhna Rõu V; õdagu `ilda pümmega 
vi̬i̬l [nad] nakasõ eläjä`l  mõ `hellämä Vas Pul 

`heikõllõmma
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hellä/nimi hellitusnimi oriku hellänimi oĺ l oŕ o ja  si s oŕ o Vas Pul; 
imäl muud hellänimme es olõʔ, m ni üteĺ  imäkene Vas; tiiś u um 
kaś sipuja hellänimi Vas Pus

heĺ oma heĺ odaʔ heĺ oss `heĺ lo liikuma, kõndima `läämi siss heĺ oma 
vai? Se; ku ḱ aut, ku heĺ ot, s ss olõ õi vallu Se Pop; hiiŕ iks 
sinnäh‿heĺ oss, koh omma iks saiateräʔ ja kula skiko iʔ Se Kos| 
Vrd hõĺ oma 

heĺ otam(m)a heĺ otaʔ heĺ otass heĺ o  pisut liigutama ku iks vei okõsõ 
heĺ otat, siss iks saat rahha Se Pod; vahetepääl heĺ otat, siss 
jals‿saat `võrksap Se; [ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhiń ge 
heĺ otamist Se; hiirek‿`kuḿ pva iks kula ski `saĺ vi ja heĺ otasõt‿terä 
`saĺ vi (rhvl) Se Kos; kääväk‿ kääväs‿ś aal saart pite, naka as jält‿t   
muna heĺ otamma Se Kos; ku nakass munakõnõ peoh heĺ otamma, 
siss `käänke ärs‿`saardõ Se Kos 

`heĺ pmä `heĺ piʔ heĺ p `hel´pse heĺ bi  vedelat toitu kiiresti sööma, hel-
pima [ma] pań ni t   kohopiimä ja siss `piimä ka v  l `sisse sinnäʔ, 
sai t  d `heĺ piʔ sääl Rõu 

helähhütmä helähhütäʔ helähhüt helähhü  korraks liigutama, liikuma 
[me] pań nik‿kaś tikõsõ tävve, siss anna õs loppudaʔ es helähhütäʔ 
Se; hopõń  helähhü  ̀  suutkõsõ ni [ma] niɫvõstu ̀ oĺ gi päält ̀ maah-
ha Se Kos  

helü helü hellü hääl; heli ega `hähnä `kiäki `h  ndõ eit‿tiiäʔ, ku ta 
 esih‿hel lü t   eiʔ Rõu; mehiläse helü um nigu suḿ min Rõu V; külh 
külh helü laḱ ka lätt Rõu V; mak‿kuuli küll, et ratastõ helü oĺ l Vas; 
poiś s visaś s huś si kusi`kuklastõ `pessä, kült‿tiä kii s ja ai t  d hel-
lü Vas; egä `p  ĺ bä oĺ l kellä helü kuk‿kosilasõs‿sõidik‿Kunnu`kol-
ka Vas; t   oĺ l `väega imä helügaʔ Vas Pus; kae määne rõba sa 
olt, nakat mu jutu pääle suurõ helüga `naardma Vas; mi ai säänest 
jälehhet hellü ja n  ŕ  hopõń  lä s pakku Vas; varsakõnõ hirn `p  nü 
helügaʔ, a vanahopõń  hirn iks torrõ helügaʔ Vas Pul; [ma] hellü iks 
kuulõ, a s nost `arvo saa aiʔ Vas; niik‿kavva avvuś t ni ki t hinnäst, 
ku asi `hellü lä s (avalikuks tuli) Vas; Kiidsu p  lt kuulõ õih‿hellü 
ei vallu (kippu ega kõppu) Vas; ku jarmoĺ  oĺ l, siss olõ õs `laulmiisi 
vaiagiʔ, t   `eś kit‿ teḱ k hellü Se; makõ helü, illoś s helü Se Pod; 
susi k   ileś t k  lt ohembass nigu täl saass magõhhõp helü Se

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

`herne- hernestest tehtud või saadud kutsuti `s  mä, oĺ l `herneleeme-
kene pant süvväʔ Vas;`pehmess `keedüh‿`hernes‿suṕ iti ärʔ ni `pań ti 

`herne-
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väḱ e, mu imä pań d k  rt kah, hapund ni `r  ska, t   oĺ l herneka-
ma Vas Pul; `herne jahvast sai `väega hüä pliiń  Se;`hernekamma 
(hernejahust paastutoit) ka te ti: `herneʔ n   `jauhtõdiva ärʔ, siss  
keedeti `paksu, siss  väidsega lõigati säält Se 

herneh ~ herneʔ `herne herneht 1. hernes m  ʔ ań ni mõõdu `heŕ niid 
Rõu; täüś  `kuugak‿külvet hernek‿kasuss kõdrinõ Rõu H; vana 
`kuugak‿külvedüh‿`herneʔ vaglutõdasõʔ, noorõ `kuugak‿ kül -
vedün ‿ naglatõdasõʔ Rõu H; mis kurõl viga kõŕ gistaʔ, ku `her-
nen‿n na all (öeldi toiduvalijale) Vas Pul;  sia kusõmahe 
pań nil‿latsõh‿`hernes‿`sisse, siss `t  ga tei `aś ja (mängisid) Vas 
Ts;`heŕ niide pääle `pań ti [koolis] põĺ vilõ Vas; võhl võta õih‿-
`heŕ nist, kadõ ̀ kaksa õin‿ ̀ nakrist Vas Pus; edimält ummah‿`hernel 
lakakõsõʔ, `herneterä suurõbass kasuss, s ss um kõd r Vas 
Pus;`valgit `heŕ nit oĺ l ni oĺ l härmä`persit, `sääntsek‿kiriväʔ Se; li-
naga utat maad ja ̀ hernega ̀ väega utat maad  Se Sa 2. hrl pl rõuged; 
rõugevill ku kasuma `lätvän‿n  h‿`herneʔ, s ss `lätväv‿vereväss ja 
nakkasõm‿`määle `l  mä Rõu; t  l oĺ lih‿`hernes‿silmäʔ är `riknuʔ 
Rõu; üt´s lat´s `ku̬u̬li `hernehe Se 3. hrl pl tangtõbi; tang, fi nn  sia 
süä oĺ l nigu mä tiid täüś  noid `heŕ niid Vas; siss jäi  siku `haigõss, 
oĺ lih‿`heŕ nih vai maŕ ah Vas; a no ei olõk‿kuulukiʔ, et  siah‿`heŕ nih 
ommaʔ Vas 

`herne/tõbi rõuged `hernetõpõ mak‿küln‿näi, t   Liide `k  li `herne-
tõppõ Varõstõ küläh Vas Pul 

`heŕ nine `heŕ nidse `heŕ nist tangtõbine `heŕ nidsõt‿ siaʔ söövä edimält 
k kkõ Vas 

herr herrä `herrä 1. mõisnik, mõisahärra ku nah‿herrä kuradik‿`kiäki 
är os ̀ häötänüʔ Rõu; map‿pidi ka iks är olõma sääl herrä küü sihn 
Rõu; ̀ Torma opõtaja poig oĺ l siih herräh Vas Pul; püss oĺ l iks ̀ heŕ ri 
perält Vas Pul; ni tark poiś s oĺ l, et saa  `pr stavi herräle `säĺ gä 
Vas Pul; kiä `mõisah `herrä kui pahań d vai t  d halvastõ teḱ k, 
toolõ `võeti naań õ Vas Pul; kubijat‿`tahtsõ t  d `avvu t   herrä 
käest, kiä iks inäp `joudsõ kaibadaʔ ja `tõisi tukast takast `suń diʔ, 
t   oĺ l herrä siĺ mih jäl `ausap Vas Pul; ku inemiset‿tänidiʔ, s ss 
herräj‿jält‿tań dsõj‿ja mäń geʔ Vas Pul; kubija oĺ lik‿ka iks her-
rä poolõ Vas;  mu iäh oĺ l Teiń  Miś so `mõisa herr Vas Pul; pe-
riss herr oĺ l arʔ jo `paenuʔ, siss oĺ l riń diherr Vas Pul; mut‿tädiʔ 
oĺ lik‿Ku ebi herrä all Vas Pul; naaś õ `võtmine oĺ l kah `heŕ ri käeh 
Vas Pul 2. härra noʔ  [ta] eläss jälʔ nigu herr Vas; esä oĺ l vana me-
hekene, a poig oĺ l iks herr Vas Pul 

herneh ~ herneʔ
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herräkene dem < herr siin oĺ lin‿nii sama herräkese voń niʔ Vas Pul 
herräss/mi̬i̬ś s härra, härrasmees Peese poig oĺ l herrässm  ś s ja oĺ l 

`väegak‿kahrõʔ Vas Pul
herändämmä herändäʔ ~ herändädäʔ herändäss heräń d äratama siss 

oĺ l kikass kelläss ja agu herändäjäss Rõu V; kut‿tõõnõ ärh‿herän-
däss, egass s ss inäp magama jää äiʔ Vas; sat‿tult ilma herändä-
mälläki üless Vas; lää eim‿ma näid üless herändämmä Vas Pul 

heränemmä herädäʔ ~ heränedäʔ heräness heräsi ärkama imä um 
heĺ lik heränemmä Rõu;  [ma] heräsi üless, s ss oĺ l hüä m  l, et oĺ l 
unõń ago Rõu; ma maka m nõ uinahhusõ arʔ, siss heräne ni `jää-
gi üless Vas; mal‿lää es kusõlõgi `ussõ, et muidu heräneseʔ muuʔ 
üless Vas Pul; m nikõrd näet `sääntse unõ, et üless heränet Vas; 
[sa] kolistagu uiʔ, la s heräness üless Vas 

herä˛ümä  herä˛üdäʔ herä˛üss herä˛ü  ärkama ku [sa] pisukõsõ piḱ äle 
olt, herä˛üt, s ss olt ni `virgõ ja terveʔ Rõu

hibisem(m)ä hibistäʔ hibisess hibisi lehvima mu `aigo oĺ lis‿setokõsõ 
`vaisõʔ, kaadsakõsõʔ jalah hibisiʔ Vas; kaadsaʔ `väega lajaʔ, 
n  k‿ka hibisi inne ś aal jalah Vas Pul 

hibõĺ  hibõli hibõlit  õhuke, kulunud riie taa `uń driguhibõĺ  oĺ l `mõskaʔ 
Vas Pul; [ta] pań d taa hibõli jäls‿`säĺ gä Vas  

hidsa ̀ hitskmõ hidsand külvikriips, hitse rüǵ ä nii illoś s kui, ei määnest-
ki `hitskmõ vahet es midägi Vas U; ma viä `hitskmit Vas 

higi hii hikõ higi t   oĺ l nii rassõ t  , et hikõ visaś s, s saŕ  `pühke hikõ 
Rõu; ku hain um maahn ja vihm tulõkil, siss võtat nii et higi `lin-
dass Rõu V; higi lainõ  v   `m  du `alla Rõu V; ku linanõ hamõʔ 
likõss ka lätt `hiigaʔ, t   ei nakahta iho `küĺ ge Rõu; [te]`pühkeʔ 
iks hiist hiiŕ or‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõʔ hobõsõʔ (rhvl) Se Kos; mis 
oĺ l `lamba `hiigat‿t   vill k  h, t  d `villa `võidsõ [sa] `hoitaʔ viiś  
`aaś takka Se Kos  

higitsäm(m)ä higitsäʔ higitsäss higi s higistama sannah ma inne hi-
gidsä, s ss roṕ si kah vihagaʔ Rõu V; ma higidsä laba pääl Rõu V; 
mu imäkene higi s k gõ `rasva `taḿ pih Vas 

higoma hikoʔ higo higi hio ihuma inne söödä iks  sika, s ss nakav‿väist 
higoma Rõu H; vikahti hikoʔ last um kannahtamadak‿kuum (väga 
kuum) Rõu V; `Kaimaŕ  tege t  d, higo `väi si Vas Pul; vikahtit 
`tsaeti ja siss `hioti jalʔ vikahti lastugaʔ Vas Pus   

higonõmma (osa vorme langeb kokku verbiga higovamma) `hiodaʔ 
higonõss higosi higistama ku higonõt, s ss hamõh nakahtass iho 
`küĺ ge Vas 

higonõmma
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higovamma (osa vorme langeb kokku verbiga higonõmma) `hiodaʔ 
higovass higosi higistama võik‿kui higovat, kuiss taa tarõ ni läḿ mi 
om Vas

hi̬i̬ vaat(a) ma mõsõ h   ka siss umak‿käeʔ arʔ `puhtass Vas; h  , `uń drik 
k iḱ  `mulka täüś  palotõt Vas 

`hiibõllõma `hiibõllaʔ `hiibõllõss `hiibõlli jalus tolknema `mõŕ sa `hii-
bõllõ õs tarrõ piteh Se 

hiidütäm(m)ä hiidütäʔ hiidütäss hiidü  ehmatama, heidutama t   
`Vaɫgõ hirmu  ni hiidü  immä Vas Pul; esä `tahtsõ hiidütäjät `koh-
tohe kaibadaʔ Vas Pul

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

hiilka hiilka hiilkat trääs hiidäh‿hiilkat, kiä mu `mõŕ sat põlg Se Kos  
`hiiĺ mä `hiiliʔ hiiĺ  `hiile hiili 1. varitsedes hiilima repäń  hiiĺ  `lähkele ja 

võ t kana arʔ Rõu V 2. salaja himustama m  s‿Sirjet kah ̀ hiile timä, 
a `tü rigaga es viäʔ mehel Vas; kül timä mu s sard v  l `hiile Vas 

`hiinlane `hiinlase `hiinlast hiinlane `hiinlase oĺ lim‿madalat `kasvu 
rahvass Vas U 

hiiŕ  hiire hiirt 1. hiir rüǵ ä `pań ti kuhilikku, sääl saiś  mäŕ diniʔ, m ni-
kõrd oĺ l hiiril ärʔ lõssutõt Rõu H; tõõnõ terä, üteĺ  ̀ möldre, ku hiire 
sitta `hambagat‿tsäĺ ksäś s Rõu H; `väega `hiiri   st piät `hoitma, 
ku midä säänest raha`kraami um Vas; üldäss, ku hiiŕ [riideid] jü-
rämä nakass, t   koolõss ruttu arʔ Vas Pul;  kerä   h, haro takah, 
keś kpaigah hiire`keldre? - kaś s Vas Pul; `tütre kuɫd lõṕ pi `hiiri 
`persehe Vas Pul; `paprõraha oĺ l hiiril nigu tsagõhhõʔ tettüʔ Vas 
Pul; hiiŕ  taht `kuŕ ja tetäʔ, täl olõ õir‿raha vaia `miń ki `ostaʔ Vas 
Pul; ku ̀ rõuku kodu nakav‿vidämä, s ss om k iḱ  kotuss ̀ hiiri täüś  
Vas; näe es kedägiʔ, hiirt es harakat Se; hiiŕ  iks sinnäh‿heĺ oss, 
koh omma iks saiateräʔ ja kula ski ko iʔ Se Kos;  hiiŕ  `ham-
biid küüsü üiv‿`võɫgo, ku taht nii ko i `ka ski ürä Se;  ḱ au ui 
iks hiireʔ `hiŕ si pite, joosõ õir‿ro iʔ `r  ǵ mit pite, hiirek‿`kuḿ pva 
iks kula ski `saĺ vi ja heĺ otasõt‿terä `saĺ vi (rhvl) Se Kos 2. pl 
kaelanäärmed; näärmepaistetus hobõsõlgi oĺ lih‿hiireʔ, vehmerde 
`vaihhõlõ laś k `maalõ Se; ku hobõsõl hiireʔ oĺ liʔ, siss piimä `sis-
se pandass hobõsõ sitta Se 

`hiiramma hiiradaʔ `hiirass hiiraś s väga kiiresti vokki tallama [ma] 
sai siiäm‿mehekodo, s ss `hiiŕ ssi t  d voḱ ki nigu üsigi `jousõ Se

hiire/herneʔ hiirehernes hiirehernek‿kasuss t  ̀ v  ri pite ja niidü pääl, 
hiire`hernele kasusõk‿kõdram‿mano Rõu V 

higovamma
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hiirekene dem < hiiŕ  kolm `versta maad vidi hiirekene Kurõküläst Sa-
kotihe sõrmusõʔ Vas Pul 

hiire/lõḱ s püünis, lõks siss pań ni ma suurõ hiire lõḱ si [üles] Rõu
hiiŕ o hiiŕ o hiiŕ ot hiirekarva hall `hiusõkõsõ jo hiiŕ oʔ ommaʔ Se; 

[te]`pühkeʔ iks hiist hiiŕ or‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõʔ hobõsõʔ  (rhvl) 
Se Kos

`hiitlem(m)ä hiideldäʔ `hiitless hiideĺ  siia-sinna visklema, heitlema 
t   jäi iks sinnäʔ `säń gü `l  sklõmma ja `hiitlemmä Vas 

`hiitmä ̀ hiitäʔ hiit hii  hiidä 1. viskama, loopima; lööma esä ̀ põldu  ks 
 ń niś t, s ss hii  `pioga seemend `maahha Rõu V; ega `aaś taga hiit 
põd ŕ  sarvõʔ arʔ Rõu;  siga `pussass läbi vereviide haŕ astõ? - lõu-
nat hiidetäss,  siga um sanna keress, `lõuna`hiitmine um `pussami-
ne, kiviʔ ummav‿verevä haŕ asõʔ Rõu V; sita `hiit´jil oĺ lik‿k igil puu 
viglaʔ Rõu; siss ku ü s `kirvõ üle ola hii , siss tõõnõ matsu kaksaś s 
Rõu H; [ma] hiidi musta `hammõ säläst ärʔ Vas; taad ma otsõ, 
taad `üń drikku, kaṕ pi olõ `hiitnüʔ Vas Pul; Miili hii  uma pini kohe 
`h  nõhe kiń niʔ Vas; seenek‿külbetäsek‿kup‿`päĺ käss, hiit nigu 
`väĺ kügiʔ Vas Pul; kut‿tapõti ärt‿ siga, siss süä hiideti katusõ pää-
le Se Kos; mat‿tahasih‿`hamba päälem‿midä `hiitä (tahaksin süüa) 
Se Kos; `k iki palanu pääle ka `ań ti. hiideti muni rahamark kaʔ 
Se Kos; hobõsõ rüń ni hiideti lehmile ette Se; hiidetäss üle matusõ 
noid `kiń dit, poisalõ andasõk‿`kindaʔ käe`valgõst Se; hopõń  hii  
`auto ala Se; m ni mõista as kutaʔ v   `kiŕ jä, `koŕ jaki es `kiŕ jä, 
hii  nii sama langa Se| Vrd `heitmä 2. sööki tõstma, ammutama; 
kallama imä hii  pań niga `katlast `r  ga `vällä Rõu; vanast hiide-
ti s  ḱ  tsõõrikihe Vas; süvväp‿piim hiideti kat‿tsõõrikohe Vas Pul; 
no lä s siss `kiisla `k  mä, hiideti `kiisla `liuda Se Kos 3. käega 
lööma; ristimärki tegema; trääsa näitama ku midägi `haɫva um, 
hiidäk‿`käegaʔ (ära hooli), neeläʔ `alla Rõu V; vanast riś titi ka `lei-
bü `ahju, visati t  d vett, millega ilestedi ja hiideti leeväle riś tikene 
pääle Rõu V; poig hii  `käegaʔ, lää es t  d `kellä `o sma, hii  
`käegaʔ, ni tuĺ l mant Vas Pul; ku sa hiidüdeʔ, `hiitü üik‿kätt Vas; 
m  ś s võ t mütsü pääst, hii  mitu ̀ v  ri ̀ riś ti ette Se; hiidäh‿hiilkat, 
kiä mu ̀ mõŕ sat põlg Se 4. sõlme või aasa tegema ku [sa] arʔ eś südeʔ, 
siss t   v   `päitest riś t, `süĺ gä sinnäs‿`sisse ja hiidä `sõĺ mgiʔ Se 
Kos; ̀ tü rik v   ̀ päitest teḱ k riś ti, hii  sõlmõ ja vanast sitast ̀ päś si 
vaɫɫalõ Se Kos 5. pikali heitma ku [sa] ärn‿närvehhüdeʔ, siss saa 
aik‿kohegi minnäʔ, siss taht piḱ kä `hiitäʔ Se 6. endast eraldama, 
vahetama susi hiit karva, a `m  du ei hiidäʔ Rõu V

`hiitmä
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`hiitämä hiidädäʔ `hiitäss hiidäś s heitma, mingisse asendisse laskuma 
ka s `näütäset ‿tuɫd, neĺ li `sääd´vä asõnd ja ü s `hiitäss magama? 
- pini vai  siga Vas Pul; agu suta aiʔ [teha], s ss `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 

hiitümä `hiitüdäʔ hiidüss `hiitü ehmatama, ehmuma, heituma la s 
`hiitü t  d `laskmist ja jäi meeleldäʔ Vas; `väega suuŕ  `hiitümine 
võtt ka meele pääst Vas; kas ma `hiitünü üs t  d, ku mu `jal-
gu vahelõ pini `maahha lastass Vas Pul; ku sa hiidüdeʔ, `hiitü 
üik‿kätt Vas; imä hiidü es noʔ, ku `Vaɫgõ hobõsõgat‿takah viro  
ja sõimaś s Vas; siutõbõ l  , ku midägi hiidüss Vas Pul; ̀ tü rik oĺ l 
ärh‿`hiitünü Se Kos| Vrd `heitüm(m)ä

hiḱ itäm(m)ä hiḱ itäʔ hiḱ itäss hiḱ i  naeru kihistama mak‿kai et midäss 
naal‿`la skõsõʔ tahn hiḱ itäse ja ` suhḱ vaʔ Rõu; no hiḱ itäsej‿ja 
hiń dsitäsej‿ ja hõkõrdasõj‿ja `hiuhkõllõsõʔ, külp‿piĺ l tulõ piḱ ä ilo 
pääle Rõu H

hilestämä hilestäʔ hilestäss hileś t siluma, tasandama haŕ kadraga maad 
künneti ja te ti, puu äǵ liga timä hilestedi ärʔ Rõu V; tulõ nigu k gõ 
paŕ õmb küläline, hilestäss (meelitab) sinno ja aja magõhhõt juttu 
Vas| Vrd ilestämä 

`hilkam(m)a hilgadaʔ `hilkass hilgaś s hiilgama, läikima olõ õik‿k iḱ  
kuld, miä `hilkass Rõu; kuniga poolgah hobõsõ `hiĺ ksivaʔ Se L 

hiĺ lokõidsi hiljukesi, aeglaselt maʔ sõida õiʔ, hiĺ lokõidsi lasõ minnäʔ 
Se Kos; no jält‿tulõva miniäk‿kodo jap‿pujaʔ, vaia hiĺ lokõidsi 
`ḱ avvuʔ Se Kos; [palmipuudepühal]`lamba `sulgugi urbõkõistõga 
`lambakõisilõ pääd pite hiĺ lokõidsi pututi Se Kos

hilläkeiste tasakesi siss `pań ti [toit] patta `k  mä, siss `siäti iks `aigupi-
te hilläkeiste Rõu; kae noh, hilläkeiste hõĺ o iks mak‿kah Vas; k gõ 
[ta] mani s `Kr stusõ nimme, hilläkeiste üteĺ  Vas; ma aja eś s hil-
läkeiste loo sigu manoʔ, sak‿kolistat Vas; koh oĺ l nulganaań õ jäi 
`haigõst, `pań ti hopõń  ette, jäl hilläkeiste tsõdsõlõ `perrä Se Kos

`hillä/`tassa tasahilju susi tege s   pääl hussa-hassa, inemine astuss 
`hillä-`tassa Rõu H

himmu/sü̬ü̬ḱ  maiustoit kuivak‿`kartoli oĺ liʔ vanast himmus  ḱ  Rõu 
himo himo himmo kange tahtmine; himu, isu om poisal t   suidsu-

himo nigu m nõl om viinahimo Vas; olõ õih‿himmo `s  ki 
tetäkiʔ Vas; k iḱ  himmo omma ark‿`kaonuʔ Vas; not‿taal taa 
naaś õ`võtmise himo ka karaś s Vas Pul 

`hiitämä
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hind hinna `hinda väärtus, hind pinil pini hind, taast no midä `kaihho 
Vas Pul; pangu uih‿`hinda `hindälle, las ilm pand Se Kos; lina peie 
päält oĺ l hind Se  

`hindam(m)a hinnadaʔ `hindass hinnaś s väärtuslikuks pidama, 
hindama ku inemise ummaʔ laadnaʔ ja `sündliguʔ, t   um hinnatav 
Rõu 

hiń dsitäm(m)ä hiń dsitäʔ hiń dsitäss hiń dsi  hambaid välgutades naerma 
no hiḱ itäsej‿ja hiń dsitäsej‿ja hõkõrdasõj‿ja `hiuhkõllõsõʔ Rõu H

`hindä vt `hinne 
`hindä/`kot́silt omaette sa olõʔ iks nii `hindä`ko silt, `kaegu eiʔ essä ja 

immä midägiʔ Rõu; üt´sindä `hindä`kot´silt [sa] s  t Vas
`hindält omaette ma jälm‿`mõ li `hindält, kas mat‿tedä `nõsta jõvva 

Rõu V
`hindäst enda käest; endal innembi oĺ l k iḱ  `hindäst, a no k iḱ  

t  p‿poodist Vas;`hindäst poiś s oĺ l üteh Vas; hopõń  `hindäst om, 
s ss om hüä Vas; meil oĺ l jo `hindäst sääl tarõ ka ostõt Se 

`hindä/`vaihhõl omavahel niäʔ eś s `kaklõsõh‿`hindä`vaihhõl Vas Pul 
hinele vt `hinne
hiń g1 hiń ge `hiń ge 1. (inimese) hing vanam  ś s sattõ kummalõ `maahha 

ja hei  hiń ge (suri) Rõu V; s ss ribahti n  j‿jalat‿täl ärʔ, s ss tä 
hei  hiń ge Rõu; inemisel om hiń g, eläjäl üldäss ollõv toss Vas Pul; 
Jaań  laś k pää `alla ja oĺ l hiń g lännüʔ Vas Pul; taa viinakõnõ tege 
paĺ lo hätä, iho`tervüse võtt ni hiń ge rikk Vas; hiń g `karglõss luiõ 
otsah ja `ütless eläʔ, eläʔ Vas Pul; `taivaesäkene, kui sa no lasiʔ 
hiń ge`vainlasõl (kuradil) minno nii tohradaʔ Vas; kaś s om kõva 
tappaʔ, kaś sil eil‿lää niipia hiń g `vällä Se 2. arvestusühik (inimes-
te loendamisel) ütesä `hiń ge pereht oĺ l Vas R; umma pereht oĺ l 
joba neĺ litõ·iś skümme `hiń ge Vas Pul; s ss oĺ l naat Riiast `andma 
kuĺ li`jauhha `sääń tsiide vassapitukõisi ko ikõisigaʔ, `hiń gi pite 
jaoperäst Vas Pul 3. inimese sisemine olemus, sisetunne mat‿tiiä es 
hiń gestki (polnud aimugi) et puĺ l kuri om Vas; kolmõ`kümne katõ 
eläjä toss jäi t   hiń ge pääle, kes lauda palama pań d Vas; tiä ar 
and hiń ge alt (annab kõik ära), ku täl midä om Se; timä om `väega 
`helde hiń gegaʔ, a tõsõ käest kakkõ õim‿midägiʔ Se Kos 

hiń g2 hiń ge `hiń ge ukse või akna kinnitusvahend, hing [ma] võia 
arp‿puu`võismõga ussõ hiń gekiʔ, õt las noorõp‿`puhkasõʔ Se Kos; 
[ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhiń ge heĺ otamist Se 

hiń ge/`maakõnõ jaos-, hingemaa setokõisil oĺ l ̀ väikene hiń ge`maakõnõ 
ja `väega p‿paĺ lo `la si Vas -mineng suremine, surm m ni `haigõ 

hiń ge/mineng
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k nõlass nika hiń geminenguniʔ Vas Pul; [ta] täni  kõvastõ inne 
hiń geminengut Vas Pul; pühä jumalakõnõ, anna no tälle ka `tund-
musõvaimukõist hiń geminengulgiʔ Vas Pul -`piätüss kehakin-
nitus, hingepide mak‿ka lä si `t  hhü, teene (teenisin) `hindäle 
hiń ge`piätüst Vas Pul

hiń gitsellemä hiń gitselläʔ hiń gitselless hiń gitselli vaevu hinges olema, 
hingitsema m ni hiń gitselless mitu `päivä inne ku koolõss Vas Pul

`hiń gämä hiń gädäʔ `hiń gäss hiń gäś s 1. hingama ku [ma] `hiń ksi, s ss 
t   härmäne tano muguk‿kõsisi inne Vas; [astmahaigena ma]`süäme 
üle k   ̀ hiń gä Vas; [ta] hiń gäś s nädäli säń güh, siss lä s v  l elokõnõ 
`vällä Vas Pul; latsõl suu `leibä täüś  toṕ it, la s inäp saa eik‿kui 
hiń gädäʔ Vas; ku siiäj‿jo palo sai, siss [ma] kai et jo `keŕ gep om 
hiń gädäʔ Vas Pus; [ta] pitsähhüt h ngu kiń niʔ, om rassõ hiń gädäʔ 
Se 2. ütlema ma `hiń gäki es `Osvaĺ dilõ et map‿Plaanil käve Rõu V 

`hiń gümä `hiń güdäʔ `hiń güss `hiń gü ära hingama, lahtuma eedeŕ  
tüḱ iss ärh‿`hiń gümä, kup‿panõt‿tervep‿putõĺ  ka kõhnalt kiń niʔ, 
ärh‿`hiń güss Rõu V 

`hiń kmä `hiń kiʔ hiń k `hiń ke hiń gi tihkuma, nuttu kiskuma latsõl tuĺ l 
`õkva kun‿nisahõla pääle, noh‿hiń k k iḱ  hummugussp  ĺ  sääl, 
hiń k, hiń k, a ikku ka tulõ õiʔ Rõu 

hinnaline hinnalitse hinnalist hinnalt kallis ̀ haŕ ju oĺ l ega hinnalist Vas
`hinne  ~ `hindä hinnäst enese, enda m  r‿rinde t   maa hinele Rõu 

V; a võtas‿sa hinele m  ś s, raha [ta] j   `maahha, esi um näläne 
Rõu; olõ õim‿mul määnestki varra, no om `hinnel kah ait sälähn, 
taba kaalahn Rõu V; t   kah tohtõrdass hinnäst, tege `vannõ ja 
j   naid haina ̀ leotuisi Rõu; ̀ tü rik oĺ l last, t   lä s hukk`surma, 
upu  `hindä k   tävvega `Vaś kna `järve Rõu; timä laś k `hindä 
piḱ älde rüä `sisse `maahha, näe es `kiäkiʔ Rõu; tulõ õik‿kedägiʔ, 
pini pett hinnäst ̀ tarrõ, siss hauk välähn Rõu V; kagoss naań õ oĺ l, 
taṕ p latsõ arʔ ja `hindä ka taṕ p arʔ Rõu V; kaek‿ku inemine lask 
`hindä hukka Vas; hań gitõt lumi oĺ l ja oĺ l `hindäperäh v  d t   
saań  suurõt   pääle Vas; mis sa ajat hinnäst `taahha tuurukallaʔ 
Vas; vana `Kaaŕ li tohe es säń güstki `vällä tullaʔ, t   pań d `hindä 
`haigõss Vas Pul; timä hargahhut `hindä ärʔ, siss kusõss Vas Pul; 
ku ma näi, et tä nii kurvakõnõ oĺ l, siss lä s `hindäl ka halõhhõss 
Vas Pul; pistüline aid oĺ l `korgõmp hinnäst Vas U; poig, ku 
sah‿hinnäst eip‿parandaʔ, sań diko i võtat `kaala Vas U; usk kõl-
guss ü silde ni tõisildõ, kuiss iks ̀ hindälle paŕ õmb Vas Pul; mak‿ka 
lä si `t  hhü, teene `hindäle hiń ge`piätüst Vas Pul; vanast tegi 

hiń ge/`piätüss
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ega külä `hindälle jaanitulõ Vas; n  t‿tõõsõt‿tsü sütäset‿ takast , 
et sa last (lased) naaś õl `mäń giʔ `hindägaʔ Vas Pul; timä niisama 
pań gih esiʔ mõś k hinnäst Vas; t   oĺ l sääne huligaa·ninõ olnuʔ 
`hinnele Vas; siss lä s mul hallõss `hinnel, et mis ma  sirgukõist 
hirmuda Vas Pus; vihma`kaś si sai esi pettäk‿kah, ku tä lauĺ , s ss 
[ma] `naksi vilistämmä nii`m  du `vasta, siss tuĺ l `õkva `hinne 
`lähkeste Vas Pus;  a `hinnel oĺ lik‿ka ro in‿ń ao ja käe ärs‿söönüʔ 
Vas Pus; Od´e nii uĺ l oĺ l, et `hindälle söögile ka ki si oĺ l Se; 
nööräga käḱ iś t `hindä `puuhhõ Se V; eś s tiiä äiʔ ` nnõ `o siʔ, 
 ń n o s hinnäst Se; [ma] taṕ i är hinnäst t   `t  gaʔ Se Pod; nii 
hoolidsi `hindälle rahakopikat Se Kos; ka s last `kaś vi ülest, a 
paṕ il olõ õs näid kirotõt ja riś tit `hindä pääle (oma nimele) Se 
Kos; `hindälgi no vaia häbendelläʔ `n  ri Se Kos; kuniga poig es 
validse kedägi v  l hinele [naiseks] Se Pop 

hinneh ~ hinneʔ `hinde hinnet kiud linal om hinnep‿pääl  [pärast leo-
tamist] Vas; kań õbi hinneh om kõvõp ku lina hinneh Se; ku lina 
`häste oĺ l är `aigunuʔ, siss võ t `hinde vallalõ Se 

hinnäst/piteh 1. rase hinnästpiteh t   om nii et tooja, latsõ`kań dja noh 
Vas 2. omaette Liisol oĺ l ka hinnästpiteh p  ĺ  tallo Vas 

hio vt higoma
`hiodaʔ vt higonõmma, higovamma
hirm hirmu `hirmu 1. kartus, hirm voonakõsõ oĺ li `hirmu täüś  Rõu V; 

poiss pagõsi hirmuga säń gü alaʔ Rõu V; ma topõ `sanna haina 
`tuusta, hirmu all et m ni näge Rõu V; täl oĺ l vereh sääne hirm, 
et tedä tuldass `tapma Vas; no ommas‿`sääntsem‿mõtsak‿`Kaatso-
ral, et hirm pääle kaiaʔ Vas Pul; tiä kuuĺ d, t  d `hirmu es olõʔ, et 
otsani ń emkost jääss Se 2. karistus, vitsahirm t   la s hoit inäbä 
immä, kellele `hirmu annaʔ Rõu V 

`hirmsa vt hirmuss 
`hirmsahe hirmsasti, väga la s kiŕ s, täni  inne ni `hirmsahe, et t  d õs 

jõvvak‿kui vaigista õs Rõu; s  kikass hais `hirmsahe Rõu V; piḱ ne 
müriś t `hirmsahe ja hii  `väĺ kü Vas; esä `naanu [kooli]opõtajat 
`hirmsahe `sõimamma Vas; `lu kap‿purih‿`hirmsahe Vas Pul 

`hirmuma `hirmudaʔ `hirmuss `hirmu hirmu tundma, hirmuma k iḱ  
`hirmut‿t  d esä ̀ j  mist ärʔ Vas; tä oĺ l t  d sõta ni ärh‿`hirmunuʔ 
Vas; `tü rik oĺ l ärh‿`hiitünü, ärh‿`hirmunuʔ Se Kos 

hirmuss ~ `hirmsa `hirmsa `hirmsat 1. hirmus, kole `hirmsa inemise-
tüḱ üʔ, k iḱ  kotusõʔ nohel‿läbi Rõu; meil umman‿ni `hirmsa 
kiholasõʔ, k iḱ  ihu um arp‿pant Rõu V; huś si pant om hirmuss Vas 

hirmuss
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Pul; roosi halu om hirmuss halu Vas Pul, `hirmsa hais oĺ l pahru 
lihal, timä es olõk‿kusõhais, es olõm‿`määnüh‿hais, a `hirmsa hais 
oĺ l Vas Pul 2. väga `paukna oĺ l hirmuss kõva Rõu; t   meieŕ  oĺ l 
valu koir, t   oĺ l `hirmsa `koiri Vas

hirmutam(m)a hirmutaʔ hirmutass hirmu  hirmutama pini lask 
`puhmõ pite ja hüppeless üless, hirmutass noid pask`räś tiid Vas 
Pus; tedä oĺ l `väikuh hirmutõt Vas; nimät‿teit‿`tempa, hirmutivaʔ 
Vas; külm‿ma hirmudi piń ni Vas; t   `Vaɫgõ hirmu  ni hiidü  
immä Vas Pul; siss lä s mul hallõss `hinnel, et mis ma  sirgukõist 
hirmuda Vas Pus 

hirnahhama hirnahtaʔ hirnahhass hirnahti hirnatama Miirakõnõ nõst 
uma pää `korgõhe ja hirnahhass Vas 

hirnahtama hirnahtaʔ hirnahtass hirnah  hirnatama mu hopõń  ka hir-
nahtass, ku `lauta [sa] läht Vas 

`hirnma `hirnuʔ hirn hiŕ n hirnu hirnuma  akuh‿hiŕ niʔ k gõ, 
 ter vel ‿Lem mädsi külä helisi Vas; varsakõnõ j  ś k `hirnuh 
t   tapõdu märä mano Vas; varsakõnõ hirn `p  nü helügaʔ, a 
vanahopõń  hirn iks torrõ helügaʔ Vas Pul   

`hiŕ s hirre hirt palk siug käü iks hirre pääl, ̀ paistlõss iks sääl Rõu; mõt-
sakõnõ `räḱ se, ku sattõk‿kooba pääle suurõh‿hirreʔ Se Kos; k iḱ  
`aknakõsõʔ `määntsest lavvapalakõsõst ja hirrest  [ma] tahvidsi 
`vällä Se Kos; ḱ au ui iks hiireʔ `hiŕ si pite, joosõ õir‿ro i `r  ǵ mit 
pite (rhvl) Se Kos

`hirskam(m)a hirsadaʔ `hirskass hirsaś s vallatult lärmitsema, kiljuma 
[noored] t  d tetäv‿viisi eiʔ, mugu `hirskasõʔ Rõu H

`hirskõllõma `hirskõllaʔ `hirskõllõss`hirskõlli häälekalt naerma [nad] 
hõkõrdivaʔ ja `hirskõllit‿tahn terver‿ravitsussvaheʔ, a t   es `laa-
buk  ‿ko hegiʔ Rõu H

`hitskmõ vt hidsa
`hiuhkõllõma `hiuhkõllaʔ `hiuhkõllõss `hiuhkõlli itsitama no 

hiḱ itäsej‿ja hiń dsitäsej‿ja hõkõrdasõj‿ja `hiuhkõllõsõʔ Rõu H
hiuss `hiusõ hiust juus, juuksed hiuss oĺ l sorrõ sugimaldaʔ Rõu; 

naań õ karaś s katõ `käega mehele `hiussihe Vas; naaś õl om piḱ k 
hiuss, a lühüt m  ĺ  Vas; `hiusõkaḿ m om, mia `hiustõ siseh om, 
`hiussihe aedass Vas Pus; ilma jumala `tiidmäldäʔ ei olõss `hiusõ 
`karvgik‿`kõrbõnuʔ Vas; naań õ tarõh, hiuss väläh? - `põŕ knass Se; 
kossat‿te ti linost, [ma] `hiusõgap‿ paĺ midsi kokko kossaʔ vahru 
`m  du Se Ts; t   jäi palavahe tõppõ ja `hiusõ kõrt jää es pää 
pääle Se Pod; imäpuu `hiusõkõnõ (sünnijuuksed) `pöeti ärʔ, miä 
imäpuust t   hiuss Se 

hirmutam(m)a
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`hiusõ/kaḿ m juuksekamm `hiusõkaḿ m om mia `hiustõ siseh om, 
`hiussihe aedass Vas Pus

`hiusõkõnõ dem < hiuss imäpuu `hiusõkõnõ (sünnijuuksed) `pöeti ärʔ 
Se;`hiusõkõsõ jo hiiŕ oʔ ommaʔ Se  

hobõnõ vt hopõń  
hobõsõkõnõ dem < hopõń  ku uma hobõsõkõnõ olnut‿taĺ lih, s ss län-

nük‿kuna taht (tahad) Vas Pul; oĺ l t   hobõsõkõnõ sinnäk‿`kraavi 
sadanup‿`piutamiisi `sisse Vas; `määntsen‿n   raudtele`vankriʔ, 
k iḱ  `paĺ li ja n  h‿hobõsõkõsõk‿ka `paĺ lis‿`sisse Vas; 
hobõsõkõnõ loodiga tappu `mõtsa Se Kos; hobõsõkõisi lehekese 
oĺ lit‿tuld `saanuʔ Se Kos 

hobõsõ/nisa kuhikmürkel hobõsõnisaʔ ommaʔ ni piḱ äʔ, omma höö-
rigun‿ nigu taa lu t, `õkva mis pudõli `otsa panõ ja `sääntsek‿ 
`korp likadsõʔ Vas -raud hobuseraud hobõsõ ravval om kümme 
`mulku Se -riistaʔ pl hobuserakmed hobõsõ riistap‿`pań ti `kun-
gusõ ̀ otsa Vas Pul -truĺ l reherull kuk‿kesväʔ oĺ liʔ hannudsõʔ, s ss 
kahriti, `laś ti hobõsõ truĺ liga üle Vas 

hohe vt `huhtma
hoi1 hoi hoid saamatu inimene, logard kes maal oĺ l sääne hoi vai sii-

dividäjä, t  d maa`poiś si kutsuti loro ja hojo Vas
hoi2  hoi hoid kangapool, kääv hoi [ma] pań ni  solokahe Vas Pul 
hoimanõ hoimadsõ hoimast uimane hüdseh‿`h  hksi ahoh, t   vin-

guga [ma] jäi hoimatsõss Rõu; pää om pisu nigu hoimanõ Rõu; 
lumõmääts oĺ l nii kõva, et Eedukõsõ lei hoimatsõss Vas

hoimussõhe uimaseks t   hüdse karm ai mu hoimussõhe, võ t `mõis-
tusõ pääst ärʔ Rõu 

`hoitma `hoitaʔ hoit hoi  hoia 1. hoidma, säästlikult kasutama, säili-
tama tinav`aaś ta talvõl es mõistak‿`kuigi liha `hoitaʔ, lepet‿taĺ v 
oĺ l Rõu; anna no taa raha muk‿kätte `hoitaʔ Vas; piäss tä (sai) sul 
arh‿haĺ litõdama, s ss tõõnõkõrd ei hoiaʔ Vas; eś s [ma] hoiõ rah-
ha nigu `kopkass lä s pioh hämmess Vas; t   esä oĺ l sääne `väega 
ń aro, hoi  (koonerdas) ̀ väegaʔ Vas Pul; mull om eś s ka  sia pääp  ĺ  
süĺ diss hoiõt Vas Pul; mul om parhilla ü s paaŕ  `kiń dit alalõ, t  d 
hoiat nigu mälehtüsess  nnõ Vas Pus; iiba `hoitmine ka olõ õih‿hüä 
Vas; veri hoiõti `suurma vorstõss Vas U; kaǵ a vanam  ś s om `haigõ, 
puhetõ pääle vaia `hoita rahakõist Se S; `leibä olõ õi mäŕ k tetäʔ, 
a mäŕ k om `leibä `hoitaʔ Se Kos; [sa] hoiaʔ ho  `aaś tak vai ka s, 
keldoʔ omma siss k gõ alalõ Se; [rasva]tsagimakõnõ hoiõti `puh-
takõnõ Se 2. kalliks pidama t   la s hoit inäbä immä, kellele `hirmu 
annaʔ Rõu V; kiä ̀ kassõ hoit, t   hoit hobõst kah Vas; Lindakõnõ hoit 

`hoitma
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minno ku umma immä Vas 3. kellegi eest hoolitsema; järele vaatama, 
valvama tuli taha ait‿tuhń akut, la s `laiska `hoitjat Vas Pus; `la si 
hoi  tä ni armõtohe Vas; üt´sik lat´s, taad hoiõtass ku munna Vas; 
mu last olõ õs `hoitmist (ei pidanud hoidma) Vas; hällüldä mõista as 
`kuigi last `hoitaʔ Vas Pul; Liiso oĺ l kivi`möldre man last `hoitmah 
Vas Pul; poig oĺ l seenik‿koto `hoitmah ku ma esih‿`haigõmajah oĺ li 
Vas; Reoli  sura oĺ liʔ iks kodo`hoitjass v  t Vas; ku om elläi `höste 
joonõh hoiõt, om liha`tõrdok‿ka tävveʔ Se; ku ilosahe ja `ausahe ma 
hoiõ uma latsõʔ Se P; üt´s läś knaań õ oĺ l, s ss tu ̬u̬ võ t külä kaŕ a 
`hoitaʔ Se Kos; maama iks hoit hü vi `lehmi, latsutass Laigassit  
Se 4. kaitsma, varjama eis‿saap‿`piḱ se   st `hoitaʔ Rõu; paŕ õmb um 
`hoitak‿ku ohadaʔ Rõu V; väega `hiiri   st piät `hoitma, ku midä sää-
nest raha`kraami um Vas; jummaĺ  hoiat‿toda näiot, kiä joodikõlõ 
lätt mehele Se 5. mingis kohas või olukorras olla laskma, sundima 
egam‿ma eih‿`häüstäʔ, ma hoia hinnäst tagasi Rõu V; ma hoiõ ligi 
`saina, ku t   räüsäsado tuĺ l Vas; `tõisi  sü südi, a esiʔ `hindä 
hoiõ kõrvalõ Vas 6. toitma, ülal pidama `minkat‿ siah‿`hoitnuʔ, ku 
`ś ooklah käünü es Vas Pul; ` siakõsõ  [ta] hoi  piimä ja l ś sigaʔ Vas 
Pul 7. jahmatust, kohkumist väljendavas hüüatuses s ss ta ossõń d ni 
rumalahe et ̀ hoitkuʔ Vas; milless siss sitasi ik hurahta aiʔ, m nikõrd 
tege `sääntse hurahhusõ ku `hoitkuʔ Vas Pul; jummaĺ  hoiak‿kas 
seräknit olõ õi üteh, latsõt‿tuld teku uiʔ Se 

`hoituma `hoitudaʔ hoiuss `hoitu säilima varahhitsõmba ubinaʔ ku üle 
`vaĺ misõʔ, n  ʔ inäp ei hoiuʔ Vas; `salp  ·trega hoiuss liha kav-
võmbide Vas U; rasvalõ `pań ti s  l `sisse, siss `hoitu, muido `hoi-
tunu us Vas; kup‿poḿ m satass, siss om k iḱ  läbi, a tulõ   st k iḱ  
hoiuss Se Kos 

hojo hojo hojot logard kes maal oĺ l sääne hoi vai siidividäjä, t  d 
maa`poiś si kutsuti loro ja hojo Vas; t   käü ku vana hojo, hojo 
iks om sääne heigotsõpakõnõ Vas; vana hojo poisitüḱ k, käü `  se 
`tü rikka man Vas 

hojotam(m)a hojotaʔ hojotass hojo  rumalusi tegema taa tüḱ iss hojo-
tamma, l   `laulu küllä piteh ja käü `  se `tü rikka man Vas Pul; 
vana hojo poisitüḱ k `heikõllõss ja hojotass Vas 

hola/laul ilmalik laul, lorilaul olõ õiv‿v  l `õigõ kaadsa`kań dja, 
ak‿kaeh‿holalauluʔ omma`seĺ geʔ Rõu; `määń tsiid `laula sat‿tahat, 
noid ma loe, hola`laula, tsõõri`laula ja `k iki Vas Pul 

hoobiss täiesti, hoopis  vana aig iks oĺ l `tõistõ hoobiss Rõu; timä 
sada kuuś kümmend hoobiss olõ õiʔ, a `piakõsõ külʔ Rõu; hoobiss 

`hoituma
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vanast oĺ l ̀ antu hõpõ raha käe ̀ vaɫgusõss Rõu V; hoobiss vanast 
te ti `lau si, `pań ti piń giʔ alaʔ, lavvap‿pääle Rõu V; kaadsaʔ olõ 
õs hoobiss piso `vaɫgõʔ, a `vaɫgõ iks oĺ liʔ Vas; s ss tuĺ l pääle 
t   suuŕ  roṕ in ja suuŕ  sõda, s ss tallati ś aksakõnõ hoobiss `jaɫgu 
ala Vas Pul; latsõ `riś tmise vesi  ks valõta õs hoobiss `maalõ Se 
Kos 

hooda hooda hoodat  tahtmine, himu vanast es piäk‿`k  li minemä, 
s ss kiä esiʔ lä s, lä s umma hoodat Se; teku õit‿t  d, taha ai 
midägiʔ, olõ õi hoodat  Se Kos 

hood́s lehma kutsumishüüd hoo s hoo s lehmäkene, `lehmä kutsuti 
`j  ma Rõu 

hoolikanõ hoolikadsõ ~ hoolikatsõ hoolikast hoolikas meil oĺ l satu tu-
handiid [raha], m  h‿hoolikatsõ oĺ liʔ Rõu V| Vrd hoolõline

hoolitsama hoolidaʔ ~ hoolitsaʔ hoolitsass hooli s hoolt kandma, hoo-
litsema; muretsema ma hoolidsa `väega eläjiid Rõu; nii hoolidsi 
`hindälle rahakopikat Se Kos

hoolõ- hoole-, hoolas kes hoolõinemise ommaʔ, n  s‿saavak‿k igih 
elläʔ Vas U; t  m  ś s mass (on väärt) tiń gä, hoolõm  ś s ka s Vas U   

hoolõdu hoolõdu hoolõdut hooletu, lohakas ku t  d ei t  , siss olt 
(oled) hoolõdu ja laisk Rõu; ku ma siiät‿tuĺ li, siss oĺ l k iḱ  `väega 
hoolõdu Vas 

hoolõline hoolõlitse hoolõlist hoolikas imä oĺ l `väega hoolõline inemi-
ne Se| Vrd hoolikanõ 

hoolõtohe hooletusse soet‿t  d `päĺ vväki, koh om m ni lammass 
hoolõtohe jäet Vas Pul 

hoonõh ~ hoonõʔ `h  nõ hoonõht hoone, ehitis raha oĺ l pant `h  nõ 
põrmadu alaʔ Rõu; ma näe es timäl üttegi muud hoonõht ollõv ku 
tarõ Vas; Miili hii  uma pini kohe `h  nõhe kiń niʔ Vas; `h  nõk‿ka 
jo lagovasõʔ arʔ Vas Pul; roiduss piń itüḱ k, käü `h  nit pite ja roit 
Vas; säidse hoonõht `paĺ li rehe man Vas Pul; mäel `h  nidõ man 
oĺ lit‿ siaʔ ja eläjäʔ Vas 

hopõń  ~ hobõnõ hobõsõ hobõst hobune`niitü eit‿t  d, kost hopõń  
läbi käve Rõu; n  ŕ  hobõnõ, kolmõ `aaś tanõ Rõu; taa meil hoit 
hobõsiid, ś ukutass ja häälitsäss Rõu; meil oĺ l katõ hobõsõ kruń t 
Rõu; hobõsõ ruih, rattaʔ, regi, hobõsõ seim, k iḱ  ̀ ań ti kolhoo·silõ 
Rõu V; laisk um `la siga naań õ ja uĺ l um hobõsõldam‿m  ś s Rõu; 
kiä `kassõ hoit, t   hoit hobõst kah Vas; haavat hopõń  oĺ l   h 
Vas;  meheveli jäi vallamaja mano hobõsõgaʔ Vas Pul; hobõ-
sil `laś ti pühäbä puhadaʔ Vas U; hobõsõ kao  arʔ, tuĺ l ilma 

hopõn
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hobõsõldak‿kodo Vas; esä `aigu oĺ l k gõ t   `öü sih `käümine, 
katõl küläl oĺ l ü s `öü si pla s võet ja lä sik‿k iḱ  uḿ mi hobõs-
tõga õdagu Vas Pus; hopõń  v   seeh  sipõĺ  Vas Pul; hobõsõ `pań ti 
raudkaḿ mitsõhe, `vaŕ git oĺ l paĺ lo Vas U; esä lä s iks `vannuh 
hobõsõgaʔ (hobuse ja vankriga), imä tõõsõlp  l t  d jalagaʔ Vas 
Pul; `vaɫgõ hobõsõ`luukõnõ oĺ l, siss sõi  siist `m  dä Vas; pero 
hopõń  pill `persegaʔ Vas Pul; meil oĺ l hüä hobõnõ,  akk hobõnõ 
Se Sa; hobõsil kuldkelläk‿kah k iḱ  pääl, kulladsõ ravvak‿k iḱ  
jalah Se; hopõń  lei pakko Se Kos; virgal hobõsõl jalah‿hanguh, 
laisal iho säläh Se Kos; ka s `tuń ni või eih‿hobõsõlõ `andaj‿juvva 
eik‿`kaaru ku hopõń  hämm om ja kost sõidust tuĺ l Se Kos; iɫɫoś s 
oĺ l külʔ ku hobõstõgak‿`keĺ liga sõidõti Se Ts; esäl oĺ l üts vana 
hobõsõpalakõnõ Se L; latsõ `aiva hobõsit `nurmõ Se Ja 

horka horka horkat truubi suitsuluuk võõdõti horka uś s vaɫɫalõ Se 
`horkvallaʔ kohevil mul taa jaḱ k um `horkvallaʔ, siss eis‿saak‿kihu-

lasõm‿mano Rõu 
hoŕ ss hoŕ su `hoŕ ssu lohakas olõ ma muido nii hoŕ ss ku ma olõ, a 

söögiaś aʔ ummam‿mul `puhtaʔ Rõu 
`hospodikõnõ imestushüüatus: jumalukene `hospodikõnõ, `taivakõnõ, 

kas n  r‿rahaldaʔ ommaʔ Se; `hospodikõnõ, [ma olen] katõsaküm-
mend säidse, `katsass pääl! Se 

hot́ kas või ho  seosama maja [ta] teḱ k arʔ, a raha `kopkat võta as Vas; 
[sa] hoiaʔ ho  `aaś tak vai ka s, keldoʔ omma siss k gõ alalõ Se; 
ho  ti minno sõimakõ vai `kitkek‿kaʔ, maʔ eik‿kuulõʔ Se  

hot́s kas või ho s koɫmõst päävästki rekistee·riʔ ärʔ, s ss olt (oled)  ks 
riś tiinemine Se Kos 

huba huba hupa  pude, rabe sügüsene iä ollõv `väega huba Vas Pul; 
m nikõrd saa sõir sääne huba, ei olõ nii hüä Vas Pus; ränine puu 
om kõrrõ vai huba Vas Pus 

hubisam(m)a hubistaʔ hubisass hubisi värelema, võbisema s  rd 
`paĺ li ku hubisass Rõu; siss ku sügüse piḱ äʔ   ʔ ja k iḱ  hubisass 
ja habisass, siss joht taha ais‿ siih elläʔ Se 

hubsahham(m)a hubsahtaʔ hubsahhass hubsahti lahvatama tuli hub-
sahti inne, nii oĺ l laeh Vas 

hubsahtum(m)a hubsahtudaʔ hubsahtuss hubsahtu lahvatama tuli 
hubsahtu paɫama Rõu V 

hud́o hu o  hu ot vilets, halb; saamatu saa õit‿taast hu ust `õigõt 
adram  st Rõu; vanam  ś s üteĺ : oo, hu o m  ĺ , hu o k  ĺ , säänest 
kaŕ ust mat‿`tihka aik‿kodogi viiäʔ Se Kos 

horka

Võru sõnaraamat.indd   96Võru sõnaraamat.indd   96 9/22/2011   9:36:34 PM9/22/2011   9:36:34 PM



97

hud́sahhutma hu sahhutaʔ hu sahhut hu sahhu  korraks peleta-
ma, kõssitama odo·t, ma hu sahhuta naid kannu kah Rõu V 

hud́satama hu sataʔ hu satass hu sa  sundima, utsitama ma 
minev`aaś taga hu sadi, et naka no taad `haina jo `niitmä Rõu

huhmõŕ  `huhmrõ huhmõrd uhmer kesväp‿`pań ti `huhmrõhe, s ss 
`kirvõ `kuudidõgak‿kahriti, s ss tuulutõdi ärt‿t   sõkõĺ , s ss 
`pań ti `huhmrõhe tagasi Rõu;  huhmõŕ  oĺ l iks terä `surbuʔ Vas; 
kesväp‿`pań ti `huhmrõhe, sääl surbuti kesvä k  ŕ  ja u aku mant 
arʔ Vas Pul; kań õbis‿ surbuti `huhmrõh ärʔ, sai `kruuś li Vas Pul; 
kań õbi [ma] suŕ bi arʔ `huhmrõh, tei jauhast Se Ja; kaarak‿kahriti 
`huhmrõh, `peḱ liga pesseti `huhmrõh, koorõt‿tuĺ li ärk‿külest 
suurõmbalt Se

`huhtma `huhtaʔ huht huh  huha 1. loputama `mitmõ `v  ga [sa] 
huhat‿t  d `täŕ klüst Rõu; paŕ õmb õdagunõ `huhtmine ku hummo-
gunõ ̀ nühḱ mine Rõu V; ma hohe napuʔ v  hn ̀ puhtass, rai ̀ ka skiʔ 
Rõu V;  utõti utõti nikavva ku `peḱ li sai kesvä `k  riga kokko, s ss 
sõgla pääl huheti ärʔ Se V| Vrd `uhtma 2. nüpeldama võik‿ku ta 
k  l (surm) kätte saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ Se Kos 

`huhtsam(m)a huhastaʔ `huhtsass huhaś s ~ `huhtsõm(m)a huhastaʔ 
`huhtsõss huhaś s kergelt pesema, loputama veidü pereht, vei-
dü `huhtsamist Rõu; ma `huhtsa seo ruvvakausi ka arʔ Rõu; ma 
`huhtsõ inne, ega ma es mõsõʔ Rõu V; t   `huhtsass uja veerehn 
`mõsku Rõu; naat‿tulõva v  l ärʔ huhastaʔ, naap‿piimä anomaʔ Vas; 
no huhastass  arʔ inne anomaʔ Vas; kiroda saʔ, küll ma `huhtsõ 
neol‿`luidsa arʔ Se  

huhuu·  öökulli häälitsus: uhuu kakk laul `  se, lask iks huhuu· huhuu· 
Vas Pus 

hukah raisus; katki, korrast ära maś sin om hukah Vas; pää om mul hu-
kah, taa aja hallu Vas 

hukka katki; raisku; surma m ni `aaś tak lä s vihma läbi vili hukka, 
m ni `aaś tak põvva läbi Rõu; nüś sigu piip oĺ l `mõskmadaʔ, sel-
le lä s piim hukka Rõu; kaek‿ku inemine lask `hindä hukka Vas; 
ku [sa] veideb `s  la paat (paned), lätt liha käest hukka Vas Pul; 
eit‿tulõ `puś si, `olkõm‿mu ing miataht, kas lä s maś sin hukka vai 
mia om Vas; talvõss `pań ti `kaaru `sisse sõiraʔ, sääl lää äs hukka 
Vas; mint‿tiiä, kes `akna hukka lei Se; inemise saa as hukka, a elo 
`paĺ li ärʔ Se Kos 

hukkama hukadaʔ hukkass hukaś s rikkuma, raiskama vanast, ku 
käś sigap‿`peś ti, s ss hukka as `olgõ Se Kos; iḿ mist või‿i tappa, ku 
ta `pahru `otsõ, siss hukkat liha arʔ Se 

hukkama
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hukk/surm vägivaldne surm ̀ tü rik oĺ l last, t   lä s hukk`surma, upu  
`hindä k   tävvega `Vaś kna `järve Rõu; mehes‿sai hukk`surma, 
tapõti s ah Vas 

hulga palju hulga ̀ maaś kit oĺ l istutõt Rõu V; ̀ äestämisega tuĺ l hulga 
vihma`vaklu `vällä Vas; la s naarutass ka hulga inemiisi ärʔ Vas 
Pul; t   tohraś s ś aal võssa pite hulga `aigu Vas Pus

hulgahna hulgakesi hulgahna oĺ l ruttu ja pia k iḱ  tett Vas Pul; nimäʔ 
oĺ lih‿hulgahnak‿kotoh Vas Pul; hulgahna k iḱ  sääl `keträseʔ Se Va

hulguss hulgusõ hulgust  hulgus taa Maasik um vana hulguss jaj‿joosik 
Rõu; üt´s hulguss `eĺ li ś aal naidõ talla pu̬u̬l Se A 

huligaa·ninõ huligaa·nidsõ huligaa·nist huligaanne t   oĺ l sääne 
huligaa·ninõ olnuʔ `hinnele Vas 

hulk hulga `hulka suur kogus, hulk Laa sil um jo `hulka `aigo maa-
mullah `maatuʔ Rõu; hulk pereht oĺ l, olõ õs kost võtta rahha Vas; 
siss tuĺ l [poiss]`kihlätsegaʔ, siss oĺ l jo hulga `rahvagaʔ Se Pod  

`hulkappa rohkem järve `v  rde om tast iks paĺ lo`hulkappa maad Vas 
Pul

`huĺ kma `huĺ kiʔ huĺ k `hulke  huĺ gi  hulkuma  sirgu minegi ja tulõgi 
`aigu ka eiv‿võiʔ last võõrutaʔ, s ss saa `ilma pite `huĺ kja Rõu; 
lubata aiʔ latsõl küĺ li piteh `huĺ kma minnäʔ Vas; vanast poi-
sik‿kävek‿k   `huĺ kih Vas 

hull hullu `hullu pöörane; jube veli es usuʔ, üteĺ : ajagu‿ih‿`hullu jut-
tu Rõu V; vanast oĺ l `taplõmine hull Vas; kõtuhädä om hullõmb 
hädä, taa piä eir‿rahu Vas; üldäss, et `prantsuss om hull hädä Vas; 
t   edimäne `soɫdań n, t   oĺ l k gõ hullõb Vas Pul; vanast oĺ l 
 ks hull aig Vas Pul; mudalanõ om iks hullõmb ku kiholanõ Vas; 
`s agal‿ lä siʔ inemiseh‿hullõmbass, `süändüv‿v  l Vas; naa alamba 
ommah‿hullõmbak‿ku t   pääots `omgiʔ Vas Pul; lu ik om `v  ralõ 
huɫɫ Se; kulõ itse naaś õkõnõ,  ś oo vü̬ü̬ku damine om hullõmb ku 
matõma·tika Se 

`hullama hulladaʔ `hullass hullaś s vallatlema, hullama latsõ iks 
`huĺ ssim‿mis `huĺ ssiʔ Vas; huulõ`väŕ mmisest saa aik‿kelle midägiʔ, 
t    nnõ `poissagah‿hulladaʔ Se Kos

`hulluss `hullusõ `hullust rumalus; hullus Miili, mis sa nii`viisi 
võ it‿t   `hullusõ üless (teatasid vana asja ametivõimudele) Rõu 
V| Vrd `uĺ luss

hullõmbahe hullemini `päitse ärv‿vaś siduʔ, eis‿saaʔ [lahti], ja sääl 
`räḿ nüʔ, `räḿ nüʔ, lätt hullõmbahe v  l [segamini] Vas Pus 

huĺ otam(m)a huĺ otaʔ huĺ otass huĺ o  hunti peletama, hurjutama saja-
rahvass lä s sutt takah ajama ja huĺ otamma Se 

hukk/surm
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huĺ u hundi peletamishüüd ku sutt `haetass, s ss tänitedäss: huĺ u, huĺ u 
Rõu V

hummaĺ  humala humalat humal mul oĺ l vanast paĺ lo humaliid Rõu 
V; üless `ketrass, üless `metrass, lätt `otsa, l   muna? - hummaĺ  
Vas Pul 

hummog ~  hummok hummogu hummogut hommik esä üteĺ  iks hum-
mugu, ku üless tuĺ l, et mat‿`tõmba kaadsas‿`s  rde Rõu; ütegi 
pühäbä hummogu es jätät‿tiä jutust lugõmallaʔ Vas Pul; mu imä ka 
lä s hummogu jaɫagak‿kerikohe Vas Pul; t   olõ õs pohetõlinegiʔ, 
kiä tulõgigaʔ hummoguss jäi Vas Pul; `väegak‿külm hummog Vas 
Pul; [ma] keedi iks k iḱ  hummog `s  ki Vas; õdagu iks  [ma] 
ärm‿maid´si saia kah, käŕ si is `  tma hummoguniʔ Vas Pul; mullõ 
om ̀ eś ki hummogu t   tetä ant Vas Pul; k igil oĺ l rahu pühäbä hum-
mogu Vas; ̀ kapstit istutõdass õdagusspoolõ, istutõda aih‿hummogu 
Vas Pul; siin olõt ku `ah sima pääl, `autol‿`lindasõs‿siiäs‿sinnäʔ, 
inemise `seŕ käse hummogust õdaguniʔ Vas Pul; m  ś s muidugu 
`maurass hummogust õdaguniʔ Vas Pul; pühi hummok Se; hummok 
om targõp õdakut Se Kos; ku pühäbä hummog tuĺ l, siss oĺ l k igil 
`väegah‿hüä Se; ku [lehm] kaŕ ast `maahha jääss, siss tõõsõ hum-
mogu om [perenaine] varahhappa hoolõh Se Kos

hummogidõ hommikuti maa oĺ l külmänü hummogidõ Rõu V; ma oĺ li 
hummogidõ kaŕ ah Vas Pus 

hummogudi hommikuti `kaegõ iks hummogudi üle lävegiʔ minno kah 
Vas Pul 

hummogult hommikul, hommikuti [sa] j   jo edeotsan uma kruuś  
kust hummugult ilma jüväldäʔ Rõu; varahhappa hiideti õdagult 
magama, hummogult `varra `tuĺ ti üless Se Kos; imä tuĺ l säń gü 
`v  rde hummogult kell kolʔ ai ülest Se Kos; m  l‿lä si hummogult 
`t  hhü ärʔ Se Kos; õdagult [ma] pań ni kohetusõ `hapnõma,    
hapaś s, hummogult jo `arki kaś ti leevä Se Kos; hummogult siss 
ḱ ulʔ `varra `ań ti süvväʔ Se Kos

hummogunõ hummogutsõ hummogust hommikune; hommikupool-
ne hummogunõ jüvä lätt `jalgu `sisse Rõu H; paŕ õmb õdagunõ 
`huhtmine ku hummogunõ `nühḱ mine Rõu V; hummogutsõl   l 
oĺ l t   palamine Vas Pul; ku õdagunõ ago kistuss arʔ, hummo-
gunõ nakass `paistma Vas 

hummoguss/poolõ hommikupoolikul üte `lõunavahe [ma] kaarsõ, 
tõõsõ `lõunavahe `ke rsi ja ise, hummogusspoolõ jälk‿koi Vas Pul

hummok vt hummog  

hummok
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hummuguss/pu̬u̬ĺ  hommikupoolik la sil tuĺ l `õkva kun‿nisahõla pää-
le, noh‿hiń k k iḱ  hummugussp  ĺ  sääl Rõu 

hummõń  homme ku kikaś s õdagu oŕ sil kiŕ g, siss um hummõń  tõõnõ 
ilm Rõu; olõ õis‿`sääntsel ajol hummõnit `  taʔ, ku jo sõda säläh 
om Vas Pul; m  t‿tulõ hummõń  tagasi Vas 

hunahhama hunahtaʔ hunahhass  hunahti undama kõrvaʔ hunahhasõʔ 
Vas 

hunama hunnaʔ ~ hunadaʔ hunna hunasi undama kõrvuh hunna mul 
k gõ Vas Pul 

hundameń t hundameń di hundameń  i 1. vundament inne minnu olõ õs 
hundameń  i, s ss oĺ lim‿ muldhirreʔ Vas 2. särgi alaosa `haḿ mil 
oĺ liʔ hundameń dik‿ka all, n   oĺ lip‿`pakladsõʔ Rõu 

hunisam(m)a hunistaʔ hunisass hunisi undama pää hunisass t  st 
saaniʔ, ku [ma] `maahha sattõ ja pää arp‿peś si Vas 

huń n huń ni `huń ni vurr `varba mugu `lõiksi jalglavva pääl ja voḱ k 
linnaś s `ümbrek‿ku huń n Rõu 

huń nih purjus väüm  ś s ku huń nih om, siss hilestäss minno Vas Pul
hura  hurraa vanast eleti nigu `vaesõl viiel. a nüüd elätäss huragaʔ, om 

nigu ü s hura inne Vas U  
hurahhuss hurahhusõ hurahhust vuratus täl om eś s maś sin, ü s hu-

rahhuss inne, nii om siih Vas Pul; milless siss sitasi ik hurahta 
aiʔ, m nikõrd tege `sääntse hurahhusõ ku `hoitkuʔ Vas Pul 

hurahtam(m)a hurahtaʔ hurahtass hurah  vuratama milless siss 
sitasi ik hurahta aiʔ Vas Pul

huŕ dsik huŕ dsigu huŕ dsikut hurtsik perämäne huŕ dsik Vas 
hurgat́s hurga si hurga sit linamasin hurga s oĺ l ̀ trullõga linamaś sin, 

vändäga oĺ l aiaʔ Vas 
hurisama huristaʔ hurisass hurisi urisema pini hurisass, tiiäk‿kiä tulõ 

Rõu 
hurm hurma `hurma uim; oim kala liigutass `hurma Rõu V; t   naań õ 

oĺ l rahulik, es liigudaʔ `hurmagiʔ (ei teinud ühtki liigutust) Rõu V
huŕ r huŕ ri `huŕ ri vurr(kann) tuulõ keeriss `haardnu t   `poiskõsõ üless 

ja t   lännü nigu huŕ r üle noidõ elektri `korgõ`pingõ `traatõ Vas Pus 
huŕ rin hurina hurinat vurin ao tullõh ommaj‿jo `kärbläse üleväh, 

`laskvaʔ nigu huŕrin Vas Pul
huŕ sla huŕ sla huŕ slat laiskvorst papal oĺ l t   `väega kõrrah, a m nõh 

paigah nigu huŕ slaʔ eläseʔ Vas Pus
husahtam(m)a husahtaʔ husaht husah   susisema ma lä si `umma 

s  hhu `maŕ ja ja kuulõ, et ü s tege nigu husah  ja kae, huś s Vas U 

hummuguss/pu̬u̬ĺ 
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husisamma husistaʔ husisass husisi teatud häält tegema s ss [vasi-
kas] aja  `häüssä n nast `vällä ja husisass (suhiseb) Rõu; `t  ridõ 
puiõgat‿tuli husisass (visiseb), aja puiõ seest vett `vällä Vas Pul

huś s huś si `huś si uss, rästik tuvaguleh  oĺ l latsõlõ mano `pantu, et 
s ss lää eih‿huś sim‿mano Rõu V; sääne räbästik s   oĺ l, `hussõ 
oĺ l Rõu; ma viglaga tsuŕ mõ `huś si Rõu V; ku a `saibahe `pań ti 
turvass, muidu huś s lätt saivast pite `taivahe Rõu H; t   huś s 
oĺ l kusi`kuklaisil nii ärs‿s  d, et luuʔ oĺ liʔ jäänüʔ Vas; huś sit‿-
 si  ristäsek‿kut‿ sirguʔ kõlgusõ veere all Vas Pul; huś si `määtüss 
`väega haiś , ku huś s mädänemmä lä s Vas Pul; huś s `n  ldev eś s 
umap‿pujak‿ka ärʔ, ku sünnüseʔ Vas Pul; huś s oĺ l puiõ ala lännüʔ 
Vas; paĺ lo `hussõ oĺ l, s ss toheki is `paĺ ja jalaga ollaʔ Vas; Tiiu 
kikka pań d huś s ärʔ Vas Pul; kiidsuʔ oĺ liʔ nigu huś siʔ Vas; huś si 
pant om hirmuss Vas Pul; Mintka üteĺ : ku täl taa huś si pant, s ss 
[ma]`julgõhe `mõtlõ, et taa saa `tervess jälʔ Vas U; huś s pań d arʔ 
jala Se Kov; huś s ai ka s ̀ nõkla suust ̀ vällä, m  ś s üteĺ , et kaes‿ś oo 
om katõ nõglaga huś s v  l Se; sivvuhädä om ku la s `siĺ miga k   
`käändless, ülest kaess ja k  lt aja `vällä, jah, nigu huś s Se  

hussa hassa ”hoolimatult” susi tege s   pääl hussa hassa, inemine as-
tuss `hillä `tassa Rõu H

huś si/`määtüss -määtüse -määtüst arstirohi (pudelisse piirituse sisse 
aetud elus uss) huś si `määtüss `väega haiś , ku huś s mädänemmä 
lä s Vas Pul  

huś si/s naʔ nõidussõnad ussihammustuse ravimiseks Maril olnu huś si 
s naʔ Vas U -viin viinast ja surmatud ussist valmistatud leotis (lii-
geste määrimiseks) mul käsi haĺ t, mullõ ka ań d t  d huś si `viina 
Vas

`hussuma `hussudaʔ `hussuss `hussu vaevaliselt põlema, visisema 
m nikõrd tuli paɫa õiʔ, siss muidugu `hussuss  nnõ Rõu; `tungliid 
`hussu v  l Rõu V; ku `t  rõl‿ lepä ahoh, s ss `hussuss, n  t‿tegevä 
`savvu Vas 

hussutam(m)a hussutaʔ hussutass hussu  väikesel tulel keetma, 
sussitama ah sa jummaĺ , k iḱ  taĺ v [ma] hussudi taad `kiislat Rõu

hu̬u̬g h   `h  gu hoog räüss peś s k iḱ  pisa ja pinna, tuuĺ  ań d `h  gu 
takast Rõu V

hu̬u̬/habak hobuse peakott, torp poig, mint‿t  k‿kõlgussõst vaja otsast 
h  habak Vas

huuĺ  huulõ huult huul t   oĺ l ilodu, t   must j  ń  huulõ pääl Rõu 
V; üt´s mehine oĺ l `õkvat‿tsusanuh‿huulõ `sisse Rõu; uaʔ 

huuĺ 
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ummap‿paksu koorõgaʔ, n  l‿lüllüdä `vällä n  k‿koorõʔ, lasõ 
huulõkolgast `vällä Rõu; m ni `säädless uḿ mi `huuli, et kuiss iks 
ilosap om Vas Pul; [pilaku] otsah oĺ l ravvast tett `säändene nigu 
naaʔ noh huulõʔ  nnõ vai Vas Pus; suurõh‿huulõs‿sooś ti süvväʔ, 
`p  nüh‿huulõp‿`perse lakkuʔ Vas Pus; huulõ `väŕ mmisest saa 
aik‿kelle midägiʔ, t    nnõ `poissagah‿hulladaʔ Se Kos; huuĺ  sai 
hämm, k  ĺ  saa as hämmgiʔ Se Kos  

hu̬u̬ĺ  hoolõ h  lt hool, mure; hoolitsus, järelevalve s  rd `paĺ li ku hu-
bisass, `oĺ ti iks hoolõhn, et k iḱ  üteliste ärp‿palass Rõu; olõ õs 
`kiäki h  lt t  d essä Rõu V; ak‿koess ma lää vai kink `h  ldõ 
ma jää? Vas; latsõʔ ummam‿mu   st kah hoolõh ja abiss k gõ Vas; 
esä oĺ l k gõ `t  ga `väega hoolõh Vas; mu `h  ldõ uś k m  p‿ 
perem  ś s k iḱ  `taĺ tusõʔ Vas Pul; ku [lehm] kaŕ ast `maahha jääss, 
siss tõõsõ hummogu om [perenaine] varahhappa hoolõh Se Kos; 
liinah liinah  ĺ , maal maah  ĺ  Se Kos 

huulits huulidsa ~ huulidsõ huulitsat tänav kaĺ liss `auto, jätä 
nok‿kohe huulidsa pääle Vas; koh huulitsah sa elädeʔ Vas Pul; 
lepp liina huulitsah, taḿ m Tartu tasatsõh, juurõk‿kokko ̀ j  skvaʔ, 
ladvak‿kokko langõhhusõʔ? - pruu  Võrost, kosilanõ Tartust Vas 
Pul; egass liinah huulidsõ pääl olõp‿püve pessä Vas Pus; sõda 
tuĺ l huulitsit piteh, `aidu piteh Se Kos; liinah ommah‿huulidsa 
höölädüʔ, tamalat‿taḿ biduʔ Se Kos 

`hu̬u̬ĺ ma ̀ h  liʔ h  ĺ  ̀ h  le hooli hoolima kas t  h‿hoolit taast ̀ kiislast 
ka kiä? Vas; ma inäp naist pildest hooli is Vas Pul 

huulõkõnõ dem < huuĺ  noorõʔ ajavak‿ku rakõsõp‿pähä, `väŕ m-
väk‿küüd se keseʔ, `väŕ mvä huulõkõsõʔ Se Kos 

hu̬u̬/nisa kevadkogrits; kuhikmürkel t   poodist oś t noid h  nissu 
Vas; h  nisaʔ ommal‿lajaʔ, `väega hääʔ, a piät  inne `häste `k  tmä 
h  nissu Vas 

`hu̬u̬nõkõnõ dem < hoonõh [pärast sõda] kiä ań d kelle `määntse 
`h  nõkõsõ, teḱ k t  st edimäld tarõkõsõ Se Kos

hu̬u̬ṕ  hoobi `h  pi hoop, löök ku ta Maiõlõ löönüʔ, saanum‿Mai t   
hoobi Vas 

`huupi umbropsu; asjatult, kasutult mu mehel es olõh‿`huupi üttegi last, 
k iḱ  oĺ lit‿tiiu läbi Vas Pul; mines‿sa ka sinnäv‿v  l `huupi `aigu 
`viitmä Vas Pul; sat‿tapat külh‿hinnäst `huupi taa `nõstmisegaʔ Vas 
Pul; taa olõ õiʔ ̀ huupi inemine (juhuslik), taa om ka aś aaiai Vas Pul

hu̬u̬ś  hoosõ h  st õõs, urg jänesek‿ `kaibva `h  si maa `sisse, 
hoosõm‿maa `sisse kaibõduʔ Rõu V; ega `hähnä `kiäki `h  ndõ 

hu̬u̬ĺ  
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eit‿tiiäʔ, ku ta esih‿hellü t   eiʔ Rõu; `poiskõnõ `tüḱ nüt‿taha`h  stõ 
`sisse Se| Vrd uuś 

hu̬u̬v́ hoovi `h  vi õu meil oĺ l vinne `m  du höörik h    Se 
hõbahhutma hõbahhutaʔ hõbahhut hõbahhu  ahmama võtan‿-

neos‿saia raasakõsõ ka hõbahhuta ärʔ Rõu V
hõbima hõṕ iʔ hõbi ahmima; ahnelt sisse hingama [sa] hõbi inne rut-

tu ja ruttu Rõu V; maal hõbiv‿`väŕ skit `õhku, tahn süvvä eit‿-
tahakiʔ Rõu 

hõbõhhõnõ hõbõhhõtsõ hõbõhhõst hõbedane hõbõhhõnõ keṕ p, kul-
lanõ nupp?- rüä kõŕ s Se; hõbõhhõtsõʔ aia poś tiʔ, `väega illoś s 
maja Se Kos| Vrd hõpõnõ 

hõdrass `hõtra hõdrast habras, õrn `hõtra nisakõsõ ummak‿kah [leh-
mal] Rõu V

hõel hõela `hõela halb, vilets; õel vana hõel mehetüḱ k oĺ l Rõu; no 
hõel iks oĺ l s  ḱ , `väega kitetäv es olõʔ es Vas 

`hõelaste viletsalt `hõelaste `s  di Rõu 
hõhadaʔ vt `h  hkama
hõhv hõhva `hõhva lehmmullikas, õhv edimäne `aaś tak um vasik, 

tõõnõ `aaś tak um hõhv Rõu V; t   uś s `kaaldu hõhvalõ pääle 
Rõu V; täl oĺ l lehm ja hõhv ja  siga Rõu V; meil ka tapõti ega 
`aaś taga iks hõhv vai lehm tsuvva naha peräst Vas; hõhv kabla ot-
sah `kargõllõss ja r  ḱ  Vas Pul; `tõprakaŕ ah oĺ lil‿lehmäʔ, puĺ liʔ, 
häräʔ, vasigõʔ, hõhvaʔ Vas Pus; meil oĺ l ü s must hõhv, t   `otsõ 
`s  ni Vas; hõhv oĺ l Lehti Vas Pul; hõhv ü sindä ̀ väega ̀ m  ge Se 
Sa; meil jäi ü s hõhv `haigõss Se T|Vrd õhv 

hõhvakõnõ dem < hõhv n  ŕ hõhvakõnõ, timä um harinamadaʔ Rõu; 
n  ŕ  hõhvakõnõ, vahel ku `nüsmä läät, s ss ` siunass jalagaʔ 
Rõu V; ma oś ti Plaanilt hõhvakõsõ Rõu V; mul oĺ l n  ŕ  hõh-
vakõnõ, t   oĺ l illoś s nigu ujakala Vas; `õkva silmäh om, kuiss 
t   hõhvakõnõ laudast tullõh `mäń ge Vas Pul;  olõki ei mul leh-
mäkeist, hõhvakõnõ om Se Sa 

hõhvanõ hõhvadsõ hõhvast lehmmullika eas (kaheaastane) taa meil 
hõhvanõ lehm, edimätsel piimäl Rõu V 

hõhvildõ õhvana, õhviti taa (lehm) tuĺ l piimäle aiglehmilde, tõõnõ tuĺ l 
hõhvildõ Rõu V 

hõi hüüatus: hei äḱ ki tsõõrik sadanuk‿käest `maahha, imä hõiganu et 
hõi, `laatka lätt Vas Pul 

`hõikama hõigadaʔ `hõikass hõigaś s hüüdma, hõikama ku edimädse 
käo kuulõt, siss rapudar‿rahako ti ja `hõikaʔ: kaek‿kägo, mul raha 

`hõikama

Võru sõnaraamat.indd   103Võru sõnaraamat.indd   103 9/22/2011   9:36:35 PM9/22/2011   9:36:35 PM



104

ku rapa  Rõu; nii ai ̀ savvu ̀ sisse, et küläpoiś s tuĺ l ̀ kaema, hõigaś s: 
kas tip‿paladõʔ Rõu; ku `haigõ imäga mint (mindud), nii miń ni 
hõiganu et, toogu‿it‿ toogu‿is‿siiäj‿joht pasalõ Vas; mat‿tasaligult 
`hõiksi Vas Pul; äḱ ki tsõõrik sadanu käest `maahha, imä hõiganu 
et hõi, `laatka lätt Vas Pul; imä esä `hõikasõ ülest niʔ, ruttu ruttu, 
latsõʔ ülest Se; ku ma `hõika: paru, mis sa t  t? s ss määǵ  mullõ 
`vasta, mäḱ ätäss Se

`hõikma `hõikuʔ hõik hõiḱ  hõigu korduvalt hüüdma, hõikuma tarõhn 
eit‿tohev‿vilistäʔ, [sa] hõigut neevelikeisi kokko Rõu H; ütte `puhku 
muidugu [ta] ikk ja hõik aṕ pi Rõu; Viidrik inne kirähti, s ss nakaś s 
paarirahvast `hõikma Vas; vanast [kiriku] opõtaja hõiḱ  pää-
kooli`la si k   `rinda Vas; tütäŕ  jäi lavva nuka pääle norotama, 
tõõsõh‿hõigih‿hõigiʔ, ni es tulõki inäp üless Se 

hõim hõimo `hõimo sugulane; suguvõsa mis‿tu Juula sullõ hõim um? 
Rõu; kosilasõ hõim lä s `mõŕ sa poolõ Vas; k iḱ  hõim kutsutass 
kokko, ku ̀ puhtõʔ ommaʔ Se; mul om paĺ lo ̀ hõimo Se Pod; meil oĺ l 
`väega suuŕ  ja rikaś s hõim Se 

`hõimlanõ `hõimlasõ `hõimlast sugulane m   olõ jo k iḱ  `hõimlasõ, 
meid iks kutsutass `puhtilõ Vas 

hõimu/päiv kolmas pulmapäev vanast `peeti kol `päivä `pulmõ, kol-
mass oĺ l hõimupäiv Se

hõkõrdama hõkõrdaʔ hõkõrdass hõkõŕ d laginal naerma no hiḱ itäsej‿ ja 
hiń dsitäsej‿ja hõkõrdasõj‿ja `hiuhkõllõsõʔ Rõu; [nad] hõkõrdivaʔ 
ja `hirskõllit‿tahn terver‿ravitsussvaheʔ, a t   es `laabuk‿kohegiʔ 
Rõu H 

hõkõrdõllõma hõkõrdõllaʔ hõkõrdõllõss hõkõrdõlli pidevalt lõkerda-
ma `poiskõsõ m‿mugu hõkõrdõllivaʔ Se

hõla hõla hõlla himu latsõl tuĺ l `õkva kun‿nisahõla pääle Rõu   
hõlahhuss hõlahhusõ hõlahhust himu, igatsus täl tuĺ l ü s sääne hõlah-

huss Rõu; hõlahhuss um rõbahhõllõmine Rõu 
hõllõ hõllõ hõllõt halgas, lahe, kergesti lõhenev hõllõ puu um `joutsahe 

kasunuʔ Rõu 
hõlm hõlma ̀ hõlma (sisekohakäänetes) embus tütäŕ  lä s iks imä ̀ hõlma 

magama Vas Pul; O e võtt mu nii ilostõ `hõlma, ma nii ilosa `kas-
ka krae v   Vas Pus; vanast karati `ümbre `ts  ri, a mis not‿tetäss, 
hõlmah ja hõlmah Se 

hõĺ oma hõĺ loʔ hõĺ oss `hõĺ lo aeglaselt liikuma kae noh, hilläkeiste 
hõĺ o iks mak‿kah Vas;  siaʔ omman‿nii rammuh et hõĺ osõʔ Vas 
m ni lut́ik om nit‿ siĺ lokõnõ, et näet ku lina pääl hõĺ oss Se Kos| 
Vrd heĺ oma 

`hõikma
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`hõlpsahe hõlpsasti ma olõsi rahu, ku maʔ ni `hõlpsahe koolõsi, ku 
mum‿m  ś s Se

h ng h ngu `h ngu 1. (hingatav) õhk; hingeõhk; hingamine saa 
aih‿`h ngu haardaʔ (veidi puhata), ü s hainang iks alasi Rõu 
V; taa tulõ sääne läk´ätüss, h ngu haard kiń niʔ Rõu V; minno 
h nguga puhasnuʔ  nnõ, s ss olnum‿mar‿ra tilt maah Vas; ku 
soolikit puhastat, `puhka h ng `sisse Vas; latsõl suu `leibä täüś  
toṕ it, la s inäp saa eik‿kui hiń gädäʔ, s ss [ma] ai sõrmõ ala, s ss 
kangahhuti üless, et h ng `vällä päsess Vas; ta es saa `kuagi moo-
do pääl ollaʔ, võ t h ngu kiń niʔ Se; kussõḿ  puhuti `h ngu täüś , 
`pań ti `hernes‿`sisse Se Kos 2. lõhn nuhuda noʔ, ku hüä taal liĺ lil 
h ng um, vanast `üĺ ti k   h ng, lõhn um illanõ s na Vas Pus; 
k iḱ  tarõ h ngaś s t  d lina `s  mne `maasla`h ngu Se Kos 3. 
raas, kübe olõ õi jovvu `h ngu kah Vas; nälä `aigo `kaeti ku no 
`hindäle jüväh ng sai Vas 

h ngahhutma h ngahhutaʔ h ngahhut h ngahhu  õige pisut lisama 
[sa] võtak‿k  rt ka h ngahhutaʔ Rõu V

h ngukõnõ dem < h ng| õhk pangõ käŕbigus‿`salvõ, s ss leeväle (vil-
jale) and iks `vaihtõpääl kost t  d h ngukõist Se 

`h nkama h ngadaʔ `h nkass h ngaś s lõhnama; lehkama k iḱ  tarõ 
h ngaś s t  d lina`s  mne `maasla `h ngu Se Kos; suvõl `k  ĺ ja 
lätt `lämmäga ilotuss, nakass `h nkama Se Kos  

hõpõ hõpõ hõbõhhõt hõbe räś tik, taa sääne illuss joonikanõ om, 
`musta ja säänest hõpõ `karva Rõu; `taivahe eit‿tahetak‿`kuɫda ei 
hõbõhhõt Rõu V; ma oĺ li noorõh tervek‿ku hõpõ Vas; [ta] jauh ̀ kul-
da ni h  ŕ d hõbõhhõt Se; saanum‿mullõ taa kuld ni hõpõ ni tõld ni 
rattaʔ Se Kos

hõpõ- hõbedane, hõbe- hoobiss vanast oĺ l `antu hõpõ raha 
käe`vaɫgusõss Rõu V; hõpõ uuŕ  Vas; oĺ liva mul n   hõpõ keediʔ 
ja rahak‿küleh Se; Vaś solõ ma kumardi, et sullõ iks anna hõpõ 
`ai uma (pruutneitsi laulust) Se Kos; vanaimä oĺ l nii rikaś s, ku 
ütest salvõst `tõistõ mõõdõti hõpõ `ruublitüḱ ke `m  tmõgaʔ Se; 
sõlõ rinnah, hõpõ kraaḿ  k iḱ  Se

hõpõnõ hõpõdsõ hõpõst hõbedane timäst `kaś vi hõpõnõ puu Se| Vrd 
hõbõhhõnõ 

hõrahk hõrahka hõrahkat  ~ hõrak hõraga ~ hõragõ hõrakat  punane 
sõstar neo omma hõrahka ossaʔ  Rõu; minem‿`maŕ ju `s  mä, hõ-
ragõ omma `vaĺ miʔ Rõu; hõrakit om ja `tikrit om Vas; m ni kuts 
jaanimaŕ aʔ, m ni hõragaʔ Vas Pul

hõrahk ~ hõrak
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hõŕ il hõrila hõrilat orel ku koolihn  midägi halvastõ teit, `pań ti põĺ vilõ 
kah, hõrila man oĺ lip‿põĺ vilõ [lapsed] Rõu

hõrrõ hõrrõ hõrõhhõt  hõre, harv sari, t   oĺ l nigu sõg ĺ , t   oĺ l hõr-
rõ, `t  gas‿saŕ ati [vilja] Rõu; ka s toomõ `varba `võeti, painutõdi 
`l  ka, ja s ss vahelõ te ti nigu võrgu `taolinõ, a no ni hõrrõ Vas 
Pus; ku `ta rik hõrõhhõp külbeti, siss sai terrä inäbä Se Kos

hõrsulõ kohevil kana sulõʔ ommah‿hõrsulõ Vas 
hõrõhhusi hõredalt `p  tega ei olõh‿hätä, naa ummah‿hõrõhhusi Rõu V
`hõtra  vt hõdrass 
hõtsk hõdsu `hõtsku õõtsuv soopind, õõtsik [ta] lä s t   hõdsu pääle, 

sääl `kaś vi järve roosiʔ Vas U 
`h  hkama hõhadaʔ `h  hkass hõhaś s hõõguma hüdseh‿`h  hksi 

ahoh Rõu; jalaʔ `h  hkasõk‿`kuuma Vas; tungõĺ  hõhaś s niga-
gu paɫama lä s Vas Pul; ku sann ärk‿küttü, siss `laś ti hü sil v  l 
saistaʔ ja hõhadaʔ Vas Pul 

`h  hkum(m)a `h  hkudaʔ `h  hkuss `h  hku hõõguma ahi `pań ti 
kiń niʔ ja hüdsej‿jäiʔ `ahjo `h  hkumma Rõu 

hõõlass `h  la hõõlast rida, viirg rüäʔ `laś ti põrmadu pääle `maahha 
nii kattõ ̀ h  lahe Rõu; ̀ keś vi iks oĺ l ̀ mitmasugutsit, katõ ̀ h  laga 
(tahuga), nelä `h  lagaʔ, kuvvõ `h  laga, katõ `h õlaga n   
oĺ lij‿jämehhebäʔ Vas 

hõõrahhutma hõõrahhutaʔ hõõrahhut hõõrahhu  pisut hõõruma ku 
[ma] hõõrahhuta kõttu  nnõ, siss saa jält‿`tervess Rõu; ku mul 
käeʔ ramõhhusõ arʔ, siss siist küünärpää jakust hõõrahhuta, s ss 
tulõ joud tagasi Rõu V;  seo taht päält ärʔ hõõrahhutaʔ, taa ̀ pi sü 
eil‿ligi, taa sõg ĺ  Rõu; ma hõõrahhudi [hame] alosõga, ni oĺ l 
kirbul elo väläh Se Kos 

`h  rdma `h  rduʔ h  rd h  ŕ d hõõru ~ `h  rma `h  ruʔ hõõruma 
nok‿ka kipa silmä seehn, timä nigu h  rd Rõu; tsõõrikit hõõruti 
ütest tüḱ üst, nä oĺ li nii `valgõ ja ilosaʔ Rõu R; puu pań giʔ pidi 
liivaga `h  rma Rõu; [keedetud kartul]`lämmält tulõ ärh‿`h  ruʔ 
Rõu; `varbahain ń appa `vaihhõl hõõruti `ka skiʔ Vas Pus; timä 
tasõ mul `säĺ gä ja siist `h  ŕ d ja k iḱ  soonõl‿läbi `kumpõ Vas; sa 
hõõrut minno hań dsagaʔ, vaest mas‿sütü ärʔ Se;   orgatimi rida 
arj‿ja hõõrimi arʔ, riivemi ärj‿ja pań nimi poslamaslat pääle Se T; 
[ta] jauh `kulda ni h  ŕ d hõbõhhõt Se; kussõḿ  jalaga hõõruti tuha 
pääl, sai `ohkõnõ Se; lavvap‿pidi k   `oś juga `h  rma Se

häbehhüseʔ pl häbehhüste häbehhüisi naise välimised suguelundid, 
häbemed eih‿haaru rõivast kavvõmbakõistõ, kulla latsõkõsõʔ, pe-

hõŕ il
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räkõrra nakasõʔ häbehhüse ̀ vällä tulõma (liiga lühikestest riietest) 
Se L 

häbendellemä häbendelläʔ häbendelless häbendelli häbenema hä-
bendellemine eit‿`tiodak‿kedägiʔ Rõu V; taa latsõkõnõ om sää-
ne häüläss, häbendelless `k iki Rõu; nuiagat‿`tihka as minnäʔ 
`aĺ tri ette, häbendellet kah Vas Pul; mis ma siss t  d häben-
delli, mis kiräh um Vas; timä eih‿häbendellek‿kah, iks uma suits 
n nah ja viinatoṕ s käeh Vas Pul; ma häbendelle es kedägi ja 
`kiäki naarak‿ka õs minno Vas Pul; hüvvä häbendelläss, `kuŕ ja 
pelätäss Vas Pul; läḱ e no m  k‿ka hämärät häbendellemä (vide-
vikku pidama) Vas; `hindälgi no vaia häbendelläʔ `n  ri, noorõh 
[ma] häbendelli mehe˛essä ja immä, no häbendelle minijit, ku 
ark‿koolõ, siss naka ait‿t  h ilmah kedägi häbendellemä Se Kos; 
vanast peläti, häbendeldi, oĺ l häümaa  Se Kos 

häbü häü häpü häbi timä jumalat `väegap‿pilgaś s, häbü oĺ l kullõldaʔ 
Rõu; sinno võ t mu veli `auga arʔ, mitte `häügaʔ Rõu V; sa pant 
häühällü üless (lapsega tüdrukust) Rõu; vanast ̀ peeti häüss k kkõ 
säänest ̀ aś ja (liiderlikku elu) Vas; ̀ häüldä oĺ l kült‿t   ülemb Vas; 
pojal ka häbü silmäh, et esä nii `vannõ Vas Pul; kiä koolih käünü 
om, t   tund häpü Vas Pul; häbü o s  ks hüä paiga, au `arma 
asõma Se; no olõ õih‿häpü eip‿`peĺ gü Se; vanast mõtõldi, et kos 
t   `häügaʔ et `lahku lä s Se Kos| Vrd häpe 

hädä hädä hätä 1. raske olukord; vaev, raskus; puudus, viletsus hädä 
aja härä `kaivu, näĺ g soe `küllä Rõu V; t   tuĺ l uno poolõ hätä 
pakku Rõu; pinikene um hädähn, taa olõsi külv‿vaia ärʔ otsadaʔ 
Rõu; naid pratu ja hä i om maast `taivaniʔ Rõu V; `p  tega ei 
olõh‿hätä, naa ummah‿hõrõhhusi Rõu V; hädä sünnütäss iks hätä 
Vas; ma olõ kõva inemine hä i poolõst Vas; inemiseʔ ommak‿kül 
hätä nännüʔ Vas Pul; taa viinakõnõ tege paĺ lo hätä, iho`tervüse 
võtt ni hiń ge rikk Vas; mul es olõ soolahätä s a `aigu Vas; eläjä-
söödäga oĺ l hädä Vas Pus; kaek‿ku [ma] unõhti arʔ, a peräkõrd  
om määne surmahädä (pakiline olukord) Vas; `k ikõ om iks ilmah 
olnuʔ, k gõsugutsit hä i ni `aś ju Vas Pul; `taaga olt (oled) hä-
däh kut‿`tü rik latsõgaʔ Vas Pul; naah‿hädäʔ oppasõ `j  ma Vas; 
`panku ui mullõ hädäss neid kallu, `maahha satat, nii ommap‿puru 
k iḱ  Vas Pul; naav‿vanak‿ka omman‿nailõ noorilõ hädäss inne 
Vas Pul; taa hä ti jää äiʔ Se; unõga om `pistü hädä, lasta õik‿kui 
`maadaʔ Se 2. viga, haigus, tõbi inemiisi hä igak‿ka petetäss, 
aŕ stitass `võĺ ssi Rõu V;  taa hädä om jo vanahhusõst Vas Pul; 

hädä
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egass `tohtrõ saa eip‿`piogah‿hätä ärʔ võttaʔ Vas Pus; kes tu `sisse 
tiid noid hä i Vas Pul;  a mant minemä olõ õih‿hädä `keŕ ge Vas; 
ku mul suuŕ hädä olnuʔ, ma uiatanu nigu külä helisnüʔ Vas Pul; 
poolõni `aaś tagani oĺ l la s hädäh Se; maʔ eś s kogoni rehe `siugu, 
esi oĺ li paks ja rehe `õkva ja latsõlõ nakaś s `küĺ ge hädä Se 3. 
vajadus, tarvidus, soov olõ õi hädä laṕ pi poolõss lahastaʔ Vas N; 
seo tege k kkõ, lehmäki nüss ärʔ hätäpiteh Vas; egass mul no hädä 
olõ õit‿t  st sannast ku saak‿ka aiʔ Vas Pul; kes sinnäl‿`luḿ pi 
jalp‿paĺ lo `ḱ augiʔ, hädä sinnäm‿minnäʔ Se Kos 

hädäkene dem < hädä oh hädäkene, [ma] arh‿harisi suidsutamisegaʔ 
Se Kos 

hädäline hädälise ~ hädälitse hädälist vigane; abivajaja taa om hä-
däliste `rindugaʔ, taal ommar‿rinnah‿hädäliseʔ Vas; t  l ka jalaʔ 
hädälitseʔ, ei inäp jalost tahal‿`liikuʔ Vas; vanast oĺ lik‿kõvaʔ ine-
miseʔ, a no omma hädälitseʔ Vas R; ma es viguʔ, es jääp‿põdõma, 
es jääh‿hädälitsess kah Vas Pul; vanast oĺ l hädäli` si inäbä ku noʔ 
Se Kos; mehe˛imä üteĺ , et ś oo (poiss) `jäässkinä hädäline Se; il-
mah `k iki om, k kõsagama` si hädäli` si Se Kos 

hädä/päiv hädapäev hädä`päivi om nätt külät Vas Pul
hähkätämä hähkätäʔ hähkätäss hähkä  lõõtsutama, ähkima tuĺ l siiäʔ 

hähkäten, et katusõ plaadiʔ ummas‿saiaʔ Rõu;  siga lä s ja hähkä  
t   `kangõ kuumagaʔ Rõu 

hähn hähnä `hähnä rähn ega `hähnä `kiäki `h  ndõ eit‿tiiäʔ, ku ta 
esih‿hellü t   eiʔ Rõu; hähnät‿ sagavaʔ, ilmam‿`muutusõʔ Vas Pul; 
kirivä hähnät‿tüḱ et‿talvõl siiät‿`tialasõ söögi mano Vas Pus 

hähäʔ pl `hähki `hähki pulmad ma oĺ li hähih Vas; setokõisil 
oĺ lip‿pulmaʔ hähäʔ, siin oĺ li iks sajaʔ Vas; `hähki `peeti vanast, 
`üĺ ti hähäʔ Vas Pul

häidseʔ ̀ häitsme ~ ̀ häitse  häidsend ~ häidset õis neoʔ ummah‿`häitseʔ, 
maŕ at‿tulõvat‿takahn Rõu; võiliĺ li `häitsel‿`lätvä `lindu nigu 
pakaĺ  Rõu; nimär‿riibin‿n  v‿vavarnap‿`puhtass, roobidsi leheʔ ja 
`häitsek‿ka külest ärʔ Rõu V; kiŕ riv kunn, `musta ja `valgõt `kiŕ jä, 
nigu ua häidseʔ Rõu V; `paisõlehel ummak‿kõlladsõh‿`häitseʔ Vas 
Pus; kanarik `häitsämä naaś s, nii roobiti `häitsme ni leheʔ Vas 

häieh ~ häieʔ `häide häieht heie vabrigu häieʔ iks um tõõnõ Rõu; 
n  h‿`häideʔ, mis [villa] vabrikuh `laś ti tetäʔ, n   oĺ liv‿`väega 
peenükeseʔ Vas Pus; vanast kaaŕ siti villaʔ käsi kaaŕ sikõistõgaʔ, 
siss [ma] höörüdi laja `häideʔ, noid vinnüdi esik‿kedratõh Vas 
Pul; olõ õiʔ linal häieht, villal om häieh Vas; villaʔ ommah‿`häideh 

hädäkene

Võru sõnaraamat.indd   108Võru sõnaraamat.indd   108 9/22/2011   9:36:35 PM9/22/2011   9:36:35 PM



109

Vas; ku ü s `häideunik ärl‿lõṕ pi, s ss `v  ti tõõnõ Vas; villaʔ 
ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ, `väiga halvaʔ `häideʔ Se; [ta] 
lä s kao salvõ pääle `häidit `k  rdmä Se  

häiehtämä häiehtäʔ häiehtäss häieh  (takku, linu) koonlast heideks 
venitama, heietama linaʔ vai ̀ paklaʔ ma häiehti ärʔ, vinnüdi piḱ äss 
Vas; [ma] häiehti lina ärʔ nigu villaʔ Vas 

häierm häiermä ~ häiermu häiermät ~ häiermut  õis olõ õs `leh-
te, es olõh‿häiermit Rõu V; ku `muś tka `häitsäseʔ, s ss häiermä 
ommaʔ ilosa roosaʔ Vas Pul; nigu lumi lätt, nii kunna `kapsta ajava 
häiermunu iʔ üless Vas 

`häitsemä häidsedäʔ `häitsess häidseś s  ~ `häitsämä häidsädäʔ `häit-
säss häidsäś s õitsema tütäŕla s võõrudas‿s ss, ku `uibuh‿`häit-
seseʔ, s ss tulõ paĺ lo kosilaisi Rõu; rüǵ ä `häitsäss ilostõ Rõu V; 
vavarnaʔ oĺ lih‿`häitsämisel Rõu V; kań õp um ärʔ häidsenüʔ Vas 
Pus; kuŕ gi jo s ss `häi siʔ Vas; esäkań õpi kisutass `vällä pääle 
`häitsemise Vas; kanarik `häitsämä naaś s, nii roobiti `häitsme ni 
leheʔ Vas; [ma] kai, maa om `väega illoś s, maa `häitsess ku valõ-
tass  nnõ Vas U; ku ̀ muś tka ̀ häitsäseʔ, s ss häiermä ommaʔ ilosa 
roosaʔ Vas Pul; kuŕ gik‿ka `häitsese muntkõrra puustalt Se; pipõŕ  
`häitsess, `häitsess, ni satasõ `iärmekeseʔ arʔ, ni `kõtru olõki eiʔ 
Se; rüäʔ `häit´siʔ, väĺ giga palo  rüä ärʔ Se

`hälbämä hälbädäʔ `hälbäss hälbäś s halvama võõrassimä kaʔ oĺ l 
katõsakümmend ütesä `aaś taga vana, hälbät maah Se| Vrd `häl-
vämä

`hälbüss `hälbüse `hälbüst halvatus täl t   kura poolõ päält oĺ l `häl-
büss löönüʔ Se V| Vrd `hälptüss, hälvätüss 

häll hällü `hällü 1. häll, kätki sa pant häühällü üless (lapsega tüdru-
kust) Rõu; hällüldä mõista as ̀ kuigi last ̀ hoitaʔ Vas Pul; m nikõrd 
nii [ma] kiigudi, ku la s hüppeli hällüh Vas Pul; hopõń  sõit, 
u as‿`saisvaʔ? - latsõ häɫɫ Vas Pul; hüä la s tunnuss `hällü Se 
Kos; m  ś s meeleldäʔ, hopõń  jaɫaɫdaʔ- la s ja häll  Se Kos 2. kiik 
häɫɫ käve nik‿`korgõlõ, üle pedäjä `latvu Vas Pul; kaś ttroś kal oĺ l 
uma neĺ li `vetro all, sääl sõidan‿nigu hällü pääl Vas Pul; roe lõi-
gati hällü jaoss Vas; lihavõttõ `aigu oĺ l seo mäe pääl häll, tõõsõ 
mäe pääl häll Se Kos; kiä ań d ka s munna, kiä kolʔ hällü tegijäle 
Se Kos; imä üteĺ : `laulkõ latsõʔ jakapäävä äält, seo om hällü ääĺ  
Se Kos; paŕ giga (hulgakesi) saa ain‿nik‿kõvastõ põkadaʔ, katõge-
se saa põkadaʔ, s ss lätt häll kõvastõ Se; suvidsõpühist `laotõdi 
häɫɫ ärʔ, talvõl olõ õs üleväh Se; vedelähe ripõndõllõt hällü kü-
leh, s ss võit `maalõ kas‿sataʔ Se  

häll
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`hälläne `hälläse `hälläst linavästrik `hälläne um piḱ ä hannagaʔ Vas 
Pus; `hälläisil ka ummap‿ puuriida seeh vai `kaartõ all pesäʔ Vas 
Pus; `hälläne um `tialasõ `suurunõ vai pisu suurõmb Vas Pus 

hällükene dem < häll| kätki vanast oĺ l pirrunõ hällükene [lapsel] Vas; 
latsõ hällükenegi oĺ l `k  rma perä `küĺ ge köüdet Se 

hällütäm(m)ä hällütäʔ hällütäss hällü  hällitama, kiigutama ma häl-
lüdä latsõ magama Vas; last hällütäʔ oĺ l hüä Vas;  vanast last häl-
lütedi, raudl  m käve nõdõrmaga ülest `alla Se  

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

`hälptüss `hälptüse `hälptüst halvatus piḱ k pań d jala arʔ ja t  st `leigi 
tälle t   `hälptüse `küĺ ge Se V| Vrd `hälbüss, hälvätüss

`hälvämä hälvätäʔ `hälväss hälväś s halvama n  ŕ  m  ś s om ärh‿hälvät 
Se Kos| Vrd `hälbämä

hälvätüss hälvätüse hälvätüst halvatus piḱ k pań d jala arʔ ja lei häl-
vätüse mano Se V| Vrd `hälbüss `hälptüss

hämm hämme `hämme 1. märg, niiske s ss makkõnõ (minakene) joosi 
niguk‿k  ĺ  hämm Vas Pul; eś s [ma] hoiõ koṕ ikut nigu ̀ hämmest lä s 
pioh Se Kos; s ss oĺ l jälʔ hüä `põimaʔ, ku `rõivah‿hämmes‿säläh 
oĺ liʔ Se Kos; ku ̀ kunna ̀ näede hämme ṕ aal [märjas kohas], üldäss, 
et ̀ varba ̀ vaihhõlõ tulõ kunnasiĺ m Se; ka s ̀ tuń ni või eih‿hobõsõlõ 
`andaj‿juvva eik‿`kaaru ku hopõń  hämm om ja kost sõidust tuĺ l Se 
Kos; huuĺ  sai hämm, k  ĺ  saa as `hämmgiʔ Se Kos; `väega nakaś s 
`vihma valama, valama, poisit‿tuĺ lik‿kodo, k iḱ  hämmeʔ Se 2. 
niiskus, vedelik kõiv `peĺ gäss jo `hämme Se; ka s `aaś takka oĺ l 
mehe˛esä säń gü pääl (voodihaige) ja täl oĺ l hää (väljaheide)  ni 
hämm (kusi) säń gü pääl Se Kos 

`hämmämä hämmädäʔ `hämmäss hämmäś s 1. (sisse) kastma; mär-
jaks tegema sakõ pud ŕ  oĺ l, võid ja k  ŕ  hämmädäʔ Vas Pul; ma 
lä si `häḿ ssi sääl s  h `hindä v   seeh likõss Vas U; tätä tuĺ l 
läbi iu, hämmäś s jalakõsõʔ arʔ Se; päävihk `pań ti haḱ ilõ pää-
le, et ku vihm tuĺ l, siss `hämmä äs rüäpäid ärʔ Se; a o`luuda 
iks [ma]`häḿ ssi ja t   luvvagap‿pöhe `tuhka Se Kos; `määntse 
`oigõ `v  ga vai külmäga mingass kiä `kuuma `leibä hämmäś s Se 
Kos 2. kõrvale võtma  oĺ lip‿ `puhtõʔ, te ti `kiisla kań õbileemega 
hämmädäʔ Vas; seto`rahvil oĺ l kań õbil  ḿ  `kiisla hämmädäʔ, ees-
ti `rahvil oĺ l piim Vas Pul  

hämmäŕ  hämärä hämärät hämarik, videvik läḱ e no m  k‿ka hämärät 
häbendellemä (videvikku pidama) Vas| Vrd hämärik

`hälläne
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hämmätüss hämmätüse hämmätüst kaste, soust `ramsa kana oĺ l, t   
keedi ma inne ärʔ, liha kü si üle, tei hämmätüse pääle Rõu V; 
sagõhhõl pudrol oĺ l k gõ hämmätüss man Vas Pul; kardohkit keede-
ti ni hämmätüst te ti kaʔ Se Kos; hämmätüse `sisse `laś ti munna Se 

`hämmümä `hämmüdäʔ `hämmüss `hämmü niiskuma, pehastuma 
kaḿ midsõkõnõ `hämmüss ärʔ ni `ka skiʔ Se; pido `aigo leevä-
paɫap‿`pań ti lavva `v  ri pite, siss viinagaʔ `hämmü ärʔ Se  

hämo hämo hämmo hämar inne päävänõsõngut, ku v  l hämo oĺ l, `aeti 
jo üless Se Kos 

hämärik hämärigu hämärikku hämarik, videvik õdagu hämärigu `aigu 
oĺ l t   asi, t   palamine Rõu V| Vrd hämmäŕ

häpe häpe häpet häbi  periss häpe um, ei olõm‿midägik‿külälisele äń -
gädäʔ Rõu V; latsõl sai ni häpe, et uma `käegas‿saia võ t Vas Pul; 
sul olõ õih‿häpe `kinkõstkiʔ Se| Vrd häbü

`härbäń n ̀ härbäń ni ̀ härbä`ń ni uhke elumaja, häärber siss olõ õs muud ku 
rehetarõ, siss `härbä`ń ni olõki is olõmah Vas; ma‿lä kae t  d Preeksa 
`härbä`ń ni v  l Vas; täl om `härbäń n sääne niguk‿kerik Vas Pul

härelemä häreldäʔ häreless härel´i (korduvalt) urisema, õrisema 
 pinip‿pań  nin‿n nak‿kokko, s ss härelik‿kah Rõu V

häŕ g härä `häŕ gä härg hädä aja härä `kaivu, näĺ g soe `küllä Rõu 
V; velekene maka ku häŕ g säń güh Vas; haavast linnaś s verd ku 
härä kurgust Vas Pul; `lindass kut‿ sirk, hürrä ku häŕ g, tsuń g 
kut‿ siga? - sitasi ik Vas Pul; härä sarvõʔ oĺ lis‿suurõʔ, üsäga 
[ümber] võttaʔ Vas; härä silmäʔ oĺ lis‿`sääntsen‿nigu t  ṕ  Vas 
Pul; koh `häŕ gä tapõtass, sinnäv‿veri  silgahhass - ku midägi t  t, 
siss midägi `perrä ka jääss Vas Pus; ku `küündlekuu saa häräle 
juvvaʔ, s ss paastukuu kikkalõ saa aiʔ Vas Pul; `täämbä om sada 
`paari `häŕgi, hummõń  olõ õis‿sarvõ `otsagiʔ (purjus hooplejast) 
Vas Pus; ś aal alań d tä t  d `herrä, et herrä häŕg ka om puĺ l Vas; 
Mallõl oĺ l ka iks hätä `häŕgigav‿vitäʔ (suur pahandus) Vas; [ta] 
köü  härä sinnä siss kõivo `küĺ ge kiń niʔ Se Pod 

härisämä häristäʔ härisäss härisi (teatud viisil) häälitsema kuri pini 
mugu härisäss (õriseb) Vas Pul; kaś s k   härisäss (nurrub) ku 
maka, k gõ hürrä Vas 

härm härmä `härmä 1. härmatis härm om `keŕ ge, t   tulõ `ossõ päält 
`maahha, ku puu tuulõga rapahhuss Rõu V; mõts om k iḱ  härmähn 
Rõu V; ku inne `taĺ sipühi, inne vastast `aaś takka kolm `v  ri jo 
puu härmäh om, s ss saa iks vilä suvi, leevä suvi Se Kos 2. õhuke 
riie timä k gõ `võidsõ ni `mähke jalaʔ härmägak‿kiń niʔ Se 

härm
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härmäkene dem < härm| pits verrev põllõkõnõ oĺ l   h ja põllõl härmä-
kenegi all Se Kos 

härmäne härmädse härmäst hõre, õhuke `väega illoś s härmäne tano 
oĺ l mehel ostõt Vas Pul; ostõdu härmädses‿sukakõsõ jalah Vas; 
härmäne rõivass oĺ l tõrvaga tett, s ss t   oĺ l suu   h [kihulaste 
tõrjeks] Se Kos 

härmä/perseʔ kirju hernesort `valgit `heŕ nit oĺ l ni oĺ l härmä`persit, 
`sääntsek‿kiriväʔ, n  k‿k   is `pehmehe, n  t‿`tahtsõ kavvak‿kivväʔ 
Se -vitäi ämblik viie kablaga härmävidäjä kiri (koemuster) Se 
Kos; härmävidäjä võrk Se Kos

`härrämä  härrädäʔ `härrä härräś s urisema kuri pini k gõ `härrä Vas 
härähhämä härähtäʔ härähhäss härähti uratama vana pini närähhäss, 

närähhäss ni härähhäss Vas
härä/piim vedelik talveks vette seisma pandud kohupiima pealt koho-

piim ̀ pań ti [talveks] külmä v   ̀ sisse, t   oĺ l häräpiim Se; kohopiim 
`pań ti v   `sisse, t   oĺ l v  piim, a la silõ peteti et om häräpiim Se 
-si̬i̬ń haavariisikas häräseeneʔ ommah‿hahaʔ, noil om `väegap‿paks 
liha Vas Pul; häräseeneʔ, n   oĺ li nigu  sia liha Vas 

`hästeʔ  hästi, korralikult meil oĺ l pori pada, sääl `kiisla hapaś s `häs-
te Rõu; `lamba sooligu vooliti `hästep‿`p  nüss Rõu V; üt´s (pe-
remees) sei `häste, tõõnõ ań d halvastõ süvvä Vas T; mullõ timä 
`väega meelüss `hästeʔ, t   es meelüʔ nip‿paĺ lo Se; ku lina `häste 
oĺ l är `aigunuʔ, siss võ t `hinde vallalõ Se| Vrd `höste, `hüäste 

hää hää hääd 1. hea, kõlblik, sobiv m nikõrd sai karaś k ladsahhunuʔ, 
olõ õs nii hää Rõu; üt´s (peremees) oĺ l hää, tõõnõ oĺ l halv Vas T; 
kadaja `andva lihalõ hää mau Vas; h  nisaʔ ommal‿lajaʔ, `väega 
hääʔ, a piät inne `häste `k  tmä h  nissu Vas 2. headus, kasu  a 
mis mullõ t  st hääd om, ku tä tuĺ l küĺ v, ma es `näekiʔ Vas U| Vrd 
hüä 3. kraam; varandus ĺ att pää ni hää kaʔ Se 4. väljaheide, roe 
ka s `aaś takka oĺ l mehe˛esä säń gü pääl (voodihaige) ja täl oĺ l 
hää ni hämm (kusi) säń gü pääl Se Kos 

`häädümä `häädüdäʔ `häädüss `häädü hävima, kaduma mul oĺ l t   
kuld arh‿`häädünüs‿s a `aigu Rõu V; mat‿tõi ro i `kih ti, s ss 
`häädüʔ arʔ n   haragaʔ Vas Pus; m  h‿`häädü palamisega arʔ, et 
jää äs `kleitigi `säĺ gä Se| Vrd `häömä 

hääh mis, ah (küsivalt) hääh? mul om jok‿`kuuldmist paĺ lo ̀ puuduss Se 
häälitsäm(m)ä häälidäʔ häälitsäss hääli s meelitama; silitama ku 

lehmär‿rohe man `seieʔ, s ss `pernanõ tu luvvakõsõga  ks hääli s 
noid `lehmi Rõu; taa meil hoit hobõsiid, ś ukutass ja häälitsäss 
Rõu; külʔ vanatikõ häälitsäss sinnu, nigagu ̀ põrgu`tullõ v   Vas Pul

härmäkene
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hää/tego heategu häätego eit‿t  k‿kunagi `haɫva Vas Pul| Vrd hüätego 
`häömä `häödäʔ häöss `hävvü hävima, kaduma angõrhain m nikõrd 

häöss ärk‿ka külʔ Rõu; `üĺ ti, et saksa riḱ k saa maa päält ärʔ `häö-
mä Vas; no olõ õi [maja] olõmahkiʔ, ahivaŕ s om, k iḱ  `häönüʔ Vas| 
Vrd `häädümä

`häötäm(m)ä `häötäʔ ~`häötädäʔ `häötäss häö  hävitama ku 
nah‿herrä kuradik‿`kiäki är os `häötänüʔ Rõu; maʔ pidi t  d `vii-
na jo ärh‿`häö tämmä Rõu; perämätse `pi ska [ma] `häödi ärʔ Vas 
Pul; `eestläseh‿`häötedi ärʔ, et siss olõ õi `vasta `taplõjiid Vas; 
prussagu `häötedi ärʔ Vas; `meilgi oĺ l nipaĺ lo kiŕ gessit, et jovva 
as arh‿`häötäʔ Vas; noid `lu kit ś aalt majast `s  tumass `häötädä 
es saaʔ Vas 

häü vt häbü
`häüläne `häülätse `häüläst häbelik suurõmbat‿tütäŕ latsõʔ ommav-

‿`väega `häülätseʔ Vas
häüläss ̀ häülä häüläst häbelik taa latsõkõnõ om sääne häüläss, häben-

delless `k iki Rõu; taa sääne häüläss, `julga ais‿süvväʔ Se
häü/maa häbenemiskoht vanast peläti, häbendeldi, oĺ l häümaa Se 

Kos; vanast oĺ l `perreh pelü`maada, hällü takah häü`maada, va-
nast peläti, oĺ l häümaa Se Kos

häüsendämmä häüsendäʔ häüsendäss häüseń d ilastama vana jäi 
`k  ki lavva mano `suikma ja häüsendämmä Vas 

häüss häüsä `häüssä ila; tatt s ss [vasikas] aja `häüssä n nast `vällä ja 
husisass Rõu; kaek‿ku häüsäl taal vanal kuĺ dil lõvvaʔ ommaʔ Rõu; 
Tähḱ  aja ̀ õkva nigu rehe`pesmise maś sin ̀ undass ja häüss ̀ lindass 
 nnõ (lehmast) Vas U; taa no m ni lang, taa nigu häüss Vas Pul; 
`naksi n   häüsä ja sülej‿`j  skma suust Se 

`häüstäm(m)ä `häüstäʔ `häüstäss häüś t häbistama ku latsõt‿tuĺ liʔ, 
s ss `naksim‿muh‿`häüstämmä Rõu; egam‿ma eih‿`häüstäʔ, ma hoia 
hinnäst tagasi Rõu V;`tiukamine om, ku tõõnõ sinno `häüstäss ja 
suditass Se 

häüsä/lõug ilalõug t  st häüsälõvvast kah m ni kosilanõ vai asi Rõu 
häüsätämmä häüsätäʔ häüsätäss häüsä  ilastama; lohakalt tegema taa 

rõivass om nii vedelähe koet, nigu häüsätet kokko Vas Pul
`höste 1. hästi, ilusti; korralikult esä `mõistsõ `väega `höste vikahtit 

säädäʔ Vas; mia [ma] t  , ni k iḱ  om `höste Se; t  v‿`väega `höste 
elädeʔ Se; latsõʔ, ̀ katkõt‿t  h‿`höste kiń niʔ, t   olgõs‿säń güh Se Kos; 
leib kuivati `höste ärk‿ku suhaŕ  jo Se Kov; kel kui `lõikuss lätt, kui 
`höste Se;  sia n nna `ań ti la silõ, et s ss nakasõ `höste kirotam-

`höste
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ma Se; eik‿kuulõʔ ei näeʔ ni `höste ku näi Se Kos; mup‿perem  ś s 
maś s 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
hövvü vt höüd
höö hirmutushüüd ma rüüsähhüdi naĺ la viluss höö: s ss ku mõts siga 

lä s `mõtsa nigu tuulõgaʔ Se Kov  
höölitsämä höölidäʔ höölitsäss hööli s hööveldama t   näet laś k 

põrmadulavvah‿höölidäʔ Vas Pus
höölädäʔ vt `h  lämä 
höörigukõnõ dem < höörik püvi um sääne höörigukõnõ Vas Pus 
höörik höörigu höörikut ümar(ik), ümmargune höörigup‿paĺ giʔ Rõu; 

tõõnõ um laṕ ikut luud (lapiku kondiga), tõõnõ um höörik Vas Pus; 
hobõsõnisaʔ ommaʔ ni piḱ äʔ, omma höörigun‿ nigu taa lu t Vas; 
meil oĺ l vinne `m  du höörik h    Se; määness t   säń g oĺ l va-
nast, nii üteh otsah piń k, tõõsõh otsah piń k, koll‿`lauda, a veere 
pääle `pań ti sääne höörik puu Se; `triiḱ mise katalka oĺ l nigu höö-
rik puu Se

höörähhütmä höörähhütäʔ höörähhüt höörähhü  näpu vahel korraks 
hõõruma ku kirp sei, siss ku [ma] höörähhüti, siss oĺ l jalg `kat´ski 
kirbul Se P 

höörähtüm(m)ä höörähtüdäʔ höörähtüss höörähtü äkki pöörduma 
paĺ k höörähtü jala all, nii [ma] sattõ esi sällüle Vas Pul 

höörätäm(m)ä höörätäʔ höörätäss höörä  hööritama t   nakaś s `per-
sega höörätämmä läve poolõ Vas Pul; [sa]`naksit nuiagat‿t  d last 
höörätämmä (masseerima) Se 

höörütäm(m)ä höörütäʔ höörütäss höörü  veeretama; ümmarguseks 
rullima; hõõrutama suuŕ  puĺ l oĺ l, t   höörü  `vaati Rõu; [ta] 
höörü  tahn üte jorsu `vaĺ miss Rõu H; vanast kaaŕ siti villaʔ käsi 
kaaŕ sikõistõgaʔ, siss [ma] höörüdi laja ̀ häideʔ Vas Pul; [ma] esit‿tei 
lehmä karvust höörüdi munakõsõ, üteldi karvamuna Vas Pus; lavva 
pääle võtõti t   [vatsa] kohetuss, ni pio pa ukõsõss latsutõdi arʔ, 
höörütedi arʔ ja aho   h küdseti arʔ Se; [ma]`naksi `võidu höörü-
tämmä Se; lavva pääl [ma] vaĺ adi leevä ärʔ, noh höörüdi Se

höüd höü ~ hövvü `höüdü praht, peenike puru höüd om hainajuurõʔ ja 
sääne kõhn puru `m  du kraaḿ  Vas; ku lang vai rõivass om mädä, 
t   lagovass ku höüd, lätt laḱ ka niguh‿höüd Vas; m ni inemine 
om sääne veteĺ  `astma, siss üldäss, taa ku höüd muidugu riṕ s inne 
`jaɫgu pääl Vas Pul; [sa] piät `äḱ li `nõstma, s ss höüd jääss ala, 

`höstehe
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muidu t  d `höüdü jääss ni paĺ lo, et äǵ li pulgaʔ putu uim‿`maahha 
Vas  

`höühkellemä `höühkelläʔ `höühkelless `höühkelli uhkelt riietuma, uh-
keldama [ta] käü `höühkelleh, aja taad `uhkust takah Vas 

hüdisemä hüdistäʔ hüdisess hüdisi lõdisema ku [ta] v  st `vällä tuĺ l, 
siss hüdisi et ḱ ulm sai Vas 

hüdsekene dem < hüdsi ku putuss sõrmõ mano tulinõ hüdsekene, 
kaek‿ku halluś s um Rõu V; hüdsekene põrmadu pääl nika lägüsi, 
kup‿palama lä s Vas Pul 

hüd́si hüdse hüst süsi hüdseh‿`h  hksi ahoh Rõu; annam‿ mullõ tulõ 
alostust, hü si Rõu; üt´s om must, hüd´si must, tõrvass Rõu; timä 
pääaiuʔ oĺ lim‿mustak‿ku hü si Vas Pul; mut‿tädiʔ oĺ lik‿Ku ebi 
herrä all, hü si nimäp‿palodiʔ ja möiʔ Vas Pul; perrem  ś s lä s 
seṕ ile ja võ t hüdsek‿ka üteh Vas; [ma] roobigat‿ `tõmpsi hüdse 
edepoolõ Vas U; ravvanõ k  k oĺ l `kruuś sigaʔ , kruuś s oĺ l otsah, 
muidu saa aih‿hü si `vällä `kiskuʔ Se Kos; [ma] tulõ kodo, siih 
`mu ku tuha lõhn, hüdsele k iḱ  paɫanuʔ Se Kos 

hüdükene hüdükese hüdükeist udemeke ma näi t  d `viĺ jä, t   oĺ l ku 
hüdükene (hõre, viletsa kasvuga) Rõu 

`hüiämä hüiädäʔ `hüiäss hüiäś s jalgratta pedaale sõtkuma ma `hüiś si 
egä õdagu, tuĺ li kodo Vas Pus 

hükkelemä hükeldäʔ hükkeless hükeĺ  hulpima latsõk‿ka hükkelip‿pääl, 
muidu `tiidnü üs `o sma naadaki `järve Vas 

hüni hüni hüń ni segaselt kõneleja t   sääne hüni om, saa ai `õigõhe 
`arvu, mis‿tä taht Rõu V

hünisämmä hünistäʔ hünisäss hünisi ümisema, inisema map‿paḱ i tälle 
süvväʔ, a [ta] muguh‿hünisi `vasta Vas Pul

`hüń kmä `hüń kiʔ hüń k `hünke hüń gi ümisema, pahaselt ühmama 
mak‿kutsu `s  mä, [ta] hüń k, hüń k, mitte `arvu saa õik‿kas taht vai 
taha aiʔ Rõu 

hüppelemä hüpeldäʔ hüppeless hüppeli hüplema pini lask `puhmõ pite 
ja hüppeless üless Vas Pus; m nikõrd [ma] nii kiigudi, ku la s hüp-
peli hällüh Vas Pul

hüppämä hüpädäʔ hüppäss  hüpäś s hüppama lehm hüpäś s üle haoaia 
`kapstihe Rõu 

hürisäm(m)ä hüristäʔ hürisäss hürisi jorisema; mürisema mat‿taha 
õik‿`kaś si, taa hürisäss ja kurisass Vas; maś sin jo hürisnüʔ Vas Pul; 
tõõsõk‿kaasigõh‿ hürisnüʔ, et [ta] võt´t latsõ ku reedige üteh Vas Pul 

hürmähhütmä hürmähhütäʔ hürmähhüt hürmähhü  käratama 
kaek‿kuiss [ta] mullõ hürmähhüt Rõu V

hürmähhütmä
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hüŕ ril hürilä hürilät kala: rünt havvõj‿ja eherüses‿sööväh‿hürilit Rõu 
hürss hürsü `hürssü lohakalt punutud pael või köidik [ta]`poĺ msõ tan 

üte hürsü `vaĺ miss Rõu H
hürähhäm(m)ä hürähtäʔ hürähhäss hürähti uratama sala pini iks purõ 

inne ku hürähhäss Rõu H
hürämä hürädäʔ hürrä hüräsi teatud viisil häälitsema kasś  k   häri-

säss (nurrub) ku maka, k gõ hürrä Vas;`lindass kut‿ sirk, hürrä 
(möriseb) ku häŕ g, tsuń g kut‿ siga? - sitasi ik Vas Pul

hürä˛üss hürä˛üse hürä˛üst piuksatus [ta] habisi tahn suu `kuuma `put-
ru täüś , no saa õik‿kummastki otsast hürä˛üst `vällä Rõu H

hüvi˛üss hüvi˛üse hüvi˛üst headus inemiste hüvi˛üss om inäb kuk‿kuɫd 
Vas Pul; elläi om uma t   ja hüvi˛üsega t   ärt‿`t  ń nü et tedä 
vanah iäh söödetäss Vas Pul; t   oĺ l `väegah‿haɫv m  ś s, täl es 
olõh‿hüvi˛üse `põrmu Vas Pul

hüvvüss vt `hüübümä  
hüä hüä hüvvä 1. hea, kõlblik, nõuetele vastav; meelepärane, meel-

div küll um hüä elläʔ, ku olõ õi `võhlust ei ülekohust Rõu V; 
naah‿`haiva ummah‿hüäʔ, raputasõ iho läbi Rõu V; hüä `julguss 
um p  ĺ  `võitu Rõu V; `pań ti lihapala `kapstiidõ `sisse, s ss sai 
meḱ k hüä Rõu V; ma `näüdi, et `j  misõlõ olõ õiv‿vesi hüä, ku 
võiupalas‿seehn Rõu V; naaś õ [ta] võ t ka hüvist inemiisist Vas; 
kogr l ommal‿luuʔ jälʔ hüäʔ (hõlpsad) `vällä tulõma Vas; ma joht 
piä äih‿hüäss taad esis‿soola raputamist [söögi] pääle Vas; paĺ lo 
noid `õigiid om, noid hü viʔ, kiä jumala käsü `perrä `joudvaʔ 
elläʔ Vas Pul; üt´s `aaś tak oĺ l meil hüä `tüt´rik Vas; s ss um hüä 
elläk‿külk‿ku [sa] terveʔ olõdõʔ Vas Pus; kussõḿ  puhuti `h ngu 
täüś , `pań ti `hernes‿`sisse, s ss oĺ l lastõl hüä `raptaʔ Se Kos; 
muni `ütless hüä jutu pääle kak‿kuradi Se Kos; t  mihet‿tuĺ lik‿kaʔ 
hüäl meelel, maninu  nnõ Se Kos; hü vi `päivi [ma] olõ nännüʔ, 
k kkõ olõ nännüʔ Se; ku olõ õs hainadsõ olõʔ `väega, oĺ l hüä 
rüǵ ä, s ss te ti ü sildek‿`k  kõsõʔ Se Kos; häbü o s  ks hüä pai-
ga, au `arma asõma Se; selle võta as [isa] `ań dit hüäst, et kosilanõ 
`tahtsõ võttaʔ, a vanõmba es tahav‿võttaʔ Se| Vrd hää 2. parem 
hüvvä kätt loho pääl um `uhkõ maja Rõu V; paiga [ma] panõ pahe 
poolõ pääle, siss hüä poolõ päält kõrruda Vas  Pul; ku mõts lõpõss, 
siss hüäl p  l um `väikene majakõnõ Vas Pus; ku hüä kõrv `piĺ li 
l  , s ss kuulõt hüvvä juttu Vas; t   majakõnõ om hüvväkätt Vas 3. 
üsna, päris muʔ imä oĺ l olnut‿tooja, õigõh‿ hüä paks joba Vas Pul; 
hummogu päiv joh‿hüä `korgõh, [ma] lät´si `kaema, et mis imä 

hüŕ ril
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no üless tulõ õiʔ Vas; t   võ t iks `viina kah, s ss oĺ l pää ka hüä 
tsõõrik Vas; `rõiviid oĺ l hüä paĺ lo Se; sulõng oĺ l hüä süvä Se 4. 
headus; kasu, tulu mis su `paɫvõst s ss hüvvä om, ku sul armastust 
ei olõʔ Vas Pul; mia tõõsõ ń appa ars‿saa, t  st olõ õis‿sullõ midä-
gi hüvvä Vas Pul; mis sa tõõsõlõ `ütledeʔ, `ütle hüvvä vai `haɫva, 
k iḱ  tuɫõ `hindälle kätte Vas; hüvvä häbendelläss, `kuŕ ja pelätäss 
Vas Pul; mis täst hüvvä om, et rikaś s talo, lõõrist `alla, tsoorist 
`vällä, kõŕ dsi nulga pääle kustaʔ Vas Pul; hüvvä tege vei ot‿taa 
viin Se Kos| Vrd hää

`hüäkene 1. imestushüüatus oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] 
`mõistnu `kiŕ jä,`taivakõnõ olõss lugõnun‿ni kirotanuʔ Se 2. (kinni-
tavalt) hea küll `hüäkene külʔ Vas 

hüäss heaks, jaoks kink hüäss t  k‿kirotat? Vas 
`hüästeʔ hästi oĺ l ̀ hüästes‿ ̀ s  dü kah, oĺ l lihha mütsütet ja koho`piimä 

Rõu V; k iḱ  (tütred) ommam‿ mihel ja `hüäste eläseʔ Vas Pul; nii 
`hüäste oĺ l liha ärʔ `liotõt, et `s  la pidi `pandma Vas Pul; ku kok-
ko sünnütäss (sobitakse), siss eletäss k igih `hüästeʔ Vas Pul| Vrd 
`hästeʔ, `höste

hüä/tego heategu hüätego jää äik‿`kao sihe Vas Pul| Vrd häätego
`hüübümä `hüübüdäʔ `hüübüss ~ hüvvüss `hüübü ~ `hüvvü hüübima, 

kallerduma rasva panõ ma ̀ nõuhtõ, sääl hüvvüss ärʔ Rõu; ̀ väŕ skile 
lihalõ ̀ pań ti ̀ k  mise ̀ aigu sugu ̀ suurmiid, ku külmäss lä s, ̀ hüübü 
ärʔ Vas Pul; ras v `hüübüss ärp‿pääle Vas 

`hü̬ü̬lämä höölädäʔ `h  läss hööläś s hööveldama liinah ommah-
‿huulidsa höölädüʔ, tamalat‿taḿ biduʔ Se Kos 

`hüürläne ̀ hüürläse ̀ hüürläst herilane t   om ü s k iḱ , ̀ ütleh‿`hüürläne 
vai `vaś klanõ Rõu 

`hü̬ü̬vli `h  vli `h  vlit höövel [surnu]`kirstu `pań ti `h  vli lastuʔ Rõu 
V; `kirstut‿te ti, s ss `lasta ka `pań ti ja küle alap‿`pań ti `h  vli 
lastuʔ Se  

 

`hü̬ü̬vli 
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i ~ iʔ vt ei ~ eiʔ
idu idu itu idu `Osvaĺ t pand kardoka `maahha arʔ siss kaabahhut idu 

pääle maa Rõu V; mul kah ütek‿kuŕ gih‿`hapnasõʔ, tõõsõp‿panõ, 
kolmada um iduhn (idanemas) Rõu V; ma t   no maa arʔ,  panõ 
kuŕ gik‿ka ittu Rõu V 

idänem(m)ä `iädäʔ ~  idänedäʔ idäness idäsi idanema kardoka 
oĺ lik‿köögihn idänemähn Rõu 

igratam(m)a igrataʔ igratass igra   hööritama, vigurdama mehekene na-
kass `persega igratamma, seeniss ku taassperi ussõst `vällä sai Vas 

iǵ ä iä iḱ ä 1. eluaeg; teatud eluperiood `haigõmaja te ti iks mu iä 
seeh Vas; muʔ iäh olõ katust es olõʔ Vas; kas sa kahitsat ka uḿ mi 
noorõiä `päivi? Vas; esiʔ om latsõiä siseh, a kaek‿ku `tarka juttu 
aja Vas; kiä piḱ ä iä eläss, t   `pessäk‿ka saa Vas Pul; mu iäh oĺ l 
Teiń  Miś so `mõisa herr Vas Pul; elläi om uma t   ja hüvi˛üsega t   
ärt‿`t  ń nü, et tedä vanah iäh söödetäss Vas Pul; t  d usuki is et 
m  ʔ iä seeh tulõ sõda Vas; surmatuń nist päset, elät `iägiʔ Vas Pul; 
tiiä äiʔ inemine umma iḱ ä (eluea pikkust), tiiä äiʔ Vas Pul; noorõst 
iäst saaniʔ ma olõ õs uninõ Vas Pul; vaest iäots (surm) pia tulõ 
Vas Pul; nip‿paĺ lo oĺ l  [mul] hüvvä, ku uma mihega noorõtsõh iäh 
`eĺ li Se; massas‿ sada `ruublit arʔ, s ss iä sullõ mastõrah `tervüist 
paɫɫõldass Se; är [ma]`eĺ li mehega iä nii et tä muɫɫõ vaś t sõrmõga 
tikahhu , t  d olõ õs Se Kos; vanast [ma] käve iä üte ̀ sukmań nigaʔ 
Se 2. vanus sa võinuj‿jo säń güh ollaʔ iä `perrä Vas Pul; iḱ ä om 
ka‿ks `väega paĺ lo Vas; päält kaiaʔ, `iäle ni karvalõ ni`suurusõlõ, 
k gõlõ uma hopõń  Vas Pul; mak‿ka tiiä äik‿ku vana tiä om `iäle Vas

iǵ ävene iǵ ävetse iǵ ävest 1. igavene, igavikuline mat‿`tahtsõ tiidäs‿saiaʔ, 
kuiss ma iǵ ävetse elo kätte saa Vas 2. täielik, tõeline, tohutu; väga, 
päris t   poiś s oĺ l iǵ ävene kolgõss Rõu; la silõ ei opata midägiʔ, 
muidugu t  d iǵ ävest  sorro Vas; `rõivategemisega oĺ l ka iǵ ävene 
vaiv Vas; iǵ ävene laisk rõibõh Vas; iǵ ävene jämme kuuś  `kaś vi Vas

iǵ ävess igavesti, igaveseks jää eiʔ iǵ ävess siiäʔ Vas 
iǵ äväst igaveseks [sa] ihaku uik‿kooldaʔ, siin mi olõ `koś tmah, 

sinnäl‿lähä iǵ äväst Se
`ihkama ihadaʔ ̀ ihkass  ihaś s ihkama, ihaldama [sa] ihaku uik‿kooldaʔ, 

siin mi olõ `koś tmah, sinnäl‿lähä iǵ äväst Se
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`ihnam(m)a ihnadaʔ ̀ ihnass ihnaś s ihnusest raatsima [ta] ei ̀ ihnas‿süv-
väʔ, k iḱ  raha`kopkap‿pand `panka Rõu; naan‿ń arodiʔ, naʔ 
`ihna es maś sinit ka `ostaʔ Vas Pul; saʔ ihna as pujalõ surmahki 
raha`kopkat `andaʔ Vas; `ihna es `jaɫgu kiń nik‿`käń giʔ Se 

ihnitsämmä ihnidäʔ ihnitsäss ihni s ihnutsema Umadsõ `Ań dri kah 
ahni s ja ihni s k igist ja koŕ asś  t  d rahha Vas Pul 

ihnõʔ `ihnõ ihnõt ihne, kitsi ihnõp‿`pernanõ `lõika as t  `rahvalõ 
pehmet `leibä Vas Pul

iho iho ihho 1. keha, kere süä om rasvah, jalaʔ eik‿kannaʔ ihho Rõu; 
naah‿`haiva ummah‿hüäʔ, raputasõ iho läbi Rõu V; taa viinakõnõ 
tege paĺ lo hätä, iho`tervüse võtt ni hiń ge rikk Vas; siĺ m om iho 
küünäĺ  Vas; taa vana rassõ ihotüḱ k Vas 2. nahk; nahaalune lihaosa 
kuk‿külm `kahmuss lätt üle ihu, siss lätt surm üle suk‿`kääpä asõma 
Rõu H; ku linanõ hamõʔ likõss ka lätt `hiigaʔ, t   ei nakahta iho 
`küĺ ge, um külm Rõu; meil umman‿ni `hirmsa kiholasõʔ, k iḱ  ihu 
um arp‿pant Rõu V; mul iho säläh värisi, nii map‿`peĺ ksi Vas; ku 
higonõt, s ss hamõh nakahtass iho `küĺ ge Vas; mu iho k iḱ  rap-
pu ja värisi, nii ma `heitü Vas; virgal hobõsõl jalah‿hanguh, laisal 
iho säläh Se Kos 3. emakas nipaĺ lo oĺ lip‿`põrsa rammuh seeh, et 
maha as iḿ mise ihost `vällä tulõma Vas 

iho/alastõ ihualasti ku [sa] k iḱ  käest arʔ annadõʔ, siss jääde ihoalas-
tõ Vas -katõʔ -kattõ -katõt  kehakate `rõivań ardsokõnõ säläh, iks 
ihokatõʔ om Se -karv ihukarv mu ihu karvaʔ oĺ lin‿nii `pistü Rõu 
-üt ́sindä ihuüksi [ta] ihoü sindä eläss Se 

iiba ~ iibä liialt, ülearu sap‿pań nim‿mullõ iibä, ma‿i jovva ars‿süvväʔ 
Vas; iiba `hoitmine ka olõ õih‿hüä Vas 

i̬i̬h ~ i̬i̬hn ~ i̬i̬n 1. ruumiliselt ees, eespool; eespoolsel alal, esiküljel 
[ma] kai, Ella lä s   hn, Jaań  lä s takahn Rõu; oĺ l koorõ käŕ n, 
käŕ nil oĺ l all mulk, pulk   n Rõu; veli vidi sada `k  rmat lauda sit-
ta, hopõń  oĺ l   n tubli Rõu V; ahol oĺ l sääne loḱ k   n Rõu; timä lä s 
  h, joodik lä s takah `vannuh Vas; `haonõ aid oĺ l eläjil   h Vas; 
haavat hopõń  oĺ l   h (ette rakendatud) Vas Pul; esi oĺ l puŕ oh ja t   
hobõsõkrõbikõnõ puu`teĺ giga `vankrikõsõ   h Vas; tiiäk‿kup‿paĺ lo 
t   kuuĺ  purutanuk‿ku kaṕ pi   h ei olõss olnuʔ Vas; esä teḱ k pistü-
lise aia, väräʔ iks   h Vas; kua nulga ̀ taadõ lääde, sääl ummaj‿ joo-
digõʔ   h Vas; kodo tullõh jovva as hobõst kiń nip‿pitäʔ, a ku  [ma] 
lä si kohe, siss oĺ l   h ku puu tüḱ k Vas; timä `istõ peelde   h ni 
kudi kangast Vas; ku ma iks kohe lää, ilo iks   h lätt Se Kos; verrev 
põllõkõnõ oĺ l   h Se Kos; härmäne rõivass oĺ l tõrvaga tett, s ss 

i̬i̬h ~ i̬i̬hn
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t   oĺ l suu   h Se Kos; [pulmalised] tuĺ lin‿nelä jaɫgrattaga   h ja 
viiś tõ·iś skümme hobõst ka oĺ l mu sajah Se Kos; hopõń  lä s kõvastõ 
  h minemä, `poiskõnõ jovva as kiń nip‿pitäʔ Se; suuŕ  meri oĺ l [tee 
peal] i̬i̬h Se; lavva pääle võtõti t   [vatsa] kohetuss, latsutõdi arʔ 
tiĺ lokõsõss, höörütedi arʔ, aho   h (ahjusuul) küdseti arʔ Se; sa sai-
sa siih eläjil   h, eläjä `lätvä `viĺ jä Se; rüü  oĺ l must, linanõ, t  l 
oĺ lip‿proimõtõ man ja rinna   n kaarusõʔ Se Ts 2. ajaliselt varem; 
tulevikus tulõva iks hüä rüä `aestaga   hn Rõu;   h (enne) essä tuĺ l 
la s kodo Vas; sääl jo `valguss i̬i̬h, mutku ` sipsap‿paɫama  nnõ 
Vas; ü s inemine võ t laulu i̬i̬h, s ss tõõsõʔ jäl `ü li takah  Se Sa

i̬i̬h/pu̬u̬l eespool  i̬i̬hp  l oĺ l `k  ŕ mise raud vai kooriraud, takahp  l 
oĺ l väi s [adral] Vas Pus 

i̬i̬n vt   h
`i̬i̬rood́sik `  roo siku `  roo sikut lühikese varrega ühekäevikat, rauts 

`  roo sik om `väikene rihakõnõ viie vai kuvvõ pidimägaʔ Rõu; 
`  roo sikul om ka sääne hank man Rõu 

iisitsi iisitsi iisitsit kärbsenäpp iisitsi tulõ `ilda, iisitsil ei olõv‿`väega 
suurt `laulu Vas Pus 

`i̬i̬skań n `  skań ni `  ska`ń ni kastekann t   um sõg ĺ  sääl `  skań ni toro 
otsahn Rõu; `  skań ni sõg ĺ  um looga`hii jit täüś  Rõu V 

`i̬i̬spä ~ i̬i̬ss/päiv esmaspäev õdaguss oĺ lis‿sakõk‿`kapstaʔ (mulgi kap-
sad) ja noidõ perrä te ti   sspääväss vedeläss Rõu;   sspäävä sur-
võti iks suŕ viteräʔ `vaĺ miss Rõu H;   sspääväss oĺ lik‿kutsuduk‿k iḱ  
valla sań diʔ Vas; neĺ li viiś  linarabahhajat oĺ l, `  spä tuĺ lis‿`sisse, 
p  ĺ pühä lä siʔ Se; p  ĺ pühä oĺ l siss t   pulm lä s, pühäbä lä s 
siss t   vakk, `  spä siss jälp‿pidotõdi Se S; `  spävä (sündinud 
lehm) oĺ l Eeś o Se Kos

i̬i̬st 1. ruumiliselt eest, eestpoolt; eespoolselt alalt, esiküljelt mak‿kisi 
umalõ poolõ ra tiid, solda  kiś k umalõ poolõ, mak‿kisi takast, 
solda    st Rõu V; timä riibaś s s ss takah, tõsõv‿võ iʔ   st Vas; 
alambat `tü rikukõistki rikkap tüünäś s, et min‿  st Vas Pul; kual 
päś si hopõń  vallalõ   st (rakkest) Se 2. ajaliselt enne, eelnevalt imä 
`ütless la silõ   st, latsõʔ `ütlesep‿`perrä Se Kos; määne `mõŕ sa 
mõista as   st üldäʔ, toolõ võõdõti s ss s naline   st`ütlejä Se 3. 
asemel, asendajana küle`kambrõhe `pań ti piimäʔ ja söögiʔ, t   oĺ l 
`sah ri   st Vas; lasits um sääne illoś s, `vaɫgõkõnõ, t   um kaś si 
  st Se Kov; mat‿ taha not‿t  d, ku tõõnõ `ütless mu   st Se P 4. 
vastu, väärtuses; võrra; tasuks t     st tulõ  ks art‿tassoʔ Rõu; ku 
la s jot‿tühä   st (pisut) `haigõ oĺ l, s ss lõigaś s ikku Vas; t   tuĺ l 

i̬i̬h/pu̬u̬l 
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jält‿`t  hhü piimä   st Vas Pul; mitte tolmu   st (üldse) `m  lde tulõ 
õiʔ Vas; haŕ okõsõ käest ostõti haŕ astõ   st viiś  rä ti Vas; no om k iḱ  
kraaḿ  raha   st võttaʔ Vas; saa tuhanda   st `mõtsa `kiń ke [isa]  Al-
malõ Vas Pul; kerikost `v  di sinnäs‿süvväʔ, kerigu raha   st ostõ-
ti [vanadekodusse] Se Kos; siss `pań ti toolõ vanalõ naaś õlõ latsõ 
`vasta ̀ võtmise   st, õga ü s pań d ni paĺ lo ku pań d, t   kutsuti paa-
baraha Se; maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ ei Petseri lii-
na   st anna õi arʔ Se Kos 5. käest, tegevus- või mõjusfäärist eemale 
eis‿saap‿`piḱ se   st `hoitaʔ Rõu; `väega `hiiri   st piät `hoitma Vas; 
tiä muidugu tüüń  inne tõist, ` surmass künnäŕ ̀pääga   st Vas Pul; 
latsõʔ habõʔ ü s tõõsõ   st t  d  sia kamarat Se; kup‿poḿ m satass, 
siss om k iḱ  läbi, a tulõ   st k iḱ  hoiuss Se Kos 6. pärast, tõttu t   
lä i paabakõnõ laś k minevä `suvvõ jumalat paɫɫõldap‿`poigõ   st 
Vas Pul; latsõʔ ummam‿mu   st kah hoolõh ja abiss k gõ Vas

`i̬i̬stkinaʔ eest, väärtuses, võrra om iks m  lt `mõistust ka tühä `  stkinaʔ 
Vas

i̬i̬st/vido pimeda sandi talutamine ku pümme inemine oĺ l, siss oĺ l 
  stvido, kiä nägijä oĺ l, t   kättpite vidi vannainemist Rõu -`võt́ja 
algataja, organisaator Oka oĺ l iks   st`võ ja ja plaani`ań dja Vas Pul 
-`ütlejä eeslaulja määne `mõŕ sa mõista as   st üldäʔ, toolõ võõdõti 
s ss s naline   st`ütlejä Se P

ikahhutma ikahhuta ikahhut ikahhu  korraks nutma la s tohe es inäp 
ikahhutak‿kah Vas Pul 

ikalduma ikaldudaʔ ikalduss ikaldu ikalduma ku `aaś ta ikaldu, siss 
tuĺ l egäl `kitsahe läbi aiaʔ Rõu 

iḱ im igimä igimät ige olõ õi igimiid, mis `süĺ ge kiń nip‿`piäsiʔ Vas Pul
ikk iku ikku nutt ku la s jot‿tühä   st (pisut) `haigõ oĺ l, s ss lõigaś s 

ikku Vas; ku [ma] noorõmb oĺ li, s ss `tõmpsi ikku Vas Pul; t   
latsõkõnõ iks tirahti, iks tirahti, olõ õs `õigõt ikku kah Vas Pul; 
mina ikku jo kotoh `tõmba, et minno pandass koolih `poiskõistõ 
`vaihhõlõ `istma Vas Pul

`ikma ikkõʔ ikk iḱ k ikõ nutma, itkema siin um m ni inemine, ku 
m ni tühi tähi aś akõnõ um, s ss pand piĺ li minemä, ikk Rõu V; 
tõsõpoolõp‿`pań ti `kuiva kotusõhe, ku likõhe saa, s ss nakass la s 
`ikma `väegaʔ Rõu V; Mallõ iḱ k nigu lainõ  Rõu; latsõʔ ikkõh 
kasusõʔ, vanaʔ `oihkih eläseʔ Vas Pul; ku m nõl suuŕ  kaih oĺ l ja 
`väega iḱ k, siss ̀ üĺ ti, taa ikk nigu susi umma ̀ poiga Vas Pul;`ikmine 
avida ei joht Vas; imä lätt ikkõh   h, latsõt‿takah `tań dsih? - lam-
mass ja voonakõsõʔ Vas Pul; Liiś o iḱ k ja jõrvaś s, et no saa ma 

`ikma
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imä käest tõrõldaʔ Vas Pul; mere veereh ma iḱ i külk‿kibõhhõhe, 
et kuiss ma kült‿tuĺ li nii uĺ liste Vas; kua la s no `ikmalla om? Vas 
Pul; peräst la s nakaś s `ikma, imä pań d `väelüsi nisa `suuhhõ Se; 
kup‿`puhtõ ommaʔ, s ss ikõtass s nnu (lauldakse itkulaule) Se

iks ikka ma iks t   umma `tahtmist Rõu V; imä tõi piimä, ma vala iks 
`suuhhõ, piim tulõ suust tagasi Rõu; hädä sünnütäss iks hätä Vas; 
`viuhti iks, kes `vihtut‿`tahtsõ Vas; [sa] oodat iks, et ars‿sütüss, 
as‿sü tü üiʔ Vas; `väikene verrev, ku  ä vai närvehhünük‿ka um, iks 
um umah mauh Vas Pus; haina`aigu iks oĺ liv‿ viisoʔ Se| Vrd  ks 

ikonõ ikodsõ ikost nutune mul oĺ liv‿`väega ikudsõ latsõʔ Vas; ma oĺ li 
muido ka sääne ikonõ Se 

ikukõnõ dem < ikk t   lahḱ  `taĺ drigu arʔ, oh sedä ikukõist, mis s ss 
oĺ l Vas; oh ikukõist, mis ś aal järve veereh tõmmati Vas 

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

iḱ äv igävä igävät igav tiiät külk‿ku iḱ äv om paigal ollaʔ Vas Pul; m  ʔ 
lotoda siih, n  ŕ  istuss, t  l om iḱ äv Se Kos; ku [sa] takah ̀ kaedõʔ, 
ku umaʔ lääväʔ, s ss saa `väega iḱ äv elläʔ Se P  

`ilda hilja nätäĺ  `aigu um v  l jaani`päivä, olõ õim‿midägi `ilda `l  mõ 
istutaʔ Rõu V; kiä kavva kõssutass, t   `ilda lõpõtass Rõu H;`ilda 
`aigo oĺ l murõʔ lehmä peräst Rõu V; õdagu `ilda pümmega [nad] 
v  l tulõvak‿kodo Vas Pul; iisitsi tulõ `ilda Vas Pus; siss om `ilda 
piń ni `s  täʔ, ku susi kaŕ ah om Vas Pul; mat‿`tehnä õdagu `ilda 
ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst `peetäss üleväh Se Pop

`ildappa hiljem keesev `tüḱ se vägüsi `külmä `saama, selle et t  d te ti 
k gõ `ildappa Rõu H; m ni la s naaś s varahhappa `s  mä, m ni 
`iɫdappa Vas Pul; m nõlõ latsõlõ `naati `varrappa umma `s  ki 
`andma, m nõlõ `ildappa Vas Pul 

`ildass hiljaks alasi tüḱ iss ta `ildass `jäämä Vas Pul| Vrd `iltsest
ilestämä ilestäʔ ilestäss ileś t siluma; silitama, paitama vanast riś titi ka 

`leibü `ahju, visati t  d vett, millega `leibü ilestedi ja hiideti leevä-
le riś tikene pääle Rõu V; mia ̀ kaś si ̀ rohkõp ilestät, t  d ̀ korgõppa 
tiä hanna nõst Rõu; puŕ oh väüm  ś s ilestäss minno et anna no mul-
lõ rahha `võlgo Vas Pul; mal‿lännü iks tälle mano, ma ilestänüki 
tedä Vas; leevä [ma] vaĺ adi ärʔ, ilesti ärʔ, siss sai leeväl illoś s k  ŕ  
Se; veli `istõ, ileś t pääd ja jõi Se; susi k   ileś t k  lt ohembast nigu 
täl saass magõhhõp helü Se| Vrd hilestämä 

iĺ jä/päiv kalendritähtpäev: eliapäev, 25. juuli iĺ jäpäiv vai jakapäiv, t   
om ü s Se; `vindläse `kutsva iĺ jäpäiv, m  k‿kutsu iks jakapäiv, taa 
om ü s pühi k iḱ  Se

iks
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illahhutma illahhutaʔ illahhut illahhu  hilinema ku ü s v  ŕ  p  ĺ  
`tuń ni [sa]  illahhut, olõ õim‿midägi, a ku nakatki illahhutma, siss 
tulõvap‿pahandusõʔ Se 

illahtuma illahtudaʔ illahtuss illahtu hilinema imäl illahtu t   
`kiisla`k  tmine Se 

illakult hiljuti ma v  l sai illakult noʔ `salp  ·tret Vas U; t   oĺ l illakult, 
siss ku meil esä `k  li Vas 

illanõ illadsõ ~ `iltsõ illast hiline; hiljutine illanõ kevväi Vas; vanast 
üteldi peigm  ś s ja `mõŕ sa, n  ŕ m  ś s um illanõ s na Vas Pus; 
lehmäʔ jäik‿ka `iltsõst `nüssäʔ, aig om illanõ Se; tiiäk‿kas `Maaŕ a 
ka ĺ att taa varahhitsõga (varase bussiga) vai ĺ att `iltsõpaga? Se 
Kos; ütek‿kadaja maŕ a ommaʔ `iltsõmpaʔ, n   saavas‿sügüsetseh 
jaoh `vaĺ mist Se Kos

ille ille illet sile; libe mu la s, nigagu ma elä, um iks su `pääkene ille 
Rõu; külmänü `lamba mago oĺ l päält ille ja `vaɫgõ `õkva nigu ras-
va pä s Rõu; t  l oĺ lis‿soetäheʔ, p  ĺ  suud oĺ l karvanõ, p  ĺ  suud 
oĺ l ille Rõu V; illoś s ille kõva nahk Se 

illoss ~ illoś s ilosa ilosat ilus, meeldiv; korralik illoś s `tü rik oĺ l, 
`ütsätõi·ś s`kümne `aaś tanõ Rõu V; tukõv lehm, illoś s, suurõ uda-
ragaʔ Rõu V; timä lä s ilosalõ poisilõ, a saa as illoś s elo Rõu; meil 
jäi ilosat `haina paĺ lo tegemädäʔ Rõu V; ilosa ilmaga um susi ilma 
`julgusõldaʔ Rõu; taal (taimel) um illoś s haralikanõ juurõkõnõ, 
taa lätt kasuma Rõu; [ma] kae, Aĺ vi tulõ t  d piteh ja armõdu ilo-
sih `rõivih Vas;  illoś s liivanõ kotuss, lätt k iḱ  `väega `aigupiteh 
süǵ ävämpä Vas; kiä om armaś s, t   om illoś s kah Vas; üle seo 
koɫga k gõ ilosap mi̬i̬ś s oĺ l, kuń dilõ ni `ń aolõ Vas; rüǵ ä nii illoś s 
kui, ei määnestki `hitskmõ vahet es midägi Vas U; edimädsev‿vil-
las‿ saiʔ iks ilosabaʔ, perämädses‿ saiʔ valsumbaʔ Vas Pul; m ni 
`säädless uḿ mi `huuli, et kuiss iks ilosap om Vas Pul; illoś s oĺ li ma 
noorõst, ilma illoś s oĺ li maʔ Se; illoś s pereh oĺ l, t  d ma eip‿petä 
eik‿kitäʔ Se; lasits um sääne iĺ loś s, `vaɫgõkõnõ Se Kov; tuĺ l jo 
timä ś aalt `põrgost, sai t   pääle, oĺ l iɫm iɫɫoś s jap‿päiv `paistu Se 
Kos; näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺ gist, voonaviɫɫost 
ilosist (rhvl) Se Kos; makõ helü, illoś s helü Se Podg; iɫɫoś s oĺ l külʔ 
ku hobõstõgak‿`keĺ liga sõidõti Se Ts  

ilm1 ilma `ilma ilm(astik) sääne likõnõ ilm oĺ l Rõu; ilosa ilmaga um 
susi ilma `julgusõldaʔ Rõu; ku kikaś s õdagu oŕ sil kiŕ g, siss um 
hummõń  tõõnõ ilm Rõu; ku ilma ummak‿külmä `perrä, siss lää 
eis‿s  ll  ḿ  `lämmäss Rõu V;`väega tuisunõ ja haɫv ilm oĺ l Vas 

ilm1
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Pul; hähnät‿ sagavaʔ, ilmam‿`muutusõʔ Vas; ku hähnät‿t´sagavaʔ, 
s ss saavak‿külmäʔ ja halvaʔ ilmaʔ Vas Pul; ku sula ilm um, siss 
um lumi ń atsk Vas; kui ilmaʔ, nii om `tervüss Vas Pul; tuĺ l jo timä 
ś aalt `põrgost, sai t   pääle, oĺ l iɫm iɫɫoś s jap‿päiv `paistu Se Kos 

ilm2 ilma `ilma 1. maailm; maapealne elu olõm‿mah‿hü vi `päi-
vi nännüʔ siin ilmahn Rõu; la s um `ilma `sündünüʔ ja s ss um 
`kuigi ärl‿läppünüʔ Rõu V; k ikõ saat ilmah `vahtsõlt, a ello inäp 
saa aiʔ Vas Pul; üle ilma l  k? - vika kaaŕ  Vas; seo ilma `aigo 
ommaʔ `uhkõʔ majaʔ Vas Pul; no om seo ilm nigu `ümbrep‿p  rt, 
olõ õin‿nii nigu innembüsi oĺ l Vas Pul; vai naid hä i no ilmah ü s 
om Vas; ko t säläh käve `ilma piteh Vas; kas s ss no vigurildaʔ saa 
seo ilma elo Vas T; keeleldä ni meeleldä, üle ilma tark? - pässüĺ  
Vas; tälle sai `ilma viländ (sai elust kõrini) Vas; no ommaj‿jo k iḱ  
t  h ilmah (surnud) Se Kos; pujas‿saava inne `ilma ku imä? - hai-
na ruaʔ, kuhi Se Kos; k iḱ  ilm s  , väidsega ei lõigadaʔ, lavvalõ 
õip‿pandaʔ? - imä nisa Se Kos; milless seo maailm nok‿ka naid 
`la si jätt ja `lahku mindäss, a ilma `algnõst saaniʔ oĺ l ka t  d 
Se Kos; `tü rik sai `ilma (maa peale)  tagasi uḿ mi `ehtidegaʔ Se 
Kos; ka s kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi ilma 
pääl? - siĺ mäʔ Se Kos; paĺ lo käve iks tä maad maś sindõgaʔ, poolõ 
`ilma pudardõgaʔ Se Kos; nimä olõ õs v  l ̀ ilma saanuʔ (sündinud) 
n  p‿`põrsaʔ Se Kov; käügu ui üle r   `vehmre, käügu ui üle ratta 
`vehmre, `lasku ui `kaś si läbi `jalgu, sünnüss la s `ilma, s ss lat-
sõl paĺ lo viku (õpetussõnad rasedale) Se V; ütesä puutäüt olõ ma 
toonuʔ `la si `ilma Se Pod; ilma imeh, ü s pallai küle all, tõõnõ 
v  l aia pääl kuioss Se;  ku [ma] ark‿koolõ, siss naka ait‿t  h il-
mah (teispoolsuses) kedägi häbendellemä Se Kos 2. inimesed, 
rahvas egass ilma suud `sulgus‿saa aiʔ Rõu V; rikka naaś õʔ, 
n  t‿`tahtsõk‿kitust, n  p‿pań ni rahha ilma sil´mist, et s ss ilm 
kitt, kaek‿ku paĺ lo pań niʔ Vas; 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 riś ti`rahvalõ, siss  ks 
ilm eläss Se Kos; t  d  ks olõ õs et latsõj‿jäteti tuulõlõ tougadaʔ 
ja ilmalõ kasvataʔ Se Kos

ilm3 ilma `väikene jäŕ v t   oĺ l ka ilm põ aldaʔ Vas; munikõrd `ań ti 
ilm`k  tmäldäk‿kaʔ n  s‿sooligup‿pinile ette Se; m  ʔ ei saaʔ ilm 
jumalaldaʔ üle olõ kõrrõ minnäʔ, ku jummaĺ  eit‿tiiäʔ Se| Vrd ilma1 

ilm4 väga, ilmatu nii ilmhüä  sukõluss Vas| Vrd ilma2 

ilm2
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ilma1 1. (millestki) ilma ega vanast õs lastan‿naist ilma tööldäʔ ollaʔ 
Rõu; egas‿sa ilma jää eiʔ, jago saa sullõ kah Rõu; no olõ eś s ̀ vaenõ 
ni ̀ tütrek‿ka k gõst ilma Vas Pul; naa [mehed] mia siist kiń niv‿`v  di, 
oĺ lik‿k iḱ  ilma `süüldäʔ Vas; kas `paɫvõpävä ka ummõhtõ eis‿saia 
ilma, et piät `mõskma Vas; hummogu oĺ l iä esih‿`hindähe `alla 
sadanuʔ, ilma mut‿`tallamaldaʔ Vas Pul; pań nhaŕ k oĺ l iks pääl, 
ilma saa õs kutaʔ Vas; palanuk‿käveʔ eś s `korjamah [külas], a no 
palanut joht `kiäki ilma ka jätä es Se; no minga mi esä mata, ku sa 
ilma peń nildäʔ Se Pod; ilma `lõikusõldat‿te ti jalat‿`tervest Se Kos 
2. tasuta no  ks `paĺ lulõ inemiisile  silgahhass külʔ ilma (tasuta, 
tööd tegemata) ka `suuhhõ Vas Pus; vanast oĺ l `aŕ stmine k iḱ  raha 
  st, no om ilma Se| Vrd ilm3

ilma2 ilmatu, väga meil oĺ lip‿poisiʔ ilma `ahnõʔ, meil oś tik‿kõrvalt 
maad Se; ilma illoś s oĺ li maʔ Se; s ss t   iks kavva noorõ olt, ilma-
kavva ilosaʔ Se Kos| Vrd ilm4 

ilma/`aigo asjata, ilmaaegu ilma`aigo `naati `süüstämmä Vas -aśandaʔ 
asjata, ilmaaegu ilma aś andak‿käüt ja kulutat Vas; võttu‿i ilma-
aś andaʔ midägiʔ Vas Pul| Vrd ilmaś aldaʔ 

ilmadu ~ ilmatu tohutu, väga palju ilmatu suuŕ  must piĺ v tuĺ l `kangõ 
räüsägaʔ Rõu; ilmatu lumi satass `ossõ pääle, s ss ossav‿`vaalusõ 
`alla Vas; ussaia `päältki saa ilmadu hainakõnõ Vas Pul; siin oĺ li 
ilmadu latsõk‿kah (väga palju lapsi) Vas Pul

ilmah kunagi, ilmaski timä k   `tahtsõ tõõsõ käest, a tõõsõlõ ilmah es 
annaʔ Vas; siin näet no `sääń tsit `tempa, midä olõ õik‿`kiäki ilmah 
tennüʔ Vas; ma‿in‿naara ilmah muud üttegi `aś ja, ku `p  ru Vas Pul 

ilma/`ju̬u̬ś kja ringitõmbaja, jooksik `Aivaŕ  om tasanõ, ta olõ õim ‿mää-
ne ilma`j  ś kja Vas Pul -maa ilmatu olõ õik‿kätt ei `jalga, a esi 
ilma maa  tark? - kell Rõu V -sõda Esimene maailmasõda kuvvõ 
`aaś taga vana [ma] oĺ li, ku seo ilmasõda lä s `taplõma Vas 

ilm/aśaldaʔ asjata, ilmaaegu ilmaś aldaʔ anda aip‿`perstki lakkuʔ Se; 
t   avaĺ d arʔ, et ilmaś alda [ma] taṕ i s saramehe arʔ Se| Vrd 
ilmaaś andaʔ 

`ilmlik `ilmligu `ilmlikku tohutu, väga, palju `ilmlik suuŕ  `tõrdu täüś  
`kapstit Rõu; kunass sa naaʔ `ilmligul‿linak‿kakut? Rõu; Kullamäe 
`haudu mano om jo`ilmlik maa Vas; `ilmligu anomakõsõm‿`mõskaʔ 
Vas 

ilm/`lõpmallaʔ väga, tohutult taa naaś õkõnõ kannahhass ka ilm-
`lõpmallaʔ Vas 

`ilmusi ilmsi`ilmusi `  se tulnut‿t   imä vaim Vas Pul

`ilmusi
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ilo ilo illo 1. ilu, kaunidus tah no midä illo, paĺ ass mägi Vas; jäŕ v `oĺ lgi 
Saarõkülä ilo Se 2. lõbu, lust t  t‿ t  d t   `aigo, piä illo ilo `aigo 
Rõu H; te ti iks `tempa ja `peeti illo ja kakõldi Vas Pul; piĺ l tulõ 
piḱ ä ilo pääle, kusi suurõ naaru pääle Vas Pul; ku ma iks kohe 
lää, ilo iks   h lätt Se Kos; ilo iks ette tulõvaʔ, naĺ aʔ ummak‿`küĺ ge 
nakahhanuʔ Se 

ilodu ilodu ilotut 1. inetu, ilutu t   oĺ l ilodu, t   must j  ń  huulõ pääl 
Rõu V; `kaś si putuʔ  nnõ, siss ŕaug, aja nii ilotut hellü Vas Pul; no 
om [ta] nii alatuss ja ilotuss jäänüʔ, et `tihka ais‿sandõlõgis‿`silmä 
tullaʔ Vas; ega vanainemine om ilodu Vas Pul; `olkõt‿tiä ku taht 
ilodu inemine, a `võĺ ssi juhatat‿tohe eiʔ Vas Pul; suvõl `k  ĺ ja lätt 
`lämmäga ilotuss, nakass ̀ h nkama Se Kos 2. ebasünnis ̀ täń täk‿kah 
ilodu, p  ĺ päävä    Vas Pul; Suĺ lakõnõ, mul om `sustki ilodu, et 
ma puŕ oh olõ Vas Pul; neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿suku gik‿kuu lõ õiʔ, 
`õkva iɫodu, k iḱ  kääväk‿külä `aidu pite maasikit kakkuh Se Kos 

ilodubakõnõ komp dem < ilodu Salmõ oĺ l jalʔ ilodubakõnõ Vas 
iloduss ilodusõ ilodust kenadus massa aim‿murõhtamine, ku jummaĺ  

ilodust ei olõ ütehn `andnuʔ Rõu V 
ilosabakõnõ komp dem < illoś s ma m ni rikass olõ õs, ma oĺ li ilosa-

bakõnõ Vas Pul
ilosahe ilusasti; korralikult inne oĺ l iks mul m  ĺ  k iḱ  ilosahe `seĺ ge 

Vas; mis sääne `aiglanõ hopõń , t   lä s nii ilosahe Vas; nii ilosahe 
ja `armsahe `eĺ liväʔ Vas; sügüsidi, ku kuu paiś t ilosahe, mak‿k gõ 
loi aidareṕ i pääl raamatut Vas Pul; n  k‿kes `viĺ jä `võlgo võ iʔ, 
n  j‿jält‿tasõʔ arʔ ilosahe, teip‿`päivi Vas; ku riiht `peś ti, s ss 
n   olõr‿ rehiti ja `võeti `kaari ilosahe Vas Pus; rüä põimu `aigo 
katõkeś ke laulimi, lelotimi ni ilosahe ku Se; ku ilosahe ja `ausa-
he ma hoiõ uma latsõʔ Se P; perem  ś s niit `haina ja `kullõss, et 
küls‿sai hüä kaŕ uss, `väega laul ilosahe Se; ime ehi  ilosahe, s saŕ  
`sääde `säätsähe (rhvl) Se

ilosakõnõ dem < illoś s `Austra oĺ l ń aost sääne ilosakõnõ Vas Pul; t   
sääne ilosakõnõ oĺ l Se; kop l `võeti viiso seest, nii `jäigi ilosakõnõ 
Se Kos; `puitsõp‿`preeś keseʔ oĺ liʔ, sinnäp‿pi sitedi `sisse võid, siss 
`saiõ ilosakõsõʔ, naglalitset‿tüḱ üʔ Se Kos

ilosappa ilusamini sisaś k laul iks ilosappa ku lõiv Vas Pus; tütäŕ  iks 
nurisass et ḱ au iks ilosappa Se

ilostama ilostaʔ ilostass iloś t ilustama, kaunistama õhitsamine om, ku 
kiä hinnäst ilostass, silitsäss söögiga ni rõõvastõgaʔ Vas 

ilo
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ilostuss ilostusõ ilostust kaunistus tiiä ei kuk‿kavva not‿taa ilostuss 
(ilus aeg) om, tulõ sõda, pess k iḱ  segi Vas R; ma oś ti `vei kese 
valsõmbat `paila kleidile ilostusõss Vas R; rü vil ilostust oĺ l t   
pudsu all ja pääle pudsu oĺ l sääne haĺ ass `ahtakõnõ siidikene 
ütelt kõrralt Se Kos 

ilostõ ilusasti; korralikult rüǵ ä `häitsäss ilostõ Rõu V; mul lä s ka nii 
ilostõ kuttu t   asi, uma neĺ likümmend `ruublit sai iks kätte Rõu 
V; ̀ võidu ka [ma] panõ paɫakõsõ, t   ka küdsäss ilostõ ärʔ (sõira-
valmistamisest) Rõu V; noʔ eläsek‿k iḱ  ilostõ, ommas‿`s  nüʔ ja 
om raha kah Vas; [kiriku]opõtaja lugi nii ilostõ, et muḱ kis‿siĺ mist 
kiś k v   `vällä Vas; nimä eläsep‿parhillaʔ ilostõ Vas Pul; sõbrali-
kult [ta] maś s k iḱ  ilostõ `vällä, t   is midägip‿`pilkust (nööki) 
Vas Pul; imä puhaś t haŕ asõkõsõ arʔ ja köü  ilostõ kiń niʔ [harja 
tegemisel] Se Kov

ilotohe inetult vanast k nõldi Rogosih `väega ilotohe Vas Pul
ilotõllõma ilotõllaʔ ilotõllõss ilotõlli lõbutsema pandass latsõ`k  rma 

pääle, `la siga siss käüdäss nii sama ilotõllõh Vas U 
`iltsest hiljaks `tihka ait‿`t  hhü minnäʔ, ku [sa] `iltsest `jäädeʔ Se| Vrd 

`ildass
`iltsõ, `iltsõmp vt illanõ 
`iltsõppa hiljemini hummugu kell ka s`aeti k kõ `iltsõppa üless Se 
ilvess/hain villpea mä tide pääl `kaś vi ilvesshain, ilvesshainal um 

`valgõn‿nu iʔ otsahn nigu puuvill Rõu V -pää villpea ilvesspääk-
‿kasusõs‿s  h mä tiide pääl Vas -susi ilves ilvess-susi um puuhn 
Rõu

imama imadaʔ imma imasi vähehaaval läbi imbuma kuum vägi 
panõl‿länikohe, säält imma läbi Rõu V 

ime ema ime ehi  ilosahe, s saŕ  `sääde `säätsähe (rhvl) Se| Vrd imä
imeh ~ imeʔ `imme imeht ime no `peetä ei `immesskiʔ, ku `tü rigul 

la s om Vas; imä jäi iks elämä, t   oĺ l periss issändä imeʔ Vas Pul; 
jummaĺ  tege imeht Vas; mak‿ka pań ni `immess, ku imä `oihkõlli 
Vas; nii suuŕ   siga oĺ l, et imek‿kaiaʔ Vas Pul; olõki‿i midä `immess 
`pandaʔ Vas Pul; map‿piä `immess, et sa ni `kistra olõdõʔ Vas; mul 
sai `väiga imeh (imestasin väga) Se; ilma imeh, ü s pallai küle all, 
tõõnõ v  l aia pääl kuioss Se; vot om imeh Se Kos

imehtellemä imehtelläʔ imehtelless imehtelli korduvalt imestama 
k iḱ  kait‿t  d `hauda ja imehtelliʔ Vas; kaek‿ku `tarka juttu aja, 
tedä jovva aiʔ ärʔ imehtelläʔ Vas; inemise imehtelliʔ, et kuiss täl 
naav‿vanaʔ aś ak‿k iḱ  meeleh püsüseʔ Vas Pul 

imehtellemä
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imemä immeʔ ~ imedäʔ imess `iḿ mi ~ imesi imema püdälä `lätvä naha 
alaʔ, imese verd Rõu V; peres‿s  , laud laul? - `põrsa iḿ mise man 
sööväʔ Rõu; immev vars oĺ l, t   käve k gõ [surnud] märrä ̀ valvma, 
`iḿ mi nigagu iks v  l kõlbaś s Vas; vanast arvati, et krobikunn käü 
`lauta `lehmi imemä Vas; vasigõ `j  ś kil‿`lauta piteh ja `iḿ miʔ Vas; 
laud laul, peres‿s  ? -  siga röhütäss, `põrsaʔ imeseʔ Vas Pul; `laś ti 
immeʔ noid tapavasikit, tapavasigõl‿`laś ti immeʔ lehmä all Vas Pul 

imetämä imetäʔ imetäss ime  imetama latsõ˛imetämise aig oĺ l, 
nisaj‿joosiʔ Vas Pul

iḿ misekene dem < iḿ miss iḿ misekese ja `põrsakõnõ jäi, säält 
jäls‿sugõsi  siasugu Vas Pul

iḿ miss  ~ iḿ miś s iḿ mise iḿ mist emis `immä saavaʔ iḿ misepujaʔ, suk-
ku saavas‿ soepujaʔ  Rõu V; meil oĺ liʔ ega `aaś taga katõ vai kolmõ 
iḿ mise pujaʔ Rõu; iḿ miś s o s `pahru Rõu V; iḿ mise jao `poigõ 
pań d [hunt] üte kõrragaʔ `nahka Vas; nipaĺ lo oĺ lip‿`põrsa ram-
muh seeh, et maha as iḿ mise ihost `vällä tulõma Vas; susi kakaś s 
iḿ misel kõtu puruss Se Kov; meil kolʔ iḿ mist  Se Kos; iḿ mist või‿i 
tappa, ku ta `pahru `otsõ, siss hukkat liha arʔ Se  

iḿ mitsemä iḿ mitsedäʔ iḿ mitsess iḿ mi s immitsema naha seest 
iḿ mi s `vällä t  d vett Vas U 

immo emise kutsumishüüd immokõnõ, tulõs‿`s  mä, immo, immo, 
immo Vas 

immokõnõ dem < immo immokõnõ, tulõs‿`s  mä, immo, immo, immo 
Vas 

imp rohkem, enam (mitte) mu `vannuisi ei olõʔ ütte ka imp eloh Vas 
Pul; umma morro pite saa õik‿`ḱ avvuʔ imp Se Kos; ma kellätoŕnih 
uma `pääga kanna aiʔ imp `ḱ avvuʔ Se| Vrd inäb 

imä imä immä 1. lapse ema; emaloom imä ni tütäŕ  taĺ lidi Suĺ tsil `kaŕ ja 
Rõu V; t   la s hoit inäbä immä, kellele `hirmu annaʔ Rõu V; 
`immä saavaʔ iḿ misepujaʔ, sukku saavas‿ soepujaʔ Rõu V; Lin-
dakõnõ hoit minno ku umma immä Vas; paĺ loss om noid iḿ mi, kel-
le kottalõ üldäss et immä om k gõ halõhhõp Vas; t   oĺ l `väega 
imä helügaʔ Vas Pus; immä kutsuti `kaema ja mak‿ka lä si imäga 
üteh Vas U; aga ku imä koolõss, siss ommal‿latsõʔ ilma k gõst. imä 
armuh iks kasut, imäʔ iks umma imäʔ Vas U; imä esäga mõlõmba 
lavva kerikohe lä sikiʔ Vas Pul; mu imä imä oĺ l nännüt‿t  d Miś so 
`liina Vas Pul; imä imä oĺ l lännük‿kaasikõss Vas Pul; mu imä ollõv 
ka söönük‿kanarigu `leibä ku näläaig oĺ l Vas Pul; viiś  last imäle 
mahass arʔ `üś kä, a viiele latsõlõ immä maha aiʔ `üś kä Se; uni 

imemä

Võru sõnaraamat.indd   128Võru sõnaraamat.indd   128 9/22/2011   9:36:39 PM9/22/2011   9:36:39 PM



129

magusap mett, a ahi `armap immä Se Kos; kolm `aś ja 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; oĺ l vika minijide man, oĺ l vika iḿ mi man Se Kos| Vrd 
ime 2. kõnetlussõna: ema; vanaema; vanem naine meil oĺ l mamma, 
selle et vannaimmä kutsuti imä, latsõk‿ka `ü liʔ vannaimmä imäss 
Vas Pus; ku vannaimmä es olõʔ, siss üteldi umma immä iks imäss, 
es üldäm‿mammass Vas Pus; taa pluusõ mullõ `Moostõ imä ummõĺ  
Vas 3. särgi pihaosa `hammõ imä ni `hammõ `käüse oĺ lil‿linadsõʔ 
Se Kos; `hammõ imä `rõivakõnõ vai määne taht ń ardsukõnõ Se 

imä- emane, ema(s)-  imäted ŕ  haud üt´sindäʔ Vas; imäkań õp kasvatass 
`s  mnit Vas Pus; `saŕ viga imälammast m ni üteĺ  kitsõlammass Vas    

imäk ~ imäkäss imäkä imäkät emakas imäk om `haigõ Se; imäkoda 
vai imäkäss t   om ü s k iḱ  Se; s saral käü imäkäss `vällä k   Se 

imäkene dem < imä olõ  ks imäkene, olõs‿siih, ma iks piä sinnu Vas; 
imäl muud hellänimme es olõʔ, m ni üteĺ  imäkene Vas; t   imäke-
ne ü sindä oŕaś s Vas; noh imäkene, panõ `tütre [haua] pähütsehe 
taa liĺ l Se; imäkesel iks `tahtu us la silõ `ostaʔ, esäl olõ õs nii 
halõnduist Se; imäkene, ma olõ kuk‿katõ tulõ `vaihhõl Se 

imä/koda emakas t   latsõl  m um sääl imäkua sisehn halvass naanu 
minemä ja tege `haigõt Rõu; s saral käü imäkäss `vällä k  , imä-
koda vai imäkäss Se -leht́ taime idulehele järgnev leht muk‿kuŕgiʔ 
ummaʔ imälehen Rõu V; mak‿kasvadi ü skõrd po ikõsõn küŕvitsiìd, 
oĺ lij‿jo imälehen, ku `aida istudi Rõu V 

imänd imändä imändät emand `möldre naań õ vai imänd t   `tahtsõ 
et tedä provvass üteldäʔ Vas Pus; n   s ss kah `jäie `tarrõ `istma, 
juttu ajama, seenik‿ku imänd k    s ss tõõsõ pudru Vas   

imäne imädse imäst emane püvel saa õi ̀ arvo, määness imäne, määness 
esäne Vas Pus; k   olõ õi esädse `aaś taguʔ, om imätsit `aaś takku 
kah Se; ku olõ õis‿`siĺ mi kaiaʔ, siss taa poiś s kah iks imädse pala 
(naise) `hindälle saa Se 

imä/nõkõń  iminõges imänõkõń  `häitsäss, taa um `valgõ imänõkõń , taa 
um rohoss Rõu V -puu emaihu imäpuu `hiusõkõnõ (sünnijuuksed) 
`pöeti ärʔ, miä imäpuust t   hiuss Se 

inama inadaʔ inna inasi  inisema lehmäkene inna, taht vaest juvvaʔ 
Vas; susi `undass, lehm inna Vas 

iń dsile irevil(e) `hambak‿k   iń dsile oĺ likiʔ, nii `tõisi naaŕ d Vas 
iń dsitellemä iń dsitelläʔ iń dsitelless iń dsitelli pidevalt itsitama latsõ 

iń dsitelli  nnõ Se 

iń dsitellemä
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`iń dsümä ̀ iń dsüdäʔ ̀ iń dsüss ̀ iń dsü irevile minema, harguma ku ̀ käega 
`umblõt, ku kitsass om, tiä (õmblus) iks `iń dsüss `vällä, laḱ ka, a 
maś sinaga ummõldu `iń dsü eik‿kohegiʔ Vas Pul

inemine inemise inemist 1. inimene inemine om `eslik, puu `oslik Rõu 
V; olõ õi inemine ette ni tark ku `perrä Rõu V; es tohel‿`lauta 
viiäv‿võõrast inemist, et t   kahitsass ärʔ eläjä `s  mise Rõu; ine-
miisi hä igak‿ka petetäss, aŕ stitass `võĺ ssi Rõu V; las mak‿ ka hin-
näst kobahhuta, ma `tihka aim‿mu o inemiisih ollaʔ Rõu V; kala om 
inemisele rohoss Rõu V; inemine iks saa inemisegak‿kokko, mägi saa 
aim‿`mäegak ‿kokko Vas Pus; no  ks `paĺ lulõ inemiisile  silgahhass 
külʔ ilma (tasuta, tööd tegemata) ka `suuhhõ Vas Pus; inemiste 
hüvi˛üss om inäb kuk‿kuld Vas Pul; kaih käü ei ü sindäp‿ puid pi-
teh, t   käü inemiisi piteh kah Vas Pul; no om `võrksa ja `keŕ ge 
inemine Vas; la s naarutass ka hulga inemiisi ärʔ Vas Pul; inemist 
iks `peĺ gäsep‿põdrak‿kah Vas; puś s um inemiste vitäʔ, olõ õit‿taa 
eläjä`l  mõ vitäʔ Vas Pul; naań õ oĺ l täl ka sääne räbäläne, t   olõ 
õs ka suuŕ  asi inemist Vas Pul; naaś õ [ta] võ t ka hüvist inemiisist 
Vas; 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‿muś tinõ inemine, ma olõ nügäne inemine 
Se 2. elanik `Pihkva liina inemine oĺ l jo edimäne s a alostaja Vas 

inemisekene dem < inemine kas lähükõrral ei olõm‿m nd inemisekeist, 
kes sinno avitasiʔ Rõu V; tasanõ inemisekene oĺ l, `v  di kiń niʔ Vas; 
tä oĺ l paĺ ass inemisekene Vas; inemisekene lä s minemä piimä 
paarigaʔ, nii `k  li `ärki minneh Vas Pul; n  k‿`kaipsiʔ ja inemi-
sekene tapõti ärʔ Vas Pul; imä oĺ l vähälik inemisekene Vas Pul; ta 
möi vanalõ inemisekesele t   pero hobõsõ Vas Pul; inemisekeisi 
`peś ti nigu nahatüḱ üt‿` siugõlliʔ Vas Pul; keväjä pań d huś s ärʔ, ni 
inemisekene k iḱ  suvi `põś si Se 

inemise/lat́s inimlaps uŕ atnik teḱ k inemiselatsõ sań diss Vas Pul; kes 
siss inäp läbesi eläjiìd `s  täʔ, ku inemisela s `k  lmisel Vas 
-`sü̬ü̬ ̬jä inimsööja a merest tuĺ l katõtõi·ś s`kümne `pääga patt `väl-
lä, t   oĺ l inemise`s  jä  Se Kos  

inemisildeʔ inimeste seas inemisildet‿tuĺ l ette, et piim nakaś s ̀ vinnümä 
Vas 

`iń gli `iń gli `iń glit ingel kaek‿ku eik‿`kullõk‿ka vadilasõʔ, k nõla vai 
`iń gli keelegaʔ Vas| Vrd `eń gli

ingliss/tina keemiline element: tina inglisstinna `peetäss paŕ õmbass, a 
 siatina pidä paŕ õmbahe kiń niʔ Vas Pus 

`iń dsümä
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Ingluss/maa Inglismaa t   elläv `Inglussmaal `väega `uhkõhe Vas Pul
inisämä inistäʔ inisäss inisi inisema lehmäkene näge midä, süvvät‿taht, 

s ss k gõ inisäss Vas Pul
inne1 1. enne; varem inne oĺ liv‿villar‿rohikatsõs‿sinidseʔ, ku tuuĺ  üle 

käve, s ss lä sip‿po isinitsess Rõu V; mut‿t   lõpõ õi inne arʔ, ku 
ka s kätt `r ndu pääl Rõu V; sannah ma inne higidsä, s ss roṕ si 
kah vihagaʔ Rõu V; inne oĺ l iks mul m  ĺ  k iḱ  ilosahe `seĺ ge Vas; 
kolm nädälit inne `surma es võtat‿timä jüvä `tolmu `suuhhõ Vas; 
inne oĺ li iks parass inemine, no olt  (oled) nigu `üś kä võtta la s 
Vas Pul; `mõŕ sakaś t es mahas‿`sisse, inne ku `viina `ań ti Vas; inne 
lihavõõdõt säidse nädälit määnestki `laulu laulõta as Se 2. vanasti 
inne `ḱ auti `paĺ ja jalaga `rohkõp Se Kov; siss atõti n  k‿kandsuʔ 
inne üless, selle et sinnät‿`tü vi jäi muni pää (käsitsi rukkipeksust) 
Se Kos

inne2 ainult, vaid pinikene nuusahhu  arʔ inne ja lä s mant Rõu; und 
olõ õiʔ, s ss muiduguk‿`käändle inne Vas Pul; kab ĺ  `päitseʔ oĺ liʔ, 
t   oĺ l inne ü s kabla pundaŕ  Vas Pus; teḱ e inne, miä ti mõistadõʔ 
Vas; s ss mähästi inne, nii samatõ visati t   v   `ümbreʔ Se; 
haik kisk inne suud ammulõ Se; kiä inne küläh `haigõst jäi, s ss 
jälm‿`Maaŕ a poolõ `r  hhi küüsümä Se Kos; agu `piḱ ne kärähhü  
inne, nii lei aida paɫama Se Kos| Vrd  nnõ 

innebi ~ innembi  1. ennem, varemalt innembi oĺ l k iḱ  `hindäst, a no 
k iḱ  t  p‿poodist Vas; paar‿`rõivilõ, siss [sa] saat innebi minemä 
Vas 2. pigem Rõu V mataĺ  saa innembi maŕ a maast ku `korgõ `tai-
vast tähe Rõu V;  innembi ma olõl‿lehmäldäʔ, ku kraavi`kaibja  Vas 
Pul; innembi [ta] ań d `v  rillõ mett, a umilõ anna as Vas Pul

innebä ~ innembä 1. varem minevä `suvvõ `k  li imä, esä `k  li jo in-
nebä Vas Pul; Juhań  tuĺ l innembä ku nu tõõsõm‿moonamehet‿tuĺ liʔ 
Vas Pus; a mis sa mullõ innembä ̀ ütle es, ma olõss su kodo ̀ lasknuʔ 
Vas; innembä oĺ lil‿linarabahhajak‿k   `vinläseʔ Se 2. pigem mu 
m  ś s es `ütlek‿`kuŕ ja, innembä tä tsähähti Vas Pul; muni innembä 
ärʔ `määtäss ubinaʔ, at‿tõõsõlõ ei annaʔ Se

innebüsi ~ innembüsi ennemalt, vanasti; aegsasti no om seo ilm nigu 
`ümbrep‿p  rt, olõ õin‿nii nigu innembüsi oĺ l Vas Pul; `eh ke iks 
`eh ke innebüsi astõkita, minekitä (rhvl) Se

innemb ennem, parem innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ Se 
innembi vt innebi
innembä vt innebä
innembüsi vt innebüsi 

innembüsi
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inne/poolõʔ varem, vanasti innepoolõʔ, siss olõ õs la sil `pük-
se, oĺ lip‿piḱ äʔ `hammõʔ Vas -vanast (väga) vanasti inneva-
nast oĺ l sajahn suuŕ  `mõŕ sa`ań didõ jagamine Rõu; innevanast 
oĺ lis‿`sääntset‿tsõõriguʔ, `puidsõʔ madalakõsõ lavvust tettüʔ  Vas; 
innevanast oĺ l vatsk Se 

iń nine iń nidse iń nist eelmine, endine t   iń nine aŕ st üteĺ  et 
kõtu`haiguss om vannuinemiste viimäne tõbi Vas Pul; t   oĺ l 
iń nine meieŕ  siist Vas

inäb ~ inämb ~ inäp  (harilikust) rohkem, enam; (eitavas lauses) su-
gugi, rohkem (mitte) Võru p  l inäp lummõ es olõʔ  Rõu V; vili 
inäp es kasuʔ, jäi `ḱ angu Rõu V; t  l `piiblil es olõki inämb `õigõt 
umanikku Vas T; siss [ta] lubasi `palkagi v  l pääle `pandaʔ, jää 
es ma inäp es Vas T;  kiä iks inäp `joudsõ kaibadaʔ ja `tõisi tukast 
takast `suń diʔ, t   oĺ l herrä sil´mih jäl `ausap Vas Pul; t   oĺ l jo 
mõõdõt t  , inämb sata `versta tuĺ l `Pihkvahe Vas; muʔ `aigu pila-
kit inäp es tarvitadaʔ Vas Pus; p  ĺ  munna om iks inäb kut‿ tühi 
k  ŕ  Vas; midä inäp [ma] t´sika söödi, t  d vähämbäss mago lät´s 
Vas Pul; inäb `versta (rohkem kui verst) iks saa `Puspurilt Plaa-
nilõ Vas; ni vannu olõ õik‿kedägi inäp Vas; timä kah ei näḱ ev inäp 
lukõs‿sil´mist Vas; no inäp `naata ai lõõnaht `s  mä, kurõv‿vei 
`lõuna arʔ (kurgede äralennuga jäi üks toidukord vähemaks) Se 
Kos; siss inäp piń ni ravidsa aik‿ku susi kaŕ a man Se| Vrd imp 

inäbä 1. (harilikust) enam, rohkem; (eitavas lauses) sugugi, roh-
kem (mitte) t   la s hoit inäbä immä, kellele `hirmu annaʔ 
Rõu V; mul olõ õiʔ inäbä silmäʔ `haigõ `olnuk‿ku latsõh Vas; 
sat‿`tiiden‿noorõbist paĺ lo inäbä Se; vanast oĺ l hädäli` si inäbä 
ku noʔ Se Kos 2. enamasti liiva maa pääle iks inäbä te ti `ta rik 
Se; üte hobõsõga iks inäbä sõkati Se

inäbät ~ inämbät enam (mitte), rohkem t   põdõ ka inäbät kümmend 
`aaś takka Vas; tä olõ õs inäbät ni `väikene Se; veli es küüsü ka 
inämbät ku üte ko i rüḱ i pridanat Se 

inäbüsi ~ inämbüsi enamasti siin inämbüsi oĺ lik‿ka naav‿viidikeʔ 
Rõu; latsõs‿seiʔ inäbüsi põrmadu pääl Vas Pul;`lätläse oĺ lik‿k iḱ  
inämbüsi posijaʔ Vas Pul; `lätläse umma inäbüsi k iḱ  sobijaʔ Vas| 
Vrd inämbüste 

inämb vt inäb
inämb/jago enamasti m  l‿latsõk‿käveʔ inämbjago jo Jürissoni `aigo 

koolih Vas; hüvvä tege vei ot‿taa viin, inämbjago  ks `halvust Se 
Kos 

inämbä vt inäbä

inne/poolõʔ
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inämbät vt inäbät
inämbüsi vt inäbüsi
inämbüste enamasti mul ummak‿külʔ uma sugulaisi inämbüste nii-

`m  du, et n    ummak‿k iḱ  nigu `sääntseʔ usu inemiseʔ Vas U; 
meil oĺ l iks inämbüste kadajit Vas| Vrd inämbüsi

inäp vt inäb
`irama iradaʔ irra irasi irisema [kass] ń aug sääl ja irra, kaess kas ma 

no lähä kaost `piimä `võtma Vas
irisemä iristäʔ irisess irisi irisema vana `tü riguhatt, k gõ käünüj‿ja 

irisnüʔ Vas  
`irvellemä `irvelläʔ `irvelless `irvelli pidevalt irvitama t   naka-

nuv‿`van ma ja `irvellemä Vas; sinnät‿taha as minnäkiʔ, vanam  ś s 
`väega `irvelli läbi Se| Vrd iŕ vitellemä 

`iŕ vi irevil kaem‿m nõl ummah‿`hambaʔ `iŕ vi ku k nõlass Rõu V
iŕ vitellemä iŕ vitelläʔ iŕ vitelless iŕ vitelli pidevalt irvitama olõ õiv‿vaia 

iŕ vitelläʔ Vas| Vrd `irvellemä 
`iŕ vmä `iŕ viʔ iŕ v `irve iŕvi irvitama timä k gõ `irve, olõ õiv‿vaia `iŕ viʔ 

Vas; nimäʔ irveʔ et Jako kuŕ arikaś s, timä naań õ nõgikikass Vas Pul 
is  1. ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) olõki is kavvõn, tahn 

kaŕ alauda `lähkühn oĺ l Rõu V; eas‿siss vanast `kauś si olõki is Vas; 
ma inäp naist pildest hooli is Vas Pul; siin saiś  `terve `aaś taka t   
`piidli, putuki is kiä tedä Vas; täl `la si olõki is Vas Pul; [naistel] 
talvõl suurõ külmäga `ṕ uksõ olõki is jalah Se; tohi is inne `lehmigi 
`välläl‿`laskõʔ, ku [ma] soe ärä hai Se; m  k‿küläh `sääń tsit `vaesit 
olõki is, kel `la si olõ õs Se Kos| Vrd as, es, us, õs, äs, üs 2. mitte 
t   tohe is säält tulla `vällä is Vas Pus; mustal rü vil muud es olõki 
is ku kaaruss oĺ l koet nii `ümbrek‿`käüste Se| Vrd as, es, õs

isahhama isahtaʔ isahhass isahti isu tundma, isunema t   no mullõ 
liha`raasa vai koho`piimä, isahhadõn‿noʔ Vas Pul

`iś kmä `iś kiʔ iś k `iś ke isi lõnga korrutama sukalang alati isiti Rõu; 
kolmõkõrra isiti lang kokko Vas Pus; üte `lõunavahe [ma] kaarsõ, 
tõõsõ `lõunavahe `ke rsi ja ise, hummogusspoolõ jälk‿koi Vas 
Pul;`iś kmälläl‿langaʔ oĺ liʔ Vas Pul; põrmadu`rõivit [ma] koi, siss  
ise taa poolilanga kokko Vas Pus

iso iso isso isu, himu es olõ isso järve veereh `ḱ avvuʔ Vas; iso tol-
mukõist ei olõʔ Vas Pul 

isonõ isodsõ isost isukas; näljane vaest map‿paĺ lo s  , ma olõ `väega 
isonõ Rõu V; kunass kuĺ p isonõ vai kopp janonõ (üteldi perenai-
sest, kes sööma ei tulnud) Vas Pus 

isonõ
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isonõm(m)a isonõdaʔ isonõss isosi isu tundma, süüa tahtma kunass 
kuĺ p isonõss vai taaripulk janonõss Rõu V; ku [sa] alati heeringet 
`s  deʔ, siss ei isonõ nii Vas 

issutam(m)a issutaʔ issutass issu  istutama `aeti `viŕ kseʔ ja säält 
`viŕ kse haŕ a [ma] `touksi esir‿rihaga arʔ ja s ss `naksi esin‿nigu 
issutamma Vas U| Vrd istutama 

issänd issändä issändät issand eis‿saak‿k iḱ  `taivariḱ ki, kiä issänd 
issänd `ütleseʔ Vas Pul; imä jäi iks elämä, t   oĺ l periss issändä 
imeʔ Vas Pul

`iś tjäʔ pl `iś tjide `iś tjit ühisketrus a t   nii kutsuti et `iś tjäʔ, kutsuti 
nii, seto kommõ oĺ l sääne Se S; a no `poissa tuĺ l `  sess  nnõ 
sinnäk‿koh `iś tjäʔ oĺ liʔ Se S;  surat‿tuĺ li `istõlõ, `tsuś ksit‿tikugak

‿`k   slihe Se Sa 
`istma `istuʔ istuss `istõ 1. istuma `istun tulõ uni hüä Rõu V; imä esäga 

`istõʔ vedro ra til Rõu; nimä `istõm‿mõlõmbat‿tõõsõlp  l `lauda 
`kõrvuisi Rõu; ma aidveereh `istõ väläh ja oodi sinno Vas Pul; üt´s 
näḱ kü lavva otsah `istuv Vas Pul; ku imä kedräś s, la s `istõ kõr-
val ja lugi `väŕ ssi Vas R; ku esä `tarrõ tuĺ l, ku tä näḱ k, et m  ʔ 
`istõʔ, siss t   oĺ l päsemädä lugu Vas; süvveh ja `istuh ma `vässü 
nii ärʔ Vas Pul; te ti p  rhäll, latsõʔ `istõ pääl, perä r   pääl Vas; 
üteh piń gih mi `istõ Vas; mehen‿ n  ʔ istusõʔ ja ajava õdagudi jutta 
Vas Pul; ma `mõ li et ku istuss kap‿persüle `maahha, mis t   s ss 
mehele tege Vas Pul; üteldäss et vana `kuuga [külvatult] eip‿püsü 
kaar `pistü. vana `kuuga lokahtass ärʔ, istuss (langeb) `maahha 
Vas Pus; ega `istuh tulõ õim‿midägiʔ Se; ku sina haigutõllõt, s ss 
t  , kes kõrval istuss, t  l ka tulõ ruttu haik Se; istutass pääle ni-
gagu perse ärp‿`pi süss `istuh Se Kos; m  ʔ lotoda siih, n  ŕ  istuss, 
t  l om iḱ äv Se Kos; `taĺ sipühi p  ĺ pühä inne istuta as `s  mä ku 
õdagu tähet‿`taivahe tuĺ liʔ Se Kos; m ni säidse katõsa `aaś takka 
joʔ ku [ta] istuss tüŕ mümajah Se Kos; muntkõrra `kungut kah 
`maahha, ku piń giotsakõsõ pääl istut Se; p  ĺ pühä õdago [ma] 
lä si jälk‿kohegit‿`tandso, te ti `ts  ri ja oĺ li `istmise mängoʔ Se 
P 2. ühisketrusest osa võtma maḱ ki (minagi) oĺ li sääl Truba küläh 
`riś tämäp  l oĺ li `istmah, `tuĺ ti `perrä ja võ i voḱ i kaʔ, `ke rsi 
sääl Se; `tü rigu  nnõ käve `istmah Se; ku `istma `miń ti, siss `võeti 
vadsako t ja piimäliud kah [kaasa] Se

`istu istudes pini  üt´skoruʔ ̀ istu kus‿`saisu ̀ üĺ ti latsõlõ ku ̀ istut‿`tahtsõ 
[söögilauas] Vas Pul 

istutama istutaʔ istutass istu  1. istutama  nätäĺ  `aigu um vi̬i̬l 

isonõm(m)a
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jaani`päivä, olõ õim‿midägi `ilda `l  mõ istutaʔ Rõu V; üttegi 
`pi̬i̬ti es teedäʔ vanast istutaʔ Rõu; ega `aaś ta ma vaagu, istu-
tagu õin‿nipaĺ lo naid `p  te Rõu V; hulga `maaś kit oĺ l istutõt, 
a ma es saas‿satand `maŕ ja kah Rõu V; looma oĺ lil‿`laossõn, 
suurõl‿loomaʔ nii `parra istutaʔ Rõu V; mak‿kasvadi ü skõrd 
po ikõsõn küŕvitsiid, oĺ lij‿jo imälehen, ku `aida istudi Rõu V; 
oih‿`heldekene, kos nan‿noorõm‿mõtsak‿k iḱ  istutõdasõʔ Vas 
Pul; m  ʔ mõtsuh olõ õip‿`paṕ lit, m nõl uss`aida um istutõt Vas 
Pus; maʔ istuda liĺ lit‿tahaʔ Vas Pul; mia iks varahhappa istutõt, 
n  v‿varahappa kasusõʔ Vas; `kapstit istutõdass õdagusspoolõ, 
istutõda aih‿hummogu Vas Pul; tä istu  `uibit ja maŕ a`puhmõ Vas 
U;`ritka istutõdass, a ŕ oonaʔ naak‿kasusõ esiʔ Se| Vrd issutam(m)a 
2. kartuleid maha panema kos mik‿kardoka istuda, ̀ lohko vai kuń di 
`otsa Rõu; Miinalõ istutimik‿kardokaʔ Vas Pul;  noid ma murra as 
`maahha kardoka `iärmekeisi, siss koorõʔ istudi `maahha Se 

`istõline ühisketrusest osavõtja ka s kolm tüḱ kü oĺ l noid `istõliisi, olõ 
õs `paĺ sidõ Se J

`istõlõ ühisketrusele [sa] võ it uma ketso üteh ja lä sit `istõlõ Se; 
 surat‿tuĺ li `istõlõ, `tsuś ksit‿tikugak‿`k  tslihe Se Sa;  surat‿tuĺ li 
`istõlõ, naĺ ati pääle sääl Se Sa 

it́s i si `i si kiire rabelemine, mahv k gõ `rohkõmb `i si sai suvõl haina 
`aigu ja sügüse rehe `aigu Rõu H

itse itse itset ristiema; vanem sugulane riś tämm `omgi itse Se; esä 
s saŕ  kutsuti itse Se; kulõ itse naaś õkõnõ (ristiisa naine),  ś oo 
v  kudamine om hullõmb ku matõma·tika Se 

iu vt egi
iva˛ańgõĺ  iva˛ań gõli iva˛ań gõlit evangeelium ni paṕ p lä s siss pań d 

põɫɫõ ette, võ t iva˛ań gõli kätte Se Kos
iä  vt eǵ ä, iǵ ä
`iädäʔ  vt idänem(m)ä
`iäkene dem < iǵ ä tiid kup‿piḱ k seo `iäkene v  l om elläʔ Se Kos
`iäle iganes Poĺ lakõnõ `otsõ sul k iḱ  takah, mis sa `iäle käsi Vas Pul; 

mia `iäle sai, toda `võõti Vas U
`iälgiʔ iialgi mup‿pääliin om Vana-Irbosk, sinnä ma eś sü üi `iälgi ärʔ 

Se Kos 
`iäline `iälitse `iälist ealine Tanilal `tütretütäŕ  oĺ l muʔ `iäline Vas Pus 
iä/mulk jääauk kuiss sa `juɫksi iämulgu veere pääle minnäʔ Vas Pul; 

susi lätt ja `tsuskass uma hanna iä`mulku Vas  
iäne `iädse iäst jääga kaetud, jääne mäeʔ oĺ lit‿talvõl `iädseʔ Se Kos

iäne
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`iärme `iärme `iärmet idu keväjält oĺ lij‿jo kardoka `iärme jo kasunuʔ 
Se 

`iärmekene dem < `iärme 1. õieleheke pipõŕ `häitsess, `häitsess, ni sa-
tasõ `iärmekeseʔ arʔ, ni `kõtru olõki eiʔ Se 2. iduke noid ma murra 
as `maahha kardoka `iärmekeisi, siss koorõ istudi `maahha Se 

iä/tilk jääpurikas `kaartõ küleh joʔ iätilgaʔ Vas Pus 
`iätäm(m)ä `iätäʔ `iätäss iä   jäätama ku puuʔ `väega `iätedi ja `maah-

ha `murduʔ, t   täheń d `k  lu Vas

`iärme
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J
ja ~ jaʔ  ja k gõ `rohkõmb `i si sai suvõl haina `aigu ja sügüse rehe 

`aigu Rõu; ma oĺ li küll `poiskõnõ v  l, aga k gõ ma oĺ li aamõ-
tih, sikkama ja Rõu; s ss [vasikas] aja `häüssä n nast `vällä ja 
husisass Rõu; `kirvõ `kuudidõga `naati näet `taḿ pma [teri] ja, 
taḿ biti nigagu k  ŕ  k iḱ  vallalõ tuĺ l Rõu; om aamõ  täl hüä 
jap‿ palk kaĺ liss Vas; ku imä kedräś s, la s `istõ kõrval ja lugi 
`väŕ ssi Vas R; süvveh ja `istuh ma `vässü nii ärʔ Vas; vanast 
olõ õs lennukit ja luhi`laiva Se Kos; timahava oĺ l urbõpäiv, 
kapst`maaŕ apäiv ja pühäpäiv, kolʔ pühi `päivä oĺ l üte päävägaʔ 
Se Kos; ku ilosahe ja `ausahe ma hoiõ uma latsõʔ Se P 

jaa vt jagama 
jaah jahe, jahtunud [ma] taha aiʔ, jaah um [toit], taad vaia peesütäʔ 

Vas| Vrd jahe 
jaah/ru̬u̬g külmtoit lihast ja tangudest jaah`r  ga `s  di külmält, 

`väŕ skile lihalõ `pań ti `k  mise `aigu sugu `suurmiid, ku külmäss 
lä s, `hüübü ärʔ Vas Pul; `puhtil ka oĺ l t   jaahr  g, t   oĺ l edi-
mäne s  ḱ  Vas| Vrd jaher  g

jaaht/liha sült jaahtliha keedeti arʔ, `pań ti `liudu Se; `eestläse `ütle-
se süĺ t, a meil ommaj‿ jaahtlihak‿kutsutasõ Se; no lastasõl‿läbi 
maś sina ärʔ, jaahtlihat‿tetäseʔ Se 

`jaahtum(m)a `jaahtudaʔ `jaahtuss `jaahtu jahtuma s  ḱ  nakass jo 
`jaahtumma Vas; ar um jo `jaahtunut‿taa, ega ma `jaahtunut `s  ki 
eit‿tahaʔ Vas Pus; imä kurnaś s `piimä, siss vei iks `jaahtumma sin-
nä `hauda (kartulikoopassse) Vas Pul; ku kütüss ärʔ oĺ l `jaahtunuʔ, 
siss `miń ti kütüst `laotama Vas 

jaani/hain jaani-õnnehein `võeti jaani`hainu ja `pań ti saina pilo va-
helõ ega inemise jaost ü s, siss kua `kuivi arʔ, siss üteldi, et ś oo 
koolõss jo arʔ ś oo `aaś taga (jaanipäeva komme) Se -huś s jaaniuss 
jaanihuś sip‿`paistvah‿haina seest ku tulõtäheʔ Vas Pul -`küündle-
kene -`küündlekese -`küündlekeist  jaaniuss esä k gõ näüdäś s, et 
kaek‿koh jaani`küündlekeset‿t   veereh Vas Pus -maŕ aʔ pl puna-
sed sõstrad mõsu kausi tävve [ma] `koŕ ssi jaani`maŕ ju Vas; m ni 
kuts jaanimaŕ aʔ, m ni hõragaʔ Vas Pul  -päiv jaanipäev: 24. juu-
ni nätäĺ  `aigu um v  l jaani`päivä, olõ õim‿midägi `ilda `l  mõ 
istutaʔ Rõu V; siss olnukina jaanipäävä    Vas; jaanipäävä 
p  ĺ pävä külbetäse `nakriʔ Vas L;  jaanipääväss pidi olõma kesä 
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künnet ja truĺ lit Vas Pus; vana`juudak‿`kuivasõ jaanipävä `  se 
raha Vas; suvistõpühi ja jaanipäävä `vaihhõl `v  di kesäle sitt Vas; 
matusõh oĺ l jaanipävä matusõ jutuss Vas; jaanipäävä `  se käve-
vä nõial‿ `lautõ pidi Se Pop; ku jaanipävä hummogult `mõtsa `aeti 
`kaŕ ja, mõni tõmmaś s lehmäle tõrvaga vai `täütäga otsa pääle 
riś ti Se Kos; `vihtu iks tetässki inne jaani`päivä Se Kos -päävä-
ne jaanipäevane jaanipääväne päiv, olõ õs `määnestki `külmä Vas 
-silm jaaniuss ku `lämmäʔ   t‿tuĺ liʔ, siss jaanisilmäp‿pilisiʔ Vas 
-tuli jaanituli vanast tegi ega külä `hindälle jaanitulõ Vas;`võtkõ 
egäü s `tunglõkõnõ jaanitulõlt ja tsusakõ `kapstihe Se Kos 

jaanu˛aŕ  jaanu˛ari jaanu˛ari ~ jaanu˛ari/kuu jaanuar pirru puul oĺ l 
`jälkina, et nuid es või inäp jättä jaanu˛ari kuuss, nuuʔ jo ̀ tetse·mbri 
no·vembri kuu te ti Vas Pus; ehitüse jaoss nigu paĺ giʔ ja, `kaeti et 
vana `kuuga lõigadaʔ ja kas `tetse·mbri vai jaanu˛ari kuu Vas Pus

`jaarmaŕ k `jaarmaŕgi `jaarmaŕ i aastalaat t   `jaarmaŕ k käve `liinu 
pite Vas 

jagama jakaʔ jaga jagi jaa jagama, jaotama ma jaa nimäʔ (õunad) 
ark‿kah Rõu; innevanast oĺ l sajahn suuŕ  `mõŕ sa`ań didõ jagami-
ne, `mõŕ sa jagi `peigmehe umatsillõ `ań diid Rõu; tõõsõl `täüdü es 
`mõtsa ka jakaʔ Vas; niän‿nii `laodi ark‿ka niäʔ (fotod) laḱ ka nii 
saa (niisama, asjata), võinu us jakaʔ nii`m  du Vas; peräst s ss 
sugulaisile vai kellele ta jagi nuid mõsu ja Vas; nimäj‿jaiʔ jo t   
kraami `kolmõ `päähhä Se; jagagõ nok‿kraaḿ ̀kolmõ `päähhä Se  

jago jao jako 1. jaotatud või jagatud osa (tervikust) egas‿sa ilma jää 
eiʔ, jago saa sullõ kah Rõu; taa no um taa pojajago, taa no na-
kass kudõnõmma Rõu; vana Ka i võ t paast kolmada jao `kint-
su arʔ ja olõ õs timä asigiʔ (ei teinud väljagi) Vas Pul; kolmass 
jago mehe `palka saa tälle Vas Pul; `paĺ tojako olõ õs inäp rõi-
vast Vas; timä võ t uma osajao kah, ni maast ni varandusõst ni 
k gõst võ t uma jao Vas; alomanõ jago oĺ l `hammõl `paklanõ, 
jämme Vas; vanaimäle om ka jago, viiess jago om vanaimäle 
Se; `k  ĺ ja pandass kohe `külmä jakku (ruumi),  muido nakass 
`h nkama Se; [ma] võta neĺ li jako kõokõllast ja ü s jago elektri-
sinist, saa `väega illoś s rohiline Se 2. teatud hulk, määr suuŕ  jago 
linno maś sindõdi maś sinagaʔ Rõu;  sia jago (ühe sea soolikatest) 
`vorstõ te ti arʔ Vas Pul; iḿ mise jao `poigõ (pesakonna põrsaid) 
pań d  [hunt] üte kõrragaʔ `nahka Vas; vanaʔ omma iks `kaonuʔ 
(surnud) suuŕ  jago Vas; siist tuĺ l paĺ lo kiviliisi, m  j‿jago sai 
ärl‿`l  düss t  d `püüdlit Vas; `paĺ tojako olõ õs inäp rõivast Vas; 
koogugat‿`tõmpsi [ma] iks ärʔ suurõ jao `tuhka Se Kos 3. omand 

jaani/tuli
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Maurikülä maa pääl om jäŕ v, seo koloo·si jago iks om Vas 4. tea-
tud aeg, ajavahemik, periood ka s sutt tapõti talvõ jaoh Se V; 
ütek‿kadaja maŕ a ommaʔ `iltsõmpaʔ, n   saavas‿sügüsetseh jaoh 
`vaĺ mist Se Kos  5. piirkond  Lumpa om Nuŕ si jaoh Rõu; Kõomäe 
külä om Plaanilt pia kilo`meetri maad õdagusspoolõ jaku Rõu V; 
meil oĺ l välissmaa hainamaad kah, t   oĺ l Rogosi jaoh Vas Pul; 
mehe oĺ li ka Ukrai·na jao päält Se V 6. liik, sort, tõug t   miń ni 
sai `lõpmada hüäst jaost Vas Pul; villadsõ `kanga suaʔ oĺ li esiʔ, 
n   oĺ lil‿laḱ ka jako, n   oĺ li `laembaʔ Vas Pul 7. muud sait jako? 
(kas taipasid) Se; siss olõ õit‿taloh määnestki jako (edenemist), ku 
`v  rap‿`präätäseʔ Se Kos

jah jaatussõna: jah kusihainaʔ vai nädselmähainaʔ ummap‿`p  nüh-
‿hainaʔ, `kapstidõ seeh kasusõʔ, `pehmeʔ, vesidsej‿jah Vas T; s ss 
sai t   vatsk, laǵ a jah, ümärgune Se S; `ratsala hobõsõga käve 
[kosilane kosjas] jah t  l`aiga v  l  Se S

jahe jahe jahehhet jahe no om hüä jahe tuulõkõnõ, õlõ õin‿ni kuum Rõu 
V; ärt‿tüḱ iss `jaahtumma taa vesi, `umgina joba jahe Vas; tuuĺ  om 
sääne jahe `täämbä Vas| Vrd jaah 

jahebakõnõ komp dem < jahe ku hüä oĺ l `põimaʔ, ku oĺ l jahebakõnõ, 
ku oĺ lir‿`rõivah‿hämmeʔ Se Kos

jahe/pud ŕ  suitsulihaga keedetud odratangupuder külma peotoidu-
na jahepud ŕ  um hüä, ku um  sia pää liha suidsutõt Rõu; ku t   
jahepud ŕ  oĺ l külmäss lännüʔ, s ss oĺ l `väega hüä magu Rõu 
-ru̬u̬g külmtoit lihast ja tangudest `seĺ gest lihast keedeti, paks vatt 
riibuti arʔ, t   `võeti arʔ, sai jaher  g Vas Ts| Vrd jaahr  g 

jahi/mi̬i̬ś s jahimees vanal`aiga oĺ l sussõ paĺ lo, s ss olõ õs naid 
jahi`m  hhi Vas; esä oĺ l jahim  ś s ja kalam  ś s kah Vas

`jaht́ma `jahtiʔ jah  `jahte jahi taga ajama, jahtima mitu   d ma jahõ 
ri sikit Vas  

jahu  jahu jahu ~ jauh jauha `jauhha jahu mu jahu oĺ l ja mu väǵ i 
Rõu V; mak‿kamandi `kraami mano  nnõ, tõi `rasva ja `jauhha 
ja munnõ Rõu V; eläjile jüvvä es andan‿nii`m  du et jahu andass 
nigu noʔ Vas; üte kiviga jahvatõdi `puhtaba jahuj‿ja tõõsõga jälʔ 
loomõlõ Vas U; käsikiviga `võidsõ kup‿`p  nüʔ jahuʔ `jauhhaʔ Vas; 
lehmile es näüdätä jahu Vas; pühä `piḱ sekene, l  n‿no minno pu-
russ ja jahvaj‿jahuss Vas Pul;`r   malla jahvõst sai ̀ kiisla mustõb 
Vas; kań õbiʔ [ma] suŕ bi arʔ `huhmrõh, tei jauhast Se Ja  

jahu/pud ŕ jahupuder jahupudru [ma] keedi `väegap‿piimädse Vas; 
talvõl keedeti iks `v  gaʔ jahu`putru Vas Pul; ḱ aku `l  mi serbäti 

jahu/pud ŕ
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pääle, t   l  ḿ  oĺ l nigu tühä   st (polnud midagi väärt) nigu määne 
`väega veteĺ  jahu pud ŕ  Vas Ts   

jahvatama jahvataʔ jahvatass jahva  jahvatama oĺ l käekivi, ku saa õs 
`veś kihe, s ss `t  gaj‿jahvatõdi Rõu; m  k‿käve `hainu jahvataman 
(rohujahu tegemas) Rõu V; vanast oĺ l pant n  r‿rabadu rüäk‿ko ti 
ja l  d `vasta rehetarõ lävve, ku kõsahti, siss oĺ l parass, siss oĺ l 
hüä jahvataʔ Rõu; üte kiviga jahvatõdi `puhtaba jahuj‿ja tõõsõ-
ga jälʔ loomõlõ Vas U; uja veereh oĺ l kivi, t   jahva  k kkõ Se; 
käsikiviʔ oĺ lik‿kotoh, noidõga jahvatõdi jälk‿`kaaru, te ti `kiislat 
Se; rüäk‿kasvatõdi ärʔ, te ti linnasõʔ, siss jahvatõdi arʔ Se; vaja 
`veś kile minnäʔ, vaja teräʔ esi jahvataʔ Se Kos| Vrd `jauhtam(m)a2

jahvatuss jahvatusõ jahvatust jahvatamine; jahvatuskoht, veski vanast 
oĺ l Kirepil jahvatuss Rõu 

`jahvma `jahvaʔ jahv `jahvõ jahva  jahvatama; peenestama koh  pa-
lotõdi kotoh arʔ, kel käsikivi oĺ l, ś aal [nad] jah i Vas Pul; kaaraʔ 
kivi man jahvõdi Vas; ku kaaraʔ kivi man jahvõdu oĺ liʔ, jahulõ 
`pań ti vesi pääle Vas Pul; pühä `piḱ sekene, l  n‿no minno pu-
russ ja jahvaj‿jahuss Vas Pul; kaarakamma te ti nii`m  du, et 
kaarak‿keedeti ärʔ ja kuivati ärʔ, siss jahvõti käsikiviga ärʔ Vas 
Pul; t   raha olnus‿sinnäs‿saina nulga `vaihhõlõ arj‿jahvõt Vas; 
lina`s  mne aganakõsõ ja `määntse `sääntse peräpoolidsõ `ań ti 
` siolõ, n   k gõ halvõmbakõsõ jahvõti ` siolõ Se S| Vrd `jauhma 

jakaṕ  jaagupipäev: 25. juuli jüri `läütäss ao, jakaṕ  kistutass Vas 
jaka/päiv jaagupipäev: 25. juuli ü skõrd [ma] ̀ trehvsi sügüsedse paa-

sa `aigu, t   um jakapävä `paiku Vas; `vindläse `kutsva iĺ jäpäiv, 
m  k‿kutsu iks jakapäiv, taa om ü s pühi k iḱ  Se; jaka`päivä kolʔ 
`päivä `peeti, midägi tetä es Se; imä üteĺ : `laulkõ latsõʔ jakapää-
vä äält Se Kos

jakk jaku jakku 1. naistesärgi takune alaosa jakk oĺ l `hammõl jämme, a 
mäep  ĺ  oĺ l peenikene Vas R; linatsõst `koeti `hammõ `käüseʔ ja 
`hammõ imä, `paklatsõst `hammõ jakk Se Kos 2. (kõrrelise) sõlm, 
sõlmevahe rüǵ ä ai kül pää üless peräh, aga `sääntsej‿jakuj‿`jäie 
`sisse Vas Pus 3. liiges ku mul käeʔ ramõhhusõ arʔ, siss siist 
küünäŕ pää jakust hõõrahhuta, s ss tulõ joud tagasi Rõu V; käsi 
om jakust `haigõ Vas; käe jaku `sisse `leie ki si, pini kusi um k gõ 
paŕ õb ki si rohi Vas Pus; jalg oĺ l jakust `vällä lännüʔ Vas Pus 
4. piisavus, jaguvus; jätk, pikendus ostõtul koh il olõ õi jakku, 
ruttu saa `otsa Rõu V; vesi piḱ k piimäjakk Vas; olõ õip‿pungah 
jakku ku naaś õp‿Petserehe kääväʔ (ostavad liiga palju) Se 5. meil 

jahvatama
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linar‿rabaduʔ, linak‿k iḱ  `katsa käänedüʔ, jumala jaku pääɫ suuŕ  
linarõuk Se Kos

jaḱ k jaḱ i jaḱ ki jakk mul taa jaḱ k um `horkvallaʔ Rõu; mul oĺ l `taiva-
sinine jaḱ k ja `uń drik Vas R 

jakkama jakadaʔ jakkass jakaś s jätkama `käüse oĺ lil‿`lühküʔ, s ss ma 
`jaksi Rõu; imä oĺ l pümme, a kudi kangast ja esij‿jakaś s langa Vas 
Pus; nii  kakõś s ärʔ, saa õi nii jakadak‿kui vaja Se; `hammõ alonõ 
oĺ l `paklatsõst jakat Se Kos

jakkuma jakkudaʔ jakkuss jakku jätkuma juttu olõss `v  lgi `aoni 
jakkunuʔ Rõu; s ss `keeti iks niipaĺ lo `r  ga kõrraga `vaĺ miss, et 
jakku katõss kolmõss pääväss peesütäʔ Rõu; ka s aidatäüt `viĺ jä 
om, säält jakkuss k igilõ Vas Pul; puuvõisind vaest jakkuss õda-
gust Se 

`jaklikanõ `jaklikadsõ `jaklikast jätkuline rüä oĺ lik‿k iḱ  `jaklikadsõʔ, 
nigu põlvõ oĺ lis‿seeh Vas| Vrd jakuline 

`jakma  jakkuʔ jakk jaḱ k jaku  jätkama, sõlmima ̀ Osvaĺ t jaḱ k t   niidi 
kokko Rõu 

`jaksa `jaksa `jaksat jagus  siga [sa] püvvä iks noorõ `kuugat‿tappaʔ, 
siss saa liha `jaksamp Rõu; `jaksa ku üsädseleib Rõu 

jakuline jakulise jakulist jätkuline, järguline hamõh oĺ l kolmõ jakuli-
ne: `hammõ imä, `käüseʔ ja alonõ Se| Vrd `jaklikanõ 

jalʔ vt jälʔ  
jalagaʔ jalgsi esä lä s jalagaʔ Petserehe hobõst `o sma Rõu V; me-

heveli jäi vallamaja mano hobõsõgaʔ, mal‿lä si jalaga `villu 
`ketrama Vas; mu imä ka lä s hummogu jaɫagak‿kerikohe Vas 
Pul; esä lä s iks `vannuh hobõsõgaʔ, imä tõõsõlp  l t  d jalagaʔ 
Vas Pul; `väega liivanõ t   oĺ l, inämbä [ma] lä si iks jaɫagaʔ Se 
Kos| Vrd `jalksi 

jalagagiʔ üldse mitte Varõssil ommak‿ka rikkas‿sugulasõʔ, a [mind] 
`kae mah olõ õiʔ jalagagik‿`käünüʔ Vas 

jalakõnõ dem < jalg|kehaosa: jalg paaŕ `päivi saiś  t   jalg muro 
pääl, p  ĺ   sia jalakõist Rõu V; Mauri poisil jalakõnõ koɫmõst 
`ka skiʔ Vas Pul; kas naaj‿jaɫakõsõ veidüj‿joosnuʔ ommaʔ Vas 
Pul; oĺ lim‿mul hüäj‿jalakõsõʔ, a no ommak‿`kangõʔ nigu koodiʔ 
Vas Pul; märä oĺ l järve veere all, kooluʔ, jalakõsõp‿`pistü Vas; 
m nõl oĺ l ka vanast jalakõnõ `haigõ Se Kos; `Maaŕ a jovva ai 
imp `jooś tõllaʔ, jaɫakõsõ anna ai imp lupa Se Kos; ma päś ti tätäl 
jalakõsõʔ `maalõ, pań ni käń gidsekesek‿kuioma Se; tätä tuĺ l läbi 
iu, hämmäś s jalakõsõʔ arʔ Se  

jalakõnõ
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jalal liikvel no ommav‿valusa   ʔ, no ommak‿`kärbläsek‿ka jalal 
Vas; kell ka stõi·ś skümme `  se, siss ommaki vanas‿sitaʔ jalal 
Se Kos| Vrd jalol 

jala/leht́ jalalaba peś simi riiht ja tõõnõ lei mullõ jalalehe `sisse 
viglagaʔ Rõu 

jalalt jalapealt, kohe kas san‿näet, kut‿`tahtsõ jalalt mahas‿sataʔ Vas
jala/`rät́kene dem < jalarä t esäl räbigu `rõivatsõj‿jala`rä kese 

all, `paklatsõj‿ jala`rä kesep‿ pääl Se Kos -rät́t jalarätt, ja-
lanarts jalarä i oĺ lip‿`paklatsõ vai villadsõ Se -täüś samm 
kaŕ alatsõm‿mõõdi umma `vaŕ jo, et mito jalatäüt saa, ku viiś  jala-
täüt sai, siss oĺ l vari `lühkene, oĺ l vaia kari kodo aiaʔ Se 

jalg  jala `jalga 1. kehaosa: jalg ü skõrd lehm `tahtsõ `nüsmise `aigo 
`maahha `laskaʔ, kalluskõlli joba `jalgu pääl Rõu V; timä oĺ l 
`paĺ lil jalul Rõu; timä oĺ l jalodu, jalost es saak‿kohegiʔ Rõu; hum-
mogunõ jüvä lätt `jalgu `sisse Rõu H; jala pühästägiʔ um põrma-
durõivass hüä Rõu V;  meil hopõń  visaś s k gõst neläst jalast üless 
m  k‿`k iki vangõrdõgaʔ Vas U; mäe kallõʔ oĺ l k iḱ   sia `jalgu ni 
`sõrgu täüś  Vas; paĺ lo `hussõ oĺ l, s ss toheki is `paĺ ja jalaga ollaʔ 
Vas; paĺ astõ `jaɫguga [ma] lä si, õdagu oĺ liʔ `jaɫgu all paunaʔ 
Vas; kas ma `hiitünü üs t  d, ku mu `jalgu vahelõ pini `maahha 
lastass Vas Pul; jala ommak‿kup‿pulgak‿`kangõʔ Vas Pul;  jalaʔ 
`h  hkasõk‿`kuuma Vas; t  l ka jalaʔ hädälitseʔ, ei inäp jalost 
tahal‿`liikuʔ Vas; ̀ soɫdań nit‿tuĺ lik‿k iḱ  ̀ pallo ̀ vasta, s ss mul külʔ 
jalaʔ `nõrku all Vas; saa õs kooldaʔ `vahtsit sukkõ `jalga `pandaʔ, 
jalah olnuʔ sukaʔ saik‿kooldaʔ `jalga Vas; m ni inemine om sää-
ne veteĺ  `astma, muidugu riṕ s inne `jaɫgu pääl Vas; jummaĺ  tiid, 
kas mullõ ka `omgip‿ `paś jat vaia, vaest võõdat arʔ uma jala päält 
(suren püstijalu) Vas Pul; ni poolõni jalaniʔ oĺ li iks kaadsaʔ Vas 
Pul; kaadsa põrnaʔ oĺ li otsani `jalgu `vaihhõl Vas; panõ õit‿t   
naĺ alt `jaɫgu kiń niʔ, ku väläh v  l lumõ `härmä olõ õiʔ Vas; käsil-
dä ja jaluldaʔ, a üle ilma tark? - kaal, `minkak‿kaalutass Vas; ja 
s ss tuĺ l pääle t   suuŕ  roṕ in ja suuŕ  sõda, s ss tallati ś aksakõnõ 
hoobiss `jaɫgu ala Vas Pul;`p  lbä es saam‿muj‿jalaʔ inäp `säń gü, 
`naksi jo taĺ litamma Vas Pul; vanast `v  ti haŕ assit ni kaḿ mitsit, 
la s `saista aij‿ `jalgu pääle, vot, mis kaḿ midsaʔ Se; piḱ k pań d 
jala arʔ ja lei hälvätüse mano Se V; inne `ḱ auti `paĺ ja jalaga 
`rohkõp Se Kov;`tahtu us kiń nij‿`jaɫguga (kängitsetult) minnäʔ, et 
ark‿kakudõs‿`saapaʔ Se; üte jala otsah (ühel jalal) [ma] `kaŕ ksi viiś  
`versta käń gäldäʔ Se; `jaɫgo `käń kti aida reṕ i pääl Se Kos; kae 

jalal
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nov‿vanar‿`rõipõgi `pandvas‿siidikapuda `jalga Se Kos; kärmäś s 
and `ḱ asku käsile, a laisal koolõss kunn jala ala Se Kos; ` siakõnõ 
lei paṕ ilõ pää `jaɫgu `vaihhõlõ Se; talvõl suurõ külmäga `ṕ uksõ 
olõki is jalah [naistel] Se; tä k gõ kapõŕ d jalost, saa õs `ḱ avvuʔ 
Se; [ma] käve paĺ astõ `jalgugaʔ, siss noidõ rüä `kandsagak‿k iḱ  
oĺ lij‿jalav‿veridseʔ Se Kos; [tüdrukud] `ostvas‿siidi sukakõsõʔ, 
kääväh‿hii-haa, olõ õij‿jalolõ ḱ ulm Se Kos;  siga lä s alt paṕ i 
`jalgu Se Kos; siss [ma] kumardi kolm kõrd jumalalõ `jalga (ku-
mardasin maani) Se; oĺ l sääne m  d, kosilasõlõ mano ja kumar-
di kolm kõrd `jalga Se; imäle leeväpä s `üś kä ja esäle jummaĺ  
`üś kä, siss kumaŕ d jäl t   `mõŕ sa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõm-
bilõ Se; mis tetäʔ, `piń kesel jalaʔ arp‿pessedüʔ Se Pod; ts gand 
kai, üteĺ : teil om piḱ äline t   `jaɫgu aɫɫ ja kae, kohe tuĺ l minnäʔ 
- Siberähe Se Kos 2. pilutamisvõte üte jala pilla te ti, katõ jala 
pilla te ti `rohkõp Vas; `väŕ dli pääle, kes `tahtsõ, m ni katõ jala 
pilla ai, m ni ai `sääń tside verevide `langugaʔ Vas 3. alumine 
kandev osa, alus leevä mõhḱ  oĺ l `jalgugaʔ Vas U; mul naaj‿jalaʔ 
omma all niuʔ mõsipaku jalaʔ Vas; pilaḱ  esiʔ oĺ l karranõ, jalg oĺ l 
puinõ Vas Pus; pilaḱ  oĺ l jala pääl sääne kasunu puu oĺ l  Vas Pus; 
leevävań nil oĺ lij‿jalaʔ all Vas 4. pikkusmõõt: ca 30 cm juuni kuul 
oĺ l nii süḱ äv lumi maahn et jalg süḱ äv Rõu V; jalapa tu lumi 
Rõu V; `apriĺ li kuul oĺ l põld haĺ ass ja hain oĺ l jalg piḱ k Rõu V; 
mäe `kaldõl oĺ  jalapittu hain Rõu V 

`jalga/pannuss -pannusõ -pannust jalga pandav(ad) ese(med) 
ma habõ `jalgapannust, kobõ siist ja säält, es lövväs‿sukka, es 
lövväs‿saabast Vas Pul 

jalg/laud voki-, kangastelgede tallalaud`varba mugu `lõiksi jal-
glavva pääl ja voḱ k linnaś s `ümbrek‿ku huń n Rõu; ku oĺ l katõ 
`nitsõgaʔ, siss oĺ l ka s jalg`lauda Vas; `mõistsõ külʔ mak‿ 
kutak‿kirpsilmälist, neĺ li jaɫg `lauda oĺ l  Vas Pul -ratass jalgratas 
vanast olõ õs nii jaɫgra tit, [pulmalised] tuĺ lin‿nelä jaɫgrattaga 
  h ja viiś  tõi·ś skümme hobõst ka oĺ l mu sajah Se Kos; küll oĺ l 
jälle kaiaʔ jaɫgratast, kuiss `taaga sata aiʔ `maahha Se 

`jalgu ette, tülinaks mak‿`koŕ ja söögiraasat‿takahn arʔ, jätä äij‿-
`jaɫgu Rõu V

`jalgu/vahe jalgevahe [ma] kaḱ i linna ja pisi ka j  ś k `jalguvahet 
pite `alla Se

`jaĺ kiʔ  vt `jäĺ kiʔ 

`jaĺ kiʔ
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`jalksi jalgsi [ma]`tahtu uip‿puś sist `maahha jäiäʔ, siss nakaj‿`jalksi 
koobitsamma Vas| Vrd jalagaʔ 

jalo püstijalu perem  ś s jalo `põś si Se 
jalodu jalodu jalotut jalutu timä oĺ l jalodu, jalost es saak‿kohegiʔ Rõu 
jaloh jalus, ees [ta]`laugõllõss tah jaloh, eit‿t   esiʔ, ei lasõt‿tõistõl ka 

t  d tetäʔ Vas; pinitüḱ k ka `laugõllõss tah jaluh Vas 
jalol liikvel mõtsavah  üteĺ , et kahr om ka jalol Vas| Vrd jalal 
jaloss jalosõ jalost löe ümber painutatud oksast käepide jalusõ-

ga vikah , t   te ti paiost vai toomõst, te ti nii säänest `m  du 
nigu r   põvva `m  du Vas Pus; pangu ui jalost, kost tõsõ `käega 
kiń niv‿võtat `korgõhe Vas Pus  

jalots jalotsi jalotsit voodi jalgadepoolne ots, jaluts halva puja jalotsih 
om paŕõmb elläʔ ku hüä `tütre pähütseh Vas Pul 

jalotõllõma jalotõllaʔ jalotõllõss jalotõlli korduvalt jalutama kas siss 
Loń nil mukka (minuga)`aigo jalotõllaʔ om? Vas; vaest tahat väläh 
jalotõllaʔ Se 

jama jama jamma ebatasasus, muhk, mügar ku midä säänest aja käe 
pääle, ku `korgõ om, siss `ütlet et kaem‿`määntse jama om ajanu 
käe pääle Vas; `ütlet‿ tüḱ k vai `ütlej‿jama Vas 

`jandam(m)a jannadaʔ `jandass jannaś s jändama mis sa `jandat naidõ 
maalaṕ ikõistõgaʔ, minek‿`kolhoo·si Rõu 

jano jano janno janu suuŕ  jano um, k gõ tahat juvvaʔ Vas 
janonõ janodsõ janost janune lehm um `väega janonõ, t  l um nätä 

suuŕ  joogihädä Vas; kunass kuĺ p isonõ vai kopp janonõ (üteldi pe-
renaisest, kes sööma ei tulnud) Vas Pus 

janonõma janonõdaʔ janonõss janosi juua tahtma, janu tundma sa‿lt 
ka janonuʔ, `seŕ bä no siist taad hüvvä `piimäginaʔ Rõu V; kunass 
kuĺ p isonõss vai taaripulk janonõss? Rõu V 

`jaokõnõ dem < jago velele kiro  `jaokõsõ arʔ (tegi pärandiosa), 
esit‿`t  ń em‿mu man Vas; [ma] keedi iks hüä `jaokõsõ (päris palju) 
`aigu Vas; sa olt ka iks uma `jaokõsõ koolih olnuʔ Vas Pul 

jao/peräst piiratult, jaopärast s ss oĺ l naat Riiast `andma kuĺ li`jauhha 
`sääń tsiide vassapitukõisi ko ikõisigaʔ, `hiń gi pite jaoperäst Vas 
Pul; kiä kui paĺ lo sei, olõ õs iks jaoperäst eiʔ Se 

jaoss ~ jaost tarvis, jaoks elläi taht mälehtüst, t   jaoss piät olõma olõʔ 
ja hainaʔ Rõu; pänülit koŕ atass karrõ jaoss Rõu V; harv sõg ĺ  oĺ l 
jahu jaoss Vas; `vaɫgõk‿ḱ aku te ti sitavidämise `talgo jaoss Vas; 
seebi `k  tmise jaoss koŕ ati haavapuu `tuhka Vas; `võeti jaani `hai-
nu ja `pań ti saina pilo vahele ega inemise jaost ü s  Se; ka nii, 
jumala teno, kaeʔ, ü s (põrsas) jo `omgi paṕ i jaost Se Kos

`jalksi
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`jaotama `jaotaʔ  `jaotass jao   jaotama naṕ siga `jaotõdi lavva v  rt 
piteh, õgalõ ütele `ań ti naṕ siga iks toda `viina kah [pulmas] Se 

jarmoĺ  jarmoli jarmolit lõõtspill ku jarmoĺ  oĺ l, siss olõ õs `laulmiisi 
vaiagiʔ Se; jarmolit oĺ l mitu tüḱ kü kirmassih Se| Vrd hermoń 

jat́s/petäi männijändrik ja spedäjä oĺ lis‿`sääntse `oslikatsõ pedäjäʔ, 
kõhnaʔ, kraavi `peŕvi piteh `kaś viʔ Vas U -pedäjäkene dem < 
ja spetäi sääl, koh ja spedäjäkesek‿`kaś viʔ, sääl oĺ l olno t   
raha`katla Vas U 

jauh vt jahu 
`jauhkõnõ dem < jauh| peensuhkur `pań ti `sukri `jauhkõsõp‿puistati 

leevä kiku `vaihhõlõ  Se Kos 
`jauhma `jauhhaʔ jauh jau  jauha jahvatama; peenestama `jauhmi-

sega iks  oĺl hädä, kaet‿t   sääne aganinõ terä es tahak‿kivi va-
helõ minnäʔ Rõu; käsikiviga `võidsõ kup‿`p  nüʔ jahuʔ `jauhhaʔ 
Vas;`koh i tahetagi is ̀ jauhhap‿peenükeist Vas Pul; [ta] jauh ̀ kulda 
ni h  ŕ d hõbõhhõt Se; s ss oĺ l nui ̀ pistü sääl  [käsikivi] siseh, s ss 
`t  ga `aeti `ümbre ja jauhõti Se La| Vrd jahvma 

`jauhtam(m)a1 `jauhtaʔ `jauhtass jauh  jahutama `laś ti sanna ust 
`vei kese vaɫɫalõ, nii siss `jauhtõdi Vas

`jauhtam(m)a2  `jauhtaʔ `jauhtass jauh  jahvatama `hernekamma ka 
te ti: `herneʔ n   `jauhtõdiva ärʔ Se| Vrd jahvatama 

jedsun jedsuna jedsunat põrguline naa [lapsed] oĺ lik‿ku jedsunaʔ, naa 
es `peĺ gäʔ Vas 

jihv́tine jih titse jih tist mürgine soe`hamba um jih titseʔ Rõu V| Vrd 
j h inõ

joʔ 1. (ajaliselt) juba ku [hapendamisel] `kapsta l  ḿ  vatu  joʔ, oĺ l jo 
`hapnamagu man Rõu; latsõʔ ommap‿piḱ embä minno joʔ Vas; t  d 
raha pakuti mullõ jo eeläʔ Vas Pul; om mul t   hädä olnuj‿joʔ Se; 
hummogult [ma] ai kaŕ a `mõtsa, õdagult kodo`aeti, oĺ l pääväkene 
jo jumalih Se 2. ju, muidugi  küĺ vi põĺ l oĺ l jo suuŕ  Vas; leib kuivati 
`höste ärk‿ku suhaŕ  jo Se Kov; s ss kutsuti jo noid sugulaisi kah, 
noid mehe sugulaisi [pulma] Se

joba juba ü skõrd lehm `tahtsõ `nüsmise `aigo `maahha `laskaʔ, 
kalluskõlli joba `jalgu pääl Rõu V; joba latsõn‿nakkasõ `jäĺ kit‿tah 
`märrämä Vas; umma pereht oĺ l joba neĺ litõi·ś skümme `hiń ge Vas 
Pul; tä om kõŕ k kah, kõŕ gist suust (soost) joba Vas

jobikõnõ jobikõsõ jobikõst  jupike kunnapoel om k igil hannajobikõnõ 
takah Vas 

joht küll, küll mitte säänest jõlõpit joht `hindälle mehess eit‿tahaʔ Rõu; 
muk‿kihä joht ei olõv‿v  l tasujat saanuʔ Vas; ma olõ õs kõhna joht, 

joht
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mul oĺ l ka s `lõuga Vas Pul; nii ilosat rä ti ei olõ mul joht pääh 
olnuʔ Vas; läpe eim‿mam‿ `maadaj‿joht Vas; `täämbä joht `saolõ 
eil‿lääʔ Vas Pul; tiä es t  t‿ t  d joht mitu `aaś takka Vas; eloli` si 
eläjiid joht `sisse pala as Vas; praadi`kapstiid joht tetä es v  l t  l 
`aiga Vas Pul; siss ku sügüse piḱ äʔ   ʔ ja k iḱ  hubisass ja ha-
bisass, siss joht taha ais‿siih elläʔ Se; ma `ütle ka `ültüt, ega es 
näej‿joht Se Kos

`johtuma `johtudaʔ johuss `johtu juhtuma, sattuma ü s k iḱ  kedä tuĺ l, 
ku söögiao pääle `johtu, s ss iks kutsuti `s  mä Vas; `johtu t  d, et 
`paĺ li ̀ elläigis‿`sisse Se; johu õs mul Se; ku inemine oĺ l rassõ`jaɫga, 
ku näḱ k koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `johtu `käega nii `pandaʔ, 
nii `saigi pleḱ k ń ao pääle Se Sa; `johtu s ss külänaań õ `tarrõ Se 

`jońma `joń niʔ joń n `jonnõ joń ni jonnima ü svahe [ta] `jonnõ, es s  ʔ 
Rõu; la s nakass `  se `joń ma, es saa `  se `maadaʔ Se| Vrd 
`juń ma 

joobõrdam(m)a joobõrdaʔ joobõrdass joobõŕ d purjutama ku määne 
piḱ emb joobõrdamine, s ss joodigõk‿käveʔ hobõsõgas‿sõidõl dõh 
Vas Pul 

joodik joodigu ~ joodigõ joodikut ~ joodikõt alkohoolik, joodik joodik 
jõi eederit, laś k üle pudõlikaala Rõu V;  joodikõllõ oĺ l parass, et tä 
puś sist `maahha jäi Vas Pul; ku määne piḱ emb joobõrdamine, s ss 
joodigõk‿käveʔ hobõsõgas‿sõidõldõh, esij‿jorodiʔ Vas Pul; `olkõ 
eḱ ä ütte, joodikut vai `tarka, ku halvastõ `ütledeʔ, om haɫv Vas; 
edimält ku viin tuĺ l `taahha, s ss k iḱ  t   oĺ l joodikiid täüś  Vas 
Pul; joodigutüḱ k käü loobõrdõh Vas; timä käänähhü  `ümbreʔ ja 
lä s jälʔ sinnäʔ joodikiidõ mano Vas Pul; `pehme keelega joodikulõ 
üteldi, et mis sa tah mämmätät Vas; ma olõ ka no katõ joodigõ 
kottal elänü ärʔ Vas Pul; ku joodik uma `pehme keelegap‿paĺ lo 
k nõli, t  l jutul olõ õs `tolku Vas; joodigõ jutul ja `varga laulul 
olõ õit‿`tolku Vas Pul; jummaĺ  hoiat‿toda näiot, kiä joodikõlõ lätt 
mehele Se; esä oĺ l joodik, tõi viinaʔ kodo ja jõi Se Pod    

joodikunõ joodikudsõ joodikust joodiku moodi t   m  ś s oĺ l ka sääne 
joodikunõ Vas Pul

joogi/hädä janu [ma] esiki näi Petseri `laagrih t  d joogihätä Vas Pus; 
lehm um `väega janonõ, t  l um nätä suuŕ  joogihädä Vas -vesi 
joogivesi tollõmatsõh pań gih om joogi vesi Vas Pul

jooja jooja joojat jooja hüä jooja vasik, `terve pań gi kihmaś s arʔ Vas
jooma pääl purjutamas ku [ta] olõ õij‿jooma pääl, s ss tege t  d kah 

Vas; egat‿tiä siss eis‿s  ʔ, ku jooma pääl om Vas Pul

`johtuma
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joonikanõ joonikadsõ joonikast triibuline, joonik räś tik, taa sääne il-
luss joonikanõ om, `musta ja säänest hõpõ `karva Rõu; joonikanõ, 
`piuta joondõga `uń drikukõnõ  Vas Pul; `piuta joonikadsõ ja `täht-
likadsõ `kindak‿ kudi [ema] Vas Pus 

joonõh hoolitsetud; korras ma oĺ li kõva t  m  ś s ku ma oĺ li joonõh 
(terve) Rõu R; lehmäʔ oĺ liʔ  ks joonõh Vas; ku om elläi `höste 
joonõh hoiõt, om liha`tõrdok‿ka tävveʔ Se 

jooṕ k `jooṕ ka `jooṕ kat  sinikas `jooṕ kaʔ ommas‿suurõmbak‿ku `muś t-
kaʔ Vas Pul 

joosik joosigu joosikut püsimatu, jooksik taa Maasik um vana hulguss 
jaj‿joosik Rõu 

joositama joositaʔ joositass joosi  kiiresti toimetama, edasi-tagasi 
jooksma [sa] joositat ja t  t mis vaiaʔ Rõu V

joositõllõma joositõllaʔ joositõllõss joositõlli ~ `jooś tõllõma `jooś -
tõllaʔ `jooś tõllõss `jooś tõlli edasi-tagasi jooksma, toimetama 
niäm‿mu gu joositõllip‿paĺ astõ `jalguga `ümbre magasiaida Vas; 
ronija vai krań dsikõnõ käü joositõllõss, t   saa näet puud piteh 
üless ja `alla tulõ Vas; `Maaŕ a jovva ai imp `jooś tõllaʔ, jaɫakõsõ 
anna ai imp lupa Se Kos 

joosu/vü̬ü̬ kitsas vöö, pruudi kingitus pulmalistele joosuv   oĺ l 
`koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ ja viie langasõgaʔ ja linatsõst langast 
ja villadsõl‿lõimõʔ Se; joosuv   oĺ l k gõ vähämbäkene Se 

joro joro jorro joru, jorin sääl timä k kkõ jorro ai Se 
jorotama jorotaʔ jorotass joro  jorutama t   ma esij‿jorodi näi-

le Rõu; ku määne piḱ emb joobõrdamine, s ss joodigõk‿käveʔ 
hobõsõgas‿sõidõldõh, esij‿jorodiʔ Vas Pul; s ss n  s‿s nutajaʔ 
lauli   h ja s ss jorotajat‿takah Vas Pus  

jorss jorsu ̀ jorssu lõtv takunöör [ta] höörü  tahn üte jorsu ̀ vaĺ miss Rõu 
H; kaem‿`määndse jorsu näm‿mullõ säŕgi `handa ommap‿`poĺ mnuʔ 
Rõu H

joud jovvu `joudu 1. (füüsiline) tugevus, jõud ku inemisel olõss kahru 
joud, rebäse kavaluss jaj‿jänese jalaʔ Rõu; ku mul käeʔ ramõhhusõ 
arʔ, siss siist küünäŕ pää jakust hõõrahhuta, s ss tulõ joud tagasi 
Rõu V; maa um jämme vihmagak‿koorigu pääle `võtnuʔ, ku `vaht-
sõlt arn‿`nestüss, s ss um loomõl `joudu kassuʔ Rõu V; piim and 
`joudu Vas; olõ õi jovvu `h ngu kah, `joudu olõ õis‿sukuginaʔ Vas; 
kahrol om `ütsä mehe joud ja üte mehe `tarkuss Vas Pul; jõh  om 
`väega kõhna, jõhvõl olõ õi määnest `joudu Vas; ma rööge k gõst 
jovvust Vas; [ma] ań ni `joudu (töötegijale), võ t jovvu `vasta Vas 

joud
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Pul;`märku mul om v  l, a olõ õi inäp `joudu ei `võimu Se; [hobuse-
ga] saa õi jõvvugat‿tetäʔ, vaja märgugat‿tetäʔ Se Kos 2. majandus-
lik seisukord, jõukus la sil k igil ilosa `rõiva säläh, t  d saanuki 
is tä uma jovvugaʔ Vas 3. mõjuvõim vets jumalal om iks suurõmb 
joud ku vanatikõl Vas| Vrd jõud

`joudma joudaʔ joud `joudsõ ~ `jousõ jovva suutma mak‿külj‿jovva v  l 
k kkõ tetäʔ Rõu V; la s joud no söögist `s  ki ollaʔ Vas Pul; kuiss 
m  s‿suurõ mehe jovva viiäp‿`pistü mäḱ ke Vas; sääne sań t, ku ̀ jouti 
tälle `andaʔ, siss ki t, ku jouda as, siss lai  Vas Pul; [te] `rühke no 
süvväʔ nipaĺ lo ku jovvadõʔ Vas Pul; s ss timä mehekene j  ś k nigu 
timä üsigi `jousõ Vas Pul; ku ma `joudnuʔ, ma lännük‿ka sinnäʔ 
Vas; ma lä si `häḿ ssi sääl s  h `hindä v   seeh likõss, s ss `joudsõ 
jält‿t  d tetäʔ Vas U; jättü üip‿poolõlõ, kut‿ t   jovvadõʔ Vas Pul; 
tõnõ tütäŕ  kukkass, jovva as aŕ st ärs‿sütütäʔ Vas; paŕ gituisi `ts  gõ 
jovva as `ostaʔ ni paĺ lo Vas; ku ü s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, 
siss vaś t `joudanu ark‿kistutaʔ Se Kos; ku `mitmast küläst tulõ-
va kokko, kos sääl `joudsõ ilmalõ `andaʔ [kingitusi] Se; naistõ 
puhadeĺ näʔ, ka s tüḱ kü oĺ l, s ss sääl kua v  l `joudsõʔ, s ss n  ʔ 
`rahvalõ `präädiʔ Se; [ma] sai siiäm‿mehekodo, s ss `hiiŕ ssi t  d 
voḱ ki nigu üsigi `jousõ Se| Vrd `jõudma

jouluʔ hrl pl jõulud jouluniʔ sai `riihhi `pessäʔ Vas 
`joutsahe jõudsasti hõllõ puu um `joutsahe kasunuʔ Rõu 
`joutsamp jõudsam `talgoga oĺ l `joutsamp t   t  tegemine Vas U
jovvu/`kaupa vägisi, jõuga ku nätäĺ  oĺ l hamõʔ säläh olnuʔ, [tütar] kiś k 

säläst ärʔ, ań d `puhta, ku ma `kullõ õs, siss võ t jovvu`kaupa Vas; 
Aĺ eksa tõi arʔ jovvu`kaupa t   naaś õ Vas

jovvukõnõ dem < joud `tahtu us `naadam‿`mõskma, jovvukõnõ om ot-
sah Vas Pul

jovvuline jovvulidse jovvulist jõuline, tugev ku läḿ mi um, s ss kasuss 
kuŕ k jovvuline Rõu; a no jovvuliidsi [inimesi] ka iks koolõss Vas Pul 

jovvu/ratass jõumees t   oĺ l sääne m  ś s, tä ̀ k iki ̀ ropse, tä oĺ l ̀ väega 
kõva kaʔ, selle tedä jovvurattass kutsutigiʔ Vas 

jovvõdu jovvõdu jovvõtut jõuetu pää om `täämbä `tervep, a muido olt 
(oled) sääne jovvõdu ja ramõdu Vas Pul; päiv pääväst jäät jovvõ-
tupass Vas

juga jua juka kiirtevihk poolõni `taivani tuĺ l t   kõllanõ juga üless 
Rõu 

juhatama juhataʔ juhatass juha  kätte näitama, juhatama ku pümme 
lätt pümehhele t  d juhatama, s ss satasõ mõlõmba `hauda Rõu 

`joudma
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V; Liisolõ Jako es juhadat‿t  d rahha, es `poelõ es `tü rile ka es 
juhadaʔ Vas; [sa] juhadak‿kos `vaɫgõl‿ lä siʔ Vas Pul; `olkõt‿tiä ku 
taht ilodu inemine, a `võĺ ssi juhatat‿tohe eiʔ Vas Pul 

juhka juhka juhkat kooritud, läbiaetud piim ku piimäleeme juhkat 
jääss, t   ka müvväss ärʔ Vas 

juht́ juhi ̀ juhti autojuht juh  üteĺ : peläku‿im‿midägiʔ, ma olõ õip‿puŕ oh 
Vas Pul

`juht́ma `juhtiʔ juht juh  juhi 1. sõidukit juhtima ku `poiskõsõlõ, kiä 
t  d veomaś sinat juh , ärʔ jo `üĺ ti, et timä  nnõtusõh `süüdlä-
sess es jääʔ, siss oĺ l jo hüä m  ĺ  Vas 2. majapidamist korralda-
ma ma `väegat‿tahasiʔ, ku saʔ nakkasi `juh ma, su käe `perrä lätt 
paŕõmbahe Vas U 

jukal kakal no min‿no siss, käüj‿jukal kah Rõu 
juɫg julu `juɫgu  julgus [mul] olõ õs `juɫgu ü sindä mano minnäʔ Se| 

Vrd `julguss
`juɫgama juɫadaʔ `juɫgass juɫaś s tihkama; julgema tõõsõ õs `juɫga, 

a timä juɫaś s Rõu; mat‿tihanu joht vai es juɫanuʔ säält minnäʔ 
`võtma Vas; hüä `omgi, et ärl‿lätt, ega es juɫanugit‿timäga üteh 
ollaʔ Vas Pul; kuiss sa `juɫksi iämulgu veere pääle minnäʔ Vas 
Pul; ma `juɫga aiʔ ü sindä `p  ti kaʔ minnäʔ Se

`julguss ̀ julgusõ ̀ julgust julgus ilosa ilmaga um susi ilma ̀ julgusõldaʔ 
Rõu; hüä `julguss um p  ĺ  `võitu Rõu V; timäl `juɫguss küll t   
oĺ l, siist sanna mant tsusaś s pää ̀ järve ja Helso man sääl tsusaś s 
pää v  st `vällä Vas Pul; ülistägeʔ no jumalat, kiä mullõ `juɫgusõ 
ań d Vas Pul| Vrd juɫg

`juɫgõ `juɫgõ `juɫgõt julge mat‿tei t  d `juɫgõ meelega ni rahu 
`süämegaʔ Vas  

`julgõhe julgesti Mintka üteĺ : ku täl taa huś si pant, s ss [ma] `julgõhe 
`mõtlõ, et taa saa `tervess jälʔ Vas U 

juma juma jumma mõhn, muhk; mügar kadajal ummas‿`sääntsej‿jumaʔ 
seehn, n  j‿jumaʔ umman‿nigu puń nip‿pääl Rõu; kadaja riś tiʔ um 
`väega ilosaʔ, jumaʔ seehn ja soonõʔ Rõu 

jumala täiesti, päris jumala terveh inemine Vas Pul; no ei olõ üttegi 
jumala jüvvä (mingit toitu) kah, k iḱ  t   poodist Vas; siih om 
iks jumala (hea) elo Se; [ma] oĺ li otsani jumala söömäldäʔ, nii 
paastõti Se

jumala/annõʔ -`andõ -annõt jumalaand; leib, vili ma jäi niipaĺ lo 
`hai gõss, et ma‿s kannahta jumala`andõ `lõhna Rõu K; leib um 
jumalaannõʔ Vas Pus 

jumala/annõʔ
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jumalagaʔ hüvasti s ss jä i ma Kudikõsõ jumalagaʔ, võ i käpäke-
se, `ü li et Kudikõnõ, mine no kodo arʔ uma `pernasõgaʔ Rõu 
V; [kiriku]opõtaja nakaś s rahvast jumalaga `jätmä, et perämäne  
jutuss Vas; tuĺ liva vanõmba jumalaga `jätmä Se; [lahkumisel va-
nematekodust] siss kumaŕ d t   `mõŕ sa ni kosilanõ `jalga noilõ 
vanõmbilõ, siss ań d suud ja jä t jumalagaʔ Se; proś satamine om 
jumalaga `jätmine Se 

jumala/jutto jumalakeeli vaivalt saa ma palidu vaja `otsa `pandaʔ, ku 
Ań na nakass jumalajutto minno `pallõmma Vas Pul  

jumalakõnõ dem < jummaĺ | imestus-, kohkumishüüatus jummaĺ  ju-
malakõnõ, jättü üim‿minno ka `kauguss Vas; pühä jumalakõnõ, 
anna no tälle ka `tundmusõvaimukõist hiń geminengulgiʔ Vas 
Pul; näet jumalakõnõ, kui om keelekene kiń niʔ Vas Pul;  oi juma-
lakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕ jä, `taivakõnõ, olõss 
lugõnun‿ni kirotanuʔ Se; `v  keistki mõista aik‿kutaʔ, jumalakõnõ, 
`taivakõnõ Se Kos 

jumala/raamat usutekstidest koosnev raamat, pühakiri paṕ p haaŕ d 
üldäʔ, et ei avida jumalaraamat eip‿ pühä s na, no‿m `põrgo 
poolõ mineḱ  Se Kos -riḱ k  taevariik, paradiis kolmadat `veĺ jä  ma 
eit‿tiiäʔ, kas t   sai jumalariḱ ki Vas Pul -s na pühakirjasõna(d), 
piibel, palveraamat `pernanõ lauĺ  mullõ jumalas na `laulu Rõu; 
timä lugõ nigu vett vala paast `vällä, nii `seĺ ge om täl jumalas na 
Vas; no taha aiʔ inemise jumalas nna manidagiʔ Vas -s nakõnõ 
dem < jumalas na [nad] `veiet‿tahar‿riś tteie mano, t   pääle, [kõn-
dimisvõimetu] latsõ pań ni `maahha ja siss sääl võ iva langa, et 
mähevä t   latsõ jaɫakõsõ kiń niʔ, loiva jumalas nakõist Se Va 

jumalih loojas hummogult [ma] ai kaŕ a `mõtsa, õdagult kodo `aeti, oĺ l 
pääväkene jo jumalih Se 

jumalihe looja kup‿päiv talvõl jumalihe lätt, s ss vaivalt pilulõss üle 
mäe Rõu V; kaŕ aga kodo [ma] sai siss, ku päiv lä s jumalihe Se 

jummaĺ  jumala jumalat 1. jumal no jätä ma jumala tassot‿taa aś a Rõu 
V; kuningass um`kaugõl, jummaĺ  `korgõhn Rõu V; timä jumalat 
`väegap‿pilgaś s Rõu; ku tä posõ kah, s ss iks nimi  jumala nim-
me Rõu; map‿`paĺ ssi: jummaĺ , anna `õigust Rõu V; kuiss jumalat, 
nii küünäld, kuiss rukõ, nii `k  rmat Rõu H; k iḱ  um jumala tego 
ja jumala `tahtmine Vas Pul; juudi avvustasõ jumalat, `Kr stust 
nimäʔ ei kannahtaʔ Vas Pul;  jummaĺ  taha aik‿ka k gõ taad `naĺ ja 
Vas; juudiʔ oĺ li iks edimäne rahvass, kellele oĺ l jumalast toovotõt 
et nimäʔ ommap‿pühä rahvass Vas Pul; vets naid luid om jumalal 

jumalagaʔ
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l  d peenikeisi ni jämehhiid Vas; ilma jumala `tiidmäldäʔ ei olõss 
`hiusõ `karvgik‿kõrbõnuʔ Vas; vanna`kuŕ ja m ni `ütless, et `kärb-
läste jummaĺ  Vas Pul; jummaĺ  lupa aiʔ eläjät vaivadaʔ Vas Pul; 
huś s om jumalal jo ärv‿vannut elläi Vas Pul; jummaĺ  jumalakõnõ, 
jättü üim‿minno ka `kauguss Vas; m  ʔ ei saaʔ ilm jumalaldaʔ üle 
olõ kõrrõ minnäʔ, ku jummaĺ  eit‿tiiäʔ Se; meil linar‿rabaduʔ, 
linak‿k iḱ  ̀ katsa käänedüʔ, jumala jaku pääɫ suuŕ  linarõuk Se Kos; 
kolm `aś ja om, mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga 
tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos; jumalalõ au, es m  t‿tiiä t  d 
tüllü Se L; jummaĺ  hoiak‿kas seräknit olõ õi üteh, latsõt‿tuld teku 
uiʔ Se 2. ikoon inne lihavõõdõt nätäĺ  `aigu, t   kutsutass urbõpäiv, 
siss tuvvass urbõkõisi `tarrõ ja pandass jumala ette Se Kos; imäle 
leeväpä s `üś kä ja esäle jummaĺ  `üś kä, siss kumaŕ d jäl t   `mõŕ sa 
ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se 3. hüüatustes; kivinenud 
väljendites jummaĺ  t  d `j  sku, mis oĺ l Rõu; ah sa jummaĺ , k iḱ  
taĺ v [ma] hussudi taad ̀ kiislat Rõu; jummaĺ  tiid, kas mullõ ka ̀ om-
gip‿ `paś jat vaia, vaest võõdat arʔ uma jala päält (suren püstija-
lu) Vas; jummaĺ , k   hobõstõgat‿`tuĺ ti Vas; ku `sanna `miń ti, s ss 
`üĺ ti: jummaĺ  seḱ kä sannakõnõ, ku sannast `tuĺ ti, `üĺ ti: jummaĺ  
avida. ku külveti, s ss `üĺ ti:  ń nistaʔ jummaĺ , a `vasta vaia üldäʔ: 
annaj‿jummaĺ . ku niideti, `üĺ ti: jummaĺ  aṕ pi, `vasta vaia üldäʔ: 
avitaguj‿jummaĺ  Se Kos; koolipoisi arvulitseʔ, jummaĺ  kup‿puŕ oh 
oĺ liʔ Se Ts; ku uḿ mi `la si ei olõʔ, siss massa aiʔ ahnidaʔ, oh 
jummaĺ  `v  rilõ habõldaʔ Se Kos; ka nii, jumala teno, kaeʔ, ü s 
(põrsas) jo `omgi paṕ i jaost Se Kos

jummaĺ /arm armulaud ma `kiṕ si kõrvalõ, et las inne and toolõ tõõsõlõ 
naaś õlõ `jummaĺ ̀armu Se 

`juń ma `juń niʔ juń n `junne juń ni jonnima Siĺ vi juń n, et mis [ma] anna 
ait‿tälle peremehe nimme Vas Pul| Vrd `joń ma

`juń tlikanõ `juń tlikatsõ `juń tlikast 1. ebaühtlane, tombuline mu 
 meheimä tei `juń tlikatsõ ja jämme langa Vas 2. jooniline, trii-
buline vanast `koeti `väega ilosa `juń tlikatsõ ṕ uksiʔ, `valgõ ja 
verrev ja sinine Se 

jupka jupka jupkat seelik imäl oĺ l jupka üless tsusat, vits siin rüpü 
siseh Vas T 

juṕ p juṕ i juṕ pi väike tükk, jupp heering um soolanõ, juṕ i  [sa] `s  deʔ, 
päävä `j  dõʔ Rõu V

jura jura jurra pabul hiiŕ  kost lätt üle, s ss sitajuraj‿`j  skvaʔ Vas
jutakass jutaka jutakat jutukas Jaań  oĺ l iks inne sääne jutakass Vas 

jutakass
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jutt juto jutto 1. kõnelemine, kõnelus, vestlus; kõneaine t   inemise 
jutt om ku ̀ sõkline soe sitt Rõu; t  l j  sk jutt ku ujavesi Rõu V; tiä 
oĺ l sääne `laapsa jutuga m  ś s Rõu H; ei olõ mul `aigu juttu aiaʔ 
Rõu V; `kuultul jutul ei olõp‿`p hja all, võõdass mant ja pandass 
mano Rõu V; n  m‿muidugu `tõmbasõ juttu, t   eit‿t  tegemisega 
tekugiʔ Vas Pul; joodigõ jutul ja `varga laulul olõ õit‿`tolku Vas 
Pul; `Kaimaŕ  om jutulõ ka sääne siś sine, nigu siś s Vas Pul; `tar-
ka juttu `aiõ, a esiʔ lä s kukkõllõh umma t  d Vas; n   (mehed) 
s ss kah `jäie `tarrõ `istma, juttu ajama Vas;  ü s poṕ si naań õ 
oĺ l pudro jutogaʔ Vas U; veli pań d pudõli lavva pääle, ai  ks 
jutu `maalõ Se; muni `ütless hüä jutu pääle kak‿kuradi Se Kos 
2. kuuldus, kuulujutt nii ummaj‿jutuʔ, et `vaestõmajan matõtasski 
kirstuldaʔ Rõu V; ku hüä kõrv laul, s ss kuulõt hüvvä juttu Vas; 
jutta peräst jäi mehele minemädäʔ Vas Pus

jutuss ~ jutuś s jutusõ jutust 1. jutlus [kiriku]opõtaja nakaś s rahvast 
jumalaga `jätmä, et perämäne jutuss Vas; ütegi pühäbä hummogu 
es jätät‿tiä jutust lugõmallaʔ Vas Pul 2. muinasjutt jutusõh oĺ l nii, a 
m  ʔ olõ õit‿t  d nännüʔ Se; t   `tahtsõ nii jutussit aiaʔ, latsõ k iḱ  
`ümbre man Se;`väega `ĺ uhkukõnõ jutoss, oɫõ õi illoś s Se 

jutusõ/raamat jutluseraamat jutusõ raamat oĺ l peräst vallalõ Vas  
jututama jututaʔ jututass jutu  jutustama, juttu ajama m nõʔ puhetõ 

`aigu jututasõʔ Se 
`juudaline `juudalise `juudalist sõimusõna: kurivaim [ta] oĺ l `juudali-

ne nii laisk, et es viisik‿külmä käehn väristägiʔ Rõu 
`juuda/sitt juudavaik ku iks umbpalanulõ `mustuss `sisse um lännüʔ, 

s ss ei avida viin eij‿`juudasitt eik‿kupõruss Rõu V; `juudasitt oĺ l 
pehmekene, t  d üteldi et `haisva vaik Rõu V; `juuda sitta pi sitedi 
lehmäle `kukrohe `karvu `sisse, t   oĺ l kuŕ a silmä `vasta Rõu; 
`Ka ri sau  `juudasitaga `la si, et siss `kaehta aik‿kiä `la si ärʔ 
Vas Pul; `juudasita [ta] `mähke `rõivań ardsukõsõ `sisse Vas

`ju̬u̬d ̀ j  du ̀ j  dut  see, kellega on joodud minno iks kosõ vana  sura, 
lä si esä `antulõ, maama viina `j  dulõ (rhvl) Se

ju̬u̬ḱ  joogi `j  ki jook joogi ette j  ʔ  nnõ [kopsuhaige põdra sambla 
teed] Rõu V; taa om kavvõline küläline, `taalõ `olkõ iks hüä s  ḱ  
ni j  ḱ  Vas; `t  ŕ jaga [ma] vei `laḿ bilõ `j  ki Vas Pul; ku j  ḱ  
meeleperäline om, siss [vasikas] `tõmbass `j  mist Vas Pul; nelält 
kõrralt oĺ l siih `laudu ja k iḱ  `s  ke ja `j  kõ täüś  Vas; luhań  oĺ l 
`tõrdo, [seal] te ti lehmile joogiʔ Se   

jutt
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`ju̬u̬ma juvvaʔ j   jõi 1. jooma, janu kustutama ma ̀ näüdi, et ̀ j  misõlõ 
olõ õiv‿vesi hüä, ku võiupalas‿ seehn Rõu V; heering um soolanõ, 
juṕ i [sa]`s  de, päävä `j  dõ Rõu; jäi t  vesi joomallaʔ ni s  ḱ  
söömälläʔ Vas Pul; taa kah tohtõrdass hinnest, tege `vannõ ja j   
naid haina `leotuisi Vas Pus; elläi tõmbass `j  mist, lätt kas vai 
`lahki Vas Pul; ku [sa] niisaa maǵ ahhõllat‿tahadõʔ, siss `j  dõ 
`mahla, ku juvvat‿tahadõ, siss om vesi paŕ õmb Vas Pus 2. alko-
hoolseid jooke tarvitama, purjutama kuiss sa eederit `j  dõʔ? Rõu 
V; timä es j  t‿toṕ sist, timä jõi üle pudõli kaala Rõu V; ku harinõt 
`viina `j  ma ni `j  tkiʔ elo lõpuniʔ Vas; ku timä m  p‿p  l oĺ l, siss 
haŕ o  ̀ tütre ka ̀ j  ma Vas Pul; egä ü s n  ḿ  umma ̀ j  mise peräst 
Vas Pul; k iḱ  `hirmut‿t  d esä `j  mist ärʔ Vas; ü skõrd Petserist 
`tulnuʔ [mehed] ja `lännük‿`kõŕ tsi `j  ma Vas Pus; naah‿hädäʔ op-
pasõ `j  ma Vas; [ma] ei jovva `liikvat ark‿ka juvva õiʔ Se Pod; kiä 
`jõiõʔ ja kuĺ adiʔ, n  j‿jäiʔ kodo Se;  esä oĺ l joodik, tõi viinaʔ kodo 
ja jõi Se Pod; ni Sergol ka matusõ pääl `kraami külät, sai süvvän‿ni 
juvvaʔ Se Kos; m  v‿vanõmba j   us, m  v‿vanõmba suidsuda as Se 
Kos; koś aj‿jõiva (kosjaviina jõid) arʔ ja jäi nii`saandõ t   asi Se

 ju̬u̬ń  joonõ j  nt joon; triip must lumõ piĺ v tuĺ l, ̀ vaɫgõj‿joonõs‿seehn Rõu 
V; kuum vägi panõl‿länikohe, säält imma läbi, väe joonõʔ aja `laudu 
`vaihhõlt läbi Rõu V; t   oĺ l ilodu, t   must j  ń  huulõ pääl  Rõu V; 
m nõl tuĺ l `kangal viku `sisse, piḱ äj‿joonõʔ, n  k‿kutsuti sõsaritsõʔ 
Rõu S; kivitsagaja um ka sääne`väikene haĺ likass  sirgukõnõ, han-
na `suĺ gi pääl um `vaɫgõ j  ń  Vas Pus; `piuta joondõga `uń drik oĺ l 
`ümbrel Vas Pul; joonikanõ, `piuta joondõga `uń drikukõnõ ni sinine 
kaḿ ps säläh, n   oĺ lip‿pruudi `rõivaʔ Vas Pul; te ti n  ŕ `n  gaʔ 
t   `tunglõ mant, s ss `laś ti paĺ gi pääle joonõʔ Vas; ka a noḱ ki 
(vaata nüüdki) v  l ommap‿`perse pääl sinidse joonõʔ, ka s sinist 
j  nt [peksust] Se Kos; m   imäle te ti `riś tij  nt `uń drik Se 

`ju̬u̬ndõ korda aŕst pań d jala la ti, s ss ̀ praavu jalg arʔ, sai nii ̀ j  ndõ 
et Rõu

juuni/kuu juuni eesti ̀ aigu juunikuul oĺ l nii süḱ äv lumi maahn et jalg 
süḱ äv Rõu V; juuni kuul oĺ l nii süḱ äv lumi, et k iḱ  n  r‿rüäj‿ja 
k iḱ  magasi `maahha Vas Pus; ütek‿kadajamaŕ a oĺ lik‿ keväjält, 
`ümbre juunikuu Se Kos 

juuŕ  juurõ juurt 1. (taime) juur, juurikas nõgõsõ juurõt‿tegeväp‿piimä 
soonõv‿vallalõ Rõu V; pini matõti `uibu juurõ alaʔ Rõu V;  ma 
naka es inäp [taime] `juuri liigutamma, naa ommas‿suurõ `maagaʔ 
Rõu V; lepp liina huulitsah, taḿ m Tartu tasatsõh, juurõk‿kokko 

juuŕ  
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`j  skvaʔ, ladvak‿kokko langõhhusõʔ? - pruu  Võrost, kosi-
lanõ Tartust Vas Pul; höüd om hainajuurõʔ ja sääne kõhn puru 
`m  du kraaḿ  Vas; ku nurmõ pääl `äestät, kisut kokku t   puru, 
hainajuurõʔ ja k iḱ  Vas; ku kütüst küteti, s ss noist juurist `koeti 
`korvõ, mis maa seest `vällä `kiś ti Vas; huś s  ngõrdõlli säält ta i 
juurõ alt `vällä Se; `küündlepäävä lätt külmä süä `lahki, siss na-
kass puu juuŕ  lummõ `s  mä Se 2. kõrva kinnituskoht `hiusõkõsõ 
jo hiiŕo ommaʔ, kõrvajuurõk‿kulõhhunuʔ (rhvl) Se

juurinõ juuridsõ juurist juurtest valmistatud juurinõ koŕ v Vas
juurõkõnõ dem < juuŕ taal (taimel) um illoś s haralikanõ juurõkõnõ, 

taa lätt kasuma Rõu; k iḱ  hainajuurõkõsõk‿koŕati ärʔ Vas Pul; 
n  j‿juurõkõsõk‿k iḱ  pidil‿latsõt‿takah ärk‿`koŕ jamma, mia 
hopõń  `vällä küń d ja äeś t Vas Pul

juurõtuss juurõtusõ juurõtust ~ juurõtuist juuretis maʔ es jätä juurõ-
tust, map‿põli, et juurõtuss jätt esim‿meḱ i Rõu V; juurõtusõga jäi 
nigu ̀ mõŕ kaja leib Vas; ku kohetuss juurõtusõga parass hapu oĺ l, 
siss `nõś si `väega `hüäste ja oĺ l leib hüä Vas U; leevä vaś na oĺ l, 
juurõtuist iks `jäeti Se 

 ju̬u̬sk joosu `j  sku jooksmine jummaĺ  t  d `j  sku, mis oĺ l Rõu; 
Kudikõnõ lä s joosuga  üle mäe mõtsa poolõ Rõu V

`ju̬u̬skma joostaʔ j  sk j  ś k joosõ 1. kiiresti edasi liikuma, jooks-
ma ku ku sk uma hanna ordsukõsõ `persehe tõmmaś s ja `j  skma 
pań d, nii oĺ l kotoh kah Vas Pul; ü s `soldań n `väega kõvastõ 
ju̬u̬ś k, rehḱ  `käega ja üteĺ : ärl‿`laskuʔ Vas; vasigõ `j  ś kil‿`lauta 
piteh ja `iḿ miʔ Vas; kas naaj‿jaɫakõsõ veidüj‿joosnuʔ ommaʔ Vas 
Pul; Aĺ vi j  ś k `perrä, kiś k ärk‿käest nüś sigu Vas Pul; k iḱ  joosiʔ 
`ümbreʔ, et illoś s hopõń  Vas Pul; pajal (pajaaknal) oĺ l all ja üleväh 
sääne sõõrmõss, sääl laud j  ś k edesi-tagasi Vas; siss oĺ l olnu ma 
eit‿tiiä pääle ̀ kümne soe siss paŕgih ja ̀ laḿ bidõ ̀ sisse joosnuʔ Vas 
Pus; t   pääl maś sina `j  skvaʔ (sõidavad) Se Kos; minem‿mehele, 
vaja joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld Se; munõ `viś ksiväp‿piḱ kä 
`maalõ, et ei jovva joostaʔ Se V;  suraj‿joosivap‿`Piusa, ` sukliva 
sääl Se K; valu vaś k j  sk `raatõ pidi  Se Kos 2. voolama, valgu-
ma; midagi eritama p  ĺ  tõist kuud perän last imäl umaʔ ̀ j  skvaʔ 
Rõu; Eedu `istõ ja silmäj‿joosiʔ (pisarad voolasid) Rõu V; imäl 
oĺ l `j  skva r  ś  Vas; kas s a `aigu `keŕ ge oĺ l, vere j  ʔ joosiʔ 
ja silmä v  ʔ Vas; latsõ˛imetämise aig oĺ l, nisaj‿joosiʔ, piim pań d 
hamõht pite `alla Vas Pul;  ku n  l‿lihaʔ `j  skma `naksiʔ, lihaʔ jo 
` silkma `naksiʔ [suitsutamisel], s ss üteldi et väḱ e jo j  sk Vas; 

juurinõ
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mul oĺ l kõtt vallalõ, j  ś k läbi Vas T; ku vähḱ  (haigus) `j  skma 
päsess, `t  gak‿koolõss Vas; tiiä äim‿mis sääl  sorra, kas `tõr-
du j  sk vai Vas Pul; lepp liina huulitsah, taḿ m Tartu tasatsõh, 
juurõk‿kokko `j  skvaʔ (ulatuvad), ladvak‿kokko langõhhusõʔ? - 
pruu  Võrost, kosilanõ Tartust Vas Pul; `r  dli `pań ti taari `tõr-
dulõ ala, `r  dlidõ pääle `pań ti oɫõʔ, leib `pań ti tüḱ ä, muidu 
alt joosõ õih‿haamist taaŕ `vällä Se; [ma] pań ni laka sij‿`jaɫga, 
vesi k iḱ  j  ś k `vällä, a tsuvva seest joosõ õiʔ Se; meil j  ś k uja 
niguh‿habisi  nnõ Se;`naksi n   häüsä ja sülej‿`j  skma suust 
Se; `puhta teräʔ joosi eräle, n  p‿`pań ti ko ti Se; mu imä laś k 
soonõverd, [ma]`peĺ ksi et arj‿ j  sk no veri k iḱ   Se Kos 3. ede-
nema, laabuma t  l j  sk jutt ku ujavesi Rõu V; su suu k gõ j  sk 
(räägid pidevalt), mat‿taha ait‿taad paĺ lo k nõlamist Vas 

juuś t juuś ti `juuś ti näss ü s `tahtsõ puś si pääle minnäʔ, ü s mehe 
juuś t Vas 

`juut́ juudi `juuti juut timä oĺ l tõõsilõ juudõlõ `perrä`kaeja ja tõõsilõ 
juudõlõ palga `määräi Rõu; juudiʔ oĺ liʔ iks edimäne rahvass, kel-
lele oĺ l jumalast toovotõt et nimäʔ ommap‿pühä rahvass Vas Pul; 
juudi avvustasõ jumalat, `Kr stust nimäʔ ei kannahtaʔ Vas Pul; 
juudir‿riś tiinemise tettüt eis‿s  ʔ Vas Pul;  no üldäss m  k‿`keisrit 
et juu  om Vas; minev`aaś taga `k  li perämäne naid `juutõ ärʔ 
Vas; esä võ t juudiʔ `maia, juudit‿teḱ is‿`saapit Vas Pul; Maali oĺ l 
juudi `kraami varastanuʔ ja j    `vannõ arʔ Vas Pul  

`ju̬u̬tma ̀ j  taʔ j  t j    jooda jootma lehmär‿röögeʔ ̀ j  tmaldaʔ lau-
dahn Rõu V; timä j  t viina `maalõ-ilmalõ ärʔ Vas; [ma]  joodi va-
sigõ arʔ Vas Pus; lehm `väega tapõĺ , küläm  ś s j    lehmä `puŕ ju, 
s ss lehm oĺ l vaganõ Rõu V

 jõgi j   jõkõ jõgi `lõpmada suuŕ  jõgi Vas; jõgi om vahel, nii om Rogosi 
vald Vas Pul| Vrd egi

 jõhkutama jõhkutaʔ jõhkutass jõhku  hekseldama hobõsõ saavõĺ  oĺ l 
k iḱ  hainaʔ ärj‿jõhkutanuʔ Rõu 

j ht́ j h i `j h i mürk, kihvt  t   huś si j h  koolõ  n  k‿kusi`kuklasõ 
arʔ Vas| Vrd kih t

j ht́inõ j h idsõ j h ist mürgine, kihvtine `vaś klik ollõv ka `väega 
j h inõ Vas| Vrd jih tine

jõhv́ jõh i `jõh i jõhv `keisril om k gõ m  k `jõhvõgaʔ asõmõ kottal 
Vas Pul; jõh  om `väega kõhna, jõhvõl olõ õi määnest `joudu Vas  

jõhv́inõ jõh idsõ jõh ist jõhvine, jõhvist tehtud verrev lehmäkene, 
jõh inõ l iakõnõ? - kurõmari Vas Pul 

jõhv́inõ
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jõlõp jõlõbi jõlõpit jõhkard inimene säänest jõlõpit joht `hindäl-
le mehess eit‿tahaʔ Rõu; n   oĺ lis‿`sääntse jõlõbiʔ, es söödäʔ 
eläjä`l  mõ Rõu 

jõra jõra jõrra põrin suurõm‿maś sinak‿k iḱ  aig `sõitvaʔ, mul um taad 
mürrä ja jõrra viländ Vas 

`jõŕ ssma `jõŕ ssiʔ jõŕ ss `jõŕ sse jõŕsi edasi-tagasi liikuma, saalima mia 
tuhat naat‿tah `jõŕ ssvaʔ taŕ ri piteh? Vas; mis sak‿käüt `jõŕ ssih, 
püsüp‿paigal Vas 

`jõrvama jõrvadaʔ `jõrvass jõrvaś s töinama Liiso iḱ k ja jõrvaś s, et no 
saa ma imä käest tõrõldaʔ Vas Pul

jõud jõu `jõudu füüsiline tugevus, jõud `k ń di ma inäp ei jõvvaʔ, 
jõud um kehvä Rõu; olõ õit‿tahn v  l `jõudu `nurmõ minnäʔ, [ma] 
kuń gidsõ tan ussaiahn Rõu H| Vrd joud

`jõudma jõudaʔ jõud `jõusõ ~`jõudsõ jõvva suutma `k ń di ma inäp ei 
jõvvaʔ Rõu; la s kiŕ s, täni  inne ni `hirmsahe, et t  d õs jõvvak‿kui 
vaigista õs Rõu; suuŕ  länik `pań ti lavva pääle, säält puu `luidsaga 
[ma]  ń gidsi, egä ü s võ t kuiss `jõusõ kätte Rõu VR; vili ärj‿jo 
`maahha lokahhanuʔ, es jõudat‿tetäʔ Vas Pus; kalõvanõ `sukmań ni 
rõivaś s, kes t   kalõvast `jõudsõ paĺ lo `ostaʔ Se Va; rebäne jõvva 
õs inäp `piiri pitäʔ, liha n na all ja ś oogu uiʔ Se| Vrd `joudma  

`jõuhõʔ pl nahahaigus `jõuhõʔ oĺ liva mustaʔ, peenikeseʔ, kohe 
kellelegil‿lei, kelle käe ̀ sisse vai jala ̀ sisse Se; n    ngõrdivaʔ, n   
`jõuhõs‿ sääl siseh ja vallu teivä nii, et inemine es jovvak‿`kandaʔ 
Se 

`jõukahe jõukalt k igil oĺ livam‿maś sinaʔ, siin `eĺ livä inemise `väega 
`jõukahe Vas 

jõõsandinõ jõõsanditsõ jõõsandist sõnakuulmatu; üleannetu t   puĺ li-
kõnõ om sääne jõõsandinõ, t  d es jõvvak‿`kiäkik‿kiń nip‿ pitäʔ Vas 

jälʔ ~ jalʔ  jälle pini täni  ja vauǵ , j  ś k jalk‿keerahhu , teḱ k vau-vau-
vau Rõu V; s ss `pań ti minnu jälʔ `haiglahe Rõu V; no jälk‿käü 
ja vahiss Vas; tõõsõ päävä tulõva jalʔ [joodikud] Vas Pul; puuʔ 
`väega `vaalusõʔ ja murrusõ `maahha, no iks m ni k  l jalt‿tuɫõ 
Vas; k iḱ  habõʔ iks t  d teenüś kit et saa jälʔ `rohkõp `paɫka Vas 
Pul; kubijak‿ka jälʔ `väegap‿peś siʔ Vas; `tõrdohe te ti taarilõ olist 
siɫd, kel olõ õs `oĺ gi, t   tõi jalk‿kadajaossaʔ Se; tsuvval `kundsa 
võ t mulguʔ, [ma] pań ni paiga pääle, siss jälk‿käve Se Kos  

jälehhehe hirmsasti, väga ü s talo suvistõpühi p  ĺ pühä külj‿-
jälehhehe `paĺ li Se

jäletöhe hirmsasti, väga ma ü skõrd köhe jäletöhe Rõu V  

jõlõp
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jäĺ g jäle `jäĺ ge 1. (jala, käpa) jälg mat‿tuĺ li jälil takahn Rõu; `köühhe 
lumi oĺ l ja jäleʔ oĺ lin‿nätäʔ Rõu V; t   tuĺ l `õkva `jäŕ gi jälist, 
lumõ`härmä oĺ l sadanuʔ Rõu; susi situ uis‿soe `jäĺ gi pääle Vas 
Pul; s ss  tuĺ li kuh́a otsast `maahha ja tasõ umaj‿jäleʔ ka arʔ, 
kost ma `maahha tuĺ li Vas;  siga tund näet `väega `jäĺ gi, nuhu-
tass ja takah tulõ Vas Pus; ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit 
minnäʔ, a `jäĺ gi jättü üiʔ Se; tarõ täüś  umatsit, `üttegi tunnõ õiʔ? 
- uma jäleʔ  Se Kos  2. arm aŕ st `mähke kiń nih‿haavaʔ, a ń ao pääle 
jäivä jäleʔ Vas 

`jäĺ kiʔ ~  `jaĺkiʔ ~ `jäĺ kina jällegi, uuesti joba latsõn‿nakkasõ `jäĺ kit-
‿tah ̀ mär rämä Vas; no seo tõi ̀ jaĺ kiʔ ̀ kumpveḱ ki Vas; Haŕ ri teḱ k 
`jäĺ kina maja, no om v  l paĺ lo torõhhõp Vas; `t  ral‿ lehmähai-
na suvõl `v  di koŕ viga ja saŕ aalustõ jaoss oĺ l `jäĺ kina suuŕ  koŕ v, 
erälde koŕ v Vas Pus; räṕ ikul oĺ l ka s `pruń ti, `jäĺ ki `pań ti kaa-
rusõ sälä pääle, verrev ja haĺ ass Se Ts 

jälle jälle jälehhet jäle, kole mi ai säänest jälehhet hellü ja n  ŕ hopõń  
lä s pakku Vas; m  m‿matussih ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ, jäl-
le `õkva om Mõlah Se Kos; tulõka o om k kõ jälehhep asi Se; taa 
asi lä s jok‿k igilõ jälehhess Se 

jämme jämme jämehhet ~ jämmet 1. paks, jäme; tüse küünün oĺ l 
olnuj‿jämme köü s Rõu; rüǵ ä oĺ l täl jämme ku piĺ lir  g Rõu V; 
parmu `muhkõ seehn ummas‿`sääntse jämmev‿vaglaʔ Rõu V; siug 
oĺ l arp‿`pandnut‿t   naaś õ, s ss [naine] oĺ l jämme nigu pütt Vas; 
Roosi oĺ l `väega jämme, t   es mahaki lehmä ala Vas Pul; vets 
naid luid om jumalal l  d peenikeisi ni jämehhiid Vas; `koh i ta-
hetagi is `jauhhap‿peenükeist, koh  taheti iks jämehhep Vas Pul; 
k iḱ  jämmek‿kablat‿te ti  sango pääle, häiehtedi ja keerotõdi kee-
ross arʔ Vas Pul; mu meheimä tei `juń tlikatsõ ja jämme langa Vas; 
jämmes‿sooligu ommak‿kud rlikadsõk‿kah Vas U; taa no määne 
m  ś s, taa nigu päternä pago, kiä sääne saamadu oĺ l, `lühkene ja 
jämme m  ś s Vas Pus; t  d ka pidi arvõstama, kui jämmel‿langaʔ 
ja kui`m  du sukka `pandaʔ Vas;`keś vi iks oĺ l `mitmasugutsit, katõ 
`h  laga n   oĺ lij‿jämehhebäʔ Vas; jämehhebä ossaʔ om rudihhu-
nu arʔ Vas; ̀ võeti ka s toomõ ̀ varba, noh nii käevarrõst peenembäʔ, 
pässäst jämehhembäʔ Vas Pus; `rohkõp jämehhembä [puud], n   
`raoti kütüsess Vas U; ku jämmel‿langaʔ, saa paks rõivass Se 2. 
jämedakoeline, tihe jämme rõõvass olõ õiʔ alastuss ja üsädse 
leib näĺ g Rõu; jakk oĺ l `hammõl jämme Vas R; palajak‿`koeti ja 
püksiʔ, n   oĺ li jämehhebäʔ, kas `katsatõi·ś s`kümne ja katõ`kümne 

jämme
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`paasmalitse `suagaʔ Vas Pus 3. suur, ränk maa um jämme vih-
magak‿koorigu pääle `võtnuʔ Rõu V    

`jämmüne `jämmüdse `jämmüst jämedune suurõ vähäʔ, nii käevarrõ 
`jämmüdse vai peenembäʔ Vas 

`jämmüss `jämmüse `jämmüst tihedus; jämedus lina hari oĺ l kolmõh 
`jämmüseh Vas 

jäneś s jänese jänest jänes jänesesita sau ollõv `hambahalu rohi Rõu; 
jänese `kaibva `h  si maa `sisse Rõu V; ku inemisel olõss kah-
ru joud, rebäse kavaluss jaj‿jänese jalaʔ Rõu; jänesepoig v  l 
`eĺ li, a silmäʔ oĺ lih‿`haukal pääst `vällä kakuduʔ Vas Pus; jänese 
tegeväk‿`kuŕ ja kaʔ Se 

järeh järjest timä mõsk iks aś aʔ järeh ärʔ, siss jää ein‿niipaĺ lo `perrä 
Vas Pul

`järgemiisi järjest, järgemööda mitu `aaś takku `järgemiisi oĺ lip‿põvvaʔ 
Vas; taal tulõ ka s `päivä `järgemiisi kaŕ ah ollaʔ Vas 

`järgi ~`jäŕgi (ruumiliselt) järele t   tuĺ l ̀ õkva ̀ jäŕ gi jälist, lumõ`härmä 
oĺ l sadanuʔ Rõu; neĺ li `nei sikeist `lätvät‿t  d piteh ni `laulvaʔ: 
kii gak‿kaagaʔ, kiigak‿kaagaʔ, a ü stõõsõlõ `järgi eis‿saaʔ? - 
puu`teĺ  giga rattaʔ Vas  

järisemä järistäʔ järisess järisi kõmisema kuk‿`k  ĺ jat `naatass 
`v  mä, s ss `keĺ li põrotõdass nii, et k iḱ  järisess Se; k iḱ  järi-
sess, kuk‿`keĺ liga `l  di Se  

jäŕ v järve `järve järv naa umma mu vele `t  duʔ naal‿`linnaj‿`jäŕ vi 
Rõu; `tü rik oĺ l last, upu  `hindä k   tävvega `Vaś kna `järve 
Rõu; ku paks lumi oĺ l, siss Preeksa jäŕ v `k  li Vas; kiń nik‿kasunu 
jäŕ v Vas; tsõdsõ laś k `järve liiva pääle kõtulõ, sääl     `surma 
Vas; [ta] pań d pää `järve ja jalaʔ Vas; naam‿`muadsõj‿järveʔ 
ummal‿`lämmäʔ, naav‿võta õi eiä pääle Vas Pul; järveh [ta] pań d 
mõsu likku, kivip‿pań d pääle Vas; käve ma `Suurdõ `järve `püüd-
mä [kalu] kinnastõgaʔ  Se  

järvekene dem < jäŕv t   `väikene järvekene om ilmpõ aldaʔ Vas; ma 
olõ tah järvekeseh olnuk‿kõtunis‿ siseh Vas Pul

järve/ru̬u̬ś  vesiroos Uuri järveh oĺ l külʔ järve `r  sõ Vas; lä s t   
hõdsu pääle, koh n  h‿havvaʔ, sääl `kaś vi järve roosiʔ Vas U

järämä järräʔ järrä järäsi  norima, näägutama päävä m  ś s maka ärʔ ja 
   `otsa, uni tulõ õiʔ ja järrä pääle, `sõimass pääle Se 

`jätmä jättäʔ jätt jä t jätä jätma; säilitama, alal hoidma [sa] jättü 
üis‿`siĺ mi kodo, kut‿`turgu `läädeʔ Rõu V; varass jätt vaja `saina, 
tuli ei jätäm‿midägiʔ Rõu; map‿põli, et juurõtuss jätt esim‿meḱ i Rõu 

`jämmüne
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V;  ma es jätä ütte õdagut, et ma vasigõ hainalda jä i Rõu V; jättü 
üis‿sukkõ vihma kätte Rõu; kelle ma uma raha jätä? Vas; [ta] pań d 
pää ̀ järve ja jalaʔ, sälä jä t iks v  st ̀ vällä Vas; soet‿t  d ̀ päĺ vväki, 
koh om m ni lammass hoolõtohe jäet Vas Pul; `kraavi oĺ l jätet t   
 siga Vas Pul; t   um patt, ku vili um kasunuʔ ja sa timä `nurmõ 
sitass jätädeʔ Vas Pus; jummaĺ  jumalakõnõ, jättü üim‿minno ka 
`kauguss [elama] Vas; esä jäteti T´siberehe veemäldäʔ Vas; jäteti 
ü s hopõń  timä jaoss Vas; a inuial oĺ l ü s ots tettü teräväss ja 
`allapoolõ oĺ l ossakõnõ jäet Vas Pus; soel oĺ l `lamba peräp  ĺ  
ärs‿s  d, edep  ĺ  oĺ l `maahha jätet Vas; opõtaja nakaś s rahvast 
jumalaga ̀ jätmä Vas; tuĺ liva vanõmba jumalaga ̀ jätmä Se; [lahku-
misel vanematekodust] siss kumaŕ d t   `mõŕ sa ni kosilanõ `jalga 
noilõ vanõmbilõ, siss ań d suud ja jä t jumalagaʔ Se; proś satamine 
om jumalaga `jätmine Se; tütärd `Krasnaja·ŕ skihe iks jätetänü es 
Se; milless  seo maailm nok‿ka naid `la si jätt ja `lahku mindäss Se 
Kos; ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺ gi jättü 
üiʔ Se; leevä vaś na oĺ l, juurõtuist iks `jäeti Se 

`jäämä jäiäʔ jääss jäi 1. kuskil või teatud seisundis püsima; teatud sei-
sundisse sattuma, muutuma, saama  peräotsah jäik‿kõrvak‿kiń niʔ, 
inäp [ma] es kuulõʔ Rõu R; ü s liina ̀ poiskõnõ kurivaim peś s minnu 
`kõrvu pite, s ss jäik‿kõrvav‿vigatsõss Rõu R; ku kuu`rõivaʔ ̀ saisma 
jääseʔ, s ss um kõtu ots `väegap‿`paistõt ja vallu tekev Rõu; hainaʔ 
jäil‿ligonõma, [ma] es jõvvar‿rukka arv‿võttaʔ Vas; egass ma inäp 
magama jää äiʔ Vas; ku arv‿`vaivuss piḱ äpääle vai väsüss, s ss 
[ta] jääss magama Vas; ku eik‿`kuivaʔ, jääsek‿kesväh‿hannudsõʔ 
Vas; riḱ kil om k kkõ ülejäieh Vas; kütüse `kütmine tuĺ l, ligi maad 
hago jääss palamallaʔ Vas Pul; läädsäj‿jääses‿`siĺ mi (rikuvad 
silmi) Vas; ma maka m nõ uinahhusõ arʔ, siss heräne ni `jäägi 
üless Vas; timä oĺ l pahandusõ pääle jäänüs‿`sääntsess Vas; nika sa 
habahhõllõt, ku puś sist `maahha jäät Vas; [ma]`tahtu uip‿puś sist 
`maahha jäiäʔ Vas; timä ollõv iks `väega jäänün‿ nigu näŕ vilidsess 
Vas Pul; mehel mao kesigi um ̀ ka skiʔ, kuiss t   siss ̀ ello saa jäiäʔ 
Vas; kohess sa `jäieʔ Vas; Liiso lei kandsuʔ, map‿`puiś tsi napuʔ, 
n   a iʔ pääʔ üless, kiä priiss `jäieʔ Vas Pul; kes `võĺ ssi vannuss, 
t  l jäävät kooldõh suu laḱ ka Vas Pul; t   kań õbi hais om nii 
kõva, et `puŕ jo `jäie Vas; jutta peräst jäi mehele minemädäʔ Vas 
Pus; koess ma lää vai kink `h  ldõ ma jää Vas; ku esä koolõss, 
siss jääsel‿latsõp‿p  ĺ ̀vaesõss Vas U; mak‿`kaehhudi nii `per-
rä ja `ü li, et latsõj‿jääset‿`taahha Vas U; kiä `jõiõʔ ja kuĺ adiʔ, 

`jäämä
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n  j‿jäiʔ kodo Se; eih‿haaru rõivast kavvõmbakõistõ, häbehhüse 
jääväv‿`vällä Se L; sa vinne k  lt mõista aiʔ, sa `jääde hä ti Se; 
lammass võ t umav‿viɫɫakõsõ `ś aĺ ga ja lä s `k  ga edesi, jää äs 
tarrõ es kedägi Se Kr; `lambaʔ, noid tiiäʔ es `kiäkik‿kos jäiʔ Se; 
`tihka ait‿`t  hhü minnäʔ, ku [sa] `iltsest jäädeʔ Se 2. alles jääma, 
säilima taa lammass tulõ ruttu arʔ otsadaʔ, ega taal inäp `jäämist 
olõ õiʔ Vas; rüä olõʔ sikati üle, et `kohki `määń tsit `pääkeisi jää 
eiʔ Vas; aŕ st `mähke kiń nih‿haavaʔ, a ń ao pääle jäivä jäleʔ Vas; 
ku piimäleeme juhkat jääss, t   ka müvväss ärʔ Vas;  rüǵ ä ai kül 
pää üless peräh, aga `sääntsej‿jakuj‿`jäie `sisse, põlvõʔ `jäie `sis-
se `rüäle Vas Pus; lõivõkõisi kah um `lõpmada veidükese `perrä 
jäänüʔ Vas Pus; ku m ni kaivaś s, et ma olõ `väega `haigõ, tiiäk‿kas 
ärk‿koolõt, siss üteldi: koolõk‿koolõk‿kungõperseʔ, jääsem‿mullõ 
nirdsun‿ń ardsuʔ Vas Pus; ainult sann, taa oĺ l jäänüʔ Se Kos

jüri jüri jüŕri  jüripäev: 23. aprill `s  di `mihklist jürinik‿kolm ja jü-
rist `mihklinin‿neli `kõrda päävän Rõu; mehet‿teḱ i mäḱ i pääl tuld, 
võ ij‿jüŕri `vasta Rõu V; jüri `läütäss ao, jakaṕ  kistutass Vas  

jüri/päiv jüripäev: 23. aprill jüribä and lammass säŕ gi, `mihklibä 
kasuga Rõu; jüripääväss olgup‿peelev‿`väläh  Vas Pus; ku om 
kapst`maaŕ apävä lumi katusõ pääl, siss jüribä om aiaveereh Se 
Kos; kual latsõl ommas‿seräknä üteh, tuld teku uiʔ inne jüri`päivä 
Se; inne jüri`päivä ̀ ḱ auti jo kõrro kaŕ ah inne ̀ vaɫgõt Se - ü̬ü̬ jüriöö 
jüri   oĺ l, mehet‿teḱ ki mäḱ i pääl tuld, võ ij‿jüŕ ri `vasta Rõu V

jüŕjeń  jüŕjeni jüŕjenit jorjen, daalia mul jüŕjenih‿`häi siʔ Rõu V 
jürähhütmä jürähhütäʔ jürähhüt jürähhü  närima kab ĺ  oĺ l pinil 

kõrragak‿`ka ski jürähhütet Vas Pul; mul oĺ l pää talvõl `haigõ, 
timä nigu jürähhü , kipahhu  Rõu V 

jürämä jürräʔ jürä jüri järama m nõl lehmäl ollõv `hamba 
arm‿`murdunup‿`p  tegaʔ, nii jürreh Rõu V; kab ĺ  oĺ l `ka ski jüret 
Vas Pul; `kaali jürät, a `ritka saa aij‿jürräʔ Vas Pul; üldäss, ku hiiŕ 
[riideid] jürämä nakass, t   koolõss ruttu arʔ Vas Pul| Vrd ürämä 

jüvä jüvä jüvvä 1. vili; viljatera, viljaollus `kaara külvän‿nii, et 
hobõsõ jalaasõmahn om ütesä jüvvä, rüǵ ä nii, et kuuś  jüvvä, siss 
saat `õigõ saagi Rõu H; no ei olõ üttegi jumala jüvvä  (mingit 
toitu) kah, k iḱ  [ma] t   poodist Vas; kunna `kapstiid `pań ti 
lehmile agana söömä `sisse jüväss Vas Pul; nälä `aigo `kaeti ku 
no `hindäle jüväh ng sai, eläjile `ań ti `oĺ gi Vas; eläjile jüvvä es 
andan‿nii`m  du et jahu andass nigu noʔ Vas; `kiisla oĺ l sakõ ja 
peesütüss oĺ l veteĺ , jüvä leemüskine Vas 3. söök, eine; toiduraas 

jüri
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[sa] j   jo edeotsan uma kruuś  kust hummugult ilma jüväldäʔ ja 
õdagult ku magama läät Rõu; hummogunõ jüvä lätt `jalgu `sis-
se Rõu H; ilma jüväldäl‿lasta aim‿majast kedägi `vällä Vas; kolm 
nädälit inne `surma es võtat‿timä jüvä `tolmu `suuhhõ Vas; ma ei 
olõt‿`täämbä v  l jüvvägi `suuhhõ saanuʔ Vas Pus   

jüvämä jüvädäʔ jüvä jüväsi ohteist puhastama, ivama `keś vi perän 
jüväti koodigaʔ Rõu; `keś vi ja nissõ jüväti Vas; kesväk‿koodiga 
jüväti Vas Pus| Vrd üvähämmä, üvämä  

 

jüvämä

Võru sõnaraamat.indd   161Võru sõnaraamat.indd   161 9/22/2011   9:36:43 PM9/22/2011   9:36:43 PM



K
ka1 ~ kaʔ ka, samuti `võidu ka [ma] panõ paɫakõsõ, t   ka küdsäss 

ilostõ ärʔ (sõiravalmistamisest) Rõu V; vanas na ka `ütless et pini 
purt eip‿paranõ Rõu V; vanaesä, tulõs‿sa ka `s  mä Vas T; sääl 
oĺ l siss noid muid kah, m  p‿papa ka oĺ l Vas Pus; no  ks `paĺ lulõ 
inemiisile  silgahhass külʔ ilma ka `suuhhõ Vas Pus; loĺ l saa ke-
rikoh kap‿`pessäʔ Vas Pus; vanas na `ütless ka et nika maidsat ku 
`maahha satat Vas Pul; munõvoori jäl oĺ l hainamaa tahe kaʔ Se 
Kos; a ka a meil oĺ l noʔ `p  tre paast kaʔ viiś  nädälit  Se Kos; 
anna no iks tõsõlõ ka `ḿ arku, sak‿ka tii is maa `muɫka ṕ aalt ja 
`taiva `täh i ṕ aalt, sinno ka iks om opat Se Kos;  sassonah iks oĺ l 
`kündlekaŕ bikõnõ ja oĺ l `kündliid ka  Se Kos| Vrd kah 

ka2 vaata, vaat ka ku `korgõ `kaemisega (uhke) taa inemine om Rõu; 
ka nii, jumala teno, kaeʔ, ü s (põrsas) jo `omgip‿paṕ i jaost Se Kos| 
Vrd kae

kaab kao kaabu mia tä  sura pää pääle pań d, t  st (sõrmusest) tuĺ l 
kullanõ kaab Se Kos

kaabahhutma kaabahhutaʔ kaabahhut kaabahhu  kaapama, kord või 
paar üle tõmbama mak‿kaabahhuta (kergelt pesen) umma ń ako kah 
Rõu V; `Osvaĺ t pand kardoka `maahha arʔ, siss kaabahhut idu 
pääle maa Rõu V; `tü rik oĺ l `k  ĺ ja `käegak‿kaabahhutnuʔ, ni oĺ l 
raha väläh, kaabahhu  tuhkhavvast t   `k  ĺ ja `käegaʔ Vas Pul 

kaabitsam(m)a kaabidaʔ kaabitsass kaabi s kaabitsema siss `naati 
[tapetud]  siga `v  gam‿`mõskma ja `väi sigak‿kaabitsamma Rõu; 
[tapetud lamba] pääʔ ja jalak‿`kõŕ psi [ma] arʔ ja puhasti arʔ, kaa-
bidsi `puhtass Vas U; kalal om egäl ütel soomõp‿pääl, `s  mõ [ma] 
kaabidsi ärʔ Vas; esä tuĺ l sannast kodo, üteĺ : kaabidsa väidsegaʔ 
mul `säĺ gä Se; havvõ sooligu kaabitsat väidsega ärʔ, keedät ärʔ 
Se Pod 

kaadsaʔ pl ̀ kaatsu ̀ kaatsu, sg g kaadsa  linased või takused meeste püksid 
esä üteĺ  iks hummugu, ku üless tuĺ l, et mat‿`tõmba kaadsas‿`s  rde 
Rõu; map‿ pań ni kaadsa putsu `haigõ `varba `vaihhõlõ Rõu V; 
olõ õiv‿v  l `õigõ kaadsa`kań dja, ak‿kaeh‿holalauluʔ omma`seĺ geʔ 
Rõu; kaadsaʔ oĺ lil‿ lajaʔ ja harok‿ka lajaʔ Vas Pul; m ni naań õ nigu 
`kaatsuga `rehḱ sä inne, nii om jälʔ la s Vas; vanast oĺ lim‿meestel 
kapudaʔ ja `valgõk‿kaadsaʔ Vas; kaadsa põrnap‿`pań ti `kintsõ 
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`vaihhõlõ Vas; kaadsa põrnaʔ oĺ li otsani `jalgu `vaihhõl Vas; 
sõb ŕ  sõbra kaadsak‿k  ŕ  Vas Pul; mu m  ś s iks pidi poiś s meheh 
ka `kaatsu Vas Pul; ni poolõni jalaniʔ oĺ li iks kaadsaʔ Vas Pul; 
noorik nulgah, kaadsak‿kaalah, ti t pioh, türä üsäh? - taari `tõr-
do Vas Pul; mehe˛esä lä s Peliko va `hainu `perrä ka skümmend 
`versta talvõl, ai `vaɫgõ linadsõk‿kaadsaj‿`jaɫga Se Kos; [sa] 
`umblõ esäle `päälmätsek‿kaadsaʔ, püredä ärʔ, siss las timä aja 
katõk‿kaadsaʔ `jalga Se 

kaadsakõsõʔ pl dem < kaadsaʔ leɫɫ lä s `v  ri uḿ mi pak-
la ́ si  kaadsakõisigaʔ, taha as `ṕ uksõ Vas Pul; mu `aigo 
oĺ lis ‿setokõsõ `vaisõʔ, kaadsakõsõʔ jalah hibisiʔ Vas; 
noʔ v  l poisin‿naariʔ et vana Hummaĺ  saa as villatsiidõ 
`ṕ uksõgak‿`kõrda, `pakladsõk‿kaadsakõsõʔ oĺ li iks paŕ õbaʔ Vas; 
`vaɫgõl‿linadsõk‿kaadsakõsõʔ oĺ lij‿jalah Vas

`kaajat́s `kaaja si `kaaja sit ~ `kaejat́s `kaeja si `kaeja sit  pl (hrl 
väliskohakäänetes) katsikud eit‿tiiäʔ, paĺ lo tahaj‿Juulilõ `kae-
ja silänikit ja t  d om Rõu H; mak‿käve ka `kaaja sil Vas; kiä 
lä s `kaeja silõ, toolõ pidi noorik `andma v   Se; piirakut viiä es 
`kaeja sillõ, et s ss koolõss la s ärʔ Se

kaal1 kaala `kaala 1. kehaosa: kael naaś õkõnõ pidi `lehmä kaalast 
kiń niʔ ja täni  Rõu V; ko il oĺ l uma kaaluss, s ss oĺ l kaalahn Rõu; 
velenaań õ oĺ l nännüʔ, et sattõ ütte mua lümbätüste, oĺ l kaalani 
sääl lümbätüsen Rõu; olõ õim‿mul määnestki varra, no om `hinnel 
kah ait sälähn, taba kaalahn Rõu V; uma käsi käänd, uma kaal kand 
(eś s kui t  , nii esi s  ) Vas Pul; vanast te ti hobõsõlõ `taosõk‿`kaa-
lapiteh Vas Pus; poig, ku sah‿ hinnäst eip‿parandaʔ, sań diko i võtat 
`kaala Vas U; taha aiʔ ma `kiń ki muidõ kätt uma kaala pääle, ku 
uma mehe kätt Vas Pul; uma leib lätt ̀ piutamiisi kaalast ̀ alla, a puja 
leib lätt `riś ti Vas Pul; esä `k  li ärʔ, k iḱ  jäi imäl `hindä `kaala 
(ema hooleks) Vas; lammass ̀ kaala taha õil‿`laska püḱ äʔ Vas; Jaa-
nikõnõ pań d uma vikahti aia pääle, a surma vikah  oĺ l jok‿kaala 
pääl Vas Pul; niisama suuh kaalah (ülisõbralikus vestluses) nigu no 
sukkaʔ ( sinuga), nii oĺ li [ma] mehes sarõkõsõgak‿kah Vas; hani 
haĺ ass, pää paĺ ass, niidsekadsa kaala pääl? - sannaviht Vas Pul; 
noorik nulgah, kaadsak‿kaalah, ti t pioh, türä üsäh? - taari `tõrdo 
Vas Pul; egak‿ka o `kaala arv‿võta aiʔ, elläʔ iks saat Vas Pus; ü s 
veli tõi mullõ kulduuri, kaalah `kanda uuŕ  oĺ l Vas Pul; lõõrimulk 
om jot‿täüś  toṕ it, lää ei inäp kaalast `alla ( täis söönud) Vas Pul; 
sangaʔ oĺ lik‿`kaala saliduʔ Se Kos; nä `võtsõ `ümbrekaala ü stõist 
ja ań nis‿suud Se; kuu `aigo oĺ l mul käsi sedä`m  du kaalah Se 2. 

kaal1
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eseme kaela meenutav kitsam osa joodik jõi eederit, laś k üle pudõ-
likaala Rõu V   

kaal2 kaalu `kaalu 1. kaalumisvahend, kaal käsildä ja jaluldaʔ, a üle 
ilma tark? - kaal, `minkak‿kaalutass Vas 2. linade kaaluühik: 10 
puuda (160 kg) säidse `kaalu sai linnu Rõu; meil sai ka s `kaalu 
müvväʔ iks linnu Vas R; määne neli `kaalu linnu saanuʔ, a k iḱ  
puhaś s, `paĺ li ärʔ Se 

kaaĺ  1 kaali `kaali kaalikas n  k‿kaali oĺ lin‿nii suurõʔ, et `viŕkse `vaih-
hit es näeʔ Rõu V; kaaĺ  olõ õim‿mõro Vas; ma lõigik‿kaali`lipsõ 
söögi `sisse, sai magusap magu Vas 

kaaĺ  2 kaali `kaali 1. pruudilinik kaaĺ  võõdõti laulatõh päält arʔ Se 2. 
laudlina kaaĺ  oĺ l lavvarä t Se 

kaalad́siʔ ~ kaaladsõʔ pl kaala sidõ kaala sit setu naiste hõbemünti-
dest keed kaala si ommaki n  t‿  saposkaʔ Se Kos; suuŕ  `ruubli-
tüḱ ü kõrd, n   ommakik‿ kaaladsõʔ Se; kaaladsõʔ ja kaalakõrd om 
ü s Se 

kaala/kõrd väikestest hõbemüntidest setu kaelaehe `ütle kaaladsõʔ, 
kaalakõrd vai kaalarahaʔ, t   om ü s Se -rahaʔ pl väikestest 
hõbemüntidest setu kaelaehe kaalarahhu olõ õiʔ, t  p‿poig tälle 
kaalarahak‿kaʔ v  l Se -rät́t kaelarätt ku `mõsku `mõskma nakati, 
siss peremehe tütäŕ  `küüsse: Ań na, kas sa umak‿kahruk‿kaalarä i 
(menstruatsioonilapid) ka ärv‿võ i? Vas -su̬u̬ń  kaelasoon naak‿kaa-
la soonõ ommam‿mul elo iä `haigõ `olnuʔ Vas -`taonõ -`taodsõ 
-taost krae; kaelus täiʔ nigu valõti inne sääl `hammõ kaala`taodsõ 
siseh Vas| Vrd `kaaldanõ, kaal`taonõ -tori -tori -toŕ ri turi kaalatori 
om t   kõhŕ Rõu V -`väĺdri -`väĺ dri -`väĺ drit kaelus kaala`väĺ dri 
iks oĺ l pääl `hammõl Vas 

`kaaldanõ `kaaldadsõ `kaaldast krae; kaelus `kaaldanõ oĺ l olõmah, a 
kõvõra `puugaʔ, t   tähendäss, et lõigati üte poolõgaʔ Se; `kaal-
danõ om `ümbre kaala Se| Vrd kaala`taonõ, kaal`taonõ

`kaalduma `kaaldudaʔ `kaalduss `kaaldu kalduma, vajuma mat‿tugõsi 
viglahanna `vasta et s ss saa õiʔ uś s `kaalduda hõhvalõ pääle Rõu 
V; t   uś s `kaaldu hõhvalõ pääle Rõu V 

kaal/kelläʔ pl kuljused esä pań d hobõsõlõ kaalkelläp‿pääle Se 
`kaalma ̀ kaaluʔ kaal kaaĺ  kaalu kaaluma vanast kaaluti naglagaʔ Rõu; 

olgum‿määne asi, `väikene vai suuŕ , `kaalmalla eis‿saa `ü skiʔ Vas 
Pul; käsildä ja jaluldaʔ, a üle ilma tark? - kaal, `minkak‿kaalutass 
Vas; t   haug oĺ l pund `kaalnuʔ Vas  

kaal2
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`kaalsa `kaalsa `kaalsat kaalult raske linanõ um `kaalsamb iks ku t   
`kaproń nii  Rõu V; panõn‿nuia `otsa vana kalloś ki tall, t   om 
`kaalsa Rõu

kaal/tagunõ krae, kaelus naaś õl olõ õs mehele `andaʔ preesikeistkiʔ, 
`minka `hammõ kaaltagunõ   st kiń nip‿`pandaʔ Vas -`taonõ 
-`taodsõ -`taost krae; kaelus kaal`taonõ oĺ l pääl ̀ hammõl Rõu| Vrd 
kaala`taonõ, `kaaldanõ  

kaaluss kaalusõ kaalust koti kanne ko il oĺ l uma kaaluss, s ss oĺ l kaa-
lahn Rõu 

kaap kaaba `kaapa kapp siss oĺ li iks kirstuʔ, siss olõ õs `kaapa, no 
ommak‿kaabaʔ, ei olõk‿`kirsta Se Kos; milless pandass pänilä `hai-
nu `kaapa Se Kos| Vrd kaṕ p 

kaaṕ  kaabi `kaapi toidukaabe (pannil või pajapõhjas) mamma, kellele 
kaabi lupadõʔ Vas 

`kaaṕ ma `kaapiʔ kaap `kaapõ kaabi kaapima  sia sooligu lõiguti 
`ka skiʔ ja kaabiti väidsega inne suuŕ  sitt ja t   läǵ ä päält ärʔ Vas Ts

kaap/küpäŕ  kaapkübar kaapkübärät‿te ti `lamba villust Rõu V 
kaar kaara `kaara kaer söödäh‿hobõst kõrralikult, siss olõ õip‿piḱ ki 

`kaaru (piitsa) vaia näüdädäʔ Rõu; kaaraliblõt‿tuĺ l `silmä Rõu; 
`kaara külvän‿nii, et hobõsõ jalaasõmahn om ütesä jüvvä, siss saat 
`õigõ saagi Rõu H; kaarak‿ka põimõti pehelüste ja s ss köüdeti 
kiń nij‿ja s ss `pań ti haḱ ki Rõu; kaaraʔ ni kesväʔ, k iḱ  põimõti 
 siŕ bigaʔ Vas; mõts siat‿tuĺ lit‿`taahha `kaara, `vaĺ tsuss maś s kaa-
ra `vällä Vas Pul; talvõss `pań ti `kaaru `sisse sõiraʔ Vas; viimäne 
vili oĺ l kaar, siss jäteti põld kesäss Vas; kaar te ti iks nigu `aiksam-
pa, mitte vana `kuugaʔ Vas Pus; üteldäss et vana `kuuga [külvatult] 
eip‿püsü kaar `pistü Vas Pus; kaara `liplist te ti `pa jo Vas; `kaa-
ruga olõ õs üvähhämist Se; oĺ l kama ka ḱ ulʔ, t  d te ti kaarost 
Se; ka s `tuń ni või eih‿hobõsõlõ `andaj‿juvva eik‿`kaaru ku hopõń  
hämm om ja kost sõidust tuĺ l Se Kos; kaarak‿kahriti `huhmrõh Se 

kaaŕ  kaari `kaari 1. niidukaar ku Oś sigi m nõ kaari niidäsi Rõu; ma 
iks keeruda, niidä iks hainak‿`kaari Rõu V; [heina]`kaarõ palah-
hamma saadõti latsõʔ Vas  2. viirg, rida ku riiht `peś ti, s ss n   
olõr‿rehiti ja `võeti `kaari ilosahe, olõk‿kaarist `võeti ja `pań ti loo-
gutustõ pääle Vas Pus; pilluti lina maha kõrrast,` võeti `köütest 
vallalõ ja siputõdi nii laḱ ka kaari `m  du Se 

kaara- kaertest saadud või tehtud, kaera- kaara`taĺ gih vikatidõga nii-
deti Rõu; kaarakamma te ti nii`m  du et kaarak‿ keedeti ärʔ ja 
kuivati ärʔ, siss jahvõti käsikiviga ärʔ ja sõgluti ärʔ Vas Pul; kaara-

kaara-
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kama ni `hernekama `pi stedi kokko, `pi stedi `määtsä, s ss `s  di 
Vas; kaara olõʔ olõvat eläjäl hüäs‿süvväʔ Vas; ̀ kiisla ̀ keetäss (kee-
detakse) kaarajahvast Vas; `püüdlijahu `kl mpõ te ti külp‿pidosih 
muʔ `aigu, inne te ti kaara `peestüst Vas; peesütüss te ti kaara-
jahost Se; ku latsõt‿`tahtsõ, siss kaara `jauhha puistõti v   `sisse, 
t   oĺ l moɫɫ Se; perehvaaĺ kass kala oĺ liʔ, sibula s  ll  ḿ , teŕ ri 
`ań ti, kaara `kiislat, kamma Se; kesvä`oɫgõ jak‿kaara`oɫgõ andass 
hobõsilõ Se  

`kaari kaarjalt, ringiratast [rehe] truĺ li ette `pań ti hopõń , t   käve nii 
`kaari `ümbre Rõu V 

kaarnidsakõnõ dem < kaarnits kalamehek‿käveʔ, neil oĺ l sääne rav-
vanõ kaarnidsakõnõ Se Sa

kaarnits kaarnidsa kaarnitsat mahumõõt ja mõõdunõu: (3,8 l) kala-
mehek‿käveʔ, neil oĺ l sääne ravvanõ kaarnidsakõnõ, k iḱ  ku si 
kaarnits Se Sa 

`kaaŕ ssma `kaaŕ ssiʔ kaaŕ ss `kaarssõ kaaŕsi  kraasima vanast kaaŕ siti 
villaʔ käsi kaaŕ sikõistõgaʔ Vas Pul; maḱ kina  kaarsõ, maʔ es `keträ 
`villu Vas; villak‿kaaŕ siti, `laś ti `kaaŕ ssiʔ, a kedrädät‿tuĺ l iks esiʔ 
Vas Pus| Vrd `kaaś ma, `kaŕ sma

kaaŕ t kaaŕ di `kaaŕ ti kaart nurmõʔ ommak‿k iḱ  `kaaŕ ti `pantuʔ (kaar-
distatud) Rõu V; kana`poigõgak‿kaaŕ t (postkaart) oĺ l kuvää·ri 
seehn Rõu V; ü s tark oĺ l Petserih, `kaaŕ tidõga (mängukaartidega) 
kai, käe pääle kai ja otsa pääle kai Se Pop; olõ õs uĺ l ts gand ka, 
art‿tuń d `kaaŕ tidõgaʔ, üteĺ : teil om piḱ äline t   `jaɫgu aɫɫ Se Kos 

kaaruss kaarusõ kaarust palmitsetud ilupael mustal rü vil muud 
es olõki is ku kaaruss oĺ l koet nii `ümbrek‿`käüste Se; vanast 
oĺ l sarahvań nil kaarusõ alap‿`pantu Se; piilkakõsõga [ma] koi 
kaarusõʔ, pań ni alav  rt pite kaarusõ `ümbre `käüste ja siist rinna 
mant `alla Se; räṕ ikul `jäĺ ki `pań ti kaarusõ sälä pääle, verrev ja 
haĺ ass, kaarusõ oĺ liv‿verevät ja haĺ ast Se Ts; rüü  oĺ l must, li-
nanõ, t  l oĺ lip‿proimõtõ man ja rinna   n kaarusõʔ Se Ts 

kaarõʔ pl `kaartõ `kaartit räästas rehe `kaartõ veere alt [ma] kisi napu 
`vihkõ Rõu V; `kaartõ küleh joʔ iätilgaʔ Vas Pus; `hälläisil ka 
ummap‿puuriida seeh vai `kaartõ all pesäʔ Vas Pus; `vasta lõõnaht 
siss nigu kaarõʔ  silgahtiʔ veedükene Vas;  ü s kaŕ aaid oĺ l `kaartõ 
all Vas; nii kui vett om katusõ pääl, nii külmäsek‿`kaartihe tilaʔ Vas 
Pul; kabo kaess `kaartõst, `siĺ mi pilost pilgutõllõss (rhvl) Se 

kaaś  kaasõ kaast kaas taa um po i uma kaaś  külʔ Rõu V; kirs-
tul oĺ l kuḿ midu kaaś  Rõu; `ümbrek‿kirstu kaasõ rań di `pań ti 

`kaari 
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palohkavaŕ sist vanik [surnule] Rõu V; kaasõl  ks oĺ l sääne 
`väikene vangukõnõ, `minkak‿kaast nii päält  nnõ `võeti Rõu 
V; map‿panõgip‿`poikullat‿taa [paja] kaasõ Rõu V; naṕ i oĺ lip-
‿painutõdu jak‿kaasõp‿pääl Vas; t   räüsäga oĺ lil‿lehek ‿`kl  punu 
nigu määne kaaś  puhmõl pääl Vas U; `laatkal olõ õs kaast Vas Pul; 
la s lä s kao kaasõ pääle ja sinnä jäi magama ni `k  li ärʔ Se 

kaasigõʔ pl kaasikidõ kaasikit ~ `kaaś kõʔ pl `kaaś kidõ `kaaś kit pul-
malaulikud; kaasitajad kaasigõ `veieʔ vadsaʔ Rõu; s sarõʔ ja 
vele naaś õʔ, ligimätses‿sugulasõ oĺ lik‿kaasigõʔ Vas; ilma `kaaś  -
kilda olõ õs üttegis‿`saaja Vas; kohe kaasigõk‿kusõsõʔ, sin-
näk‿`kaps  tak‿kasusõʔ Vas; riś tämm ummõĺ  mullõ kiräga `hammõ, 
tõõsõk‿kaasigõh‿hürisnüʔ, et võ t latsõ ku reedige üteh,`paĺ la `ham-
mõkõsõgaʔ Vas Pul; imä imä oĺ l lännük‿kaasikõss Vas Pul; ku ma 
la s oĺ li, s ss imä oĺ l kaasikõh alasi  Vas Pul 

kaasikutma kaasikutaʔ kaasikut kaasiku  kaasitama setokõisil om t   
kaasikutmine ̀ saajoh Vas; kaasigõl‿`laulvav‿`väega jak‿kaasikutvaʔ 
Vas; setonaaś õʔ n  k‿kaasikutva armõtohe Vas    

kaasitam(m)a kaasitaʔ kaasitass kaasi  kaasitama ku tanu pä häp-
‿`pań ti ärʔ, s ss [pruutneitsid] tuĺ lil‿lavva takast, s ss kaasidiʔ Rõu   

`kaaśkõʔ vt  kaasigõʔ 
`kaaś ma `kaasiʔ kaaś  `kaasõ kaasi kraasima ma oĺ li `villu `kaaś mah 

Vas; `Siksäläh kaasitass `viɫɫo Vas| Vrd `kaaŕssma, `kaŕ sma 
kaasõkõnõ dem < kaaś  kui naṕ ikõist, nii kaasõkõist - nigu naań õ nii 

m  ś s Vas Pus 
kabahhama kabahtaʔ kabahhass kabahti äkki hüppama ku lehm lä s 

kohegi `mõtsa, [ma]`näü si inne [koerale], siss oĺ l lehm väläh ku 
kabahti Vas Pul; ku ma kaŕ aga `mõtsa lä si, ni ` siakõnõ oĺ l kaŕ a 
man ku kabahti Vas 

kabistama kabistaʔ kabistass kabiś t ärgitama, õhutama t   jälk‿k gõ 
kabiś t takast, et `ütlek‿ ku muk‿ käest midä küsütäss Vas Pul

kablakõnõ dem < kab ĺ  imä puhaś t haŕ asõkõsõ arʔ ja s ss kablakõsõ-
ga köü  kiń niʔ (harja valmistamisest) Se Kov 

kablanõ kabladsõ kablast nöörist tehtud puu pań giʔ jak‿kabladsõ 
vangup‿pääl Rõu VR; vahr oĺ l kablanõ (pandi tapmisel ümber sea 
nina) Vas U 

kablutama kablutaʔ kablutass kablu  1. paelu taha ajama esä kablu  
`viisa Vas Pul 2. köietama milless siss eläjiid kablutada aiʔ, m nõl 
eläjäk‿k gõ kabluh Vas Pul

kabo kabo kapo tütarlaps kabo kaess `kaartõst, `siĺ mi pilost pilgutõl-
lõss (rhvl) Se

kabo
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kabõhhõnõ noor neiu, naine t   om taitsa kabõhhõnõ kabõhhõdsõ ka-
bõhhõst, toolõ võit k nõldaʔ Rõu 

kab ĺ  kabla `kapla pael, nöör; köis kań õpinõ kab ĺ  eim‿mädäneʔ Rõu; 
hobõsõ ruih, rattaʔ, regi, hobõsõ seim, k iḱ  `ań ti kolhoo·silõ, 
mis kabla pääl `püssü (sai nööriga järel vedada) Rõu V; 
kõhnõbak‿kablat‿te ti `paklist Vas Pul; piitsk te ti kablast, kolm 
`kapla Vas Pus; kab ĺ  oĺ l `ka ski jüret, k   kablaga veiʔ soe ärʔ 
Vas Pul; hõhv kabla otsah `kargõllõss, seeniss ku toḱ i maast `vällä 
kangutass Vas Pul; ts  g ilma kablalda saa aiʔ Vas; kań õpit `kaplu 
jaoss `peetiginaʔ Vas; m nõl eläjäk‿k gõ kabluh (köies) Vas Pul; 
meil panõʔ eläjäʔ vai tarõ pääle `kapla (pole heinamaad) Vas Pul; 
tsuvva kabla oĺ lir‿ribah ja kablaj‿jäi ussõ vahelõ Vas; miniäl olõ 
õs midägi `võimu, `pań ti kablaga hobõsõ `taadõ ja `v  di Võrolõ 
`kohto pääle Vas Pul; kab ĺ  `päitseʔ oĺ liʔ, t   oĺ l inne ü s kabla 
pundaŕ  Vas Pus; `aaś taga `ko silõ iks kolmkümmend `paari tsuvva 
`kaplu pidi tegemä Vas Pus; ku `Maaŕ a `vasta võta aiʔ, siss ḱ ulʔ 
lähä pää pääle vette vai kabla `otsa (poon enda üles) Se; kań õbi 
kablaʔ oĺ lik‿kõvaʔ Se; hanguga pööreti peeń okõnõ kab ĺ  Se Kos; 
`võeti kab ĺ  vai `paklist te ti pletenits, `aeti nõgla `perrä (tööja-
latsite valmistamisest) Se Kos;  pangu uik‿k  lt `kapla, `laulkõ ja 
olgõr‿`r  msaʔ Se Kos; kablal‿lavvagu küleh ja s ss ̀ naati sõkkam-
ma Se; `muŕ tass eläjä ärʔ, elläi saa nõrk, `kapluga kistass üless Se; 
tsuvvalõ ̀ tsäŕ kmeʔ nõglaga tsusitass nigu om kost kablaga võttaʔ Se 
Kov; viie kablaga härmävidäja kiri (koemuster) Se Kos

kab ĺ /`päitseʔ pl nöörpäitsed  kab ĺ ̀päitseʔ oĺ liʔ, t   oĺ l inne ü s 
kab la pundaŕ Vas Pus

kad́a vaata, näe (siin); ennäe ka a noḱ ki (nüüdki) v  l ommap‿`perse 
pääl sinidse joonõʔ [peksust] Se Kos; a ka a meil oĺ l noʔ `p  tre 
paast kaʔ viiś  nädälit  Se Kos; keɫt pandass ka a kardokidõga ütte 
patta `k  mä Se 

kad́ah vaata, näe (siin) nii  [ma] hoolidsi `hindälle rahakoṕ ikat, siss 
ka ah sai seo tarõ Se Kos

kadaja- kadaka- kadaja riś tiʔ um `väega ilosaʔ Rõu; meil oĺ l pist-
palgõst kaiv, kadaja palgõst Vas; pähnä ja kadajaviisuʔ (kadaka-
koorest viisud) oĺ lip‿pühäpävä viisuʔ Vas; pühäpävä viisass `kiś ti 
kadajaniidseʔ Vas Pul; kadajaviisoʔ  ommak‿kõvaʔ, kõvõmbak‿ku 
paiudsõʔ Se P; kadajamaŕ a `taari olõ õs paĺ lo Se Kos 

kadinits kadinitsa kadini sa viirukipann paṕ p kaditass kadinitsaga 
noid `ku jit Se; kadinitsast tulõ t   `kündle sau Se; tooross and 
paṕ ilõ kadinitsa kätte Se 

kabõhhõnõ
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kaditama kaditaʔ kaditass kadi  viirukit suitsetama paṕ p kaditass pü-
häpävä matusõ arʔ ja lugõ noid poḿ minanjit Se; paṕ p kaditass 
kadinitsaga noid `ku jit Se

kadonuʔ kadonu kadonut surnud kadonuʔ velenaań õ t   kuivatuisi 
`kruussõga jõi tsäid Se; mul kadonu vanaimä `eĺ li, t   `mõistsõ 
laka sikõisi, `sääń tsit `viisa kutaʔ Se

kad́rina/sań t kadrisant ka rinasań diʔ oĺ liv‿`väega ilosaʔ, papõrdõ-
gak‿ k iḱ  ärʔ ehitüʔ Vas Pul; v  ʔ ma ań ni ka rinasandõlõ Vas Pul

kadsa kadsa katsa kimp; pundar; kera talvõss `kääń ti niidsek‿`katsa 
Vas Pul; t   (lina), mis [ma] soi arʔ, kääni käänüssehe, t   oĺ l 
kadsa Se; kadsa oĺ l t   (lina), mis oĺ l ärs‿suit, puhass, ̀ präätämise 
jaost Se; meil linar‿rabaduʔ, linak‿k iḱ  `katsa käänedüʔ Se Kos 

kadsu vt katsk
kadunukõnõ dem < kadonuʔ Eedu kadunukõnõ tuĺ l saarõst Vas Pul
kadõ kadõ kadõhhõt kadetseja, kade võhlul olõ õiv‿`viĺ jä, kadõl `kaŕ ja 

Rõu V; võhl võta õih‿`heŕ nist, kadõ `kaksa õin‿`nakrist, n   ahnit-
sasõ paŕ õmbat Vas Pus; võhlul vinü üiv‿vili ja kadõl kasu uik‿kari 
Se; muni inemine om kadõ, täl eit‿`tahtu `andaʔ tõõsõlõ `ḿ arku Se 
Kos

kadõhhuss kadõhhusõ kadõhhust kaetamine, nõidumine ku kiä sullõ 
midä halvastõ `ütless, `ütle `vasta, et sullõ hinele k iḱ , siss saa 
õik‿kadõhhust, no kuulõ õik ‿kadõhhuisi Se

kae vaata kaek‿ka s ladamat kummutõdi kokku, s ss [me] `nak-
si `pesmä `k  tõgaʔ Rõu; kaek‿ koh om pää, kiä inäp sukugi 
eip‿piäʔ Vas; kaek‿kos oĺ l `tervüss Vas; olõ õs siss siidikaputit, kae 
nov‿vanar‿`rõipõgi `pandvas‿siidikapuda `jalga Se Kos| Vrd ka2

`kaehhama `kaehtaʔ `kaehhass `kaehti korraks vaatama ü s lammass 
`määhhäss, k iḱ  kari `kaehhass? - opõtaija ja kogoduss Vas Pul; 
ust lasõv‿ vallalõ, s ss k iḱ  `kaehhasõʔ Vas Pul; lõmmuleh  liigah-
hass, k iḱ  kari `kaehhass? - tarõuś s ja inemiseʔ Vas 

`kaehtam(m)a `kaehtaʔ `kaehtass kaeh  1. korraks vaatama siin olõt 
ku `ah sima pääl, inemise `seŕ käse hummogust õdaguni, ü s ni 
tõõnõ `kaehtass `aknast `sisse Vas Pul 2. kurja silmaga vaatama, 
kaetama tulgu uiʔ, sak‿`kaehtat mul lehmäʔ ärʔ Rõu V; `Ka ri sau  
`juudasitaga `la si, et siss `kaehta aik‿kiä `la si ärʔ Vas Pul 

`kaehhutma `kaehhutaʔ `kaehhut `kaehhu  korraks vaatama, pilku 
heitma mak‿`kaehhudi nii `perrä ja `ü li, et latsõj‿jääset‿`taahha 
Vas U

`kaejat́s vt `kaaja s 

`kaejat́s
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`kaema kaiaʔ kaess kai 1. vaatama esä kai, et mis no hobõsõl um, 
`turnass ja pill üless Rõu V; ku `haigõ olt (oled), taha ais‿söögi 
pääle kaiakiʔ Rõu V; ka ku `korgõ `kaemisega (uhke) taa inemine 
om Rõu; rehkendüss oĺ l `seĺ ge, tõõsõk‿kai mut‿`tah li päält Rõu; 
sak‿kait‿`taahha? Vas; päält kaiaʔ, `iäle ni karvalõ ni`suurusõlõ, 
k gõlõ uma hopõń  Vas Pul; `kaegõ iks hummogudi üle lävegiʔ 
minno kah Vas Pul; mul lä s süä halvass kaiõh Vas Pul; perrem  ś s 
võ t aamõ miheʔ ja lä s `kaema Vas; [ma] lä si `kaema, et mis 
imä no üless tulõ õiʔ Vas; [ma] kai, maa om `väega illoś s, maa 
`häitsess ku valõtass  nnõ Vas U; läḱ e no naĺ ass `kaema, kas la s 
võĺ ss vai k nõlass `õigust Vas Pul; ma‿ĺ a (ma lähen) `kaema, 
määness t   kivip  ĺ  um siss Vas Pus; kesvä tegemine oĺ l jäl, 
`kaeti kuiss pedäjä kasu oĺ l Vas Pus; ü s 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 n  s‿ s naʔ nii `loohv-
kahe Se; `saaja ĺ aat, `saani `kaetass Se Kos; paṕ il poig ja tütäŕ  
lä sis‿siss `iɫma `kaema Se Kos; a läḱ ek‿`kaegõʔ, seo iks määne 
kuniga maja om Se Kos; angõn‿nigu meile vanast `ań ti (peksti), 
s ss kaek‿ku lää eik‿külä `aidu pite latsõv‿videlemmä Se Kos; ka 
nii, jumala teno, kaeʔ, ü s (põrsas) jo `omgip‿paṕ i jaost Se Kos; 
kabo kaess `kaartõst, `siĺ mi pilost pilgutõllõss (rhvl) Se; meil ei 
või vannam  st `laskõʔ `n  ri eläjit `kaema, tollõst saa nii ruttu 
siĺ m Se; ku [sa] takah `kaedõʔ, ku umaʔ lääväʔ, s ss saa `väega 
iḱ äv elläʔ Se P 2. hoolima no `kaeta õit‿t  st midägiʔ, kas m  ś s 
um n  ŕ  vai vana Rõu V; usk kõlguss ü silde ni tõisildõ, kuiss iks 
`hindälle paŕ õmb om, a tõõsõ paŕ õmbusõst kae eik‿`kiäkiʔ Vas Pul 
3. järele vaatama, valvama timä oĺ l tõõsilõ juudõlõ `perrä`kaeja 
ja tõõsilõ juudõlõ palga `määräi Rõu; latsõp‿pidi `pirdu `kaema, 
õdagide pilagi man olõma Vas Pus; suuŕ  kari om, mak‿ka neid 
`ümbret‿`ts  ri jovva õik‿`k iki ärk‿kaiaʔ Se Kos; omma kerigu 
vanõmbaʔ vai toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja muidoki Se L 4. 
külastama poig oĺ l mõtsam  ś s, käve salaja kotohn `haigõt essä 
`kaeman Rõu V; ma jätä äs kunagi näid `kaemah käämäldäʔ Vas 
5. hankima, otsima nälä `aigo `kaeti ku no `hindäle jüväh ng sai, 
eläjile `ań ti `oĺ gi Vas  

kaǵ a vaat(a) kaǵ a vanam  ś s om `haigõ, puhetõ pääle vaia `hoita ra-
hakõist Se S

ḱ ago vt kägo

`kaema
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kagoh vaat(a) kus kagoh ommaʔ aś aʔ, minkperäst tuldass `küllä (jutt 
kaladest) Vas Pul

kagoss vaat(a) kus kagoss naań õ oĺ l, taṕ p latsõ arʔ ja `hindä ka taṕ p 
arʔ Rõu V

kagost vaat(a) kust kagost om  ń n, et [ta] nii hüä mehe sai Vas; 
oim‿minakene, kagost mullõ küläline tuĺ l Vas Pul 

kagu vaat(a) kui tütäŕ  ka kahi s, et kagu saa õs mul `mintüss, saanu 
mullõ taa kuld ni hõpõ ni tõld ni rattaʔ Se Kos

kah  ka kuri lehm oĺ l, es `peĺ gä piń ni kah Rõu V; sitasi ik hürrä kah 
ku `lindass Vas Pul; koolõv‿vai ark‿kah, a nõia mano ma sinno 
eil‿lasõʔ Vas Pul; tulõ ü s aig, kuna ḱ ago kuugahtass ja katsatass 
kah, ka-ka-kah, nii tege Vas Pus; pala aim‿ma `põrguh kah Vas Pul; 
vanast oĺ l Trubal kah suuŕ  külä Se Kos| Vrd ka ~ kaʔ

kahanõma kahadaʔ kahanõss kahasi kahanema  s ss kahasi t   vesi 
[potis keedes] iks vähämbäle Rõu V

kah́a/õluʔ ohvriõlu talvõkuu edimädsil päivil `pań ti ka aõluk‿`käümä 
Rõu H

kahe kahe  kahet kade, kuri  [ta] kahe silmägak‿kaess, kupaĺ lo `piimä 
saa, ärv‿võtt piimäsaagi Rõu; t  l um kahe silm, kahitsass ärʔ latsõ 
Rõu 

kahhaŕ  kahara kaharat haraline; kohev lina om jo kahhaŕ  ̀ väegaʔ, lina 
kukk lätt vett täüś  Vas U; pudsu `koeti pulgakõistõ pääl, timä lõiga-
ti laḱ ka, siss oĺ l k iḱ  kahhaŕ  alt Se 

kahitsam(m)a kahidaʔ kahitsass kahi s 1. kahetsema, kahju tundma; 
haletsema `väikeist kaś sikõist mak‿külk‿kahidsi Rõu; kas sa kahit-
sat ka uḿ mi noorõiä `päivi?- mis näist no kahida om Vas; maj‿jäi 
kahitsamma, et kuiss ma es kaeʔ, kes nä oĺ liʔ Vas Pul; timä oĺ l 
kahinu, et kolm maia pidänüm‿ma v  l arp‿palotamma Vas Pul; ku 
[ma] lännü üs, siss elu iä kahinuʔ Se 2. kaetama ku la s är oĺ l ka-
hit, s ss mugu r  ḱ  inne Rõu; es tohel‿`lauta viiäv‿võõrast inemist, 
et t   kahitsass ärʔ eläjä `s  mise Rõu 

kahitsuss kahitsusõ kahitsust kahetsus k iḱ     timä posõ `hindäle vai 
k nõli, kas ta s ss k nõli umma patu kahitsust vai Rõu V 

kahju kahju kahju kahju kiä kahju `peĺ gäss, t   kassu kas‿saa ai Rõu| 
Vrd ka o 

kahmahtum(m)a kahmahtudaʔ kahmahtuss kahmahtu äkki hirmust vä-
risema ku tä sinnäs‿`sisse lä s, siss mul külv‿veri kahmahtu Rõu V

kahmatuss kahmatusõ kahmatust hirmujudin, värin tädi oĺ l siń nin ja 
mul tuĺ l sääne kahmatuss pääle Rõu V 

kahmatuss
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`kahmuss `kahmusõ `kahmust võdin, värin kuk‿külm `kahmuss lätt üle 
ihu, siss lätt surm üle suk‿ `kääpä asõma Rõu H 

kah́o ~ kaih ka o `kaihho õnnetus; aineline kahju; kahjutunne mul 
oĺ l ka o t  st  vanaimä säŕ gist Rõu V; ku m nõl suuŕ  kaih oĺ l ja 
`väega iḱ k, siss `üĺ ti, taa ikk nigu susi umma `poiga Vas Pul; alati 
tulõ ette iks ̀ kaihho kah Vas Pul; muʔ  iäh eläjä ̀ kaihho ei olõ olnuʔ 
Vas Pul; kaih käü ei ü sindäp‿ puid piteh, t   käü inemiisi piteh 
kah Vas Pul; t  d `uuri oĺ l `väega hallõ ja ka o Vas Pus; pinil pini 
hind, taast no midä `kaihho Vas Pul; egak‿ka o `kaala arv‿võta aiʔ, 
elläʔ iks saat Vas Pus; mam‿`masnus‿su ka o k gõ `vällä Vas Pul; 
suuŕ  ka o oĺ l, elläi lõṕ pi arʔ Vas Pul; ku sa minemä piät, siss [ma] 
naka aik‿`k  ldmägiʔ, `t  gat‿t  t sullõ `kaihho Vas Pul; `kaihho 
teḱ k hinele inäp ku kassu Vas Pul; timä pidi külʔ nii suurt `kaihho 
timäst Vas; esä hoi  iks `väegap‿`poiga ja pidi niguk‿ka oss, et tä 
ärk‿`k  li Vas; a ku eś s tegevä r  ht, siss `võtva rüḿ migu tävve, 
t  d olõ õi ka o Se Kos| Vrd kahju 

kah́olik ka oliku ka olikku kahjulik koś apidämine oĺ l iks `väega 
ka olik vanast Vas 

kahr kahro `kahro karu ku inemisel olõss kahru joud, rebäse kavaluss 
jaj‿jänese jalaʔ Rõu; kahr om kõva, a uĺ l Vas Pul; kahrol om `ütsä 
mehe joud ja üte mehe `tarkuss Vas Pul; naid sussõ ja `kahra om 
seol maal ka nätt Vas Pul; ku `mõsku `mõskma nakati, siss pereme-
he tütäŕ  `küüsse: Ań na, kas sa umak‿kahruk‿kaalarä i (menstruat-
sioonilapid)  ka ärv‿võ i? Vas; kahr, t   sinnu räń ts kup‿paĺ lo, t   
tapa õi ärʔ Se Sa; maama s   soe võrra, rõivast kakk kahru võrra 
Se; kahruk‿`kaksil‿lehmä poolõst Se 

`kahŕ ma `kahriʔ kahŕ  `kahrõ kahri ohteid ja kesti eraldama, ivama 
ku kesväʔ ärʔ oĺ l kahrituʔ, siss `pań ti `sõkla Rõu; kesväp‿`pań ti 
`huhmrõhe, s ss `kirvõ `kuudidõgak‿kahriti Rõu; kesväp‿`pań ti 
`huhmrõhe, sääl surbuti kesvä k  ŕ  ja u aku mant arʔ, t   oĺ l t   
`kahŕmine Vas Pul; kuk‿ kesväʔ oĺ liʔ hannudsõʔ, s ss kahriti, `laś ti 
hobõsõ truĺ liga üle Vas; kaarak‿kahriti `huhmrõh, `peḱ liga pesseti 
`huhmrõh Se 

kahru/sammõĺ  karusammal s   pääl `kaś vik‿kadajaʔ ja kahrusammõĺ  
Rõu V -vavvarn kitsemurakas kahruvavvarnit um `väega `har-
va, `raotide pääl m nikõrd kah `näedeʔ, a nimät‿`tahtva `rohkõp 
t  ̀ v  ri piteh kassuʔ Vas Pus

kahrõʔ `kahrõ kahrõt 1. krobeline, kare mul oĺ l ü s hüä lastukõnõ, 
t   oĺ l `väegak‿kubõrlikanõ ja kahrõʔ Rõu V; r  sa t   om `väega 

`kahmuss
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kahrõʔ Rõu; `kärbläne tahak‿ka ei kahrõt Vas Pul 2. karm, vali 
Koidu om sugu `kahrõp ku Vaino oĺ l Vas Pul; Peese poig oĺ l 
herrässm  ś s ja oĺ l `väegak‿kahrõʔ Vas Pul 

`kahv́li `kah li `kah lit kahvel tulõ õs t  d ettegi, et [ma] ärp‿`pühḱ sä 
`kah liʔ Rõu V; olõ õs vanast `kah lit, suurõmbjago `s  di 
`piogaʔ Vas; peräst tuĺ lit‿traadidsõ `kah liʔ, traadist `säedüʔ, kol-
mõ harolitsõʔ Se V; puu `luidsaga livvast `s  di, `kah lit olõ õs 
olõmahkiʔ Se  

kai vt `kaema
`kaibam(m)a kaibadaʔ `kaibass kaibaś s ~ kaivaś s 1. kaebama, süü-

distades teatama sai siss kuŕ ul inemiisil tiidät‿t   asi, n  k-
‿`kaipsik‿`kohtohe Rõu V; esä `tahtsõ hiidütäjät `kohtohe kaibadaʔ, 
a `Vaɫgõ tuĺ l pallõĺ  et kaibaku õiʔ Vas Pul; `Ko li pääle oĺ l ka kai-
bat Vas Pul; n  k‿`kaipsiʔ ja inemisekene tapõti ärʔ Vas Pul; timä 
`võlssõ jak‿kaibaś s mup‿pääle Vas Pul; kiä iks inäp `joudsõ kaibadaʔ 
ja tukast takast `suń diʔ, t   oĺ l herrä siĺ mih jäl `ausap Vas Pul; 
kuk‿kiä `kaiba aiʔ, siss olõ õim‿midäginä, agu kaibatass  nnõ, siss 
om trah  säläh Vas Pul 2. kurtma taa kõtuhädä, taad `kaibasõk‿k iḱ  
vanaʔ inemiseʔ Vas Pul; ku m ni kaivaś s, et ma olõ `väega `haigõ, 
tiiäk‿kas ärk‿koolõt, siss üteldi: koolõk‿koolõk‿kungõperseʔ Vas Pus

`kaibma `kaibaʔ kaib kai  kaiba impers (ka) kaivõt(u) 1. kae-
vama jänesek‿ `kaibva `h  si maa `sisse, hoosõm‿maa `sis-
se kaibõduʔ Rõu V; maa oĺ l külmänüʔ, tsopa`kaibmine oĺ l halv 
Rõu; maa `sisse oĺ lih‿havvak‿kaibõduʔ Vas Pul;  kraavi`kaibmine 
olõ õis‿sut‿t  , taa om `poissa t   Vas; meil oĺ l siih alah nii-
dü pääl kraa  kaibõt Vas; naak‿kaibi `väega `süvvä, a iks es 
olõv‿vett Vas; innembi ma olõl‿lehmäldäʔ, ku kraavi`kaibja  Vas 
Pul; meil kaibõtass haud ette Se Kos; m  k‿kaibi `mõtsa pedä-
jä ala liiva koobaʔ, siss `eĺ limis‿sääl kuu `aigu Se; m nõʔ meheʔ 
lä sit‿`tõistõ `paika, n   olõ õs nii `k  põ `kaibnuʔ Se Kos; kiä 
käś sigaʔ, kiä `laṕ jugaʔ, kiä mingas‿sai, k iḱ  kaibih‿`hauda Se Kos;  
m  m‿matussih ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ, jälle `õkva om Mõ-
lah, `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 ku m  m‿maa pääl oĺ lik‿kardokaʔ, 
siss käve mak‿ka kardokit `kaibma Vas Pul; imä võ t uma `per-
re `taadõ ja lä s Rogosi `mõisahe kardokit `kaibma Vas; ot sa 
suuanik, esi olõt oodussil ja, `mõtlõk‿käń gäldäk‿kaibat kardokit 
Se 3. õõnestama rasvatsaḱ im um kaivõt vesimegaʔ Rõu; tsaḱ im 

`kaibma
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oĺ l puust kaivõtu Rõu V; vanaesä kai  puu`luitsit `vällä Rõu; 
rohe oĺ lik‿kaibõduʔ Vas; taropakuʔ oĺ lis‿ seest kaibõduʔ Vas Pus; 
puraś kiga kaibõtass puud Vas; [me] võ it‿t   vesimä ja kaibiʔ, siss 
livva lohokõsõp‿ puu `sisse Se Kos 

`kaibuss ̀ kaibusõ ̀ kaibust kaebus, süüdistus peräst oĺ l ̀ kaibust, siss es 
tohe ̀ pandak‿ka põĺ vilõ, et ̀ la si ei tohi piinadaʔ [koolis] Rõu; siss 
tuĺ l `kaibuss mup‿pääle Se 

kaih vt ka o
`kaitsma `kaitsaʔ kaits kai s kaidsa 1. hoidma, karjatama küläst `ań ti 

mullõ `lamba `kaitsaʔ illoś s pinikene Rõu V; timä lehm ja `lambaʔ 
oĺ lik‿ka sääl aiah, et olõ õik‿`kaitsmist Vas; kiŕ riv kari, lakõ väli, 
tark kaŕ a `kaitsja? - kirätäheʔ, papõŕ , lukõi Vas Pul; [ema] kai s 
`kaŕ ja ja sa oĺ lik‿ko iga säläh imäl Se 2. eemale tõrjuma kaidsõti 
k gõ t  d  sika järve veerest Vas Pul; ku latsõs‿saik‿kań õbi kohho 
`maitsaʔ, t  d jovva as mant ark‿`kaitsaʔ Se; nii paĺ lo oĺ l ̀ mooś kõ, 
[ma] mahadi ja kai si ń ao   st Se Kos 

kaiv kaivo ~ kajo ~ kao `kaivo kaev inemiisi oĺ l kao veerehn ku sago 
Rõu V; m  l‿lasi ̀ kardugak‿`kaivu t   koorõ Rõu V; hädä aja härä 
`kaivu, näĺ g soe `küllä Rõu V; süḱ äv kaiv, ku piimä anoma `kaivu 
lasõt, s ss kard lätt ku rümähtäss ̀ alla Rõu; meil t   kaivo kallõss 
om, sääl ̀ kaldõ pääl latsõm‿mäń geʔ Vas Pul; neĺ li ̀ nei sikeist ütte 
`kaivo kusõsõʔ? - ̀ lehmä nüstäss Vas Pul; meil oĺ l pistpalgõst kaiv, 
kadaja palgõst Vas; [kass] kaess, kas ma no lähä kaost `piimä 
`võtma Vas; oĺ l meil kaoh puu salvõʔ Vas; [ta] lä s kao salvõ pää-
le `häidit `k  rdmä, ni sattõ keeri `kaivo Se; la s lä s kao kaasõ 
pääle ja sinnä jäi magama ni ̀ k  li ärʔ Se; m  k‿kaost kak‿kannõti 
paĺ lo vett Se; neläkese s saridsõʔ, ütte `kaivo kusõsõʔ? - `lehmä 
nüstäss Se Kos

kaivaś s vt `kaibam(m)a
kaivõt(u) vt `kaibma
ka-ka-kah käo kädistamishäälitsus tulõ ü s aig, kuna ḱ ago kuugahtass 

ja katsatass kah, ka-ka-kah, nii tege Vas Pus 
kakatam(m)a kakataʔ kakatass kaka  kaagutama ku kana kaka , siss 

harak oĺ l pla sih, äräk‿kań d k iḱ  munaʔ Vas Pus; püve pujaj‿joosi 
kakatõh `vällä Vas Pus; ku [ma] edimäst lä si, sis kana linnõĺ  üle 
ś aalt ja `r  ḱ e ja kaka  Vas Pus 

kakk kaku kakku öökull, kakk ü skõrd oĺ l kaku pesä tarõ pääl Vas Pus; 
suuŕ   sirk linnaś s ja nigu kaś s `õkva `vah e, t   oĺ l kakk Vas Pus; 
kakk lask huhuu· huhuu·, m nikõrd nigu la s ikk Vas Pus 

`kaibuss
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ḱ akk ḱ aku ḱ akku käkk `vaɫgõk‿ḱ aku te ti sitavidämise `talgo jaoss 
Vas; ḱ aku `l  mi serbäti pääle Vas Ts; lõunajoss oĺ lik‿kesväjahu 
ḱ akuʔ Vas; ḱ akka te ti kesvä jahvast vai nisu jahvast Vas U; ḱ aku 
tahaś s pidi `kimmämpä tegemä ku koogi tahaś s Vas Ts 

kakkama kakadaʔ kakkass kakaś s rebima susi kakaś s iḿ missel kõtu 
puruss Se Kov 

kakkuma kakkudaʔ kakkuss kakku katki kuluma või kulutama  rõivass 
kakkuss `maatõh kah Vas; [sa] säń güveere pääl kak‿kakudõ rõivast, 
`perse all ka kakkuss Vas Pul; viisoʔ oĺ lip‿`pakladsõʔ, ruttu joht 
kakku us n  v‿viiso Se Kos 

kakkõma kakõdaʔ kakkõss kakõś s ~ kakõsi  rebenema, katkema 
sukak‿kak kõsõ arʔ Rõu; eh ti lavvaʔ omma ärk‿kakõnum‿mant 
Rõu; vana kakõnu `kaskatüḱ k Vas; t   `paĺ to kakõsi päält ärʔ 
Vas Pul; esä oĺ l nigu träpedsäkene, kakõnuʔ `rõivas‿säläh, ragi 
hako Vas Pul; timä om `väega `helde hiń gegaʔ, a tõsõ käest kakkõ 
õim‿midägiʔ (ei pudene) Se Kos; ni rebäsel kakõś s kõtt arʔ, tuĺ lin‿-
n  h‿hanip‿pudsajidõga `vällä Se Kos; nii  kakõś s ärʔ Se 

`kaklõma kakõldaʔ `kaklõss  kakõĺ  kaklema niäʔ eś s `kaklõsõh‿`hindä 
`vaihhõl Vas Pul; te ti iks `tempa ja `peeti illo ja kakõldi Vas Pul

`kakma kakkuʔ kakk kaḱ k kaku 1. katkuma, rebima; kitkuma kunass 
sa naaʔ `ilmligul‿linak‿kakut? Rõu; ku sääne halv räpäk hopõń  oĺ l, 
t   lahḱ  mitu `atra ja kaḱ k adra raudpuuk‿`ka skiʔ Vas Pus; imä 
kaḱ k `hindäle `tarna luḿ bist Vas Pul; roosi halu om hirmuss halu, 
sak‿küüstega `saina kakusiʔ Vas Pul; Eedu t   siss teḱ i all, t   
`seie, kaḱ k t  d liha Vas; `võĺ ssnu es, s ss saanuki es elläʔ, olõss 
tüḱ ä ärk‿kakut Vas Pul; liń dsiʔ ummah‿hobõsõl `vasta pitäʔ, muido 
`taosõ `kakva hobõsõl pää otsast Vas Pus; seenik‿ku `tü rik mehele 
saa, piät vanakuri säidse `paari `viisa ark‿`kakma Vas Pus; miili s 
kaḱ k `naaru (naeris ohjeldamatult) Vas; sa eiä piteh viät `vań ni, 
sa kakut arʔ vań ni `uurtõ Vas T; `tahtu us kiń nij‿`jaɫguga (kängit-
setult) minnäʔ, et ark‿kakudõs‿`saapaʔ Se; linnu kakuti käsitsillaʔ 
Se Sa;`lambak‿kaḱ ik‿ ke iv‿vallalõ ja pagõsi kodo Se Kov; maama 
s   soe võrra, rõivast kakk kahru võrra Se; [ma] kaḱ i linna ja pisi 
ka j  ś k ̀ jalguvahet pite ̀ alla Se; tõõsõs‿s sarõk‿k iḱ  raaso kakuti 
`ka skiʔ Se; neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿sukugik‿kuulõ õiʔ, `õkva iɫodu, 
k iḱ  kääväk‿külä ̀ aidu pite maasikit kakkuh Se Kos; laka sik‿kaḱ i 
[ma] ruttu arʔ, paiukoorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst laka siʔ Se 
2. kiiresti jooksma, liduma  hummogu ma lopahhuti silmäʔ ärʔ ja 
tsälgähhüti ka midägi ja kaḱ i minemä Vas Pus; naaś s m  ś s põ a 

`kakma
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poolõ `kakma  sial peräh, et kos tä lä s Vas; kaḱ imi säält minekit 
mant arʔ Se 

`kaksama kaksadaʔ `kaksass kaksaś s ~ kaksõm(m)a kaksõdaʔ `kak-
sõss kaksõś s 1. kord või paar tõmbama, järsku rebima võhl võta 
õih‿`heŕ nist, kadõ `kaksa õi `nakrist, n   ahnitsasõ paŕ õmbat 
Vas Pus; hanipujaʔ omman‿nõrgaʔ, `haina `kaksasõʔ, satasõ 
jälp‿persüle ̀ maahha Vas; lehmäk‿`kaksi vanna kulluginaʔ Vas Pus; 
tõnõ kaksaś s piotävve `tarna su luḿ bist Vas Pul; `ritka ka [ma] olõ 
kaksõnu Se; kahruk‿`kaksil‿lehmä poolõst Se 2. virutama siss ku 
ü s `kirvõ üle ola hii , siss tõõnõ matsu kaksaś s Rõu H  

kakõluss kakõlusõ kakõlust kaklus täl kakõlust `kinkagi olõ õs Se 
kala kala kalla kala kala om inemisele rohoss Rõu V; süä es 

kannuv‿`vasta võtta noid kallu Rõu; vanast olõ õs `k  ldü, a 
not‿tohe eik‿`kävvük‿kalal kah Rõu; käve kalal, üte ilosa `linna 
[ta] sai ja `tõisi kallo ka v  l Rõu; kala l  ḿ  oĺ l magusa `maugaʔ 
Rõu;`velsseŕ  lä s kallo  ń gitsamma Vas Pul; kala käü `päivä la-
jalt `väegaʔ, a `  se om paigal Vas Pul; `panku ui mullõ hädäss 
neid kallu, `maahha satat, nii ommap‿puru k iḱ  Vas Pul; kala 
`kliimi `pań ti `sisse kala süĺ dile Vas; meil oĺ l aida hari k gõ 
kala`rindu (paela otsa lükitud kuivatatud kalu) täüś  Vas Pul; mine 
eloiäst `türmä kallo peräst Se V; kuś k om üle kaɫɫo kaɫa (kõi-
gist kaladest parim) Se; ku suuŕ  `kärbläne situss, kõrrapäält kalol 
vaglap‿pääl Se Pod; vanast oĺ l süĺ t luiõgaʔ, kalap‿päiegaʔ Se; 
langaga pandasõk‿kaɫaʔ üle orrõ [kuivatamisel] Se; timahavva 
oĺ l kaɫɫa `väega `kõvva kiä pü vivä Se V   

kala/kauŕ -kauri -`kauri kalakaur kalakauril‿`lindlõsõʔ Rõu; kalakauriʔ 
ummas‿suurõt‿ sirguʔ, näil ummas‿suurõm‿munak‿kah Rõu 

kalakõnõ dem < kala [tal] oĺ lik‿kalakõsõ  ń gitsõduʔ  ngõgaʔ Rõu 
V; nimäk‿kalakõisi ka püvveʔ ja `möieʔ  Vas Pul; ma paaś ti, sei 
kaɫakõisi, tiń tkõisi Se

kala/mi̬i̬ś s kalamees, kalur esä oĺ l jahim  ś s ja kalam  ś s kah Vas; 
kalamehek‿käveʔ, neil oĺ l sääne ravvanõ kaarnidsakõnõ Se Sa 

kalanõ kaladsõ kalast kalarikas seo Puĺ li jäŕ v om kalanõ järvekene Vas 
Pul; kalanõ jäŕv om aɫɫ, teräne nuŕm om pääl Vas Pul

kald ̀ kaldõ kallõt kallak ku pervekald oĺ l vai mä tiid, s ss loodõŕ üteĺ , 
et: ma‿im‿mõistam‿mäḱ i `niitäʔ Vas Pus| Vrd kallõh 

`kalduma `kaldudaʔ `kalduss `kaldu sattuma tuĺ li  ks sa üläga üteh 
ja kasaga üteh `kaɫduʔ, üläl umma iks ka `uhkõ umadsõʔ, kasal 
suurõs‿sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) Se Kos

`kaksama
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kaĺ g kalõ `kalgõ 1. kõva, kalk lehmä ke t um kaĺ g Rõu V; rüäpõhk 
 ks oĺ l nigu kaĺ g Vas; imä k    `herne ärʔ, `n  ki olnuk‿kalõʔ 
Vas; karaś k `tõmbass kalõss Vas U; nii siviisoʔ oĺ lik ‿kalõʔ Se 
Kos; t  d aho   st `vatska s  t inäbä ku kalõbat `leibä Se; liinah 
kivigi kaĺ g jala all Se Kos 2. südametu, karm sääne kärre s na 
vai kaĺ g s na Rõu 

kaĺ k kaĺ gi `kaĺ ki lubjakrohv lubjast ja ruusast te ti kaĺ k, [sa] võit 
kaiam‿määne meil kaĺ k um `müürä `vaihhõl Rõu V 

`kalkunn `kalkuni `kalku  ni kalkun `kalkuǹ nõ vai kuĺ osit nuid ei 
olõm‿meil olnuʔ Vas Pus  

kallahtumma kallahtudaʔ kallahtuss kallahtu korraks kalduma t   
loo sik oĺ l nigu kallahtunuʔ Vas 

kallassõnõ kallassõtsõ kallassõst järsunõlvaline, kallakune Tillõorg um 
suuŕ  kallassõnõ org Rõu 

`kaĺ lehe kallilt `põrsas‿saik‿`kaĺ lehe `müüdüss Vas Pul 
kaĺ liss `kaĺ li kaĺ list 1. hinnaline, palju maksev; väärtuslik 

oĺ lin‿n  t‿`tütres‿sääl Võro takah koh `kaĺ lippa  (suuremat) 
`pal ka mastass Vas Pul; suvidsõ võiuʔ oĺ liv‿vahatsõpaʔ, n   
oĺ lik‿`kaĺ lipaʔ Vas; vanast oĺ l jo aig `väega kaĺ liss Vas; om 
aamõ  täl hüä jap‿palk kaĺ liss Vas; kaĺ liss `auto, jätän‿ nok‿kohe 
huulidsa pääle Vas; vähäʔ oĺ liv‿`väegak‿`kaĺ liʔ Vas Pul; mis 
`kaĺ lip ku umal‿latsõʔ, liin massa ail‿`la si Se Kos; ku `rohkõp 
annat, siss olt (oled) iks `armap, `kaĺ lip Se; sangaʔ ommak‿`kaĺ li 
 saposkaʔ Se 2. õnnis, püha, pühalik `taĺ sipühi ka `peetäss 
kolp‿`päivä, kaĺ liss pühi Se S

kalloś k vt kaloś k 
kalluskõllõma kalluskõllaʔ kalluskõllõss kalluskõlli kõikuma, 

vankuma ü skõrd lehm `tahtsõ `nüsmise `aigo `maahha `laskaʔ, 
kalluskõlli joba `jalgu pääl Rõu V 

kallutam(m)a kallutaʔ kallutass kallu  kallutama ku kohopiim piimä 
seehn kokko tõmmanu um, siss [ma] kalluda k iḱ  sõgla pääle Rõu 
V 

kallõh ~ kallõʔ `kaldõ kallõht ~ kallõt ~ kallõss `kaldõ kallõst veerjas 
nõlv, kallak mul oĺ lim‿mäe ̀ kaldõ pääl ̀ põŕ knaʔ Rõu V; mäe ̀ kaldõl 
oĺ  jalapittu hain Rõu V; mäe kallõʔ oĺ l k iḱ   sia `jalgu ni `sõrgu 
täüś  Vas; ü s `poissõ oĺ l tulnuʔ ja nännüʔ et t   naistõrahvass sääl 
`kaldõ pääl `istõ Vas Pul; ku ma siss kao `kaldõ pääle lä si, siss 
ma ossõń di nii, et ma sinine oĺ li Vas Pul; sääl oĺ l illoś s s  t, sää-
ne mäine kallõss Vas Pul; looma `laosõ te ti iks kos sääne kallõss 

kallõh ~ kallõʔ

Võru sõnaraamat.indd   177Võru sõnaraamat.indd   177 9/22/2011   9:36:46 PM9/22/2011   9:36:46 PM



178

vai sääne perve kallõss oĺ l Vas; `Mõŕ samäel um tagumine kal-
lõss kotusside nii äḱ iline Vas; `kaldõ pääle [ta] sattõ `maahha, ni 
oĺ l kooluʔ Vas Pul; tsaariajo rahakõsõ joosik‿kaokallõst `m  dä 
tuulõgak‿ku haava leheʔ Vas; rebäne k   lauĺ : kõrõluu, karõluu, 
kari s   `kaldõh, esim‿mäń gi mäe pääl Se Kos| Vrd kald

kallõv kalõvi kalõvit täisvillane vanutatud riie, kalev ma vannudi ̀ rõiva 
arʔ, tõõnõ kere `rõiva kerä pääle, ku keräst võ i vallalõ, siss oĺ l 
nigu kallõv Se 

kaloś k kaloś ki kaloś kit ~ kalloś k kalloś ki kalloś kit kaloss panõn‿nuia 
`otsa vana kalloś ki tall Rõu; nigu kaloś kiʔ vai `sääntsep‿päternäʔ 
oĺ liʔ Vas 

kalõhhum(m)a kalõhhudaʔ kalõhhuss kalõhtu kõvaks, kaledaks 
muutuma kardokavadsak‿kaɫõhhu us nip‿pia ark‿kaʔ Se 

kalõvanõ kalõvatsõ kalõvast kalevine kalõvanõ `sukmań ni rõivaś s, kes 
t   kalõvast `jõudsõ paĺ lo `ostaʔ Se Va; `sukmań n oĺ l kalõvanõ 
Se Ts 

kama kama kamma kama kamma te ti kas `heŕ nist vai uest Vas Pul; 
oĺ l kama ka ḱ ulʔ, t  d te ti kaarost Se; perehvaaĺ kass kala oĺ liʔ, 
sibula s  ll  ḿ , teŕ ri `ań ti, kaara `kiislat, kamma Se  

kama/jahu kamajahu `möĺ li te ti, `pań ti kama jahu v   `sisse Se
kamandam(m)a vt kammandam(m)a 
`kambrõ vt kammõŕ 
kaḿ bsikõnõ dem < kaḿ ps k gõst kaḿ bsikõnõ oĺ l säläh Vas 
kaḿ m kaḿ mi `kaḿ mi juuksekamm kaḿ m ostõti Vas Pus
kammandam(m)a kammandaʔ kammandass kammań d ~ kaman-

dam(m)a kamandaʔ kamandass kamań d toimetama, õiendama 
`seŕ kämine om t  , ku inemine käü ruttu edesi tagasi ja kamman-
dass midägiʔ Rõu V; mak‿kamandi `kraami mano  nnõ, tõi `ras-
va ja `jauhha ja munnõ Rõu V;  k iḱ  k nõli, et `Mih li vannu 
`juudidõgak‿kammandass Vas Pul; ega ü s es mõistak‿ka t   kusõ-
ga nii kammandaʔ Vas Pul; Linda tege a oʔ, Linda tege truubaʔ, 
Linda k iḱ  kammandass Vas Pul; ma iks inäbä suvõl paŕ gõ, suvõl 
om hüä väläh kammandaʔ Se 

kammanduss kammandusõ kammandust toimetamine, toimetus k iḱ  
kammanduss jäi    pääle Vas Pul 

kammaŕ  kamara kamarat 1. seanahk, kamar kae ku kammaŕ  moĺ li 
põhjan oĺ l, siss tsaeraud es võtak‿`ka ski toda kamarat Rõu; latsõʔ 
habõʔ ü s tõõsõ   st t  d  sia kamarat Se 2. paksem (pealis)kiht 
kammaŕ  oĺ l pääl, vesi oĺ l all Vas Pul 

kallõv
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kaḿ midsõkõnõ dem < kaḿ mits kaḿ midsõkõnõ `hämmüss ärʔ ni 
`ka skiʔ Se

kaḿ mits kaḿ midsa ~ kaḿ midsõ ~ kaḿ mitsa  kaḿ mist ~ kaḿ mitsat ~ 
kaḿ  mitsõt  1. kammits (loomal) k iḱ  külä hobõsõ oĺ liʔ, kaḿ mitsõh 
oĺ liʔ Se; lehm kaḿ mitsah, `aigupite ḱ au ja s   kuipaĺ lo Se 2. 
mingi takistav tegur `pehme keelega joodikulõ üteldi, et mis sa tah 
mämmätät, ku su k  ĺ  um kaḿ mitsõh Vas; vanast `v  ti haŕ assit 
ni kaḿ mitsit, la s `saista aij‿ `jalgu pääle, vot, mis kaḿ midsaʔ Se 

kammõŕ  ~ `kambrõ `kambrõ kammõrd hrl rehetoa otsa ehitatud 
külm eluruum aida kõrval oĺ l `kambrõ, siss `t  di kua mant s  ḱ  
`kambrõhe, sääl `s  di Rõu; kutsuti iks et `kambrõʔ, rehe otsah 
Vas; säidse hoonõht `paĺ li kõrraga arʔ, elläk‿`kambrõʔ oĺ lik‿ka 
`ümbrer‿rehe Vas Pul

kaḿ ps kaḿ bsi `kaḿ psi ~ kamps kampsu `kampsu villasest riidest ke-
hakate: liibuva pihaga naistejakk; meeste voodrita pihtkuub joo-
nikanõ, `piuta joondõga `uń drikukõnõ ni sinine kaḿ ps säläh, n   
oĺ lip‿pruudi `rõivaʔ Vas Pul; pidämise kaḿ bsiʔ oĺ lih‿hahaʔ Vas 
Pul; naistõ`rahviidõ kaḿ bsiʔ oĺ lis‿sinidseʔ Vas Pul; kaḿ ps oĺ l ka 
`rõivast ummõld, t   oĺ l `lühkene, kaḿ bsil oĺ liʔ all voĺ dikõsõʔ, nii 
vastastikku ummõlduʔ Vas Pul; vanast oĺ l mehel maanip‿piḱ ksäŕ k 
säläh ja kusõsiń nin kamps oĺ l all Vas Pul; kaḿ ps oĺ l `tinga täüś  Se 

kana kana kanna kana map‿pań ni kanolõ `suurma `putru Rõu V; ka-
nal ummap‿peenikese jalaʔ ja `haŕ ja olõ õiʔ olõmahngiʔ Rõu V; 
kana t  d eit‿tasoʔ, mis tä s   Rõu V;  käsi oĺ l `haigõ, ku ma vai 
kana anomat ka nõś ti, s ss osahti käe arʔ Rõu V; kas nov‿vanast 
`sääń tsit `suuri munakannu oĺ l, s ss oĺ lik‿kanat‿`tiukrit `soŕ ti 
nigup‿parhillan‿nuŕ mkanaʔ Rõu; kaes‿sa naid kannu kah, 
nät‿tüḱ isek‿kuŕ a pääle Rõu V; ütek‿kanal‿loovar‿`rohkõmb mun-
nõ, tõõsõ umma lihakanaʔ Vas U; ka s vanna kanna iks ribõli tah 
uss aiah Vas Pul; map‿pań ni kanateräk‿ko iga vaja `otsa rippa 
Vas Pul; kuŕ st linno ja ü s kana `ań ti [kiriku]opõtajalõ Vas; min-
gu uip‿püvve `püüdmä, `kaotat kanagiʔ arʔ Vas Pus; ka s orrõtäüt 
`vaɫgiid kannu? - `hambaʔ Vas Pul; otsast ku ora,`keś kelt ku kerä, 
takast ku `laṕ ju? - kana Vas Pul; naań õ lä s `võlssõ, et Juula `kaa-
ra piteh aja kannu Vas Pul; mak‿kudamisega hätä ei olõn‿ nännüʔ, 
a m ni oĺ l nigu kana `paklih Vas U; kana peläś s et timä havvut 
paŕ dsipoig `luḿ pi arʔ upuss Vas Pus; kana sulõʔ ommah‿hõrsulõ 
Vas; haŕok‿külp‿putusõk‿kanna Se

kana/kuĺl  kanakull kana kuĺ l linnuhn tulõ, inne lätt kana `säĺ gä, pess 
ja v   kana arʔ Rõu V 

kana/kuĺl
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kanakõnõ dem < kana repäń  haaŕ d kanakõsõ ja lä s minemä Vas Pul; 
haŕ okõsõ veeväm‿munnõ jat‿ sipak‿ kanakõsõ sööväk‿ka arʔ Se Sa 

kana/muna kanamuna nii lätt inemise sugu nõrgass, et kana munna 
veerütäse `katsakeś ke Vas; tädi oĺ l võttunu üte räüsä terä nigu 
kana muna pia Vas Pus; kana munakit‿`tikslõsõp‿pesäh Vas Pul; 
n   oĺ liʔ `sääntsek‿kivikesek‿ku kanamuna sora, ni suurõkõsõʔ Se 
Kos -`ń aogaʔ kanapime kes õdagu vai ̀   se ein‿näeʔ, t  d üteldi et 
ta om kana`ń aogaʔ Vas; kana`ń aoga `mõŕ sa, t   näe eis‿siĺ mist Se 

kananõ kanasõ kanast kanapoeg mul oĺ lik‿kanasõʔ, mat‿tibujaamast 
esiv‿valõ `vällä Rõu V; kas teil ka um kanasit? Vas; hanipujaʔ 
oĺ lin‿nõrgõmbak‿ku kanasõʔ Vas Pus; miä pini jo ärt‿`tsäĺ käss 
`ka skiʔ, t   kananõ koolõss arʔ Vas Pul  

kana/poig kanapoeg, tibu mul ü skõrd `laś ti vaĺ lik‿kana`poigõ Rõu 
V; kana`poigõgak‿kaaŕ t (postkaart) oĺ l kuvää·ri seehn Rõu V; 
oim‿meil om `haukiid paĺ lo, ku kanapujaʔ oĺ liʔ, siss muku `suĺ gi 
inne [ma] löüse Vas Pul; varõsõk‿kah, ku ärh‿harisiʔ, s ss passõʔ ja 
võ ik‿kanapujaʔ arʔ Vas Pus 

kanarigu- kanarbikust tehtud, kanarbikku sisaldav mu imä ollõv 
ka söönük‿kanarigu `leibä Vas Pul; kanarigu leib oĺ l, a ost 
sõglagat‿`t  di `vällä Vas Pul; kanarigu jahust küdseti `leibä ja 
ninnest Vas; kanarigu leib püsünü es kooh Vas Pul 

kanarigunõ kanarigutsõ kanarigust kanarbikune tah k iḱ  ̀ sääntsek‿ka-
narigutsõm‿mõtsaʔ Vas Pus 

kanarik kanarigu kanarikku kanarbik ku kanarik ladvast nakass `häit-
sämä, siss külvär‿rüǵ ä varajadsõ küĺ vi`aogaʔ Rõu H; ü stõõsõ 
`võikna [me] kävek‿kanarikka roobitsamah Vas; kanarikkaga 
sai ilosak‿kõllatsõl‿langaʔ Vas; kanarigast te ti pud ŕ , `laś ti 
`piogak‿kuĺ lijahu ka `sisse Vas Pul; kanarik `häitsämä naaś s, nii 
roobiti `häitsme ni leheʔ, kuivati arʔ, ś aalt sai leib Vas; tah palo 
pääl kanarikku pite `ḱ auti kaŕ agaʔ Se Kos 

kanasõkõnõ dem < kananõ egass t   kanasõkõistõ `võtmine ka 
massa aiʔ, `v  rap‿pinis‿sööväʔ ärʔ Vas Pul; tütäŕ  tõi Võrolt 
ilosav‿`vaɫgõk‿kanasõkõsõʔ Vas Pul

kań atama kań ataʔ kań atass kań a  taga ajama, kihutama kavvass tiä 
(jäär) naid `laḿ bit takah kań atass Vas 

kand kannu `kandu 1. känd `kandõ maa seest `vällä `võetagi es Rõu; 
lä si kannu `otsa, esik‿kummalõ maahn Rõu V; `kanda `ümbre 
om paĺ lo palokit Vas Pul; sivvuk‿`kanda siseh `tahtva elläʔ Vas 
Pul; soe pesäʔ ommas‿`suuri `kanda all Vas Pul; no mis t   haŕ k 

kanakõnõ
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adrakõnõ noilõ sõõrumaa kannalõ s ss teḱ k Vas Pul; ega katsk 
käü‿ik‿`kanda piteh, katsk käü rahvast piteh Vas Pus; [ta] pess pess, 
pess ni kavva ku sääl paatäüś  raha kannul aɫɫ Se Pod 2. eakast ini-
mesest mut‿tädi `k  li ka kõtutõppõ, vana mehekand jäi `perrä Vas 
3. suguselts Salmõ m  ś s um Haava kannust võsunuʔ Rõu 

kań diline kań dilitse kań dilist kandiline hobõsõ truĺ l oĺ l nigu `säänt-
se haariʔ `l  düʔ, `nellä `kań ti, haari oĺ lis‿`sääntse kań dilitseʔ, 
`seŕ bigaʔ Rõu; naglalitset‿tüḱ üv‿`võidu, `sääntsek‿kań dilitseʔ Se 
Kos

`kań dja ̀ kań dja ̀ kań djat rase sääne ̀ kań dja naań õ või is ̀ siugu ̀ rehkiʔ 
Vas U; hinnästpiteh t   om nii et tooja, latsõ`kań dja noh Vas  

`kań dli `kań dli `kań dlit kaenal üte `kań dli alt tõõsõ ola pääle köüdeti 
v  ʔ [pulmalistele] Vas Pul; `kań dli all oĺ lis‿suurõh‿havvõʔ, siss 
lä s ku ripõndõlli Vas; vanast `pań ti laastogaʔ `kań dli alaʔ Se| 
Vrd `kań gli  

`kandma `kandaʔ kand kań d kanna 1. ühest paigast teise kandma, 
tassima vań ni oĺ lim‿meil vett täüś  kannõtuʔ Rõu V; `terve talo vili 
`peś ti ja n   olõʔ oĺ li jo säläga `kandaʔ Vas Pus; `tõrdo `pań ti 
`lauta ärʔ, säält pań giga kannõti `vällä [vett] Vas;`oĺ gi `kanda 
oĺ lik‿k iḱ  loogutusõʔ Vas; rebäne `istõ `soelõ `säĺ gä ja lauĺ  esi: 
tõbinõ kand terveht, p  ĺ koolnu elävät Vas Pus; poisin‿niidiʔ, 
naaś õk‿kań nik‿kokko ni riibip‿peŕ ri Se; m  k‿kaost kak‿kannõti 
paĺ lo vett Se; kas sam‿mälehtä eik‿ku imä ko iga sinno kaŕ ah 
üteh kań d Se; ü s seto kań d `suuri `palkõ kodo kilo`meetrit kolʔ 
säläh, t   tõi säläga arʔ Se 2. peal lasuvat raskust välja kannata-
ma süä om rasvah, jalaʔ eik‿kannaʔ ihho Rõu; t   olõ õit‿ sirk, 
kiä pudsajit jovva aik‿`kandaʔ Vas Pul; tiiäk‿kuiss nak‿küleki v  l 
`kandvaʔ, ma muud `t  ki eik‿ku maka Vas Pul 3. taluma, välja 
kannatama k gõ alambakõnõ piät k iḱ  t   viletsüss `kandma Vas 
Pul; uma käsi käänd, uma kaal kand (eś s kui t  , nii esis‿ s  ) Vas 
Pul; mis uma suu suɫg, t  d uma säĺ g kand (oma sõnade eest tu-
leb vastutada) Vas Pul; mul jäi nulgah `saismaɫɫaʔ ja koolitrah  
`kandmaɫɫaʔ Vas Pul; ma kellätoŕnih uma `pääga kanna aiʔ imp 
`ḱ avvuʔ Se; n    ngõrdivaʔ, n   `jõuhõs‿ sääl siseh ja vallu tei-
vä nii, et inemine es jovvak‿`kandaʔ (nahahaigusest) Se; kual pää 
oĺ l kõvõp, t   kań d `savvu Se 4. lubama, võimaldama mut‿`tervüss 
kanna aiʔ `s  ki `k  täʔ Vas 5. rase, tiine olema lehm peräst `kand-
mist taht hapund Rõu V; t   m  d om imäst saanuk‿ku tä tedä om 
`kandnuʔ Rõu 6. riietusesemeid, ehteid, jalanõusid kandma olõ 

`kandma
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õiv‿v  l `õigõ kaadsa`kań dja, ak‿kaeh‿holalauluʔ omma`seĺ geʔ 
Rõu; ü s veli tõi mullõ kulduuri, kaalah `kanda uuŕ  oĺ l Vas Pul; 
s ss [ma] kań ni jalt‿`tõisi sukkõ nigagu `lühküss `jäieʔ Vas Pul; 
setok‿kań niv‿`väegav‿`viisa Vas   

kandor kandora kandorat vallamaja; külanõukogu Muraś ki 
`lätläsek‿kävek‿k gõ taham‿Miś so kandorahe Vas 

kands1 kandsu `kandsu 1. konts, roots, tüügas peräst nakati `väi -
sigap‿puhastama [tapetud siga], tuĺ l noid haŕ asõ`kandsõ `väl-
lä Vas; ma võ i jo luvva kandsugi kätte, et mat‿tälle koiralõ 
`näüdä Vas Pul; [ma] käve paĺ astõ `jalgugaʔ, siss noidõ rüä 
`kandsagak‿k iḱ  oĺ lij‿jalav‿veridseʔ Se Kos 2. leivakannikas 
edimäne mis pä si külest lõigati, oĺ l leevä kands Vas Pus; leevä 
kandsu ots oĺ l kõrrõ, perämäne, mis pä sist `perrä jäi, oĺ l leevä 
kands Vas Pus; ku ahost `võeti `vällä leeväʔ, siss [ma] muŕ ri iks 
noid `kandsa Se Kos 3. vare(med) villa`veś ki purutõdi ärʔ, jää es 
`kandsugip‿`perrä Vas Pul

kands2 kandsu `kandsu kaitseehitis: kants Võro liina takah om vana 
Kirämpää kands Rõu 

kandsukõnõ dem < kands1| konts t   (õde) oĺ l kõhn nigu luvva kand-
sukõnõ Vas 

`kanduma `kandudaʔ kannuss `kandu 1. sattuma, kanduma m nõl 
kottal tuĺ l `rohkõp t  d `räüssä, kohe tuulõgak‿`kandu Rõu V; 
siinp  l te ti `haina, tõõsõlp  l sattõ `vihma, nii kuiss piĺ v `kan-
du Rõu V 2. kannatama, lubama süä es kannuv‿`vasta võtta noid 
kallu Rõu; neil `kandu süä minno tetäm‿mõrdsukass Rõu V;  Väŕ di 
`süägiʔ eik‿kannup‿`paĺ li käś sigak‿`kostkim‿minnäʔ Vas Pus; mul 
kannu õis‿süä kaś si`poigõ uputaʔ Se 

kangahhutma kangahhutaʔ kangahhut kangahhu  pisut kangutama 
latsõl suu `leibä täüś  toṕ it, la s inäp saa eik‿kui hiń gädäʔ, s ss 
[ma] ai sõrmõ ala, s ss kangahhuti üless, et h ng `vällä päsess Vas

`kanga/peeleʔ pl kangaspuud [ta] tuĺ l kodo, siss naaś s jälp‿`p  li vällä 
kasima,`kanga `p  li Se 

kangass ~ kangaś s `kanga kangast kangas kangast es olõ inäp 
tuvvak‿kost Rõu; ma ań ni ilosa põrmadu`rõiva `kanga, timä ań d 
mullõ kulla Rõu V; ku kangast lõpõtadass, s ss `keetäss (keedetak-
se) sagõhhõt kesväjahu `putru Rõu V; ku `kanga vidämine um, siss 
langat‿tulõvak‿`kanga `laiusõ `perrä vitäʔ Rõu V; `kanga pudsu ja 
k iḱ  sääne om höüd Vas; `kanga `mähḱ mine iks oĺ l `väega rassõ 
t   Vas; `suikatsõp‿`paklak‿`koeti ṕ uksi `kangiss Vas; ku [sa] piḱ ä 

kandor
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alandiku lasõdõʔ, tulõ rabanduss ̀ kangalõ ̀ sisse Vas; imä oĺ l püm-
me, a kudi kangast ja esij‿jakaś s langa Vas Pus; kel oĺ l riikaḿ m, 
t   piĺ l nii puhma`viisi [koelõnga] sinnäʔ riikaḿ mi pääle, `mähke 
riikaḿ miga `kanga Vas; pöörä pääl `veeti kangast, piḱ kä kangast 
saa aiv‿vitäki saina pääl Se 

`kań gli `kań gli `kań glit kaenal ku [ma] `k  li lä si, oĺ l uma suuŕ  esä 
tõstamäń t `kań gli all Vas Pul| Vrd `kań dli

`kangru `kangru `kangrut kangur mul oĺ l `kangru koet suuŕ  rä t Rõu 
V

`ḱ angu kängu vili inäp es kasuʔ, jäi `ḱ angu Rõu V
`ḱ anguma `ḱ angudaʔ `ḱ anguss `ḱ angu känguma ku läḿ mi um, s ss 

kasuss kuŕk jovvuline, muidu `ḱ anguss arʔ Rõu
kangutama kangutaʔ kangutass kangu  siia-sinna liigutades välja tõm-

bama hõhv kabla otsah `kargõllõss, seeniss ku toḱ i maast `vällä 
kangutass Vas Pul

`kangõ `kangõ `kangõt 1. jäik, paindumatu; järeleandmatu jalaʔ 
ommak‿kup‿pulgak‿`kangõʔ Vas Pul; mu s sarõm  ś s oĺ l ka `väega 
`kangõ ja kuraa·sinõ m  ś s ja tukõv m  ś s Vas; oĺ lim‿mul hüäj ‿ja-
lakõsõʔ, a no ommak‿`kangõʔ nigu koodiʔ Vas Pul 2. tugev, kõva, 
suur ilmatu suuŕ  must piĺ v tuĺ l `kangõ räüsägaʔ Rõu; `kangõ 
põvvagap‿püsü eiʔ eläjäm‿mõtsahn Rõu; nii `kangõ külm Vas; vana 
mehetüḱ k `tõmbass `kangõt `naaru Vas 3. kehajõult tugev, võimas 
`kangõ m  ś s ku lihuniḱ , rammuh ni ń aost sinineverrev Vas 4. hak-
kaja, tubli Kustal oĺ l ü s `kangõ advokaa  Tartun Rõu V

`kangõhe väga (palju); tublisti tütäŕ  um täl `kangõhe koolitõt Rõu; pää 
`kangõhe halutass Vas Pul; kup‿puŕ oh ei olõʔ, siss [ta] tege t  d 
`kangõhe ja om hüä m  ś s Vas 

`kangõst väga (palju)`toh ri pallõĺ  `kangõst jumalat Vas 
kannahhama kannahtaʔ kannahhass kannahti kannatama, taluma taa 

naaś õkõnõ kannahhass ka ilm`lõpmallaʔ Vas Pul; mia jummaĺ  om 
suditanuʔ, t  d piät kannahhama Se; mak‿kannahha ail‿`laiska Se 

kannahtam(m)a kannahtaʔ kannahtass kannah  1. kannatama; taluma  
kiŕ gess um `väega sikõk‿`k  lma, timä kannahtass `kuuma ja `kül-
mä Rõu V; ku no hallu olõ õiʔ, s ss võit kannahtaʔ  Rõu V; ma olõ 
umahn majahn ka paĺ lo kannahtanuʔ Rõu V; vikahti hikoʔ last um 
kannahtamadak‿kuum (väga kuum) Rõu V; kavvass mak‿kannahta, 
map‿panõ timä sain`v  rde `saisma Vas; timä kannah  k iḱ  
valu ja vaiva vagusi Vas Pul; mul `väega süä `haltass, ma jovva 
aik‿kannahtaʔ Se T; kohegilõ saa aip‿`paedaʔ, piät kannahtamma 

kannahtam(m)a
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Se 2. sallima t   lehm `v  riid inemiisi es kannahtaʔ Rõu; siss 
es kannahta [ta] naist silmä otsahkiʔ, lupa õs `sisse `laskaʔ Vas; 
`Kaaŕli t  d es kannahtak‿ku ma `üń driguldam‿magasi Vas

kannahtuss kannahtusõ kannahtust kannatlikkus; vastupidavus sa 
`s  vsõ mullõ kannahtust, ku mul `murrõpääväʔ oĺ liʔ Rõu V; saa 
aik‿kannahtusõldaʔ elläʔ Vas Pul; inemisel piät ka iks `mõtlõmist 
olõma ja kannahtust Vas

kań nikõnõ kań nikõsõ kań nikõist kannuke `ku ja om kań nikõsõh, keri-
kuh pandass t   kań nikõsõ manu künneĺ  paɫama Se Kos 

kań ni/puuʔ hrl pl kaelkoogud `tütruk võ t söögi kań nipuugas‿`säĺ gä 
Rõu; käeotsah um halv v  ̀ pangõ `nõstaʔ, kań nipuiõga um  ks 
paŕ õmb Vas; ü s oĺ l `katla, tõõnõ oĺ l pań g kań nipuu otsah Se 

kań nistik kań nistigu kań nistikku kännustik, raiesmik kań nistik oĺ l t  , 
kost päält ärr‿`raoti, `raoti hago Vas 

kannukõnõ dem < kand| känd pruu  oĺ l must nigu kannukõnõ, a ̀ rõivaʔ
     oĺ lik‿`kaĺ lis‿säläh Vas
kannuss kannusõ kannust kannus kikkal ka üldäss kannusõʔ Se 
kań t kań di `kań ti 1. (täis)nurk; kandiline tükk lõmmul‿lahuti edimält 

neläss, neländikõst lahuti sugaraʔ, sugaraʔ oĺ lin‿`nellä `kań ti, 
noist oĺ l hää `pirdõ `kiskuʔ Rõu H; hobõsõ truĺ l oĺ l nigu `säänt-
se haariʔ `l  düʔ, `nellä `kań ti Rõu; saŕvik oĺ l kah, t   oĺ l sää-
ne höörik jämme puu vai truĺ l, sinnä oĺ lit‿taṕ idu`sääntsek‿`kań ti 
sarvõs‿`sisse Rõu V; neĺ li `lõpmadas‿suurt liha`kań ti Vas; `villań  
`koeti paks, oĺ l `neĺ jä `kań ti, ka s `laida ummõldi kokko Vas 2. 
maanurk, piirkond mus‿suguvõssa olõ õit‿`Tsiistrikań dih Vas; siih 
`mõisit es olõʔ, seoh kań dih  ks kuulõ õs `mõisit k nõldavat Se

kań õbi/koho -koho -kohho kanepitemp kań õbis‿surbuti ärʔ, sai 
kań õbi koho Se Kos; kań õbi kohho `s  di leevägaʔ Se Kos; ku 
latsõs‿saik‿kań õbi kohho ̀ maitsaʔ, t  d jovva as mant ark‿`kaitsaʔ 
Se -`kruuśli kanepitemp kut‿talohn oĺ l piimä vaheʔ, s ss nõr-
gutõdi kań õbi `kruuś li `v  ga üless Rõu H -li̬i̬ḿ  kanepipiim te-
rile `pań ti kań õbi`l  mi väess, t   oĺ l piimä ja väe   st Vas Pul; 
oĺ lip‿ `puhtõʔ, te ti `kiisla kań õbileemega hämmädäʔ Vas Pul; 
seto`rahvil oĺ l kań õbil  ḿ  `kiisla hämmädäʔ Vas Pul;`peḱ liga 
taḿ biti `huhmrõh n   kań õbi terä ärä, siss säält siss te ti toda 
kań õbi`l  mi, t   oĺ l `valgõ nigu piim Se -määts kanepijahust 
käkk kań õbi määts oĺ l paastu s  ḱ  Se J -piim  kanepiseemneja-
hu ja vee segu ku sakõ s  ḱ  oĺ l ja ku `piimä olõ õs, siss serbäti 
kań õbi`piimä pääle Vas 

kannahtuss
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kań õp kań õbi kań õpit kanep; kanepitera kań õpist te ti kruuslit Rõu;  
kań õbis‿surbuti `huhmrõh ärʔ, sai `kruuś li Vas Pul; kań õpit `kap-
lu jaoss `peetiginaʔ Vas; papa saa  meid esäkań õpit `vällä `kisk-
ma, t   kań õbi haiś  om nii kõva, et `purjo `jäie Vas; ku kań õpit 
surbuti, s ss vett kült‿ sirgati pisukõsõ Vas Pul; kua [poig] mere 
`v  rde sõi , t  l oĺ lik‿kań õbi teräʔ `karmanigah Se Kos; `aida oĺ l 
tett kań õpit kaʔ Se Sa; kań õbi kablaʔ oĺ lik‿kõvaʔ Se; liha süvväss, 
`nahka müvväss, pini‿i s   luid? - kań õp Se Kos; kań õbiʔ [ma] 
suŕ bi arʔ `huhmrõh, tei jauhast, lasi läbi sõgla v  l `höste, tambõ 
arʔ, pań ni `vee kese vett, sai määts Se J

kań õpinõ kań õpitsõ kań õpist kanepist tehtud kań õpinõ kab ĺ  
eim‿mädäneʔ Rõu 

kao vt kaiv 
ḱ ao/`katla taim: käokübar `krańtsõ seen um `sääntse liĺ likeseʔ nigu 

ḱ ao`katlaʔ Rõu V -kiräss -kiräse -kiräst lepatriinu ḱ aokiräss om 
kiŕ riv, sääne verrev ja mustat‿täṕ ip‿pääl Rõu; ḱ aokiräss `lindu, 
`landu, `näütäk‿ kualt p  lt mullõ peigm  ś s tulõ Rõu V 

`kaoma `kaodaʔ kaoss kattõ 1. kaduma liha oĺ l `tõrdust tüḱ ä 
ärk‿`kaonuʔ Rõu V; ärk‿kattõ t   raha ni `jäigik‿`kaonuss Vas Pul; 
t   raha kattõ niisama nigut‿tuisk Vas Pul; `kiisla om üle aia ka-
rada  nnõ, pia om kõtust `kaonuʔ Vas U; ma anna ko igat‿tälle 
taa raha kätte, vaest siss t   `kiususs ark‿kaoss Vas;  siatiko pu-
tahhuta  nnõ, siss sarvõk‿`kaosõʔ Vas Pus; `kaonuk‿ku tina `tuh-
ka (jäljetult) Vas Pul; kusi`kuklasõk‿kattõʔ nigut‿`tuuldõ lä siʔ Vas 
Pul;  m  ś s nakanu umah `süämeh meie˛essä paɫvõt lugõma, s ss 
`kaonuv‿vanak‿kuŕ a arʔ Vas 2. otsa saama, surema vanaʔ omma iks 
`kaonuʔ suuŕ  jago Vas; k iḱ  himmo omma ark‿`kaonuʔ Vas 

ḱ ao/poig käopoeg lepä sirgukõsõ pujaʔ oĺ lik‿ḱ aopujal pesäst `maah-
ha `aeduʔ Vas Pus; ü skõrd kuuli ma et mis tu̬u̬ nii krääks sääl, kae, 
et ḱ ao poig ś aal Vas Pus  

`kaotama `kaotaʔ `kaotass `kao  kaotsi minna laskma, kaotama ku 
inemine `rändäss ütest paigast `tõistõ, s ss ekka `paika `kaotass 
midägi ärʔ Rõu V; mingu uip‿püvve `püüdmä, `kaotat kanagiʔ arʔ 
Vas Pul; ütte `pri̬i̬si sai kõ̭igilõ `haḿ milõ vinäld, ku ark‿`kaoda as 
 nnõ Vas; la s ollõv tiiäk‿kohe ärk‿`kaotanut‿t   raha Vas; hobõsõ 
kao  arʔ, tuĺ l ilma hobõsõldak‿kodo Vas Pul 

`kaot́sihe kaotsi hüätego jää äik‿`kao sihe Vas Pul; sõrmusõ 
jäik‿`kao sihe Vas Pul 

`kaot́sihn kadunud, kaotsis Kudi oĺ l poolõ `päivä `kao sihn Rõu V

`kaot́sihn
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`kaṕ jama kabjadaʔ `kaṕ jass kabjaś s rühkima m   Einarikõnõ `kaṕ jass 
t  d tetäʔ nigu joud Vas Pul 

kaṕ p kaṕ i kaṕ pi kapp esäl oĺ lis‿`suurmakõsõk‿kaṕ ihn Rõu; taad ma 
otsõ, taad `üń drikku, kaṕ pi olõ `hiitnüʔ Vas Pul; tiiäk‿ku paĺ lo t   
kuuĺ  purutanuk‿ku kaṕ pi   h ei olõss olnuʔ Vas Pul; ku pänilä haina 
lõhn om, siss karrõ kaṕ pi lää äiʔ Se| Vrd kaap

`kaproń/niit́  kapronniit linanõ um `kaalsamb iks ku t   `kaproń nii  
Rõu V 

kapst ~ kapstass `kapsta kapstast kapsas; kapsatoit lehm hüpäś s 
üle haoaia `kapstihe Rõu; oĺ l unik `kapsta `lehti võet Rõu V; 
`haṕ sik‿k iḱ  pudruʔ ja `kapstaʔ Rõu; `pań ti lihapala `kapstii-
dõ `sisse, s ss sai meḱ k hüä Rõu V; kohe kaasigõk‿kusõsõʔ, 
sinnäk‿`kapstak‿kasusõʔ (rhvl) Vas; k iḱ  hainajuurõkõsõk‿koŕ ati 
ärʔ, siss sai kapstass `naadak‿kasuma Vas Pul; kapstass [toiduna] 
taht `väega paĺ lo väḱ e Vas U; `kapstit istutõdass õdagusspoolõ, 
istutõda aih‿hummogu Vas Pul;  siatigo s   `kapstaleheʔ ja maa-
sikidõ `sisse lätt Vas Pus; `kapsta pääp‿`pań ti `suurtõ `tõrdohe, ma 
 sai `p  nüss Vas Pul; võid võiõti leeväle pääle, pöörändüsekese 
kokko ja mähästi `kapstalehe `sisse ja ko ti Se Kos; paik paiga 
pääl, la t la i pääl, a ̀ nõkla olõ õis‿seeh olnuʔ? - kapstass Se; ̀ võt-
kõ egäü s `tunglõkõnõ jaanitulõlt ja tsusakõ `kapstihe, s ss l   üi 
sügüse `kapstilõ `vaklu Se Kos 

`kapsta- kapsa- ku `kapsta l  ḿ  (hapukapsa vedelik) vatu  joʔ, oĺ l 
jo `hapnamagu man Rõu; mak‿ka i `kapstaloomak‿kiń niʔ Rõu 
V; ś   maoss oĺ l kruuba suṕ p vai `kapsta suṕ p upõgaʔ Rõu VR; 
mat‿tei `kapstaloomaʔ `väega `aiksahe Vas U; täl oĺ l hüä nulk tett 
`kapstamaad kah Vas; kapsta `s  mne rehiti rihaga mulla `sisse Vas    

`kapsta/aid kapsaaed vanast oĺ l hopõń  ülnüʔ, et ka s k gõ rasõhõppa 
t  d om, saja sõit ja ̀ kapstaaia harimine Vas Pul; ütte ̀ kapsta`aida 
kah es olõr‿ridaldaʔ Vas Pul; lehmäaiaʔ ja `kapstaaiaʔ, k iḱ  
oĺ lir‿rohelidse aiaʔ ehk rohtaiaʔ Vas 

kapstass vt kapst
`kapsta/tsaḱ im kapsaraieküna `kapsta tsaḱ im oĺ l kummalõ Se 
kapst/`maaŕ a/päiv paastumaarjapäev: 25. märts ku om kapst ̀maaŕ a-

pävä lumi katusõ pääl, siss jüribä om aiaveereh Se Kos; timahava 
oĺ l urbõpäiv, kapst`maaŕ apäiv ja pühäpäiv, kolʔ pühi `päivä oĺ l 
üte päävägaʔ Se Kos  

kapudakõnõ dem < kaput leś o pääl [ma]`istõ, vahel `kindakõist kapu-
dakõist ka kudi Se Kos  

`kaṕ jama
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kaput kapuda kaputat kapukas, lühikese säärega sukk`mõŕ sa jagi 
`ań diid: `peigme s sarillõ `ań ti `hammõʔ, käterä iʔ jak‿kapudaʔ 
ja päärä t Rõu; kapuda oĺ lip‿põĺ viniʔ ja kiräʔ otsah Vas; va-
nast oĺ lim‿meestel kapudaʔ ja `valgõk‿kaadsaʔ Vas; mul suuŕ  
pereʔ, s ss lasõ mak‿k iḱ  villas‿sul raisadak‿kaputiss Vas; ka-
puda `ü lis‿setoʔ, meil es üldäʔ Vas U; vanast oĺ lin‿naistel ka 
kirolitsek‿kapudaʔ Se; kapuda oĺ li umast niidist `koeduʔ, olõ õs 
ostõduʔ Se; `kiŕ jugak‿kapuda oĺ lip‿poisal kah Se Ts; kapuda oĺ lip-
‿piḱ äʔ,taɫɫakõsõl‿`ĺ uhkukõsõʔ, k iḱ  `ɫamba viɫɫast Se Kos; täl 
ommak‿ka `sääntsek‿kapuda `antuʔ  aŕ sti poolõst Se Kos; mul vana 
viiso nõg ĺ  om, `t  gak‿kapuda `kundsõ ja n nnu paranda Se Kos 

kapõrdam(m)a kapõrdaʔ kapõrdass kapõŕ d koperdama tä k gõ 
kapõŕ d jalost, saa õs `ḱ avvuʔ Se 

kapõrdõllõma kapõrdõllaʔ kapõrdõllõss kapõrdõlli pidevalt komber-
dama, koperdama ma kapõrdõlli, `naksi sadama Vas Pul; haara 
no kiń niʔ, `lasku uit‿täl kapõrdõllaʔ, peräkõrd satass `maahha Vas 
Pul; mis sa kapõrdõllõt tah haina seeh? Vas; oh sinno räbäkut, tah 
muidugu kapõrdõllõss inne, püsü üi uḿ mi `jalgu pääl Vas Pus

kaŕa- karja- olõki is kavvõn, tahn kaŕ alauda `lähkühn oĺ l Rõu V; 
kaŕ amaa om kavvõndah kah Rõu; meil oĺ l haɫv kaŕ amaa, `s  nõ 
ja võsunõ Vas; meil taa om hüä kaŕ a `piń kene, aja eläjä mõtsast 
`vällä nigu lõhn (väga kiiresti) Vas; siist `Leipsipalost käve kaŕ at   
Vas Pul; meil oĺ l siin uja ja kaŕ as   kah Vas U   

kaŕ a/aid taraga piiratud laudaesine või karjaõu, karjaaed kaŕ aaid oĺ l, 
koh oĺ lil‿lehmäʔ suvõl `lõunavahe. ü s kaŕ aaid oĺ l `kaartõ all, 
tõõnõ oĺ l aida takah, kolmass oĺ l lauda takah Vas; kaŕ aaia kesiv 
oĺ l, vanast ku eläjä aiah oĺ liʔ, siss te ti sinnäk‿kesiv, sinnäk‿kaŕ aaia 
asõmalõ Vas -elläi kariloom, veis no om ka skümmend kaŕ aeläjät 
Vas 

kaŕ a/kakaŕ  -kagara ~ -`kakra -kagarat ~ -`kakrat  karikakar kaŕ akakaŕ  
um illoś s, kaŕ a`kakral um `valgõ `häitseʔ Rõu; kaŕ akagara 
ommav‿`valgõʔ Vas 

kaŕ a/lat́s karjalaps m  l‿latsõn mäń ge kivi `ümbreʔ, ma oĺ li jo 
kaŕ ala s Rõu V; ṕ uksiharost ń ardsunõ ko ikõnõ oĺ l kaŕ alatsõl 
puusa pääl Se Kos; vanast kaŕ ala sil oĺ lip‿piḱ är‿roosaʔ Se Kos; 
kaŕ alatsõm‿mõõdi umma `vaŕ jo, ku viiś  jalatäüt sai, oĺ l vaia kari 
kodo aiaʔ Se 

kaŕ alinõ kaŕ alitsõ kaŕ alist karjaskäija pääkaŕ uss oĺ l egapäivi kaŕ alinõ 
Se Kos 

kaŕ alinõ
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karameĺ ka karameĺ ka karameĺ kat karamellkompvek [ma] arh‿harisi 
suidsutamisegaʔ, `maalõ jättä jovva aik‿`kuigiʔ, karameĺ kit olõ 
`ostnuʔ ja k kkõ Se Kos 

karaś k karaś ki karaś kit karask ku [sa] lasit a oh ollaʔ, sai karaś k krõpõ 
Rõu; m nikõrd sai karaś k ladsahhunuʔ, olõ õs nii hää Rõu; karaś k 
kastõti ärn‿nii piimä `sisse Vas U; kesvävadsaʔ oĺ liki n  k‿karaś kiʔ 
Se; karaś k oĺ l kesväjahust Se 

kaŕ atam(m)a kaŕ ataʔ kaŕ atass kaŕ a  karjatama taa Maasik um vana 
hulguss ja joosik, taad kaŕ ada vai `säitsme mehegaʔ Rõu; kaŕ atõdi 
`lehmi kolhoo·si maa pääl Rõu V 

kaŕ bikõnõ dem > kaŕ p  sassonah iks oĺ l `kündlekaŕ bikõnõ Se Kos
kard karra ̀ karda plekk; plekknõu m  l‿lasi ̀ kardugak‿`kaivu t   koorõ 

Rõu V; ü s kard oĺ l, karra `sisse `pań ti mullõ piim ütehn Rõu; ku 
piimä anoma `kaivu lasõt, s ss kard lätt ku rümähtäss `alla Rõu; 
palotaǵ a um sääne kõva nigu kard Rõu V; Vaś sol oĺ l viin kotoh 
karrah Se Kos; meil oĺ l nii linnu ni kraś sinakarraʔ, k iḱ  ś aal aɫɫ 
(maa sisse peidetud) Se Kos

kardavoi kardavoi kardavoid linnavaht tsaariajal kardavoi oĺ l 
protokoĺ li tennüʔ Rõu V; kardavoi oĺ l vahi pääl `  se Vas Pul

kardoga- vt kardoka-
kardogakõnõ vt kardokakõnõ 
kardohk ~ kardohkass kardohka kardohkat kartul s ss  [sa] võtaʔ 

segähhütäk‿kah kardohkit Rõu; kardohka nahk `paĺ li arʔ, alt oĺ l 
illoś s sääne kõllanõ pruuḿ  t   kardohkass jäänüʔ Vas; nii kõva 
s  lvesi pidi [lihal] olõma, et toorõss kardohkass panõ ̀ sisse, et t   
jääss pääle Vas Pus; küdset kardohk Se; meil om ka ü s ossa äǵ li 
kardohkit `äestäʔ Se P; kardohkit keedeti ni hämmätüst te ti kaʔ Se 
Kos| Vrd kardok, `kartoĺ   

kardohka/haud kartulikoobas kardohkahaud oĺ l mäe siseh, sinnä es 
päsev‿vesi mano Vas; kardohka haud oĺ l pääligo all Vas 

kardohkanõ : ku om pää kardohkanõ, siss olõ õil‿`laula Se Kos 
kardohkass vt kardohk
kardok ~ kardokass kardoka kardokat ~ kartok kartoka kartokat kartul 

är oĺ lip‿päält kõrahhunuk‿kardoka `ahjo Rõu V; kos mik‿kardoka 
istuda, `lohko vai kuń di `otsa Rõu; t   kardok, mia kõvõmbakõnõ 
oĺ l, t   `pań ti `s  mness Rõu V; maa `õkva valõ  kardokist Rõu V; 
mas‿suṕ i kardoka arʔ, muidu pini lakahhass väe päält ärʔ, kardo-
ka jätt `tervess Rõu V; ku m  m‿maa pääl oĺ lik‿kardokaʔ, siss käve 
mak‿ka kardokit `kaibma Vas Pul; imä võ t uma `perre `taadõ ja 

karameĺ ka
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lä s Rogosi `mõisahe kardokit `kaibma Vas Pul; ossäǵ liga `äestedi 
kardokit Vas U; t   kardoka`k  ŕ mine lei ka ̀ käś si, no ommak‿käeʔ 
`haigõʔ Vas Pul; sakõk‿kardukaʔ (paks kartulitangupuder) Vas Pus; 
tahek‿kardukaʔ (soolaveega keedetud kartulid) Vas Pus; vana `kuu-
ga `pań ti kardokit Vas; [ta] pań d sakõk‿ kardokap‿pliidi`raudu pää-
le `k  mä Vas; kardoka koorõga [nad] `k  tvä ärʔ ja kiĺ okast `serbä-
se vett pääle Se; keɫt pandass ka a kardokidõga ütte patta `k  mä 
Se; ot sa suuanik, esi olõt oodussil, `mõtlõk‿käń gäldäk‿kaibat kar-
dokit Se; ma ai küüdse ala suurõ pinnu, s ss `tsuś ksi sõrmõ keevä 
v   ja kardokidõ `sisse Se; [kartulivõtmise mängus] kaibik‿kartokit 
tarõh, latsõ `mäś siʔ ja laulik‿ka: `karto·sku kapa  (kartuleid võtma 
vn) Se Kos; `pesken‿nigu minno vanast `peś ti, ku ruvva kartokit 
puhasta as arʔ Se Kos| Vrd kardohk, kartoĺ   

kardoka- ~ kardoga- kartuli- võid `pantu `ümbre ja kardoka pud ŕ  
keś k`paika Rõu; kardoka maa um jo sitaline Rõu V; küle`kambrõh oĺ l 
kardoga haud ka siseh, imä kurnaś s ̀ piimä, siss vei iks ̀ jaahtumma 
sinnä `hauda (kartulikoopasse) Vas Pul; kardokavadsak‿kaɫõhhu 
us nip‿pia ark‿kaʔ Se; paastu piirak oĺ l `maaslagaʔ ja sibuldõgaʔ, 
`siäti kardoka suṕ i `sisse Se; muna [sa] kloṕ idõ arʔ ja panõdõ 
`vahtsõlt suṕ iduk‿kardoka `k  mä, esi iks seḱ ät k iḱ  aig, saa hüä 
kardoka suṕ p Se| Vrd `kartoli- 

kardokakõnõ ~ kardogakõnõ dem < kardok [ma] kardoka-
kõistkik‿koorahhuda, siss saat talo `s  ki Vas; ka s kardogakõist 
vöörähtünüʔ imäl kokko, nii olnuk‿ka s keṕ i`läüki kühmä pääl 
Vas Pul

kardokass vt kardok
`kargam(m)a karadaʔ `kargass karaś s 1. hüppama; kiiresti liikuma 

ku kõõlusõ pääle `l  di, s ss villak‿`kaŕ ksi üless Rõu V; naań õ 
karaś s katõ `käega mehele `hiussihe Vas; mak‿`kaŕ ksi ka aṕ pi, et 
Uuri naap‿palasõʔ Vas; piĺ v s amehi   h, `kaŕ ksih‿hobõst `võt-
ma Vas; mak‿`kaŕ ksi esiʔ, lähäki is tõist `ḱ askma Vas; ku nakat 
v  l `kargamma (eest ära hüppama) vai pagõhhõma t  d `autot, 
nii alal‿`läätkiʔ Vas; tõõnõ pinirõibõk‿karaś s Poĺ lalõ `küĺ ge, 
pinin‿`naksip‿purõlamma Vas Pul; susi `t  ralt s  , kavvõnda-
he `kargass Vas; kirp `kargass Vas Pul; `kiisla om üle aia karada 
 nnõ, pia om kõtust `kaonuʔ Vas U; keɫ naba karaś s arʔ (kes naba 
raske tööga paigast ära tõstis), toolõ `pań ti pata kõtu pääle Se Kos 
2. hüplema, tantsima setot‿tiiä äit‿`tań dsmist, nimäk‿`kargasõʔ Vas; 
setok‿`kargasõʔ, iks neĺ li ja viiś  tüḱ kü summah Vas; ma oĺ li hähih, 

`kargam(m)a
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kindsuʔ umman‿nii `haigõk‿karatõh Vas Pul; ku mi sääl kupidsa 
pääl viiekese `kaŕ ksi tsõõrih Se Kos; kirmassih te ti sääne suuŕ  
p  r, sinnäs‿`sisse kõrro karati Se; vanast karati `ümbre`ts  ri, 
a mis not‿tetäss, hõlmah ja hõlmah Se; no om pokań  kaiak‿ku 
noorõk‿`kargasõʔ Se; `öüd´si man teḱ et‿tuld ja `laulkõ, `ümbre tulõ 
karakõk‿ka Se Kos; võõrassimä uma la s päält sanna tarrõ pite k   
`ümbret‿`ts  ri karaś s Se Kos; m  k‿kõrro `kaŕ ksiʔ, katõgese vastat-
side Se 3. pagema mille lää es `kargama, oĺ l süüd ka v  l säläh Se 

`karglõm(m)a karõldaʔ `karglõss karõĺ  hüplema, karglema ku 
mak‿`kostkit‿tuĺ li, siss mak‿küḱ iti `maahha, siss pinikene karõĺ  
`ümbre muʔ Rõu V; pini oĺ l rõõmuss, `pillõli üless ja karõĺ  Rõu; 
ü s `karglõmine ja pillakaaŕ  k iḱ  aig Vas; räüsäsado, t   nigu kiv-
vega ań d, hopõń  nakaś s `karglõma Vas Pus; hiń g `karglõss luiõ 
otsah ja `ütless eläʔ, eläʔ Vas Pul; t   märä kimbõĺ  ja karõĺ  Vas 
Pul| Vrd `kargõllõma

`karguss `kargusõ `kargust (setu) tants `kargusõ oĺ livaʔ, karati kolmõ-
gese, nellägese, viiegese, `tü riguk‿`kaŕ ksiʔ Se 

`kargõllõma `kargõllaʔ `kargõllõss `kargõli hüplema, karglema hõhv 
kabla otsah `kargõllõss, seeniss ku toḱ i maast `vällä kangutass Vas 
Pul| Vrd `karglõma

kari1 kaŕ a `kaŕ ja kari karitshainost tei ma kaŕ a man vihmavaŕ o Rõu 
V; imä ni tütäŕ  taĺ lidi Suĺ tsil `kaŕ ja Rõu V; võhlul olõ õiv‿`viĺ jä, 
kadõl `kaŕ ja Rõu V; s ss oĺ li map‿päivilde kaŕ ahn Rõu; ka s ja 
kolm kaŕ ust  ks oĺ l kaŕ a man Vas Pus; koh kari, sääl katsk, koh 
tõbrass, sääl tõbi Vas Pus; kiŕ riv kari, lakõ väli, tark kaŕ a `kaits-
ja? - kirätäheʔ, papõŕ , lukõi Vas Pul; ü s lammass `määhhäss, 
k iḱ  kari `kaehhass?- [kiriku]opõtaija ja kogoduss Vas Pul; esä 
`rintet‿t   nurmõ kaŕ a `kävvüʔ Vas Pul; siss om `ilda piń ni `s  täʔ, 
ku susi kaŕ ah om Vas Pul; päält `kümne piimälehmä  ja `peeń kene 
kari (väiksemad loomad) oĺ l v  l pääle Vas Pul; ku aidah `leibä, 
s ss laudah `kaŕ ja Se Kos; perem  ś s ai edimätse õdagu kaŕ a kodo 
Se Kos; ma oĺ li katõsa `aaś takka vana, ku kaŕ ah alosti `ḱ avvuʔ Se 
Kos; vanast `ḱ auti `mõtsu piteh kaŕ agaʔ Se Kos; vanast k iḱ  kari 
käve külä ütte Se Kos; ku [lehm] kaŕ ast `maahha jääss, siss tõõsõ 
hummogu om [perenaine] varahhappa hoolõh Se; kaŕ alatsõm‿mõõdi 
umma `vaŕ jo, ku viiś  jalatäüt sai, oĺ l vaia kari kodo aiaʔ Se;`kaŕ ja 
ka [ma] lä si, söögikene oĺ l mul iks `paprõga `karmanigah Se Kos  

kari2 kari kaŕ ri riidekoi pänülit koŕ atass karrõ jaoss, pänü-
lit karip‿`peĺ gäseʔ Rõu H; ku pänilä haina lõhn om, siss kar-

`karglõm(m)a
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rõ kaṕ pi lää äiʔ Se; kariʔ omman‿n  , kes `rõivalõ ja villalõ 
ajavam‿mulgus‿`sisse Se; lööväk‿karis‿`sisse, `lõikasõ villaʔ arʔ Se 
Kos 

karistam(m)a karistaʔ karistass kariś t 1. nuhtlema; karistama 
ütte last karistass, tõõnõ tege vi̬i̬l paŕõmbahe Vas; `poiskõsõ 
`lä sit‿`taplõma, siss ega imä peś s umma, k iḱ  karisti umma Vas 
Pul 2. keelama, manitsema aŕ stik‿karistasõk‿k gõ, et kasinahe 
`s  mä piät Vas 

karits/hain kortsleht karitshain um ka roho hain, t  st tetäss t  d, roho 
t  d Rõu V; karitshainost tei ma kaŕ a man vihmavaŕ o Rõu V 

kark kargu `karku kark täl oĺ lij‿jalav‿vigalitseʔ, nok‿ḱ au `karkõgaʔ Se 
Kos

karm karmu `karmu ving t   hüdse karm võ t `mõistusõ pääst ärʔ 
Rõu; egä öie tuĺ l päävalu la sil t   karmugaʔ Vas Pul;  ku ras v 
pliidiravva pääle  silgahhass, t   aja `karmu Vas Pul; a maʔ 
oĺ li niguk‿`k  ĺ ja ü skõrd t   karmugaʔ Vas; sanna ust tohe es 
kiń nip‿`pandaʔ, et vahest and `karmu Vas

`karmań  vt `karmań n
`karmanik `karmaniga `karmanikka tasku kua (poig) mere `v  rde 

sõi , t  l oĺ lik‿kań õbi teräʔ `karmanigah Se Kos; [ta] võ t kań õbi 
teräk‿`karmanigast ja visaś s patulõ (vanakuradile) Se Kos; `kaŕ ja 
ka [ma] lä si, söögikene oĺ l mul iks `paprõga `karmanigah Se Kos 

`karmań n ̀ karmań ni ~ ̀ karma  ni  ~ ̀ karmań   ̀ karmani ̀ karmanit  tas-
ku ̀ karmanih oĺ l verrev p    ja vilä ̀ pääkeseʔ Rõu V; kulõk‿`Kaaŕli, 
käsi panõk‿`karma  ni, ma eit‿tahav‿`v  ra mehe kätt Vas; vanast 
oĺ lik‿`karmani uuriʔ, uuŕ  oĺ l ke iga veś ti `karmanih Vas Pus; kua 
tuĺ l seṕ ile, t  l oĺ l viinaputõĺ  `karmanih Vas Pul; Väŕ di `süägi 
eik‿kannup‿`paĺ li käś sigak‿`kostkim‿ minnäʔ, ku muud olõ õs, s ss 
vai savikivi pań d `karma  ni Vas Pus; kus‿sullõ raha vaia om, papa 
anna aiʔ, võtam‿muk‿`karmań nist Vas 

kaŕ p kaŕ bi `kaŕ pi karp, kaanega kast(ike) siss ku tä `märku ań d, 
kopahhu , siss  sirgukõnõ võ t tõmmaś s nokagak‿kaŕ bist  nnõlehe 
`vällä (jutt endisaegsest laadaennustajast) Rõu V;  nigu haŕ okõsõ 
kaŕ p oĺ l t   sannakõnõ Vas Pul; mul `v  rüseh om maś sina kaŕ p 
Vas; seo om hüä kaŕ p külʔ, rä i kaŕ p Vas Pul

karranõ karradsõ karrast plekine, plekist tehtud pilaḱ  esi oĺ l karranõ, 
jalg oĺ l puinõ Vas Pus; noʔ ommaʔ jo karradsõ nüś siguʔ Vas; veli 
pań d raha karratsõhe `t  si ja vei `keldrehe Vas Pul; mul oĺ l raha 
karratsõh toosih Vas; vanast olõ õs näet karrast anomat Vas Pul; 

karranõ
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t   oĺ l vasinõ vai karranõ truba Se;  sugunga oĺ l sääne nigu kar-
ranõ Se Kos; aholaud `pań ti ette, karranõ Se

kars karsa `karsa jääkirme, jäide kars tulõ õir‿raputamisega `maahha 
Rõu V; ku vihm vai likõ um, siss t   iä jääss puiõ `küĺ ge, t   um 
kars Vas Pul 

karsah ~ karsahn jääkirmega kaetud, jäitega kup‿puuʔ ummak‿karsahn, 
s ss ossav‿`vaaldusõ ligi maad Rõu V; kup‿puuk‿karsah ollõv, siss 
saa hüä vilä suvi Vas 

karsatama karsataʔ karsatass karsa  jäätama, jääkoorikuga kattuma 
hummogu om maa karsatõt, puuʔ ommam‿m nikõrd nigu kõrisass 
inne, nii ummak‿karsatõduʔ Vas 

`kaŕ sma `kaŕ siʔ kaŕ s `karsõ kaŕ si kraasima villaʔ ommav‿`väiga hal-
vastõ kaŕ siduʔ Se| Vrd `kaaŕssma, `kaaś ma

kartok vt kardok 
`kartoĺ  `kartoli `kartolit kartul ütek‿`kartoli ummat‿taĺ viguʔ Rõu; 

varahhitsõk‿`kartoli ummap‿`pehmer‿`riiviʔ Rõu; kuivak‿`kartoli 
oĺ liʔ vanast himmus  ḱ  Rõu; latsõn‿nutsudi `kartoldõ päält sooś ti 
ärʔ Rõu; oodõnvaĺ t om varahhinõ `kartoli soŕ t Vas Pus| Vrd kar-
dohk, kardok

`kartoli- kartuli- s ss oĺ l täl ummõlussmaś sin pant `umma `kartoli 
`hauda (kartulikoopasse) Rõu V; `kartolimaa um mõts siol  siuru-
 sauru k iḱ  läbi tuhń ituʔ  Rõu V| Vrd kardoka-

kaŕ uss kaŕ usõ kaŕ ust karjane, karjus kaŕ ussil um ka rassõ põĺ v 
Rõu; pini oĺ l siss kaŕ uss sääl mõtsahn man Rõu; kut‿`tioline 
t  l ja kaŕ uss kaŕ ahn, s ss pereʔ eläss Rõu V; võih, eläjäm‿ 
muk‿`kapstih, koh kaŕ uss? Vas Pul; m  k‿kaŕ usõl‿`lä sir‿Rogosi 
kaŕ ustõgat‿`taplõma Vas Pul; ka s ja kolm kaŕ ust  ks oĺ l kaŕ a 
man Vas Pus; marupini oĺ l purnu kaŕust Vas; t   sa hüä kaŕ uss, 
kiä iks lauldaʔ ilosahe mõist Se Kos; perem  ś s üteĺ  rebäsele: 
määness sa kaŕ uss olt, ku hannõ olõ õiʔ Se Kos; vanam  ś s üteĺ : 
oo, hu o m  ĺ , hu o k  ĺ , säänest kaŕ ust mat‿`tihka aik‿kodogi 
viiäʔ, `sääntsele kaŕ ussõllõ olõ õis‿süvväki midä `andaʔ Se Kos;  
tõõsõk‿kaŕ usõ oĺ lik‿kaŕ ah kõrrast, päivilde Se 

kaŕ usõkõnõ dem < kaŕ uss ma oĺ li nigu m ni kaŕ usõkõnõ sääl [pruut-
neitsite] `vaihhõl, mugu kumardi Se Pe

karv karva `karva 1. karv ku lehmäl sita paadiv‿virdsagap‿päält arʔ 
havvusõʔ, s ss tulõva k gõ karvaga `maahha Rõu V; `juuda sitta 
pi sitedi lehmäle `kukrohe `karvu `sisse, t   oĺ l kuŕ a silmä `vas-
ta Rõu; susi karva hiit, a `m  do hiidä äiʔ Rõu V; ilma jumala 

kars
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`tiidmäldäʔ ei olõss `hiusõ `karvgik‿kõrbõnuʔ Vas; [ma] esit‿tei 
lehmä karvust höörüdi munakõsõ, üteldi karvamuna Vas Pus; 
olõtuuś tiga kõrvati ars‿suuŕ  karv [tapetud seal] Vas U; piät `tiid-
mä, ku sa liisna kavva piät [lamba nahka parkimisvedelikus], siss 
lask karva `maalõ Se; ku [me seal] karvat‿tulidsõ `v  ga võ iʔ, 
siss sai liha veteĺ  Se 2. värv(us) räś tik, taa sääne illuss joonikanõ 
om, `musta ja säänest hõpõ `karva Rõu; rääǵ  um sääne paks ja 
mää `karva Rõu V; t   siń nin es `pl  kü es lääm‿määnestki muud 
`karva Vas Pul; päält kaiaʔ `iäle ni karvalõ ni `suurusõlõ, k gõlõ 
uma hopõń  Vas Pul 

karvakõnõ dem < karv m ni harv karvakõnõ oĺ l ń ao pääl Rõu
karvaline karvalise karvalist värviline seest  siiruline  viiruline, päält 

kulla karvaline? - sipuĺ  Vas Pul
karva/muna lehma karvadest valmistatud mängupall ku ma la s oĺ li, 

siss olõ õs kuḿ mi`pallõ, esit‿tei lehmä karvust höörüdi munakõsõ, 
üteldi karvamuna, langaga te ti üle, `t  gal‿ latsõʔ mäń geʔ Vas 
Pus

karvanõ karvadsõ karvast karvane hopõń  oĺ l karvanõ kup‿puĺ st Rõu 
V; t  l oĺ lis‿soetäheʔ, p  ĺ  suud oĺ l karvanõ, p  ĺ  suud oĺ l ille 
Rõu V; küünäŕ  karvast, piotäüś  paĺ ast?- sannaviht Vas Pul; vanast 
oĺ li iks inemisek‿ka vaest karvadsõʔ Vas Pul

karva/päält täpselt karvapäält om mu hopõń  Vas; oĺ l ka m  h‿Haĺ l, 
karvapäält Vas

karõluu : rebäne k   lauĺ : kõrõluu, karõluu, kari s   `kaldõh, 
esim‿mäń gi mäe pääl Se Kos 

kas 1. küsisõna kas taa piim sul k iḱ  ärk‿kuluvass Rõu; läḱ e no 
naĺ ass `kaema, kas la s võĺ ss vai k nõlass `õigust Vas Pul; sõta 
k iḱ  s   täüś , kas mat‿tohi sinnäm‿minnäʔ Vas; kas sa vai mia 
taht teiʔ, Poĺ la inäp ussaiast `jalga `vällä es t  ʔ Vas Pul; kas 
naaj‿jaɫakõsõ veidüj‿joosnuʔ ommaʔ Vas; kas suɫɫõ ü sindä olõ 
õiv‿viländ setä tarõkõist Se Kos; imä murõh , et kas seo n na no 
`jäässki rippa Se Kos; kas sa ar olt jo `mõsknu `hindä Se Kos 
2. alternatiivselt kas (see) või (teine) mul um t   ü s k iḱ , kas 
li sik‿`kitväʔ vai sań dil‿`laitvaʔ Rõu V; kamma te ti kas `hernist 
vai uest Vas Pul; täl olõ õik‿kohegi minnäʔ, s ss võ t kas odava-
gi aamõdikõsõ Vas; iisitsil um kas `kaartõ all koh pesä vai um 
kaś tikõnõ (pesakast) pant üless Vas Pus

kasa kasa abikaasa (mees) ku [lapsed] eit‿tulõ ülest, ma v   iks `k   sli 
`pallo paɫama, kutsu kasa `kaema Se Kos; tuĺ li  ks sa üläga üteh 

kasa
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ja kasaga üteh `kaɫdu, üläl umma iks ka `uhkõ umadsõʔ, kasal 
suurõs‿sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) Se Kos 

kaśah vaat, ennäe kaś ah koh mustakõisi pesä om Vas; kaś ah 
`piń tsläset‿tuĺ lip‿pääle Vas; kaś ah koh tädi om Vas 

kaset kaseti  kasetit  ajaleht mak‿kai kasetidõ pääl, sääl olõ õs `rahval 
`otsa (laulupeost) Se 

kasima kaś siʔ kasi kasõ 1. kasima, puhtaks tegema; (ära) koristama  
askunik nulgahn, ask kasimadaʔ Rõu; kas t   hüä om tõõsõ sit-
ta kaś siʔ Vas; uma `rõipõ kasõs‿soeʔ iks ärʔ, jätä äs m  k‿kaś siʔ 
Vas; `Maaŕ a käve ka s p  ĺ  nädälit `luidsakõsõga ravi s ja 
kasõ timmä Se Kos; [ta] tuĺ l kodo, siss naaś s jälp‿`p  li vällä 
kasima,`kanga `p  li Se 2. vilja koristama teil kaar kasimallaʔ 
Vas; pääle jaanipävä teḱ k kaara, kasimise `aigu aja es `p  rüstki 
`vällä Vas; ku `põɫdu kasiʔ, ku `rõuku kodu nakav‿vidämä, s ss 
om k iḱ  kotuss `hiiri täüś  Vas; tõukasimise `aigu tiä `k  li Vas 
Pul 3. (ära) minema kasi `ussõ Rõu V

kasinahe vähe; napilt vaest teil om kasinahe, mat‿t   mano Vas; 
aŕ stik‿karistasõk‿k gõ, et kasinahe `s  mä piät Vas; ka s `versta 
saa kasinahe Suurõkõŕdsi mano Vas 

kask vt kasuk
ḱ ask vt käsk 
`ḱ aś kma vt `käś kmä
kaś s kaś si `kaś si kass mia `kaś si `rohkõp ilestät, t  d `korgõppa tiä 

hanna nõst Rõu; sa olõ õik‿kaś silõgi imä, siss olt sa mu mehele imä 
Vas; kaś si `hambaʔ ommav‿`väega vaivaj‿ja valusaʔ Vas;  t  l min-
nev ei eläjä ja ‿hobõsõ edesi, kiä `kassõ tapp Vas Pul; kiä hobõst 
pidä, t   ̀ tapku uik‿`kaś si Vas; kae, suuŕ  hahk kaś s pakõ ̀ v  rüsest 
Vas; suuŕ   sirk linnaś s ja nigu kaś s `õkva`vah e, t   oĺ l kakk Vas 
Pus; vihmakaś s inne `vihma laul, nigu kaś s r  ḱ  Vas Pus; `kassõ 
kopsati `maahha ja lõiguti niisama tüḱ ä ja `pań ti vähile [söödaks] 
Vas; kiä `kassõ hoit, t   hoit hobõst kah Vas; lasits um sääne illoś s, 
`vaɫgõkõnõ, t   um kaś si   st Se Kov; kaś s om kõva `tappaʔ, kaś sil 
eil‿lää niipia hiń g ̀ vällä Se; ku vanast oĺ l rassõ`jalgnõ naań õ, s ss 
imä üteĺ  jo: `lasku ui `kaś si läbi `jalgu Se V  

kaś si/`ku̬u̬rma laste mänguasi: kassimärss pedäjä põsusõʔ, nuist 
[ma] tei kaś si`k  rmit koi: ka s säänest poolõtoĺ lilist niist ̀ võeti, 
hüäp‿piḱ äʔ, siss [ma] pań ni `riś ti ja `naksi nii koŕvi`m  du ku-
dama, t   `vinnü laḱ ka nigu lõõtspiĺ l, n   oĺ lik‿kaś si`k  rmaʔ 
Vas Pus

kaśah
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kaśsikõnõ dem < kaś s `väikeist kaś sikõist mak‿külk‿kahidsi Rõu;  meil 
niideti maś sinaga `haina, kaś sikõnõ seehn, oĺ lij‿jalaʔ arʔ niidedü 
alt Rõu V; kaś sikõnõ tii‿iʔ hellügiʔ Vas 

kaś sin kasina kasinat vähene, vilets; napp`Ka ril oĺ l silmänäge-
mine ka kaś sin Vas Pul; no verst iks tulõ, kaś sin verst timä maja 
mano Vas  

kaś si/piń k endisaegne lihtne magamisase määness t   säń g oĺ l vanast, 
kutsuti kaś sipiń k Se -poig kassipoeg kaś si`poiga kutsuti tsii su 
Vas; s ss oĺ l kaś sipoig õigõv‿vanakõnõ, ku `paeda mõiś t Vas Pul; 
mul kannu õis‿süä kaś si`poigõ uputaʔ Se 

kassuv kasuva kasuvat 1. kasvaja imäl oĺ l kassuv, a es aja hallu Vas 
Pul 2. nahapõletik: roos t   must saĺ v om hüä külk‿kasuvalõ Rõu 

kaś t kaś ti `kaś ti 1. kaanega laudkast (hrl riiete või vilja hoidmiseks) 
`põrsa oĺ lip‿puuriga ratastõ pääl, puuŕ  oĺ l ̀ korgõp ku kaś t Rõu; näil 
oĺ l tarõh kaś t, kaś tih `rõivaʔ Vas Pul; `rõivakaś t oĺ l `rõivast tühi, 
oĺ l situt  nnõ `kaś ti Vas; `mõŕ sakaś t oĺ l, `mõŕ sa `andõʔ maha õs 
sinnäk‿`kaś ti ̀ sisseginaʔ Vas;`mõŕ sa imä pań d sõira kaś ti pääle, ko-
silanõ tulõ iks ̀ mõŕ salõ ̀ perrä Se; kutsuti ̀ mõŕ sa kiŕ st vai kaś t, kaś t 
`pań ti ra tihe Se 2. laegas, karp ku m  l‿lännüs‿sinnär‿rahaluḿ bi 
mano, vaest saanum‿m nõ kaś titävve `kuɫda Vas; om t   kaś t iks 
ś aal t  h tarõh nulgah, `kiäki putu ka as Vas 3. istmealune (vedru-
vankris) velel oĺ lik‿kaś tiga vedrutroś kaʔ Vas  

kaś tikõnõ dem < kaś t nõgõsist aiaveerest [ma] `löüdse latsõ, oĺ l 
kaś tikõsõga nõgõsihn Rõu; iisitsil um kas `kaartõ all koh pesä vai 
um kaś tikõnõ (pesakast) pant üless Vas Pus; [me] pań nik‿kaś tikõsõ 
tävve, siss anna õs loppudaʔ es helähhütäʔ Se  

`kastma `kastaʔ kast kaś t kasta tainast sõtkuma või segama ku ma `lei-
bä kaś ti, siss hikõ linnaś s üle näo Rõu VR; ma ̀ õkva leevä`kastmise 
lõpõdi Rõu V; inne `naata as `saia `kastmagiʔ, ku sepp kohetusõ 
`käümä pań d Vas Pul; leib um iks `kastaʔ rassõ, ku  ä suuŕ  um Vas 
Pul; karaś k kastõti ärn‿nii piimä `sisse Vas U; käś siga kastõti leib 
Vas; katõgese [me] kaś ti iks `kõrdapiteh arʔ, sai `leibki kõrraline 
Se Kos; `hapnõ piimä `sisse `kastõh saik‿ka hüäp‿pliiniʔ Se

kaś t/troś ka vedruvanker kaś ttroś kal oĺ liʔ iks vedroʔ all, kaś ttroś kal oĺ l 
uma neĺ li `vetro all, sääl sõidan‿nigu hällü pääl Vas Pul

kastõʔ `kastõ kastõht kaste m  v‿`väüdä iks hummogu `kastõgan‿`niitäʔ 
Vas Pul

`kastõ/hain kastehein ma tei `kastõhainust vihakõsõ, köüdi kimbukõis-
tõ Vas T 

`kastõ/hain

Võru sõnaraamat.indd   195Võru sõnaraamat.indd   195 9/22/2011   9:36:49 PM9/22/2011   9:36:49 PM



196

kasu kasu kassu ~ kasu 1. tulu; kasu kiä kahju `peĺ gäss, t   kassu 
kas‿saa ai Rõu; taast kirotusõst olõ õit‿`tolmu ka kassu Vas; olõ 
õim‿midägi mul taast pujast kasu, naaś õ võim om üle Vas; `kaih-
ho teḱ k hinele inäp ku kassu Vas Pul 2. kehakasv `väikene poiś s 
madala kasugaʔ Vas| Vrd kasv 3. puu noor oksa- või ladvajätk 
`väegah‿hüä rohi um, ku tõrv ja mesi ja makõ ras v ja makõ 
või ja kuusõ kasuʔ ja rüä orass kokku keedetäss Rõu; pedäjä 
kasup‿pandasõp‿pudõlahe, viin pääle Vas Pul; pedäjä kasu om 
edimält `pistü üleväh Vas Pus; ku pedäjä kasu nakass `l  ka mi-
nemä, s ss oĺ l parass aig `kesvä tetäʔ Vas Pus  

kasu/imä kasuema [ma] pidi iks kasuimäle `puhtõt‿tah ja k iḱ  Vas Pul
kasuk kasuga kasukat ~ kask `kaska `kaskat kasukas ku tahe-

ti tu mõhhõpass `villu, siss `pań ti v  l siniki vi mano ja mähi-
ti jälk‿`kaskanahaga kusõpo t kiń niʔ Rõu V; lummõ nakaś s 
`käändmä ku kasuga `käüssest Rõu; jüribä and lammass säŕ gi, 
`mihklibä kasuga Rõu;  `pań ti `lamba sita `sisse t   kusõpo t, 
vana kasugatüḱ k köüdeti pääle, s ss oĺ l timä läḿ mi ja hapaś s 
Rõu V; imä mugu käü, kasuk `olgapite säläh Vas; kolmõlõ 
s sarõlõ ummõldi `rõivagak‿kask Vas; kae ku lammass püä ärʔ 
siss vill tulõ `lambakõsõl nigu kask säläst `maahha Vas U; te ti 
edimäne `rõivaga kask, ka ikask Vas; läpe es inäp mak‿ka t  d 
`Kaaŕli ̀ kaskat ̀ o sit‿ tälle Vas Pul; nika saiś  t   kasuk aidah tala 
pääl Vas; O e võtt mu nii ilostõ `hõlma, ma nii ilosa `kaska krae 
v   Vas Pus; ku vihmanõ ilm oĺ l, `aeti ärmäk `kaskalõ pääle Se 
Kos; kask `peĺ gäss jo `hämme Se Kos; kask oĺ l v  rä iga päält 
kiń nik‿köüdet, ärmäk oĺ l pääl Se Kos

kasuma kassuʔ ~ kasudaʔ kasuss `kaś vi kasvama `maalõ sitta es 
pandaʔ, külveti ̀ tuhka, vili inäp es kasuʔ Rõu V; täüś  ̀ kuugak‿külvet 
hernek‿kasuss kõdrinõ Rõu H; maa um jämme vihmagak‿koorigu 
pääle `võtnuʔ, ku `vahtsõlt arn‿`nestüss, s ss um loomõl `jou-
du kassuʔ Rõu V; läḿ mind saa, s ss um k gõ paŕ õmb kasumine 
egal aś al Rõu V; muk‿kasumiseh (kasvupõlves) te ti meil linnu 
`vei kese Vas U; t  l (lellel) oĺ l nii `poiskõsõh r  ś  `põlvõ kasunuʔ 
Vas U; taa kasu uis‿suurõss Vas; latsõʔ ikkõh kasusõʔ, vanaʔ `oih-
kih eläseʔ Vas Pul; vaś k oĺ l `terve suvõ mõtsah, `kaś vi jo suurõss 
ärp‿pia Vas; poig `kaś vi suurõss, oĺ l kuŕa `süämegaʔ Vas; suid-
sutarõh ma iks `kaś vi üless v  l Vas; pilakit [ma]`näie külh, noh 
jala pääl kasunu puu oĺ l Vas Pus; n   tuliossa omma näet n  ʔ, 
ku om `pistü kasunu oss, sääne nigu tõõnõ lad    kasunuʔ ja t   
om s ss ossass Vas Pus; kahruvavvarnit um `väega `harva, a 

kasu
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nimät‿`tahtva `rohkõp t  ̀ v  ri piteh kassuʔ Vas Pus; koolitarõ maa 
pääl olnul‿luḿ p, sääl kasunut‿tarnaʔ Vas; kohe kaasigõk‿kusõsõʔ, 
sinnäk‿`kapstak‿kasusõʔ (rhvl) Vas; kiń nik‿kasunu jäŕ v Vas; linaga 
utat maad ja `hernega `väega utõtass maad, naka ai midä kasu-
ma Se Sa; `lambakõsõk‿kasuma ja u õkõsõ `urbuma ku neo urbaʔ 
`urbunuʔ ja kasunuʔ (palmipuudepüha kombestikust) Se Kos; ka s 
last `kaś vi ülest, a paṕ il olõ õs näid kirotõt ja riś tit `hindä pääle Se 
Kos; ku sõń nikut ei olõʔ, midägi eik‿kasuʔ Se Kos

kasu/poig  kasupoeg timä om kasupujah sääl Vas Pul
kasv kasvu `kasvu kehakasv `hiinlase oĺ lim‿madalat `kasvu rahvass 

Vas U| Vrd kasu
kasvatama kasvataʔ kasvatass kasva  1. põllukultuure, taimi viljele-

ma; loomi pidama mak‿kasvadi ü skõrd po ikõsõn küŕvitsiid Rõu 
V; imäkań õp kasvatass `s  mnit Vas Pus; hüä n  ŕ  hobõnõ oĺ l 
esäl kasvatõt Vas; olut ma näi külk‿kuiss te ti, linnasõk‿kasvatõdi 
vai kesväk‿kasvatõdi ärʔ Vas; piḱ ält s ss  siku kasvataʔ oĺ l Vas; 
rüäk‿kasvatõdi ärʔ, te ti linnasõʔ Se; kasvatagõs‿seo põrss ark‿katõ 
kuu vana Se Kos; [ma] kasvadip‿`põrssa katõ kuu vana Se Kos;  
tulõ iks eś s umaʔ hanik‿kasvataʔ Se; ruttu `jäeti kań õbikasvatamine 
`maalõ Se; sügüse oĺ l `maaŕapaast, jäll oĺ lij‿jo `vahtsõ uguritsa 
aiah kasvatõduʔ Se Kos 2. laste eest hoolitsema, neid õpetama 
ja suunama `tütrepujakõnõ, kedä ma latsõst saanik‿kasvadi, tulõ 
õik‿`kaemagi minno Vas; esä kasva  n  p‿pujas‿suurõst Se Kos; 
t  d  ks olõ õs et latsõj‿jäteti tuulõlõ tougadaʔ ja ilmalõ kasvataʔ 
Se Kos; s ss võõdõti võõrassimä, t   meid kasva  Se Pop 3. suu-
rendama õdagunõ s  ḱ  kasvatass kõttu Rõu H

`kaś vi vt kasuma
katai kadaja kadajat kadakas kadajal ummas‿`sääntsej‿jumaʔ seehn 

Rõu; kadajit `raoti mahaʔ Rõu; [surnule]`ümbrek‿ kirstu kaasõ 
rań di `pań ti palohkavaŕ sist vai kadaja ossõst vanik Rõu V; katai 
läügähhäss, `t  ga palotat maja ka arʔ Vas; meil oĺ l iks inäm-
büste kadajit Vas; ku murd muul puul, siss kadajal kah, katai iks 
madalap ku muup‿puuʔ Vas Pus; kadaja `andva lihalõ hää mau 
Vas; ütek‿kadajamaŕ a oĺ lik‿keväjält, `ümbre juunikuu Se Kos; 
kadajamaŕ ost sai ka `väiga hüä taaŕ  Se Kos; `tõrdohe te ti taarilõ 
olist siɫd, kel olõ õs `oĺ gi, t   tõi kadajaossaʔ Se; kadaja maik om 
`väega hüä  [lihasuitsutamisel] Se Kov

katalka katalka katalkat vaalikaigas, -puu vanutamise katalka oĺ l 
paĺ lo laemb, `triiḱ mise katalka oĺ l nigu höörik puu Se

katalka
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kat́i/kask riidega kaetud kasukas te ti edimäne ̀ rõivaga kask, ka ikask, 
ka i`kaskat olõ õs meil `kelgiʔ Vas 

`katla `katla katald suur pada, katel imä hii   pań niga `katlast `r  -
ga `vällä Rõu; meil oĺ l `vahtsõnõ `katla, a perä lä s alt ärʔ Rõu; 
`põŕ ssiid tuĺ l (sündis) ku `lü skiid `katlahe Rõu V; mul `hernek‿-
`katlah keiʔ Vas; Olgal oĺ l kohonamma pant `katlatäüś  `piimä Vas 
Pul; muʔ vanaesä Kuusõkannu s  st ollõv löüt ̀ kulda ̀ katlagaʔ Vas 
U; timä võ t t   liha kiieh `katlast Vas; koogugak‿`kääń ti t   `kat-
la `vällä säält a oluń gist, no a oluń gih keedeti Vas;`katlap‿`pań ti 
uja `v  rde kivve pääle Se; pliidi seeh oĺ l `katla Se; `katla `pań ti 
orrõ pääle, tuli te ti ala, vakatäüś  `kaaru `pań ti `katlahe Se; ü s 
oĺ l `katla, tõõnõ oĺ l pań g kań nipuu otsah Se 

`katlakõnõ dem < `katla seo oĺ l mul liohn, seo `katlakõnõ, no saa 
arm‿`mõskaʔ Rõu 

`katma kattaʔ katt ka t kata 1. pealt või väljastpoolt katma, peale lao-
tama mak‿ka i `kapstaloomak‿kiń niʔ Rõu V; ü s haud katt k gõ 
Rõu; umakülä poisiʔ ma it‿timä `s  hhu, üte sineli pań ni alaʔ, 
tõõsõ ka ip‿pääle Vas; `Mih li oĺ l napu katust `katmah Vas Pul;  
ku paŕ ts pesä päält ärl‿lätt, siss katt pesä kiń niʔ Vas; `rohkõp jä-
mehhembä [puud], n   `raoti kütüsess, `pań ti maad, katõti siss 
t   `turba `maaga arʔ ja siss `pań ti n   kütüsep‿palama Vas U; 
n  k‿`kuukõsõ oĺ lih‿hüä katust kattaʔ Se; poisal oĺ l ärmäk kattaʔ 
Se Kos; latsõʔ, `katkõt‿t  h‿`höste‿kiń niʔ, t   olgõs‿säń güh Se Kos; 
ku vanast naistõrahvass `k  li, s ss `pań ti liniḱ , katõti pääle, uma 
liń k Se; no katõtass lastast katuss Se 2. rõivastega varustama suuŕ  
pereʔ oĺ l kattaʔ Vas 

`kat́ri/päiv kadripäev: 25. november `ka ripääväss pidi olõma joʔ 
naistõlõ ̀ rõivalina arr‿rabaduʔ Vas Pus; ̀ ka ripääväss pidiʔ olõma 
linam‿ maś sindõduʔ ja rabat niipaĺ lo et `saiõ jo naaś õk‿`keträmä 
naadaʔ Vas 

kat́s katõ kattõ kaks rüäʔ `laś ti põrmadu pääle `maahha nii kattõ 
`h  lahe, siss katõ vai kolmõ koodiga `l  di taḱ tihn Rõu; meil 
oĺ lik‿katõkõrra (kahekordsed, topelt) `aknaʔ Rõu; `rohkõp meile 
es tuvvaʔ ku ka s räimekeist Vas T; `tõisi moonamehi ka oĺ l, ka s 
tüḱ kü vai kolm Vas Pus; kellä katõ `aigu sak ‿koolõdõ Vas Pul; 
ka s `näütäset ‿tuɫd, neĺ li `sää vä asõnd ja ü s `hiitäss magama? 
- pini vai  siga Vas Pul; ka s orrõtäüt `vaɫgiid kannu? - `hambaʔ 
Vas Pul; ka s lammast kaŕ ast ark‿`kaonuʔ Vas; `väŕ dli pääle kes 
`tahtsõ, m ni katõ jala pilla ai Vas; katõl eim‿massam‿mineḱ  sinnäʔ 

kat́i/kask
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Vas; egäü s siss vei, kiä muna, kiä ka s  sassonahe Se Kos; nä-
däli ka s olt (oled) ärʔ, ni jalt‿tahat `sanna Se Kos; sai s ss t  l 
näi sikol ka s last, ü s tütäŕ , tõõnõ poig Se Kos; ka s kikkakõist 
üle mäe `taplõsõ, saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? - siĺ mäʔ Se Kos; 
vanast` ań ti  ks `rinda latsõlõ katõni `aaś tagani Se; `ritku om 
katõsuguma  si, `mustõ `ritku ni `vaɫgiid Se 

`katsa vt kadsa, katõsa   
`katsakeś ke kaheksakesi nii lätt inemise sugu nõrgass, et kana munna 

veerütäsek‿`katsakeś ke Vas 
`katsass `katsada `katsadat kaheksas [ma olen] katõsakümmend säid-

se, `katsass pääl Se
katsatam(m)a katsataʔ katsatass katsa  kätsatama ku ḱ ago katsatam-

ma nakaś s, s ss te ti `kesvä Vas Pus; tulõ ü s aig, kuna ḱ ago kuu-
gahtass ja katsatass kah, ka-ka-kah, nii tege Vas Pus 

kat́si kaks, kahekaupa `mõtlõn‿neĺ litõi·ś skümme last [sünnitasin] ja 
k iḱ  oĺ liʔ ü si, es olõk‿ka si kah Vas; no om k igil ü si lehmä-
keisi ja ka si (üks lehm ja kaks) Se Kos; ü s uma külä inemine 
opaś s `la si, taɫɫa piteh käve, koolimaia olõ õs, päivi ka si (kaks 
päeva) kua p  l oĺ l k  ĺ  Se Kos; ka si pä si andass poodih `lei-
bä Se; inne  surap‿pań ni loomka pääle ̀ v  ri pite k iḱ  ka si muna 
`maahha Se 

kat́sigõʔ pl ka sikidõ ka sikiid kaksikud ka sikiid küll um siihn olnuʔ, 
a koĺ mikiid olõ õik‿kuulnuʔ Rõu V; mul s sarapuja `tütrel oĺ lik‿ka 
ka sigõʔ, ka sigõ latsõʔ, poig ja tütäŕ  Vas 

kat́sildõ kahtpidi; kahelt poolt vaheliti t   om ka sildõ umanõ, 
riś tesätütäŕ  ni lellätütäŕ  Se; ku olõ õs hainadsõ olõʔ `väegaʔ, oĺ l 
hüä rüǵ ä, s ss te ti ü sildek‿`kuukõsõʔ, panda es ka sildõ vai nii 
`vaelidõ Se Kos 

kat́si/pooli 1. kahel pool `vindläisi oĺ l ka sipooli ku meri Vas Pul; Sa-
viujal oĺ lik‿ka sipooli `h  nõʔ Vas 2. kahelt poolt`tioline oĺ l piń gi 
pääle köüdet kiń niʔ ja `peś jäʔ mano, s ss ka sipooli nakat `andma 
vitsa`kimpagaʔ Vas Pul;  `hammõ [ma]`umbli ka sipooli kokko ja 
`oĺ lgi `vaĺ miss Se; ka sipooli [ma] riibi kokko haina `vaalu Se 
-vahetel kahe (inimese) vahel tütäŕ  ku s Liine, siss veis‿`sanna 
minno ka sivahetel Vas Pul

katsk kadsu `katsku katk koh kari, sääl katsk, koh tõbrass, sääl tõbi 
Vas Pus; ega katsk käü‿ik‿`kanda piteh, katsk käü rahvast piteh Vas 
Pus; ku murd muil puil, s ss katsk ka kadajil (nii suured kui väi-
kesed saavad õnnetusest osa) Vas Pus  

katsk
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`kat́skiʔ 1. katki, puruks lä s eederiputõĺ  `ka skiʔ, t   haiś  kavva 
`aigu Rõu V; `pehme `oh jaʔ tsaek‿`ka skiʔ eläjile Rõu; `poiskõnõ 
lei lumõmäädsäga `aknõ `ka skiʔ Vas; `akna kruu  oĺ l `ka ski 
Vas;  sigurit te ti iks meil kah, puhastõdi arʔ, lõiguti `ka skiʔ ja 
`pań ti `ahjo Vas K; `varbahain ń appa `vaihhõl hõõruti `ka skiʔ, 
siss `pań ti `varba `vaihhõlõ Vas Pus; ma tei klaasi helmekesek 

‿`ka skiʔ Vas Pus; iä kõrrõtuss om `ohkõnõ, kup‿pääle `saistat, siss 
lätt `ka skik‿ku munak  ŕ  Vas Pul; hiiŕ  `hambiid küüsü üiv‿`võɫgo, 
ku taht nii ko i `ka ski ürä Se 2. murdunud täl oĺ l jaɫg `ka skiʔ, 
aŕ st pań d jala la ti Rõu; Mauri poisil jalakõnõ koɫmõst `ka skiʔ 
Vas; `kaeti, et käsi `ka ski ei olõʔ, põrotõt om Se   

kat́s/kümmend katõ`kümne kattõkümmet kakskümmend  ka s-
kümmend `aaś takka [ma] oĺ li vana, katõ`kümne `aaś tanõ 
Rõu; katõl`kümnel edimätsel ajastagal oĺ l lühüt taĺ v Rõu V; 
katõ`kümne `paasmaline suga Vas; lä s s ss mehe˛esä sügü-
se Peliko va ka skümmend `versta hainamaa pääle `hainu 
`t  ma Se Kos; mehe˛esä pań d kuuma kiŕ bidsä reḱ ke `hindäl-
le `põĺ vi aɫa, kooń t‿tiä Peliko va lätt ka skümmend `versta, 
siss täl om põlvõʔ all `lämmäʔ Se Kos; m  ‿`Maaŕ alõ sai tima-
hava ka skümmend paɫɫa t  d `s  pi Se Kos -sada kakssada 
rikkap‿pań nik‿k iḱ  sada ja ka ssada teenarit uma au peräst 
Vas; muni ań d sada `ruublit pridanat, muni ka s kolsata v  l Se 
-tõi·ś s/kümme kaksteist mõtsa seeh om m ni ka stõi·ś skümme 
`järve Vas Pul; ka stõi·ś skümme kätt t   vikah  suuŕ  Vas Pus; 
`põrgohe om ka stõi·ś skümme reṕ i `lauda `alla minnäʔ Se; a me-
rest tuĺ l katõtõi·ś s`kümne `pääga patt `vällä Se Kos; päält kellä 
katõtõi·ś s`kümne `üĺ ti et om pühi    Se; kell ka stõi·ś skümme 
`  se, siss ommaki vanas‿sitaʔ jalal Se Kos 

kattõ vt `kaoma, ka s
katuss katusõ katust 1. katus tuli om katusõhn Rõu; sau lä s kua ka-

tussõst `vällä Rõu; laut, taĺ l ja kõlguss n   oĺ li k iḱ  üte katusõ 
all  Rõu V; loḱ ialonõ oĺ l katusõga ütte Vas; mis t   kistutamine 
inäp avitass, kut‿tuli jok‿katussõst väläh (nähtaval) Vas Pul; säidse 
hoonõht oĺ l üte katusõ all Vas Pul; ̀ piḱ ne nigu verrev ku sigakõnõ 
j  ś k üle aida katusõ Vas Pus; k nõldi et nimäʔ ollõv katusõ ot-
sast `vaɫgillõ tuld näüdänüʔ Vas; no katõtass lastast katuss Se; 
imäl oĺ l `väikene majakõnõ, t  l oĺ l lavvunõ katuss Se; kut‿tapõti 
ärt‿ siga, siss süä hiideti katusõ pääle Se Kos 2. maja, hoone ka-
tusõ alt lasta aiʔ jüväldä arm‿minnäʔ Vas Pus

`kat́skiʔ
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katusõ- katuse- katusõ lastu oĺ lit‿tuli`kaĺ liʔ Rõu V; [ta] tuĺ l siiä ʔ 
hähkäten et katusõ plaadiʔ (eterniit) ummas‿saiaʔ Rõu; katusõ 
`oĺ gi te ti Se 

katõgese kahekesi n  k‿ka käveʔ maŕ ah, katõgese imägak‿`koŕ ssiʔ Vas; 
`oinat‿`taplik‿katõgese Vas; katõgese [me] kaś ti iks `kõrdapiteh 
arʔ, sai `leibki kõrraline Se Kos; katõgese saa põkadaʔ, s ss lätt 
häll kõvastõ Se; m  k‿kõrro `kaŕ ksiʔ, katõgese vastatside Se    

katõgeś ke ~ katõkeś ke kahekesi katõge  ke velidseʔ,  üte v  rä-
 igak‿kiń nik‿köüdedüʔ? - aia`saiba paaŕ  Vas Pul; t   `eĺ li naa-
ś õ gak‿katõgeś ke Vas; üle `veś ki taḿ mi lännük‿krań ts`kaaluga 
soek‿katõkeś ke Vas; m  ʔ olõ tarõh katõkeś ke nigu tuḿ miʔ, kumb 
kummalõgi ei saa s nna `lausuʔ Vas T; rüä põimu `aigo katõkeś ke 
laulimi ja lelotimi Se 

katõsa `katsa `katsat kaheksa katõsa tarro om Se; ma oĺ li katõsa 
`aaś takka vana, ku kaŕ ah alosti `ḱ avvuʔ Se Kos

katõsa/kümmend kaheksakümmend `hospodikõnõ, [ma olen] katõ-
sakümmend säidse Se; võõrassimä kaʔ oĺ l katõsakümmend üte-
sä `aaś taga vana Se -tõi·ś s/kümme  kaheksateist palajak‿`koeti 
ja püksiʔ, n   oĺ li jämehhebäʔ, kas `katsatõi·ś s`kümne ja 
katõ`kümne `paasmalitse `suagaʔ Vas Pus; ü s `tü rik `k  li, oĺ l 
katõsatõi·ś skümme `aaś takka vana Se 

`kaudu (mingist paigast) läbi [ma] võ i lehmä käe`perrä ja lä si 
`mõtsupite küĺ li `kaudu `Pihkvahe Rõu; ma hausõ et kas t  p‿-
Petseri `kaudu lä siʔ, et joba  jot‿täüś  olõdõʔ Vas

`kaugu kaua t   vaim saisa õs ̀ kaugu Vas Pul; imä tiiś , ku ̀ kaugu tiä 
t  d [kuse] po ti a o pääl pidi Vas Pul| Vrd kavva

`kauguss kauaks arv‿varastõdi puṕ p, es saa kuḱ ki (kuigi) `kauguss 
Rõu; läḱ ev‿veeget‿ siapää Kalmatõlõ arʔ, ku `kauguss jääss, s ss 
T ń niss nakass nurisamma Rõu; ku vasigõ sünnütüss jääss `kau-
guss, s ss vasik läppüss ärʔ Rõu V; jummaĺ  jumalakõnõ, jättü 
üim‿minno ka `kauguss [elama] Vas

`kaugõl kaugel kuningass um`kaugõl, jummaĺ  `korgõhn Rõu V; mul 
m  ś s oĺ l `kaugõl hainal Se Kov 

`kaugõlõ kaugele varsakõnõ um vaest `kaugõlõ lännüʔ Vas Pus; päävä-
kene olõ õs v  l nõsnuʔ, kuk‿kari oĺ l jop‿paɫa maad kotost `kaugõlõ 
aet Se Kos 

`kaugõmbalt kaugemalt sugulanõ om nigu `kaugõmbalt, umanõ t   
om nigu lähemäne `väegaʔ Vas Pul 

`ḱ auma vt `käümä 

`ḱ auma
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kaup kauba `kaupa kaup(lemine) no `t  mik‿kaup arʔ Rõu V; t   eś sing 
võisõ tullan‿nii et, kaubavidäjäʔ võ ik‿`kaupa arʔ Rõu V; haŕ okõsõ 
kävek‿kotoh kaubagaʔ Vas 

`kauplõma kaubõldaʔ ̀ kauplõss kaubõĺ  1. teenistusse palkama sulasõʔ, 
`tü rigu ja kaŕ usõʔ, mia palgalise oĺ lik‿kaubõlduʔ, nuid `üĺ ti et 
oŕ aʔ Vas Pul 2. kahevahel olema k gõ mu süä kaubõĺ  sisehn Rõu 

kaup/mi̬i̬ś s kaupmees Petseri liinah k gõ rikkap kaupm  ś s oĺ l 
mut‿tsõdsõ Vas Pul; poig lei kaupmehess Vas; ü s kaupmi ̬i̬ś s - juu  
oĺ l, t   oĺ l ka Meieŕ  Vas 

kausikõnõ dem < kauś s sań dilõ ̀ ań ti iks puhass vili, t   kausikõsõ täüś  
`viĺ jä Vas Pul; s  ḱ  oĺ l kausikõsõga põrmadu pääl Vas Pul

kauś s kausi `kauś si toidunõu, kauss kausin oĺ l liha ja praadi `kartoliʔ 
Rõu; seo kauś s tulõ arm‿`mõskaʔ Vas; ma pań ni `kiisla kausiga 
`ahjo Vas U; täl `koŕ ju noid `kaussõ m ni neĺ li viiś kümmend tüḱ kü 
Vas; eas‿siss vanast `kauś si olõki is Vas;`uhkõp‿`puhtõp‿`peetiʔ, 
ku määne kauś s nõrgahti, t   jälp‿`pań ti täüś  kõrragaʔ Vas; [ma] 
mehe˛esäga `eĺ li ja ütest kausist sei Se Kos 

ḱ auss vt käüss
kavali̬i̬·ŕ  kavalee·ri ̀ kaval  ·ri austaja, kavaler ü s kavali̬i̬·ŕ  kah oĺ l, kes 

minno `tahtsõ Vas 
kavaluss kavalusõ kavaluist kavalus ku inemisel olõss kahru joud, 

rebäse kavaluss jaj‿jänese jalaʔ Rõu; t  l om kavaluist viländ Se 
kavva kaua mak‿kavva inäp ei eläʔ Rõu; lä s eederiputõĺ  `ka skiʔ, t   

haiś  kavva `aigu Rõu V; sa elät kavva, s ss t  t paĺ lo pattu kah 
Vas Pul; mak‿kae, kavva sa siin perem  st mäń git Vas; piät `tiidmä, 
kui sa liisna kavva piät (lamba nahka parkimisvedelikus), siss lask 
karva `maalõ Se; `sääntsek‿kiriväʔ [herne] n   k   is `pehmehe, 
n  t‿`tahtsõ kavvak‿kivväʔ Se; ku saŕ  küll oĺ l hüä, a ̀ väegak‿kavva 
tuĺ l Se Kos; kiä saa ja `laotass, t  l olõ õim‿midägi tiid ku kavva 
Se; minkperäst lellänaań õ sa võit kavva elläʔ Se; [ta] lei iks, puŕ oh 
`pääga olõ õik‿kavva art‿ sibahhutaʔ Se Sa; terät‿tougati nukka, 
nik‿kavva koonip‿`peś ti riih ärʔ, siss visati Se Kos| Vrd `kaugu

kavvakõsõ kuigi kaua tsõõrih ka olõ õs kavvakõsõ Se 
kavvaĺ  kavala kavalat kaval `Kaimaŕ  om sääne kavvaĺ  ja sala Vas Pul
kavvamba kauem külmä `v  ga pant taaŕ  saiś   kavvamba `väŕ ski Se 

Kos; kundsalda sukk pidä kavvamba Se
kavvass kui kaua siis ma võ i taa pluusõkõsõ `säĺ gä, et kavvass 

mat‿tedä hoia Vas Pul; timäl oĺ l suu  muta täüś , kavvass tiä elänüʔ 
Vas Pul; kavvass tiä (jäär) naid `laḿ bit takah kań atass Vas; inne 

kaup

Võru sõnaraamat.indd   202Võru sõnaraamat.indd   202 9/22/2011   9:36:50 PM9/22/2011   9:36:50 PM



203

kirstu ̀ sisse ̀ laskmist ̀ amtõdi k   pań giga havvast vett ̀ vällä, kav-
vass sa `amtat Se  

`kavvõ kaugele kuniga tütäŕ  lä s maduga `kavvõ üle järve Se Kr
kavvõdah vt kavvõndah
kavvõdahe vt kavvõndahe 
kavvõh ~ kavvõn kaugel olõki is kavvõn, tahn kaŕalauda `lähkühn oĺ l 

Rõu V; sinnäk‿ka [on] kavvõh `kävvüʔ Vas; hainamaa oĺ l kavvõh, 
sinnäp‿`pań ti suurõk‿ku aʔ Se

kavvõline kavvõlitse kavvõlist kauge taa om kavvõline küläli-
ne, `taalõ `olkõ iks hüä s  ḱ  ni j  ḱ  Vas; m  k‿kotoh olõ õs 
kavvõli  si hainamaid Se Kos; sugulanõ iks [ma] olõ ` suutkõsõ, a 
`väegak‿kavvõline Se

kavvõmb kauem neoʔ inemisev‿võisi ellät‿taa`aolitse t   peräst, 
naav‿võisi elläʔ mitu tõistkümme `aaś taga kavvõmb Vas U 

kavvõmbahe kaugemale Mõla puś si `  tustõ ḱ au puś s, a kavvõmbahe 
ḱ au uiʔ Se; lä si aoʔ `tõistõ, lä sij‿jo latsõk‿kohe kavvõmbahe Se

kavvõmbakõistõ kaugemale eih‿ haaru rõivast kavvõmbakõistõ, hä-
behhüse jääväv‿`vällä Se L

kavvõmbast kaugemalt ku ma la s oĺ li, siss määnestki `püüdlit siin 
tetä äs v  l, siss sai nigu kavvõmbast Vas U

kavvõmbide kauem `salp  ·trega hoiuss liha kavvõmbide Vas U
kavvõn  vt kavvõh  
kavvõndah ~ kavvõdah kaugel `keldre olõ õs kavvõdah Rõu; kaŕ amaa 

om kavvõndah kah Rõu; noil ommak‿kodok‿k igil kavvõndah Vas
kavvõndahe ~ kavvõdahe kaugele ku ma tagasi tuĺ li, siss pini j  ś k 

kavvõdahe `vasta Rõu;  järvehn oĺ lin‿nii suurõl‿`lainõ, et lainõʔ 
visaś s kalaʔ kavvõdahe maa pääle Rõu; esädsek‿kaś sik‿kah kav-
võdahe `küĺ li kääväʔ Rõu; susi `t  ralt s  , kavvõndahe `kargass 
Vas; Poĺ lakõnõ haaŕ d ̀ vaś kal n nast, es lasõk‿kavvõndahe minnäʔ 
Vas Pul; [visates] teräl‿lä sik‿kavvõndahe, agana jäiʔ `hindäle lä-
hebäle Se

kavvõndast kaugelt taa om kavvõndast, taa sõit Võrolõ Vas; ̀ mõtlõk‿ka 
ku kavvõndast üle t   mäe hii  miiniga t   Iĺ jä pühäse Se Kos 

kavvõst kaugelt kavvõst sai ̀ t  duss noid ̀ hainu sälägaʔ, t   oĺ l tulinõ 
vaiv Rõu S; timä oĺ l kavvõst peri, saa as `arvo, mis `nüsmine um 
(mis see sõna tähendab) Vas 

kebet́sk ~ kebet́ski kebe ski kebe skit kangapool, kääv  soloknahe 
[ma] pań ni kebe ski, seto keeli om kebe sk Se; kebe ski eś s [ma] 
tei, puinõ kebe ski oĺ l, suuŕ  haŕ gi täüś  oĺ l kebe skit Se 

kebet́sk ~ kebet́ski
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kedäss vt kiä
keediʔ pl ̀ k  te ̀ k  te setu naise kaelaehe: kaelaketid keediʔ oĺ lip‿ piḱ äʔ, 

`k  te oĺ l `p  rtüisi ja `p  rmäldäʔ Se Kos 
keedüss keedüse keedüst ühe keedu jagu t   keedüss [odrateri] kahriti 

arʔ `huhmrõh, s ss sõgluti arʔ, s ss `naati jalʔ `huhmrõh `surbma 
Vas Pul

keeleʔ pl `k  li `k  li lõkspüünis velepoig teḱ k lavvudsõk‿keeleʔ Se; 
velepoig teḱ k keeleʔ, haŕ oʔ lä sik‿`k  li Se; teil om klõḱ s, a meil 
kutsutasõk‿keeleʔ Se 

keelekene dem < k  ĺ  kõne(võime) imä ru sakohe `maahha sadanuʔ, 
elovaim v  l man, a keelekene kiń niʔ Vas; näet jumalakõnõ, kui om 
keelekene kiń niʔ (ei tule sõna meelde) Vas Pul  

keerahhutma keerahhutaʔ keerahhut keerahhu  kord või paar keeru-
tama pini täni  ja vauǵ , j  ś k jalk‿keerahhu , teḱ k vau vau vau 
Rõu V; mak‿kat‿taha `tandsu keerahhutaʔ Vas;`vei kese `miń ti ni 
keerahhudõdi `väega vei o Se  

keerahtum(m)a keerahtudaʔ keerahtuss keerahtu keerduma vet 
` siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte riś ti `küĺ ge, haaŕ d t   paṕ i 
`mäń tli kiń niʔ Se Kos 

keerakullõ kerge sammuga, virgalt timä es olõh‿`haigõ es midägiʔ, oĺ l 
v  l kotohn käünük‿keerakullõ Rõu 

keeri `k  rdme keerind  keder [ta] lä s kao salvõ pääle `häidit `k  rdmä, 
ni sattõ keeri `kaivo Se 

keeruss keerusõ keerust kokkukeeratud osa, keere ku [ma] päternit koi, 
siss tei lina keerusõʔ, sääne keeruss pidi olõma, et nõgla siĺ mäle 
lä s `perrä Se

keerotam(m)a keerotaʔ keerotass keero   keerutama; korduvalt kee-
rama ma iks keeruda, niidä iks hainak‿`kaari Rõu V; ka s `sirdust 
[ma] võ i, `latvu piten pań ni kokku s ss `naksi keerutamma t  d 
köüdet Rõu; `lamba sooligu vooliti `hästep‿`p  nüss, keerutõdi 
`k  rdu, te ti kõõluss `villu vakkuʔ Rõu V; k iḱ  jämmek‿kablat‿te ti 
 sango pääle, häiehtedi ja keerotõdi keeross arʔ Vas Pul; [ma] 
häiehti linaʔ ärʔ nigu villaʔ, vinnüdik‿kõiḱ  piḱ kä ärʔ, s ss `naksi 
keerutama Vas; linak‿keerutõdi ärʔ, sääne hank oĺ l Se Kos

keeruline keerulidse keerulist keerde omav, keeruga t   sua`köütmise 
nii  `võeti kolmõ keeruline Vas Pus 

keerutõllõma keerutõllaʔ keerutõllõss keerutõlli pidevalt keerutama 
hopõń  näet väläh keerutõllõss sääl `ossõ `vaihhõl Vas Pul; kuŕ g 
keerutõlli ś aal pesä `ümbre ja t  stsaani es tulõki inäp Vas Pus 

kedäss
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keerähhütmä keerähhütäʔ keerähhüt keerähhü  korraks end keerama 
ku käänätüse pääl keerähhü  inne t   [vankri] perä, nii kõrraga 
[ma] sattõ ra tist maha Se 

keesev vt kesiv
kehi/`kiäki mitte keegi kehi kedägi olõ õiʔ ś aal tarõh Se; kelless om 

poisal linanõ ṕ uks vai hamõh, kehi`kelgi ei olõʔ, k igil ostõt Se 
kehv kehvä `kehvä ~ kehvä kehvä kehvät vilets, nõrk; vaene, varatu 

nii võhl, et `äń gä eis‿sań dilõ suutäüt egak‿kehväle koorikut Rõu H; 
`k ń di ma inäp ei jõvvaʔ, jõud um kehvä Rõu 

kehväne kehvätse kehväst viletsavõitu m  ś s ka oĺ l sääne kehväne, t   
ka jovva õs määnest `paɫka võttaʔ Se 

`keisri `keisri ` keisrit keiser, tsaar no üldäss m  k‿`keisrit et juu  om 
Vas; inne vana ̀ keisri ̀ aigu käves‿sań dikõsõk‿ko t säläh Vas; ̀ keis-
ri jalp‿`peĺ gäss umma ello, t  l om k gõ m  k `jõhvõgaʔ asõmõ 
kottal Vas Pul

`keisri/kusi/`kuklanõ -`kuklasõ -`kuklast liik sipelgaid `keisri-
kusi`kuklasõʔ, n  ʔ ummaʔ vannu puiõ seeh, `määnüp‿puuʔ, mis 
ummaʔ Vas Pus; `keisrikusi`kuklasõʔ ummak‿kah pruumikaʔ nigu 
mõtsakusi`kuklasõʔ Vas Pus; a üte ummav‿`väega suurõʔ, nuid ütel-
däss `keisri kusi`kuklasõʔ Vas Pus 

`keldre `keldre `keldret kelder `keldre ust ei võiv‿vallalõ pitäʔ Rõu 
V; veli pań d raha karratsõhe `t  si ja vei `keldrehe Vas Pul; 
not‿tulõ `keldrehe ega `aaś taga vesi Vas Pul; `keldre oĺ l all ja 
päälik pääl, m nõl es olõk‿`keldret Vas; kuḿ midu `keldre Vas; 
kerä   h, haro takah, keś kpaigah hiire`keldre? - kaś s Vas Pul; 
n  s‿s ahavvaʔ oĺ lin‿nigu maai·lma `keldres‿suurõʔ Vas; tütäŕ  
pań d kulla `keldrehe, et siiä äit‿tiiä `ü skinäʔ [tulla] Vas Pul; ubi-
na oĺ lik‿`keldreh Vas U 

kell kellä `kellä 1. (numbrilauaga) kell vai no määnest `kellä oĺ l ta-
lohn, siss oĺ l kikass kelläss ja agu herändäjäss Rõu V; poig hii  
`käegaʔ, lää es t  d `kellä `o sma Vas Pul; map‿pań ni külk‿kellä 
tsärisämmä Vas Pus; ku `kellä olõ õs, siss [ma] võ i kua  pä si 
`vällä, siss kopudi t  d alomaist k  rt pite Se Kos 2. kellaaeg 
kell kolm [ta] `k  li Rõu V; suɫanõ `käändnük‿kellä ette, ülnü 
et keɫɫ saa jo koɫm Vas; kellä katõ `aigu sak ‿koolõdõ Vas Pul; 
õgvõnda ilosahe kell ärʔ (sea kellaaeg õigeks) jap‿panõk‿`käümä 
Vas; kelläss koɫmõss om puś s Võrol Vas; nüüd makat kelläni ̀ küm-
neni Vas; `leibü iks `peeti ahoh `keĺ li pite Se Kos; ḱ au uit‿`t  hhü 
m  t‿`tunnõ pite, tulõ õik‿kodo`keĺ li pite (rhvl) Se Kos; nüüd 

kell
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`maatass kuvvõni kelläni ärʔ Se 3. kuljus; aisakell; kirikukell egä 
`p  ĺ bä oĺ l kellä helü kuk‿kosilasõs‿sõidik‿Kunnu`kolka Vas; kas 
ilmak‿keĺ lildä siss `määntse koś aʔ, kelläk‿ka iks oĺ liʔ Se; iɫɫoś s 
oĺ l külʔ ku hobõstõgak‿`keĺ liga sõidõti Se Ts; ku sajaʔ oĺ liʔ, siss 
oĺ l suuŕ  keɫɫ ja `ümbre kaala kelläh‿ hobõsõl, suuŕ  keɫɫ oĺ l köüdet 
`vehmre `küĺ ge Se; kuk‿`k  ĺ jat `naatass `v  mä, s ss `keĺ li põrotõ-
dass nii, et k iḱ  järisess Se; k iḱ  järisess, kuk‿`keĺ liga `l  di Se  

kelle, kelless vt kes, kiä 
kellä/arv kellaaeg näil om iks kelläarv, ku nan‿nakkasõk‿kokku minemä 

(bussiootajatest) Vas Pul -toŕ n kellatorn ma kellätoŕ nih uma `pää-
ga kanna aiʔ imp `ḱ avvuʔ Se 

kelmeʔ `kelme kelmet 1. õhuke (vahe)nahk, kile s ss ripõń d nigu ń arts 
t   kelmeʔ Vas; ku eläjät tapat, om mao `kelme man ka suuŕ  viĺ l 
Vas 2. silmahaigus: kae oĺ l sääne kõllakanõ `pulbri, t   võ t `kel-
me ärʔ Rõu; paks `vaɫgõ kelmeʔ oĺ l `lambal silmä pääl Rõu V

kelp kelbä `kelpä otsakatus, kelp latsõ `riś tmise vesi visati `vasta pää-
vänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe et `ausa la s saasiʔ Se Kos 

`keĺ pümä ̀ keĺ püdäʔ ̀ keĺ püss ̀ keĺ pü kõhnuma soel um ̀ keĺ pünük‿kihä, 
ei olõs‿sääne nigu pinil um Rõu

kelss kelse õhuke nahk  aŕ st võtt nahakõsõ `maalõ ja `umblõss kelse 
kiń niʔ Se 

keɫt keɫdo `keɫto kuivatatud kala keɫt pandass ka a kardokidõga ütte 
patta `k  mä Se; [sa] hoiaʔ ho  `aaś tak vai ka s, keldoʔ omma siss 
k gõ alalõ Se   

kemmerg kemmergo kemmergot peldik, kemmerg `lõpmada illoś s 
inemine kasunut‿t  st kemmergost `v  tust [lapsest] Vas; timä 
vei latsõ kemmergohe, sääl hüä variss last otsadaʔ Vas Pul; ü s 
`tü rigutüḱ k oĺ l `sündünü latsõ palaja `sisse `mähḱ nüj‿ja kem-
mergohe visanuʔ Vas| Vrd kimmelg 

keṕ ikene dem < keṕ p kest merd keṕ ikene? - kõtu naba Se
keṕ p keṕ i keṕ pi kepp lää eim‿mak‿keṕ ildäk‿kohegiʔ Rõu; mul ei 

olõm‿muud midägiʔ, ku taa keṕ p ja `rõivań ardsuʔ Vas; ma aia 
pääle kopudi keṕ igaʔ ja k ś sidi noid kannu Vas Pul; lell oĺ l kuka 
jalagaʔ, tä keṕ iga käve Vas U; m  l‿lei kumani sa sügüselt, oĺ l 
puinõ ku seo paĺ l ja keṕ ik‿ka käeh Se; hõbõhhõnõ keṕ p, kullanõ 
nupp? - rüä kõŕs Se; kuŕ alõ  ks keṕ pi [ma] kopuda, vihalõ `nuia 
nukuda, tulgu uiʔ üteh (rhvl) Se

`kepsu `lü̬ü̬mä  kepslema imä lätt   h ikkõh, latsõt‿takah `tań dsih? - 
lammass lätt   h `määgih, voonat‿takah `kepsu lüvveh Vas Pul

kelle, kelless
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kerd vt kere2, keri
kere1 kere kerre inimese või looma keha keskosa tubli oĺ l k igildõ tub-

li, kere poolõst ja `t  kass ja tark Vas Pus
kere2 kere kerd ~ keri keri kerd  riist lõnga kerimiseks ja kanga kääri-

miseks: keha lang piät kere pääle ajama Vas; voḱ i`taolinõ kerepiń k 
oĺ l, kohe n  k‿keri `pań ti `sisse, t   jalaga siss sõkuti Vas Pus; ma 
vannudi `rõiva arʔ, tõõnõ kere `rõiva kere pääle Se; oĺ lip‿`puidsõ 
keriʔ, `aeti sinnäl‿lang pääle ja `naati kangast kudama Se; munõ-
voori oĺ l määne kolm neli kerd, piost saa õiv‿vitäʔ `langa Se 

kere3 vt kerimä
kere/piń k keripink voḱ i`taolinõ kerepiń k oĺ l, kohe n  k‿keri `pań ti 

`sisse, t   jalaga siss sõkuti Vas Pus 
keress kerese kerest keris [sa] visaku uis‿siss lõunat, ku keress v  l 

kuu mass kütet olõ õiʔ Rõu H; ku [piima]hammass arm‿`murdu 
latsõl, s ss la s visaś s `hamba a o keressehe Rõu V;  siga `pus-
sass läbi vereviide haŕ astõ? - lõunat hiidetäss,  siga um sanna ke-
ress, `lõuna`hiitmine um `pussamine, kiviʔ ummav‿verevä haŕ asõʔ 
Rõu V; [ta] visaś s pań gi vett sanna keressehe ja ussõ tugõsi kiń niʔ 
Vas;  siga `pussass läbi haŕ astõ? - sanna keressehe visatass `lõu-
nu Vas Pul; imä pań d orrõʔ, siss pań d ̀ rõivak‿kerese kottalõ üless, 
kü t `hästek‿kuuma sanna Vas;  siga `pussõ läbi haŕ astõ? - san-
nah läbi kerese lastass lõõnaht Se; noorik vei sanna kerese pääle 
pań d `kindaʔ Se Kos  

`keŕ ge `keŕ ge `keŕ get 1. kaalult kerge härm om `keŕge, t   tulõ `ossõ 
päält `maahha Rõu V; `köühhe lumi oĺ l, pehmekene ja `keŕ ge 
Rõu V; m  ʔ maaʔ ommak‿ka `sääntses‿samadsõ `keŕ ge (kohe-
vad, mitte tihked) vai liiva ruusa maaʔ Vas U 2. vähest vaeva 
ja pingutust nõudev, lihtne, hõlpus mul um põrmadu `mõskmine 
niisama `keŕ ge nigu voona jaɫg `õkva tõmmadaʔ Rõu V; `keŕge 
`keŕ kümä kut‿ sia Maali pruń ts Rõu; ku tagumatsõp‿puusa luuʔ 
ummal‿lajaʔ, siss um sünnütüss `keŕ ge Rõu V; a mant minemä olõ 
õih‿hädä `keŕ ge Vas; päävä `ko silt uma t   art‿t  t, s ss iks om 
`keŕ gep Vas; `riip samine oĺ l iks `keŕ gep ku rukka `pandmine Vas; 
kas s a `aigu `keŕge oĺ l, vere j  ʔ joosiʔ ja silmä v  ʔ Vas; k iḱ  
`Tsiistrikülä latsõl‿läävät‿taa puś sigaʔ, no‿m iks `keŕ ge `käümine 
Vas Pul; nüüd om k igildõ `keŕ gep elläʔ Se 3. pingutuseta toimuv, 
nobe ku siiäj‿jo palo sai, siss [ma] kai et jo `keŕ gep om hiń gädäʔ 
Vas Pus; nii `võrksa ja `keŕ ge (kergejalgne), astuss nigu n  ŕ  in-
emine Vas 4. ergas, mittesügav mu imä oĺ l `keŕ gebä unõgaʔ Vas  

`keŕ ge

Võru sõnaraamat.indd   207Võru sõnaraamat.indd   207 9/22/2011   9:36:51 PM9/22/2011   9:36:51 PM



208

`keŕ gehe kergesti, vaevata saa õis‿sullõ ka midäginäk‿ `keŕ gehe Vas; 
m nõl saa `väegak‿ `keŕ gehe t   `k  lmine Vas Pul; selle sa elät 
vanass, sa iks noorõh `keŕ gehe `eĺ liʔ Vas Pul

`keŕ ge/meeleline kergemeelne mak‿ka kai t  d immä, t   oĺ l ka sääne 
`keŕ gemeeleline Se

`keŕ geppä lihtsamalt tiä iks om `Maaŕ a, a `üĺ ti `keŕ geppä et Mań ni 
Se Kos

kergo kergo kergot kolme jalaga väike pink, järi Jaań  ̀ istõ kergo pääle, 
laś k pää `aɫɫa, nii oĺ l hiń g lännüʔ Vas; ü s saiś  üleväh kergo pääl 
ja saŕ aś s Vas Pul

kergokõnõ dem < kergo oĺ l kergokõnõ `väikokõnõ Vas R
keŕ gähhütmä keŕ gähhütäʔ keŕ gähhüt keŕ gähhü  pisut kergitama ma 

keŕ gähhüti taad suk‿`kraami, taa om jo `väega rassõ Vas 
`keŕ güss `keŕ güse `keŕ güst  kergus olõ õs `keŕ güse peräst, viisuʔ oĺ liʔ 

umat‿tettüʔ Vas Pul
keŕ gütellemä keŕ gütelläʔ keŕ gütelless keŕ gütelli pidevalt kergita-

ma, püsti upitama päiv pääväst jäät jovvõtupass, kiä minno sääl 
keŕ gütelless Vas

keŕ gütämä keŕ gütäʔ keŕ gütäss  keŕ gü  kergitama a no kes minno (voo-
dihaiget) Saviujah keŕ gütänüʔ Vas Pul

keri vt kere2, kerimä
kerigu- kiriku-  ś oo om mu keriguklei  Vas; nika ku inäp säń güst `väl-

lä saa õs, nika imä     k gõ kerigurahvast (kirikulisi) Vas; ku 
pääväkäänäng oĺ l, siss oĺ l ka kerigu päiv Se; timä lauĺ  ka kerigu 
`rahva seeh nigu kumisi Se 

kerik kerigo kerikot ~ keŕ k `keŕ ko `keŕ kot 1. pühakoda, kirik ma või 
[kiriku]opõtaja jutu ka ark‿k nõldaʔ, mis kerikoh kuuluss Rõu 
V;  keŕ k om pisukõsõ maad edep  l Vas Pul; varahhappa `naati 
`keŕ koh lugõma kah, selle sai `keŕ kost varahhappa kodo Vas; täl 
om `härbäń n sääne niguk‿kerik Vas Pul; lä s esä imäga `keŕ kohe 
minemä Vas; loĺ l saa kerikoh kap‿`pessäʔ Vas Pus; a vanast olõ õs 
kerigu ussõl naid `vetra Se Kos; ku ma kerikohe lää, ma rä ikese 
pähä köüdä Se; ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, 
a `jäĺ gi jättü üiʔ Se; kerikoh pandass `k  ĺ jalõ künneĺ  Se; ni-
kavva koonik‿`keŕkoh oldass, nikavva om haud kaʔ kaibõt Se; 
kerikist kiń giti puhadeĺ nähe, rahvass vei Se 2. jumalateenistus 
mak‿käve `läś kipühä kerikoh Vas; [ma] olõ õis‿saanuk‿küsütüss, 
kas `keŕ kot om Vas Pul; täi kõ̭iḱ  kerigu aig laś k `säŕki piteh Vas; 
`ku ja sünnüss jo lavva aost, edimätse lavva `aigu, ku kerikust 

`keŕ gehe
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kodot‿tuldass `s  mä Se; paasapääväl oĺ l Obinitsah kerik, eesti 
`preestri oĺ l ja vinne `preestri Se 

kerimä keŕ riʔ keri kere kerima, mässima ma vannudi `rõiva arʔ, tõõnõ 
kere `rõiva kere pääle Se; imä tõi iks sälätävve `nii si kodo, kere 
`kerrä ja `kuivi ärʔ Se

keŕk vt kerik
`keŕ kümä `keŕ küdäʔ `keŕ küss `keŕ kü kerkima `keŕge `keŕ kümä kut‿ sia 

Maali pruń ts Rõu
kerä kerä kerrä 1. (lõnga)kera kerä   h, haro takah, keś kpaigah 

hiire`keldre? - kaś s Vas Pul; otsast ku ora,`keś kelt ku kerä, takast 
ku `laṕ ju? - kana Vas Pul; imä tõi iks sälätävve `nii si kodo, kere 
`kerrä ja ̀ kuivi ärʔ, pań d tarõ otsa ala, talvõl vanaimä keräst kudi 
Se 2. kangarull; vorstirõngas Liisolõ sai ka `kistomadar‿rõivass, 
sääl oĺ l `hammõ`rõiva keŕ ri ja ṕ uksi`rõiva keŕ ri Vas; ku [vors-
tid]  `ahjo kuioma `pań ti, siss `aeti pulga `perrä, siss oĺ l hüä 
voŕ stikeŕ ri `vällä võttaʔ Vas Pul

keräh kõveras, keras sa olt iks v  l inemine, olõ õik‿keräh säń güh Vas; 
k iḱ  (ussid) oĺ liva keräh, vanap‿patuʔ Vas

keräkene dem < kerä siidiniidi keräkene, säidse `mulku seeh? - inemi-
se pää Vas  

kes kelle kedä kes (partitiiv langeb kokku kiä-sõnaga) kes virk, t   saa 
saagi Rõu V; pini `kuuluss `haukuv, tiiäk‿kes sääl um Rõu; kelless 
(kelle siis) seo la s om Vas; es saa iks `kostki `nuhku, kes palo-
taja oĺ l Vas;  a no kes minno (voodihaiget) Saviujah keŕ gütänüʔ 
Vas Pul;`väŕ dli pääle kes `tahtsõ, m ni katõ jala pilla ai Vas; ü s 
tütäŕ , kes taa siss koolitamalla jätt Vas; `kuagat‿tigo um t  , kellel 
koda säläh Vas Pus; mamma, kellele kaabi lupadõʔ Vas; kes no 
sünnütäss kotoh Se Kos; kes sinnäl‿`luḿ pi jalp‿paĺ lo ̀ ḱ augiʔ, hädä 
sinnäm‿minnäʔ Se Kos; kes taa koĺ k kuuvalul Se| Vrd kiä

keś e keś e kesse ussi nahk, kest ku `ḱ auti haina man, siss ku `löüti hain-
alosõ keś e, siss `laś ti t  d `savvu latsõlõ Se; timä (uss) aja keväjält 
keś e jätt kohe haina pääle, ku t  d kesse kiä näḱ k, siss k iḱ  haina 
mant `koŕ ssi arʔ Se| Vrd kessev  

kesi k   kett 1. kile, kelme mehel mao kesigi um `ka skiʔ Vas Pul; rasva 
(ploomirasva) kesi hoiõti alalõ, t   kesi `pań ti `ümbre rasva pät-
sele Vas 2. ussi nahk, kest inne `riś tmist piät latsõ siu `k  ga üle 
`pühḱ mä Vas U; ma pöhe ja `vaodi nii silmäkeisi tollõ siu `k  gaʔ 
Vas U; niäʔ (ussid)  jo muidogi nigu kett ajavaʔ Vas U| Vrd kessev

kesiv  ~ keesev kesvä `kesvä oder; odratera sõõru`pla si te ti k gõ 
edimädsess viläss keesev vai `nakrõʔ Rõu H; ku kesväʔ ärʔ oĺ l 

kesiv
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kahrituʔ, siss `pań ti `sõkla (sõela), sõglaga `pań ti v   pääle Rõu; 
vanast oĺ l saŕ vik, `t  ga `käüti üle `keś vi, et hannaʔ `lätvä ärʔ 
keś vil Rõu; kesiv lätt ruttu ̀ vaĺ miss, kaar saa õiʔ Vas Pul; ̀ keś vi iks 
oĺ l ̀ mitmasugutsit, katõ ̀ h  laga, nelä ̀ h  lagaʔ, kuvvõ ̀ h  laga, 
katõ ̀ h õlaga n   oĺ lij‿jämehhebäʔ Vas; olut ma näi külk‿kuiss te ti, 
linnasõk‿kasvatõdi vai kesväk‿kasvatõdi ärʔ Vas; kaŕ aaia kesiv oĺ l, 
vanast ku eläjä aiah oĺ liʔ, siss te ti sinnäk‿kesiv, sinnäk‿kaŕ aaia 
asõmalõ Vas; ku eik‿`kuivaʔ, jääsek‿kesväh‿hannudsõʔ Vas; 
kuk‿kesväʔ oĺ liʔ hannudsõʔ, s ss kahriti, `laś ti hobõsõ truĺ liga üle 
Vas; kesvä u ak lä s silmä laka ala Vas Pus; ku pedäjä kasu nakass 
`l  ka minemä, s ss oĺ l parass aig `kesvä tetäʔ Vas Pus; kaaraʔ ni 
kesväʔ, k iḱ  põimõti  siŕ bigaʔ Vas; röest sai iks magõhhõp taaŕ  ku 
keś vist Se;`k  tõga [ma] lei keś vil hanna arʔ Se 

keśk keset t  inemine pan (pane) keś k s  d ka elämä, eläss ärʔ Vas; 
keś k `järve küünü eiv‿västäŕ  mano kalalõ Vas Pul; kraś sina ano-
makõnõ keś k tarrõ `paĺ li Se Kos| Vrd kest

keśk- keskel olev, kesk- keś k   aig oĺ l, kuu paiś t `lõpmadaʔ Rõu; 
keś kkihä kotust oĺ l v  l jäänüʔ, muido oĺ lip‿palanu luuʔ Rõu R| Vrd 
kest-   

`keś kel  keskel, keskkohas ku `villä tuulutõdi, [terad] mis `keś kel, 
n  l‿lä si magasihe Rõu

`keś kelt keskelt timä om ̀ keś kelt peenükene nigu ̀ piń tslane Rõu; otsast 
ku ora,`keś kelt ku kerä, takast ku `laṕ ju? - kana Vas Pul

`keskiʔ kellegi kedägi (partitiiv langeb kokku `kiäkiʔ-sõnaga) keegi 
veli oĺ l sääredäne m  ś s, t   `haɫva s nna kellegile es `ütleʔ Vas 
Pul; elläi oĺ l sääne olnuʔ, et `sääntse nii kui jõuhõʔ oĺ liva mustaʔ, 
peenikeseʔ, kohe kellelegi lei Se| Vrd `kiäkiʔ

keś k/kottal (ruumiliselt või ajaliselt) keskel, keskkohas rehi oĺ l 
keś kkottal Rõu; tel um nigu ü s kuń n  nnõ sääl keś kkottal Rõu; 
t   oĺ l iks seo valitsusõ `aigu nii mai keś kkottal Rõu -kottalt kes-
kelt, keskkohast land om vesine kotusõkõnõ, veerest iks ohemb, 
keś kkottalt süvemb Vas Pul 

`keś kmäne `keś kmädse ~ `keś kmätse `keś kmäst (ruumiliselt või aja-
liselt) keskel olev, keskmine `keś kmäne ait oĺ l `rõivaait Vas; 
kut‿`taĺ sipühi `keś kmätse pühi [sa] makadõ, s ss makat `aaś taga 
 nnõ k   arʔ Se Kos 

keś k/paik keskkoht võid `pantu `ümbre ja kardoka pud ŕ  keś k`paika 
Rõu; siiäk‿keś k`paika ka tettäv suuŕ  maja Vas; kerä   h, haro takah, 
keś kpaigah hiire`keldre? - kaś s Vas Pul; `k  rma   h, `k  rma ta-

keśk
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kah, hobõnõ vidä keś kpaigah? - (naine tassib kaelkookudega vett) 
Se| Vrd kest- 

kessev ussi nahk, kest mul om hainalosõ kessev tarõ pääl Se| Vrd 
keś e, kesi 

kest keset luhań  oĺ l kest `lauta, `pań ti sinnä õdagu agana `sisse, siss 
`v  di tarõst `paarõgak‿kuumav‿v  ʔ pääle Se; kest merd keṕ ikene? 
- kõtu naba Se| Vrd keś k

kest- kesk- lä simi Uuri pääle kest   `aigu Vas; t   päävanasitt saiś  
kestpaigah Se Kos| Vrd keś k- 

kesvä- 1. odrale omane, odra- kesvä`oɫgõ jak‿kaara`oɫgõ andass 
hobõsilõ Se; saadoriga vaŕ o alt ś aalt võta kesvä`oĺ gi õdagust leh-
mäle ette Se 2. odrajahust tehtud kesvävadsaʔ oĺ liki n  k‿karaś kiʔ 
Se; kesvä `pliine küdseti iks `väega sagõhhõhe Se; kesvä karaś k 
oĺ l hüä krõpõ Se 

kesvä/jahu odrajahu kesvä jahu pud ŕ  oĺ l k gõ Rõu; ku kangast 
lõpõtadass, s ss `keetäss sagõhhõt kesväjahu `putru Rõu V; 
[talgutel] lõunajoss oĺ lik‿kesväjahu ḱ akuʔ Vas Pul; timä `väega 
kesväjahu `putru `tahtsõ Vas; ḱ akka te ti kesvä jahvast vai nisu 
jahvast Vas U; kesvä jahuʔ oĺ lis‿s ss sõgluti, t   jaoss oĺ l harv 
sõg ĺ  Vas; `pań ti veri ja kel oĺ l munnõ `rohkõmp, [need] pań ni 
(panid) m nõ muna kah vi̬i̬l ja pań ni `piimä kah säänest hapund, 
s ss kloṕ iti, `pań ti `su̬u̬la kesvä jahu `sisse ni pań ni pääle ras v ja 
koogik‿küdsämä Vas Ts; karaś k oĺ l kesväjahust Se 

kesä kesä kessä kesa viimäne vili oĺ l kaar, siss jäteti põld kesäss, suvis-
tõpühi ja jaanipäävä `vaihhõl `v  di kesäle sitt Vas; jaanipääväss 
pidi olõma kesä künnet ja truĺ lit Vas Pus

kesähhümä kesähhüdäʔ kesähhüss kesähtü õhu käes seisma ja kuiva-
ma, kesanema ma olõ ärk‿kesähhünüʔ inemine, ma olõ kõva Rõu V 

`ketram(m)a kedradaʔ `ketrass kedraś s ~ `keträmmä  kedrädäʔ 
`keträss kedräś s 1. ketrama mugut‿te ti inne ja kedräti Rõu; 
sääl oĺ  ka s vanna inemist, n  k‿`ke riʔ Rõu V; vanast kedräti 
kistavarrõgaʔ, ku v  l vokkõ es olõʔ Vas Pus; meheveli jäi valla-
maja mano hobõsõgaʔ, mal‿lä si jalaga `villu `ketrama Vas Pul; 
üte `lõunavahe [ma] kaarsõ, tõõsõ `lõunavahe `ke rsi ja ise Vas 
Pul; `ketramise aig oĺ l `küündlepääväniʔ Vas Pus; `ka ripääväss 
pidiʔ olõma linam‿ maś sindõduʔ ja rabat niipaĺ lo et `saiõ jo 
naaś õk‿`keträmä naadaʔ Vas; ku imä kedräś s, la s `istõ kõrval ja 
lugi `väŕ ssi Vas R; villak‿kaaŕsiti, `laś ti `kaaŕssiʔ, a kedrädät‿tuĺ l 
iks esiʔ Vas Pus; lõiḿ  piät olõma keerumb kedräteh Vas U; hulgah-

`ketram(m)a ~ `keträmmä
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na k iḱ  sääl `keträseʔ Se Va; [ma] ketso võ i `üś kä ja lä si `istõlõ, 
üttekokko lä simi, sääl laulimi ja `ke rimi k iḱ     üleväh Se L 
2. vahetpidamata ühest kohast teise liikuma üless `ketrass, üless 
`metrass, lätt `otsa, l   muna? - hummaĺ  Vas Pul 

ketso ketso ketsot  kedervars [sa] võ it uma ketso üteh ja lä sit `istõlõ 
Se 

kett vt kesi
ket́t ke i ke ti kett lehmä ke t um kaĺ g Rõu V; lehmäʔ jäiv‿v  l ke te 

`mõtsa Rõu V; ke t oĺ l uuril peräh, ke iga oĺ l veś ti `karmanih Vas 
Pus; naistõ`rahvil oĺ liʔ uurik‿kaalah, n  ʔ oĺ lik‿kah piḱ ä ke igaʔ 
Vas Pus; `lambak‿ kaḱ ik‿ ke iv‿vallalõ ja pagõsi kodo Se Kov 

kevväi keväjä keväjät kevad katõl`kümnel edimätsel ajastagal oĺ l 
lühüt taĺ v, kevväi tuĺ l `väega `varra Rõu V; illanõ kevväi Vas; 
suurõ neläpävä ja `r  de, k   `kaeti, et määness seo kevväi tulõ 
Se; kapst`maaŕ apäiv om keväjäne praaś nik, `kaetass määne ke-
vväi tulõ Se; suurõneläpävä ja `r  de, ku om `lõunõ tuuĺ , s ss saa 
hüä kevväi ja läḿ mi Se Kos 

keväjä kevadel nigu keväjä om maa külmänüʔ, päiv tulõ, siss `kostuss 
ärʔ Rõu; keväjä sattõ ka lumõ`härmä Vas; egä keväjä om sääl 
`lõpmada vesi Vas; tõõsõ keväjä nakatu Sakotih `põɫdu tegemä 
Vas Pul; nooĺ õ, kiä magasi`aita [vilja sügisel tagasi] veenüʔ oĺ l, 
nooĺ õ keväjä `ań ti `viĺ jä Vas; põrna `perrä `kaeti, et kas keväjä 
saa pa õb lumi vai saa sügüse Se; keväjä püäʔ noorõ `kuugaʔ 
[lambaid] Se Kos 

keväjält kevadel, kevadeti ütek‿ kadajamaŕ a oĺ lik‿keväjält, `ümbre 
juunikuu Se Kos; kunnak‿krogisiʔ keväjält tah luḿ bih Se; otsani 
keväjält olõ õs `vihma Se 

keväjäne keväjätse keväjäst kevadine sügüsene undsõl‿lask läḿ mind, 
keväjäne kütt `külmä Rõu; keväjätset‿t  ʔ meestel oĺ liʔ, me-
hev‿veih‿hako kodo ja sääl `raoti `riita Vas; kapst`maaŕ apäiv om 
keväjäne praaś nik Se; keväjäne iä kõsisass  nnõ Se; sügüsene iä 
rägisäss v  l, a keväjäne iä mugu roṕ st tege Se

kibama kibadaʔ kipa kipitama nok‿ka kipa silmä seehn, timä nigu 
h  rd Rõu 

kibetka kibetka kibetkat üle(s)tõmmatav kate oĺ l sääne kibetka tett r   
pääle, inemise magasis‿sääl sisehn Rõu 

kibisämä kibistäʔ kibisäss kibisi nõrgalt kipitama [mul] kibisäss pää 
tast lagipääst Rõu V; m nikõrd k iḱ  kihä üle k   kibisäss Vas; mul 
kibisäss pää ni kibisäss kihä kah Vas 

ketso
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kibõhhõhe 1. kõvasti, valusalt siss ollõv [nad] kibõhhõhe `pesnüʔ 
noidõ `vitsugaʔ Vas 2. kibedasti, härdalt mere veereh ma iḱ i 
külk‿kibõhhõhe, et kuiss ma kült‿tuĺ li nii uĺ liste Vas 

kid́si1 ki si ki si  ihne, kitsi O e nii uĺ l oĺ l, et `hindälle söögile ka 
ki si oĺ l Se 

kid́si2  ki si ki si kidi, nari kätte lei ki si, [ma] oś ti piiretüst, `t  ga 
määre Rõu; käe jaku `sisse `leie ki si, pini kusi um k gõ paŕ õb 
ki si rohi Vas Pus 

kidsu/kań õp isakanep kidsukań õpi oĺ lis‿`sääntse peenikese nigu  
kulõtanuʔ, n  k‿kidsuti `vällä Rõu 

`kihkund `kihkunna `kihkuǹ da kihelkond Võro maa `kihkunna 
ommak‿ka iks mul pää siseh Vas; üle `Vahtsõliina `kihkunna k gõ 
ilosap matuss om Miś so matuss Vas 

`kihlätse kihlus siss tuĺ l [poiss]`kihlätsegaʔ, siss oĺ l jo hulga ̀ rahvagaʔ 
Se Pod; näil oĺ l säidse `liitret `liikvat üteh `kihlätse `aigu Se Pod 

`kihmama kihmadaʔ `kihmass kihmaś s ahnelt jooma, rüüpama mul 
hüä taarikõnõ, `kihmas‿ sak‿kah Vas Pul; hüä jooja vasik, `terve 
pań gi kihmaś s arʔ Vas 

kihmastuma kihmastudaʔ kihmastuss kihmastu tilgastama suṕ p um 
ärk‿kihmastunuʔ Rõu 

kiholanõ kiholasõ kiholast sääsk; kihulane mul taa jaḱ k um ̀ horkvallaʔ, 
siss eis‿saak‿kihulasõm‿mano Rõu; ku väräv‿vallalõ ummaʔ, sis 
tulõva kihulasõr‿rehe ala, eläjile `säĺ gä Rõu V; meil umman‿ni 
`hirmsa kiholasõʔ, k iḱ  ihu um arp‿pant Rõu V; mudalanõ om iks 
hullõmb ku kiholanõ Vas; taa nii peeń okõnõ lang ku kiholasõ sitt 
Vas Pus; kiholasõn‿naam‿mugu unotasõ ja tinisäseʔ Vas Pul; kiho-
lasõl t   noḱ ikõnõ ka nii peenikene, a purõ halusahe Vas Pul

kiht́ kihi `kih i virn, lade sinnäk‿katõ kihi vahelõ jäi `vaihhõkõnõ, kohe 
`võidsõ inemine `sisse sataʔ Vas Pul; ma pań ni lavvak‿`kih i sinnäʔ 
Vas

kihv kihva `kihva kihv pinil oĺ lik‿kihvaʔ, map‿`peĺ ksi Rõu V
kihvahhama kihvahtaʔ kihvahhass kihvahti kiljatama maḱ ki (minagi) 

vahel kihvahha Vas 
kihvakõnõ dem < kihv| kulunud vikatikonts ü s vana kihvakõnõ oĺ l ja 

tõõnõ oĺ l vi̬i̬l suurõmb noid vannu [vikati] `lastõ Vas Pus 
kihv́t kih ti `kih ti mürk mat‿tõi ro i `kih ti, kih tiga leeväraasakõsõ 

pań ni katusõ ala liṕ ikese pääle Vas| Vrd jõh 
kihä kihä kihhä 1. inimese või looma kere; kehaehitus säält kihä seest 

aja `vällä n  v‿`vihtlaʔ Rõu; soel um `keĺ pünük‿kihä, ei olõs‿sääne 

kihä
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nigu pinil um Rõu; ku külä mullõ külegaʔ, ma `vasta k gõ kihägaʔ 
(kut‿tõõnõ minno `tüünäss, s ss mak‿ka uḿ mi käś si `karma  ni 
panõ õiʔ) Vas Pul; ma`vaiu poolõni kihäni v   `sisse Vas; muk‿kihä 
joht ei olõv‿v  l tasujat saanuʔ Vas; ma oĺ li kihäle paks ni `ń aolõ 
kah Vas Pul; tiä oĺ l kihäle sääne peenelik nigu Loń ni Vas; ku 
timä `päivä peläś s midägiʔ, nii et kihhä piteh lä s (solvas), nii 
oĺ l `  se koolõskõllõmise hädä man Vas; meheimä nigu tiugaś s 
pisu, t   lä s mul `väegak‿kihhä piteh Vas; meheimä üteĺ  üte `pil-
kusõ s na, t   lä s mul kihhä piteh Vas Pul; vanast kaŕ ala sil 
oĺ lip‿piḱ är‿roosaʔ, eläjäk‿kodot‿tuĺ liʔ, s ss k iḱ  `paɫmõk‿kihä 
pääl Se Kos; s ss lehm tuĺ l kuumagak‿kodo, `k  ĺ gi suust väläh, 
nii lõõtsu , tõmmaś s k   kihägaʔ Se Kos 2. eseme keskne osa 
lehmäʔ oĺ lik‿ku ahokihät‿tugõvaʔ Rõu

ki̬i̬  vt kesi
kiibaś k kiibaś ki kiibaś kit (õhukeseks kulunud eseme) konts vika  oĺ l 

kulunu jo periss kiibaś kiss Rõu 
kiids kiidsu `kiidsu  kala: vingerjas kiidsuʔ oĺ liʔ nigu huś siʔ, ü skõrd 

oĺ l t  pääle puistat Vas; kiidsuʔ oĺ lin‿nigu sivvuʔ, sivvu sugudsõʔ 
Vas; `kiidsa oĺ l Puĺ li järveh kah Vas Pul 

`kiidsma `kiidsuʔ kiids kii s kiidsu kiiksuma, kiitsuma 
ussõk‿kii sik‿kikkaniʔ, `värrev‿vaugiv‿`valgõniʔ (rhvl) Rõu H; 
riḱ kil om k kkõ ülejäieh, naak‿kõhnõbakõsõʔ eläse `vinguh ja 
`kiidsuh Vas; poiś s visaś s huś si kusi`kuklastõ `pessä, kült‿tiä kii s 
ja ai t  d hellü Vas 

kiigak‿kaagaʔ kiiga-kääga neĺ li `nei sikeist `lätvät‿t  d piteh ni 
`laulvaʔ kiigak‿kaagaʔ, kiigak‿kaagaʔ, a ü stõõsõlõ `jäŕgi eis‿saaʔ? 
- puu`teĺ giga rattaʔ Vas Pul

kiigutamma kiigutaʔ kiigutass kiigu  kiigutama m nikõrd [ma] nii kii-
gudi, ku la s hüppeli hällüh Vas Pul

kii kaa kiiga-kääga kõivop‿putusõ ü s tõõsõga kokko, tuuĺ  jo suuŕ , kii 
kaa, kii kaa Se Pod 

ki̬i̬ĺ  keele k  lt 1. kehaosa: keel midä k  ĺ  küsüss, toda säĺ g saa Rõu 
H; kaaraliblõt‿tuĺ l `silmä, vanainemine võ t `liplõ keelega `vällä 
Rõu; k  ĺ  lasõn‿ nii piḱ kä ku tahat, a käep‿piäp‿paigal Rõu; s ss 
makkõnõ joosi niguk‿k  ĺ  hämm Vas Pul; `pehme keelega joodi-
kulõ üteldi, et mis sa tah mämmätät, ku su k  ĺ  um kaḿ mitsõh Vas; 
k  ĺ  lopatass k gõ, k gõ suurõp `halvuss tulõ keelest Vas; pangu 
uik‿k  lt `kapla, `laulkõ ja olgõr‿`r  msaʔ Se Kos; huuĺ  sai hämm, 
k  ĺ  saa as `hämmgiʔ Se Kos; ma olõ õil‿`lamba k  lt söönüʔ Se; 

ki̬i̬ 
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kura  keele otsah ripõndõllõss, a hüvvä s nna kurgust kisuʔ Se; 
s ss lehm tuĺ l kuumagak‿kodo, `k  ĺ gi suust väläh, nii lõõtsu  
Se Kos; siih või eik‿k kkõ k nõldaʔ, lepädsek‿keeleʔ om siih Se; 
toolõ võit  ks `viina tetäʔ, kel om kivi keele pääl (oskab suud pi-
dada) Se Kos 2. kõne, rääkimine; kõnevõime kell kolm [ta] `k  li, 
a inne `k  lmist `pań ti k  ĺ  kiń niʔ Rõu V; keeleldä ni meeleldä, 
üle ilma tark? - pässüĺ  Vas; `pehme keelega joodikulõ üteldi, et 
mis sa tah mämmätät Vas; t   oĺ l pu la keelegaʔ, pu la  Vas 3. 
suhtlemisvahend: keel kaek‿ku eik‿`kullõk‿ka vadilasõʔ, k nõla vai 
`iń gli keelegaʔ Vas Pul; sa vinne k  lt mõista aiʔ, sa`jääde hä ti Se; 
 soloknahe [ma] pań ni kebe ski, seto keeli om kebe sk Se 4. lõugu-
ti kaane soonehari vaib k  ĺ  lä s sinnäʔ `r  pehe Rõu

`ki̬i̬ld keelü `k  ldü keeld vanast olõ õs `k  ldü, a not‿tohe 
eik‿`kävvük‿kalal kah Rõu 

`ki̬i̬ldmä keeldäʔ k  ld k  ĺ d keelä keelama, takistama es keeläm‿miniäʔ, 
es keeläp‿pujaʔ Vas; ku sa minemä piät, siss [ma] naka 
aik‿`k  ldmägiʔ Vas Pul; [ma] lä si  sika `k  ldmä, taheti püssäga 
minnu `maahha `laskaʔ Vas; olgut‿t   esä vai sitaga k  h, ku la s 
taht `kaema minnäʔ, äräk‿keeldüʔ Vas; s ss ku `pallõt, siss tihata 
aik‿keeldäʔ Vas Pus; map‿panõ, egass mullõ olõ õik‿`k  ltäv Se; 
mis   st tä `poiskõst trahv ja `sõimass ja tä nakaś s `k  ldmä Se; 
imä ań d peri kaʔ, es keeläʔ Se

`ki̬i̬li vt keeleʔ    
kiim kiimu `kiimu nõekübe; õige peenike prügi kiim om vedelä seeh, ku 

jääss v  l midä säänest `kiimu, s ss [ma] lasõ läbi `rõiva Vas 
`kiimuma `kiimudaʔ `kiimuss `kiimu nõekübemetena lendlema t   

`mustuss nakaś s sautarõh nigu `kiimuma säält ülevält Vas 
`kiimuss `kiimusõ `kiimust nõekübe timä rehetarõh pand tulõ ala ja 

sääl tulõ t   sau `kiimuss Vas U
`ki̬i̬mä kiiäʔ ~ kivväʔ k  ss kei keema meil ummaʔ aia `herneʔ, noid 

ma nii `lioda külʔ, nii et umma `urbunu arʔ, siss keesep‿`pehmess 
Rõu; v  k‿keesep‿pato seeh kut‿`tossasõʔ Rõu V; ku vatt vähänü um, 
siss um koh  keenüʔ Rõu V; liha taht iks inäp kiiäk‿ku `suurmaʔ 
Vas; `seĺ gest lihast keedeti, paks vatt riibuti arʔ, t   `võeti arʔ, sai 
jaher  g Vas Ts; mul `hernek‿`katlah keiʔ Vas; terve vasik k  ss, 
ś aalt saa õs no inemisele `andaʔ niivõrra ku tä sei Vas; `herneʔ 
oĺ lik‿`k  nüʔ Vas; timä võ t t   liha kiieh `katlast Vas; silmäpilk 
tuĺ l Poĺ la vasigõga `vällä nigu muda kei (pritsis) Vas Pul; `k  bä 
vett saa aik‿kiä käegak‿`kuḿ piʔ Vas Pul; `väŕ skile lihalõ `pań ti 

`ki̬i̬mä 
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`k  mise `aigu sugu `suurmiid Vas Pul; egak‿kaɫa paĺ lo taha 
aik‿`k  mist õiʔ Vas; muna [sa] kloṕ idõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt 
suṕ iduk‿kardoka `k  mä Se; `sääntsek‿kiriväʔ [herned], n  k‿k   is 
`pehmehe, n  t‿`tahtsõ kavvak‿kivväʔ Se; ma ai küüdse ala suurõ 
pinnu, s ss `tsuś ksi sõrmõ keevä v   ja kardokidõ `sisse Se  

ki̬i̬rd keero `k  rdo 1. keerd, looge  k iḱ  jämmek‿kablat‿te ti  sango 
pääle, häiehtedi ja keerotõdi keeross arʔ Vas Pul; lõiḿ  piät olõma 
keerumb (rohkem keerdus) kedräteh Vas U 2. kord, ring, tiir ma 
lää käü üte keeru ussaiah arʔ Vas; n  ŕ  oĺ l mitu `k  rdu `ümbre 
loo sigu mähit Vas; `pań ti v  l ü s k  rd linast `langa `sisse (kan-
gakudumisest) Vas

`ki̬i̬rdmä keerdäʔ k  rd k  ŕ d keerä keeruks keerutama  [ta] lä s kao 
salvõ pääle `häidit `k  rdmä  Se

`ki̬i̬rdu keerdu, rõngasse, rulli`lamba sooligu vooliti `hästep‿`p  nüss, 
keerutõdi `k  rdu, te ti kõõluss `villu vakkuʔ Rõu V

`kiisla `kiisla `kiislat kaerakile ah sa jummaĺ , k iḱ  taĺ v [ma] hus-
sudi taad `kiislat Rõu; `kiisla om üle aia karadaʔ, nii kõhn s  ḱ  
Vas U; kas t  h‿hoolit taast `kiislast ka kiä? Vas; `kiisla `kee-
täss (keedetakse) kaarajahvast Vas; oĺ lip‿`puhtõʔ, te ti `kiisla 
kań õbileemega hämmädäʔ Vas Pul; jovva ais‿siss `palkõ saina 
pääle aiaʔ, ku nakka `kiislat `s  mä Vas;`olkõk‿kõtt kui täüś , 
a `kiisla asõ iks om alalõ, `kiisla mahass k gõ Vas Pul; `kiisla 
sõg ĺ  oĺ l paks Vas; `kiisla oĺ l `taɫgo `aigu õdagu s  ḱ  Vas Pul; 
seto`rahvil oĺ l kań õbil  ḿ  ̀ kiisla hämmädäʔ, eesti ̀ rahvil oĺ l piim 
Vas Pul; läbi sõgla [ma] `kuŕ nssi `kiisla kohetusõ arʔ Se; `kiis-
la ja `ku ja oĺ lip‿`puhtõ söögiʔ Se; `ku ja mano pandass künneĺ  
paɫama söögi `aigu ja `kiisla `sisse tsusatass künneĺ  paɫama Se

 ki̬i̬ś  keesi `k  si kodujuust (munata) sõir oĺ l iks `seĺ gest piimäst, a k  ś  
om ka sikõk‿külʔ, a egat‿täl midä maku olõ õiʔ Vas 

`ki̬i̬tmä `k  täʔ k  t k    keedä keetma; toitu hautama vanast, ku `s  ki 
te ti, `pań ti uaʔ, kruubaʔ, suuŕ  paatäüś  keedeti ärʔ, sai t   
ärk‿keedetüss, siss ̀ pań ti tõnõ s  ḱ  jälʔ Rõu; vähäk‿`keeti (keedeti) 
eräkult Rõu; ü skõrd [ma] kuuli ku ka s ̀ sõpra minno ̀ võhĺ ssiʔ , kül 
näk‿kü siʔ ja keedim‿ minno (rääkisid tagaselja halvustavalt) Rõu 
V; ku kangast lõpõtadass, s ss `keetäss sagõhhõt kesväjahu `putru 
Rõu V; ma esik‿keedi söögi, s ss olõ õs `hirmu et art‿`tsuŕkuss Rõu 
V; nüüd lötsütedäss mõsu ruttu läbi, eik‿`keetägiʔ Rõu; hapuhainust 
`keeti `s  ki Vas; [ma] keedi iks k iḱ  hummog `s  ki Vas; mak‿ka 
ega `aaś taga keedi iks seebi Vas; `pehmess `keedüh‿`hernes‿suṕ iti 

ki̬i̬rd
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ärʔ ni `pań ti väḱ e, mu imä pań d k  rt kah, hapund ni `r  ska, 
t   oĺ l hernekama Vas Pul; `kiisla `keetäss kaarajahvast Vas; a oh 
keededük‿`kapstaʔ saavak‿k gõ paŕ õbaʔ Vas Pul; imäl illahtu t   
`kiisla`k  tmine Se;  imä pań d puuviɫɫak‿kusõga n na pääle ja 
k    t  d r  ht Se Kos; ahoh  savipaoh keedetigir‿`r  ga Se; egäl 
eläjäl om ka s `rauhha, rauhak‿keedetäse arʔ Se; munikõrd `ań ti 
ilm`k  tmäldäk‿kaʔ n  s‿sooligup‿pinile ette Se 

kikass ~ kikaśs kikka kikast kukk siss (vanasti) oĺ l kikass kelläss 
ja agu herändäjäss Rõu V; kikaś s kirähhäss tõist `ilma Rõu V; 
ussõk‿kii sik‿kikkaniʔ, `värrev‿vaugiv‿`valgõniʔ (rhvl) Rõu H; ku 
kikaś s õdagu oŕ sil kiŕ g, siss um hummõń  tõõnõ ilm Rõu V; Viid-
rik mõiś t kikka `m  du `kiŕ giʔ Vas Pul; ku `küündlekuu saa häräle 
juvvaʔ s ss paastukuu kikkalõ saa aiʔ Vas Pul; rikaś s ku Riia ki-
kass, a `näĺ güisi eläss Vas; Tiiu kikka pań d huś s ärʔ Vas Pul; hau-
gass sei kikka arʔ Vas; kikkal ka üldäss kannusõʔ Se  

kikk kiku kikku pikuti üle leiva lõigatud poolik viil(ukas) `pań ti `sukri 
`jauhkõsõp‿puistati leevä kiku ̀ vaihhõlõ ni ̀ pań ti ̀ paprõkõsõ ̀ sisse 
ni oĺ l t   s  ḱ  [paastu ajal] Se Kos 

kikkakõnõ dem < kikass paaŕ kikkakõisi sai täl tappaʔ Vas Pul; ka s 
kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? - 
siĺ mäʔ Se Kos 

kikka/si̬i̬ń  kukeseen kikkaseene kasusõt‿ sagarigun, m nikõrd om li-
gistikku mitu  sagarikku Rõu H; `hahku `s  ni ja kikka`s  ni siin om 
kotusside Vas 

kiḱ ki kikki(s) pini liigu  iks noid `kõrvu üless ja `alla, täl oĺ lik‿kiḱ ki 
kõrvaʔ Rõu V 

kilahhama kilahtaʔ kilahhass kilahti  korraks kilkama ku sk kilahhass, 
vana pini närähhäss Vas 

kilama killaʔ killa  kilasi kilkama mis t   ku sk sääl killa Vas 
`kilda  kampa (lööma) timä (tüdruk) saanu üte naaś õ mehegak‿`kilda 

lüvväʔ, perästpoolõ nakanugit‿`t  ga elämä Rõu 
kilo kilo killo kilogramm timä oś t tikõrpuu `maŕ ju kolt‿ tõist killo Se
kiĺ ok kiĺ oga kiĺ okat savist kätepesunõu (veenõu kohal) vaja küleh 

oĺ l kiĺ ok Se; kuń oga küleh oĺ l kiĺ ok Se Kos; kiĺ okast `laś ti käe 
pääle vett, `mõś ti suu ja `mõś ti kätt Se; kiĺ oga all oĺ l suuŕ  puinõ 
luhań  nigu `tõrdo, jalaʔ all Se; kardoka koorõga [nad] `k  tvä ärʔ 
ja kiĺ okast `serbäse vett pääle Se

kilokõnõ dem < kilo pühi aoss `t  di kilokõist kolʔ neĺ li nisu `püüd-
lit Se

kilokõnõ
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kilo/`meetri kilomeeter Kõomäe külä om Plaanilt pia kilo`meetri maad 
õdagusspoolõ jaku Rõu V; ka s kilo`meetrit oĺ l meil põllumaa 
piḱ k Vas U; [ma] lä si `randa piteh, eiä piteh kümme kilo`meetrit 
Se S; ü s seto kań d `suuri `palkõ kodo kilo`meetrit kolʔ säläh Se 

kilt kilda `kilta kild minevä `talvõ v  l tuĺ l `tütrel luu`kiltu `vällä ola 
seest Vas

`kiltu kildudeks kõiv lätt `kiltu Vas 
kilu/nag ĺ  massiühik: 1 nael (409,5 g) päsülänag ĺ  um veidükene 

suurõmb ku kilunag ĺ  Rõu
kilõhhõhe kiledalt Mań no, proomi kilõhhõhe ka üldäʔ Se Kos; saja-

paigoh mu veli üteĺ    st nii kilõhhõhe, helü oĺ l hüä Se Kos; 
imä sele , kua kilõhhõhe, kua torõhhõhe, siss ś aalt [ma] opõgi 
n  l‿lauluviiekeseʔ Se Kos  

kimalanõ kimalasõ kimalast maamesilane, kimalane muntkõrra muni 
sääne kimalanõ `lindõllõss Se 

kimbukõnõ dem < kimp ma tei `kastõhainust vihakõsõ, köüdi kim-
bukõistõ Vas T 

kimmelg kimmelgu kimmelgut peldik, kemmerg nigu kõtt mürähhüse 
ärt‿tege, nii um kimmelguhe mineḱ  kah Vas| Vrd kemmerg

`kimmähe kindlalt, tugevalt  [pange] väräk‿ kiń ni `kimmähe  Se Kos
`kimmämpä kõvemini ḱ aku tahaś s pidi `kimmämpä tegemä ku koogi 

tahaś s Vas Ts
`kimmäppä tugevamini, energilisemalt timä `ütless s na vedeleppä, 

ma `ütle `kimmäppä Vas 
kimmäss `kimmä kimmäst kindel, tugev ma olõ kimmäss `vasta pidä-

mä, ma ein‿`nõrku v  l Rõu; pää man um jo kruvvõ `puuduss, olõ 
õik‿k iḱ  kru vik‿`kimmäʔ Rõu V; timä olõ õs nii kimmäss meelele 
Vas Pul; ku s  ḱ  om tahehhembakõnõ, om süä `kimmämp Se Kos 

kimp  kimbu ̀ kimpu  kimp vitsakimbuʔ olnuk‿k iḱ  alalõ, ̀ minkap‿`peś ti 
Vas Pul; `tioline oĺ l piń gi pääle köüdet kiń niʔ ja `peś jäʔ mano, s ss 
ka sipooli nakat `andma vitsa`kimpagaʔ Vas Pul

`kimplõma kimbõldaʔ `kimplõss kimbõĺ  kepslema t   märä kimbõĺ  ja 
karõĺ  Vas Pul 

`kindakõnõ dem < kinnass sul naaʔ `ohkõsõk‿`kindakõsõʔ, naist no 
määne läḿ mi saa Vas Pus; leś o pääl [ma]`istõ, vahel `kindakõist 
kapudakõist ka kudi Se Kos 

`kindla `kindla `kindlat kindel t   pääle oĺ li ma `kindla, ma anna aś a 
`kohtohe Rõu V; opati, et `võtkõ `kohkina väläh `nõstkõ üless ja 
`pankõ [malaariahaige] kohegina `kindlahe `kaś ti Vas Pus 

kilo/`meetri 
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kindsukõnõ dem < kints ütesä kindsukõist liha jäi üle Vas Pul; 
latsõt‿tuĺ li lummõ pite, kindsukõsõp‿`paĺ jaʔ Vas Pul; ruunal oĺ l 
kindsukõnõ k iḱ  arp‿purutõt Vas Pul

kinga vt kiä
kink1 kingo `kinko küngas, kink `Rautsipaʔ om Vana-Kasaritsa kõrval, 

tah kingo otsahn Rõu; nimät‿tast samast kingo päält võ iʔ Se; meil 
oĺ l häll kingo pääl Se; paĺ lo rahvast käve `väegaʔ, kaes‿siin oĺ l 
ü s ots, sääl kingoh oĺ l tõõnõ ots Se 

kink2, `kinka, `kinkass vt kiä
`kiń kmä `kiń kiʔ kiń k `kiń ke kiń gi kinkima mak‿kiń ge tälle hobõsõ u aʔ 

Rõu V; imä `kiń ke t   `rõiva Vas Pul; vaia mul ka pidämä `naadaʔ 
naid kiń gitüisi rätte Vas Pul; taa rõivass om ka kiń git, mis tä mul-
lõ su `rõivaga vaeĺ d Vas Pul; ma kiń gi sullõ hää `kiń ktüse - tano 
Vas;`mõisa provva `kiń knüm‿ m   imäle tano Vas; kerikist kiń giti 
puhadeĺ nähe Se 

`kiń ktüss `kiń ktüse `kiń ktüst kingitus mis sullõ tulõ s ss viiäk‿ka 
`kiń ktüsess? Vas; ma kiń gi sullõ hää `kiń ktüse - tano Vas;`mõisa 
prov va `kiń knüm‿ m   imäle tano, a `kiń ktüse   st `nõudnu viiś -
kümmend `kopkat Vas 

kinnass `kinda kinnast kinnas ma ań ni tälle `kindaʔ Rõu V; kao salvõ 
pääle ̀ pań ti ̀ kindaʔ (andejagamisest pulmas) Rõu; koolõsõs‿suurõʔ 
ahniguʔ nigu `kindaʔ Vas; taal jok‿`kindaʔ v   all (rase) Vas U; 
`piuta joonikadsõ ja `tähtlikadsõ `kindak‿kudi [ema] Vas Pus; käve 
ma `Suurdõ `järve `püüdmä [kalu] kinnastõgaʔ Se; hiidetäss üle 
matusõ noid `kiń dit, poisalõ andasõk‿`kindaʔ käe`vaɫgõst (matmis-
kombestikust) Se; timä niɫg kirbu arʔ ja k  t kirbu nahast ruvva vai 
tege `kinda päḱ äʔ Se 

kinner `kindre kinnert põlveõnnal  ai `kindre  soppa roosi, jäi ma 
`haigõss Vas Pul; lõigakõ siist `kindrist vai soonõk‿`ka skiʔ Vas

kiń niʔ 1. suletud seisundis või seisundisse p    oĺ l kiń niʔ Vas; sanna ust 
tohe es kiń nip‿`pandaʔ, et vahest and ̀ karmu Vas; sa makat nigu ko t, 
ma olõ õis‿`silmä kiń nis‿saanuʔ Vas; `pań ti meid neläkeś ke `rinda, 
käest kiń niʔ ja opõtaja lä s   h Vas; `  se nigu silmäk‿kiń nil‿lä siʔ, 
nii pań d `täń ni Vas; kooviʔ oĺ liʔ n  ʔ, millel n na kiń nip‿`pandmist 
es olõʔ Vas; ku mat‿`tundsõ timä arʔ, kumbõ arʔ, siss köüdeti täl 
siĺ mäk‿kiń niʔ [pimesikumängus] Se Kos; `tahtu us kiń nij‿`jaɫguga 
(kängitsetult) minnäʔ, et ark‿kakudõs‿`saapaʔ Se 2. pealt (täiesti) 
kaetuks ahi `pań ti kiń niʔ Rõu; po il oĺ lis‿`sääntsek‿`koldõʔ, et sai 
`hüästek‿kiń niʔ `mähkiʔ Vas 3. karistusena vangi, pärast tunde raa-

kiń niʔ
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mat oĺ l mul `seĺ ge, vähä oĺ l ku ma kiń nij‿jäi Rõu; naań õ pań d 
võĺ sigak‿kiń nim‿mehe Rõu V; amõdimehet‿tuĺ lik‿kiń niv‿`võtma ja 
art‿`tapma Rõu; ku [sa] ei halõstaʔ, s ss om mul kiń nim‿mineḱ  
Vas; `võɫgo peräst `v  digit‿timä kiń niʔ Vas Pul; naa (mehed) mia  
siist kiń niv‿`v  di, oĺ lik‿k iḱ  ilma `süüldäʔ Vas; kaen‿no viimäte 
v  l [sa] läät kiń niʔ, et kaŕ ust peś siʔ Se Kos 4. (kuhugi) kinnitatud, 
kokku seotud, ühendatud laba pääle köüdeti m  ś s kiń niʔ Vas Pul; 
katõge  ke velidseʔ,  üte v  rä igak‿kiń nik‿köüdedüʔ? - aia`saiba 
paaŕ  Vas Pul; `pań ti meid neläkeś ke `rinda, käest kiń niʔ ja [kiriku] 
opõtaja lä s   h Vas; hobõsõ oĺ lik‿`kõrvusi,`pań ti ohil iagak‿kiń niʔ 
Se 5. haarates külge, haardesse; haardes, küljes puu nüś sikul oĺ l ta-
kan jälk‿kuusõ ossast sääne `kr nksi käänet [käepide], säält `võeti 
kiń niʔ Rõu; kaek‿kindsast võ t kiń niʔ,  saa õi `astuʔ Vas Pul; pini 
muidogu habõ  nnõ noid `hiiri kiń niʔ Vas; s ss lä s meil hopõń  
pakku, jõvva as kiń nip‿pitäʔ Vas Pul 6. füsioloogilistest protsessi-
dest: takistatud, pidurdunud peräotsah jäik‿kõrvak‿kiń niʔ (kurdiks), 
inäp [ma] es kuulõʔ Rõu; taa tulõ sääne läḱ ätüss, h ngu haard 
kiń niʔ Rõu V; imä ru sakohe `maahha sadanuʔ, elovaim v  l man, 
a keelekene kiń niʔ Vas; kusõ halu om `väega suuŕ , kuk‿kusi kiń niʔ 
om Vas; m  ĺ  eip‿piäʔ inäp midägik‿kiń niʔ Vas; ma olõ kõtust nii 
kiń nik‿ku ummõld (kõhukinnisusest) Vas 7. muud `merde jäi kiń nit‿ 
t   (takerdus too) laiv Se

kinnähtümä kinnähtüdäʔ kinnähtüss kinnähtü kõvemaks või normaal-
seks muutuma ma võ i t  d r  ht, nok‿kinnähtü [kõhulahtisus] jälʔ 
ärʔ Vas Pul 

kints kindsu ̀ kintsu reis  t  l olõ õs muud ku säĺ gr  ds ja sinidsek‿kindsuʔ 
Rõu; kindsuʔ umman‿nii `haigõk‿karatõh Vas Pul; kaek‿ kindsast 
võ t kiń niʔ, saa õi `astuʔ Vas Pul; kaadsa põrnap‿`pań ti `kintsõ 
`vaihhõlõ Vas; mis sap‿porrat, t   no m ni jutt, siug lä s sul ̀ kintsu 
piteh üless Vas Pul; vana Ka i võ t paast kolmada jao `kintsu arʔ 
ja olõ õs timä asigiʔ (ei teinud väljagi) Vas Pul; t  sama jalg, mille 
ma ärl‿lei, om kindsust seeniss ku `varbinip‿`paistõt Vas Pul; kirp 
lä s kindsu `küĺ ge purõma, ma hõõrahhudi [hame] alosõga, ni oĺ l 
kirbul elo väläh Se Kos 

kinä kinä kinnä 1. kena taa oĺ l `väega illoś s kinä laul Vas 2. imelik ku 
huś sik‿kudõnasõs‿siss ajavas‿säänest kinnä hellü nigu  siristäseʔ 
Vas 

kinäkene dem <  kinä| imelik, kohtlane t   Jaań  oĺ l pisu sääne nigu 
kinäkene Vas Pus

kinnähtümä
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kipa vt kibama 
kipahhamma kipahtaʔ kipahhass kipahti kergelt sipsama esä üteĺ : 

võtav‿vits, kipahhav‿vitsagaʔ Vas 
kipahhutma kipahhutaʔ kipahhut kipahhu  järsku kibedalt valutama 

mul oĺ l pää talvõl `haigõ, timä nigu jürähhü , kipahhu  Rõu V 
kiṕ p kiṕ i kiṕ pi kibu `puunõ kiṕ p ka oĺ l lehmä `nüssäʔ Rõu; `pernanõ 

pań d `puhta v   kiṕ pi ja viha pań d sinnäp‿pääle Rõu VR; papa 
teḱ k püttsepä t  d kah, k iḱ  läniguʔ ja pań giʔ ja kiṕ iʔ ja tsõõriguʔ 
jap‿pütüʔ, k iḱ  teḱ k esiʔ Vas Pus; kiṕ p oĺ l üte kõrvagaʔ Vas; vanast 
oĺ l `puunõ käś k, esä ku s kiṕ p Se 

kippama kipadaʔ kippass kipaś s kaugemale liikuma, kõrvale as-
tuma ma `kiṕ si kõrvalõ, et las inne and toolõ tõõsõlõ naaś õlõ 
`jummaĺ ̀armu Se 

kipõ kibõhhõ kibõhhõt 1. kibe, mõrkjas peesütüss te ti kaarajahost, 
`pań ti iks `piimä ka mano, t   sai sääne kipõ Se 2. valus midä 
kibõhhõp vits, t  d `armsap la s Rõu 3. kange, kõva timä kü t ki-
bõhhõpa (kuumema) sanna kut‿tõõsõʔ Vas Pul

kipõń  kibõna kibõnat 1. säde kibõnast saa tuli Vas; a no nivõrd oĺ l t  d  
` nnõ, et tu tulõkipõń  sinnäʔ latõrna `sisse jäi Vas Pul 2. raas, kübe 
ma es `kohkuk‿kibõnat kah Rõu; timä iks t   kibõna [toitu] võtt 
elo`piätüsess Vas Pul; timä rehetarõh pand tulõ ala ja sääl tulõ t   
sau `kiimuss ja võiutegemise `aigu sääl jääss nigu kibõniid `sisse 
Vas U; vaa veś sin (lahja) piim, tah olõ õik‿koorõ kibõnatkiʔ Vas 
Pul; ku valu pääle tulõ, ku m ni latsõvalu inne, istut arʔ kipõń  ̀ aigu 
Se; perämäne kipõń  k iḱ  täl `võeti arʔ, t   hopõń  jäi Se 

kiŕ bits kiŕ bidsä kiŕ bitsät telliskivi mehe˛esä tuĺ l hummogult üless, võ t 
kiŕ bidsä ahost, pań d kiŕ bidsä ń ardsu `sisse, siss pań d reḱ ke `hin-
dälle `põĺ vi aɫa Se Kos;  sura lei kiŕ bidsäga ust `vasta Se J

kirbukõnõ dem < kirp `määntsekese nä oĺ lik‿ku kirbukõsõʔ Se  
kirbõtama kirbõtaʔ kirbõtass kirbõ  kirpe täis minema, kirbutama [sa] 

kirbõtat arʔ, s ss tõõsõn‿nakasõp‿`peĺ gämä Vas
kire/luu : rebäne k   laul: kireluu, karõluu Se Kos
kirgat́s kirga si kirga sit prussakas kirga si oĺ liv‿vereväʔ, lae alotsit 

pite käveväʔ ja `ümbre aho Se 
kiŕ gess kiŕ gese ~ `kiŕ kse kiŕ gest prussakas vanast oĺ l paĺ lo kiŕgessiid, 

kiŕgese seis‿sammõld saina `vaihhõlt ja ais‿`saŕ vi üless Rõu V; 
m  k‿külmädi `kiŕ ksiid, ussõʔ ja `aknaʔ oĺ li elomajal vallalõ, 
s ss `küĺ mssik‿`kiŕ kse ärʔ Rõu V; kiŕ gese mu ku k nnõʔ inne, ku 
sa `  se tuĺ liʔ, ku es olõt‿tuld tarõhn Rõu V; kiŕ gess um `väega 

kiŕ gess
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sikõk‿`k  lma, timä kannahtass `kuuma ja `külmä Rõu V; `meilgi 
oĺ l nipaĺ lo kiŕ gessit, et jovva as arh‿`häötäʔ Vas 

`kiŕ gmä `kiŕ giʔ kiŕ g `kiŕ ge kiri kirema ku kikaś s õdagu oŕ sil kiŕ g, siss 
um hummõń  tõõnõ ilm Rõu; Viidrik mõiś t kikka `m  du `kiŕ giʔ Vas 
Pul; poisi ań niv‿`viina, käsik‿`kiŕ giʔ Vas Pul; ku oĺ l seĺ dsimajah 
pido, s ss Viidrik käve sinnäk‿`kiŕ gmä Vas Pul 

kiri kirä `kiŕ jä 1. kiri; kirjutatud tekst ma `räḿ psi iks kirä täl käest 
ärʔ Rõu; vahel um mullõ paksult tulnun‿naid `kiŕ jo Rõu V; ma sai 
timä kiräpaḱ i kätte Rõu V; mis ma siss t  d häbendelli, mis kiräh 
um Vas; esi `ohḱ nuj‿ ja `puhknuʔ jak‿kirotanu iks sõbrulõ `kiŕ ju 
Vas; timä kai pühist kirost `perrä, mis jummaĺ  om toovotanuʔ 
Vas Pul; oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕ jä 
(oleksin kirjaoskaja), `taivakõnõ, olõss lugõnun‿ni kirotanuʔ Se; 
timä `õkvak‿kuk‿kiräst kaess, täl tulõva n  ʔ s naʔ nii `loohv-
kahe Se 2. dokument, ametlik paber kiä oś t hobõst, t   oś t iks 
`säädüselikult ja `kiŕ jugaʔ Se 3. muster, ornament kiŕ riv kunn, 
`musta ja `valgõt `kiŕ jä, nigu ua häidseʔ Rõu V; saianõ kikass 
`väikene, roosak‿kiräp‿pääl Vas Pus; riś tämm ummõĺ  mullõ ki-
räga `hammõ Vas Pul; kapuda oĺ lip‿põĺ viniʔ ja kiräʔ otsah Vas; 
`kiŕ jugak‿kapuda oĺ lip‿poisal kah Se Ts; m ni mõista as kutaʔ v   
`kiŕ jä, `koŕ jaki es `kiŕ jä, hii  nii sama langa Se;  otsani vanast 
kutsuti `oṕ lanõ kiri, siss t   `koeti linast Se; kablal‿lavvagu küleh 
ja s ss `naati sõkkamma, määnest `kiŕ jä sa `tahtsõ, säänest sa 
pań ni Se; viie kab laga härmävidäja kiri Se Kos

`kiŕ ki kikki(s) ku õdagu `ilda loomaʔ istutat, siss ummah‿hummogu 
loomak‿`kiŕ ki k iḱ  Vas 

kirmaś k kirmaś ki kirmaś kit suvine külapidu, kirmas kirmaś kit `peeti 
väläh pla si pääl Se  

kirmass ~ kirmaś s kirmasõ kirmast suvine külapidu: kirmas, kirmes 
`tü riguh [ma] oĺ li kirmassõh, oĺ lis‿sõlõ   h ja vanigup‿pääh Se; 
jarmolit oĺ l mitu tüḱ kü kirmassih Se; olõ õiv‿vanna`m  du kirmas-
sit kah, vanast `ḱ auti kirmassõhe, neĺ li viiś  kirmast oĺ l kõrragaʔ 
Se; kirmassih te ti sääne suuŕ  p  r, sinnäs‿`sisse kõrro karati Se   

kiroline kirolitse kirolist mustriline vanast oĺ lin‿naistel ka 
kirolitsek‿kapudaʔ Se; kirolitse oĺ lik‿kulak`kindaʔ Se 

kirotam(m)a kirotaʔ kirotass kiro  1. kirjutama, kirja panema 
muk‿käsi kiroda õi inäp kellegiʔ Vas; velele kiro  `jaokõsõ arʔ, 
esit‿`t  ń em‿mu man Vas; Eevaĺ t ań d mullõ kirotussraha, kiro  
mu lavvalõ Vas; poig lei kaupmehess ja esäl kirotõdi k iḱ  kraaḿ  

`kiŕ gmä
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ärʔ Vas; esi `ohḱ nuj‿ja `puhknuʔ jak‿kirotanu iks sõbrulõ `kiŕ ju 
Vas; kullõldõh lä s iks inäb ̀ aigu, ku kirotõh Vas; ku m ni ̀ väega 
halvastõ kirotass, s ss üldäss, et taa kirotass nigu puu`tähtigaʔ 
Vas Pul;  sia n nna `ań ti la silõ, et s ss nakasõ `höste kirotam-
ma Se; ka s last `kaś vi ülest, a paṕ il olõ õs näid kirotõt ja riś tit 
`hindä pääle Se Kos; oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] 
`mõistnu `kiŕ jä, `taivakõnõ, olõss lugõnun‿ni kirotanuʔ Se; kiro-
da saʔ, küll ma `huhtsõ neol‿`luidsa arʔ Se; küläh oĺ l tiputaa· , 
t   kiro  meid ka, et kulaguʔ Se 2. tikkima `väŕ dli pääle m ni ai 
`sääń tside verevide `langugaʔ, kumakugaʔ, siss kiro  nii `vällä 
Vas; m nõl oĺ l siss katõʔ olala ip‿`pantuʔ, sinnäk‿ka iks oĺ l ku-
magulangaga pääle kirotõt Vas 

kirotuss kirotusõ kirotust 1. kirjutamine; kirjutus- `tah li ja `krih li 
oĺ lik‿koolila sil edimätsek‿kirotusõ aś aʔ Rõu V; taast kirotusõst 
olõ õit‿`tolmu ka kassu Vas 2. registreerimine `mõŕ sa lä s Võrolõ 
kirotuistõ Rõu V

kirotuss/raha armulauale kirjutamise raha Eevaĺ t ań d mullõ kirotuss-
raha, kiro  mu lavvalõ Vas 

kirp kirbu `kirpu kirp kirp kuristass Rõu; vanast oĺ l `kirpa ka paĺ lo 
Vas; egäl ütel umak‿kirbuk‿küle all - egäl umam‿`murrõʔ Vas; meil 
es olõk‿`kirpõ, a no om jälʔ asunu m ni Vas; mis no kirbupurõmi-
ne om `lu kapurõmist `vasta! Vas; kirp `kargass Vas Pul; ku kirp 
sei, siss ku [ma] höörähhüti, siss oĺ l jalg `ka ski kirbul Se P; seto 
`hammõ alonõ om kirbu maś sin, kirbu surmariist Se Kos; kirp lä s 
kindsu `küĺ ge purõma, ma hõõrahhudi [hame] alosõga, ni oĺ l kir-
bul elo väläh Se Kos; timä niɫg kirbu arʔ ja k  t kirbu nahast ruvva 
vai tege `kinda päḱ äʔ Se 

kirp/siĺ m risttoimne koemuster otsani vanast kutsuti `oṕ lanõ kiri, 
siss t   `koeti linast, `pań ti nelä `nitsõgaʔ kirp `siĺ mä Se -silmä-
line -silmälitse -silmälist risttoimse koemustriga  `mõistsõ külʔ 
mak‿kutak‿kirpsilmälist, t  d pidi `nitsõhe `pandma ja `tallama 
kah ütte `m  du Vas Pul 

kiŕriv kirivä kirivät kirju t   oĺ l kiŕ riv puĺ l Rõu; ma soobid-
sõ suh‿`hammõalodsõ kiriväss, küls‿sa s ss tiiät Rõu; kiŕ riv 
kunn, `musta ja `valgõt `kiŕ jä, nigu ua häidseʔ Rõu V; `täämbä 
saa õs taad kirivät `üń drikku `aetusskiʔ [selga] Vas Pul; kirivä 
hähnät‿tüḱ et‿talvõl siiät‿`tialasõ söögi mano Vas Pus; laulurästäss 
kah um sääne hahk, sääne kiŕriv, tumõdappa `hahka ja pruumikast 
`hahka kiŕriv Vas Pus; lehmä`nüsjä um ka sääne haĺ likass kiŕ riv 

kiŕriv
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Vas Pus; `poiskõnõ sais, `vaɫgõ säŕ k säläh, kiŕ riv küpäŕ  pääh? - 
`kärbläses  ń  Vas Pul; kirivä Riia langasõʔ Se; kiŕ riv lehm `valgõ 
sälägaʔ Se; kiŕ riv lehm oĺ l jälk‿Kiräss Se Kos; `valgit `heŕ nit oĺ l ni 
oĺ l härmä`persit, `sääntsek‿kiriväʔ Se   

kirsahham(m)a kirsahtaʔ kirsahhass kirsahti karjatama la s pań d käe 
kuuma truuba pääle, ku s ss kirsahti Vas Pul 

`kirsma `kirsuʔ kirs kiŕ s kirsu karjuma, valjusti kisendama la s kiŕs, 
täni  inne ni `hirmsahe Rõu; latsõl õit‿tohel‿`laskak‿`kirsuʔ, l   
`vaivaja (luupainaja) Rõu; verej  ʔ joosiʔ ja silmäv  ʔ, latsõ-
kõsõj‿jäit‿`tarrõ `kirsma Vas 

kirss kirsu `kirssu ving sanna ust tohe es kiń nip‿`pandaʔ, et vahest and 
`karmu, võit ka ark‿`kirssu kooldaʔ Vas 

kirst kirstu ̀ kirstu 1. riide-, viljakirst kirstul oĺ l kuḿ midu kaaś  Rõu; va-
nast oĺ lik‿kirstuk‿kohe ̀ rõivap‿`pań tiʔ Rõu; mu veli teḱ k paĺ lo paĺ lo 
`kirsta Rõu V; aidal olõ õs lakõ, mutku salvõs‿siseh jak‿kirstuʔ Vas; 
tõõsõl pääväl lä sim‿`mõŕ sa sugulasõ `kirstu (veimevakka) `v  mä 
`mõŕ salõ, kutsuti kirst vai kaś t Se; tütäŕ  om põlvõkoruʔ, imäl om 
vaia kirst (veimevakk) ollaj‿jo `r ndu koruʔ Se Kos; siss oĺ li iks 
kirstuʔ, siss olõ õs ̀ kaapa, no ommak‿kaabaʔ, ei olõk‿`kirsta Se Kos 
2. puusärk nii ummaj‿jutuʔ, et `vaestõmajan matõtasski kirstuldaʔ 
Rõu V; puhtõlisel‿lä si esä kirstugaʔ, poig kai mõtsast, `vällä es 
tohet‿tullaʔ Rõu; `kirstu `pań ti `h  vli lastuʔ Rõu V; ostõtut `kirstu 
oĺ l `harva Rõu V;  kelle ma uma raha jätä, `kirstu saa aip‿`pandaʔ 
Vas; lõigakõ siist `kindrist vai soonõk‿`ka skiʔ, nigu t   jala 
saak‿ka piḱ kä `kirstu `pandaʔ Vas; ku põd ŕ  l   ärʔ, s ss säe kirst 
`vaĺ mist, põd ŕ  l   kõrraga su surmast Se; inne kirstu `sisse `lask-
mist `amtõdi k   pań giga havvast vett `vällä, kavvass  sa `amtat, 
v   `sisse `pań ti kirst Se; havva `kaibjaʔ, `mõś kjaʔ, kirstutegijäʔ, 
n   ommak‿`k  ĺ jasulasõʔ Se; `kirstut‿te ti, s ss `lasta ka `pań ti 
ja küle alap‿`pań ti ̀ h  vli lastuʔ ja rõivass pääle jäls‿sinnäl‿lastalõ 
Se; kirstu mano pandass ka paĺ lokõsõ `kündlit Se

kirstukõnõ dem < kirst| puusärk ka s kolk‿küläm  st `koŕ ssi eś s raha 
kokko, teik‿kirstukõsõ Se Kos 

`kirvõkõnõ dem < kirvõss `kirvõkõnõ oĺ l hüä pliidi suu man mul puid 
pinnataʔ Vas Pul

kirvõss `kirvõ kirvõst kirves `kirvõ `kuudidõga `naati näet `taḿ pma 
[teri] ja Rõu; siss ku ü s ̀ kirvõ üle ola hii , siss tõõnõ matsu kaksaś s 
Rõu H; Alma võ t elolt t   huś si, lei pää `kirvõgam‿`maahha 
Vas; `kiŕ vil oĺ li iks `puidsõk‿`kuudaʔ Vas; [sa] mälehtät, vanast 

kirsahham(m)a
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oĺ lik‿`korgõ `sukru pääʔ, säält `raoti mant `kirvõgaʔ Se; `kirvõ 
siĺ m om `lahkiʔ, lasõ ark‿klepataʔ Se; ma pań ni kokko t   rü vi ja 
rai `kirvõga otsa `maahha Se 

kirähhämä kirähtäʔ kirähhäss kirähti korraks kirema ku kikaś s õda-
gu oŕ silõ minneh kirähhäss, s ss saa tõõnõ ilm Rõu V; oĺ l kõr-
rakõnõ `aigu, nii kikaś s kirähti Rõu V; kikass kirähhäss, inemine 
saa no nii kirähtäʔ Vas; Viidrik inne kirähti, s ss nakaś s paarirah-
vast `hõikma Vas; nigu kikass Holsta kõŕdsi man kirähhänüʔ, siss 
olnuʔ üte kõrragak‿k iḱ  (vanapaganad) nigu `v  ga valõt, k iḱ  
`kaonuʔ Vas Pul

kirähtämä kirähtäʔ kirähtäss kiräh   korraks kirema poisi ań niv‿`viina, 
`ü li et `karga sat‿tooli pääle jak‿kirähtäk‿kõvastõ Vas Pul 

kiräkene dem < kiri| 1. kiri kaes‿siss tuĺ l mullõ kiräkene, et kas olõt 
`rõiva kätte saanuʔ Rõu V 2. muster paiuharak um hahk ja siiva 
pääl ummas‿`sääntses‿sinidse kiräkeseʔ Vas Pus 

kirä/ki̬i̬ĺ  kirjakeel ku ma Talinah tä i ma i, siss mak‿k nõli kah kiräk  lt 
Rõu V; kiräkeeli üteldäss pasknääŕ , a meil siih kutsutass siniraag 
vai paiuharak Vas Pus 

kiräline kirälitse kirälist mustriline püvi um sääne peenikese kiräline 
Vas Pus

kirä/täht́ kirjatäht kiŕ riv kari, lakõ väli, tark kaŕ a `kaitsja? - kirätäheʔ, 
papõŕ , lukõi Vas Pul  

`kiśkja 1. murdja (loom) muial p  l um nok‿kah `kiś kjit eläjit Rõu 2. 
ahne tano ka skümmend maś s ja [ta] võ t v  l neĺ likümmend `kop-
kat, sääne `kiś kja oĺ l Vas 

`kisklõmma kisõldaʔ `kisklõss kisõĺ  kisklema nok‿ka latsõp‿-
`pusklõsõj‿ja `kisklõsõʔ Rõu; `tanklõmine om tülüh olõḱ , s na 
`vaeldamine, `kisk lõmine Vas Pul

`kiskma `kiskuʔ kisk kiś k kisu 1. tõmbama, tirima, sikutama mak‿kisi 
umalõ poolõ ra tiid, solda  kiś k umalõ poolõ, mak‿kisi takast, 
solda    st Rõu V; ma kiś si tedä `olgõ pite Rõu V; ku väŕmit rõi-
vass oĺ l, toolõ libõhhõt es pandaʔ, lipõ ja vesi kiś k väŕ mi ärʔ Rõu; 
ma eit‿tiiäʔ , mis tä hädä om, et `küürä kisk Rõu; taa vanahhuss 
om su `väegak‿kokko `kisknuʔ Vas; hainasälätävve [ta] kiś k säläst 
`maahha Vas Pul; inne kisuti sugaraʔ, n   ommap‿paksumbaʔ, 
s ss `naati sugarist `pirdõ `kiskma Vas; mamma k nõli, et ku timä 
kaŕ ah oĺ l, siss `naksi nimäʔ nuid kitsõvoonakõisi nissu piteh `kisk-
ma ja nakaś s `piimä tulõma Vas; lasõ õs tütäŕ  mul mustalt elläʔ, 
ku nätäĺ  oĺ l hamõʔ säläh olnuʔ, kiś k säläst ärʔ, ań d `puhta Vas; 

`kiskma
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sinnä Marinbuŕ gi `järve ü s hopõń  ni m  ś s uppu, noh raudtele 
rattak‿kisip‿`põhja Vas Pul; reeme kisk k iḱ  sõrmõk‿kõvõrass Vas; 
ku nurmõ pääl `äestät, kisut kokku t   puru, hainajuurõʔ ja k iḱ  
Vas; k iḱ  t   naha ja liha kiś k sinnä kupa `sisse üless, t   kupa 
kiś k verd täüś  Vas; [kiriku]opõtaja lugi nii ilostõ, et muḱ kis‿siĺ mist 
kiś k v   `vällä Vas; lahasspoolist lahasti sugaraʔ ja sugarist 
`kiś tip‿pirruʔ Vas; kura  keele otsah ripõndõllõss, a hüvvä s nna 
kurgust kisuʔ Se; `muŕ tass eläjä ärʔ, elläi saa nõrk, `kapluga kis-
tass üless Se; haik kisk inne suud ammulõ Se; [ma] pań ni mõsu 
perä`r  kese pääle ja kisi süvä lumõga jäl `mäele Se; hainalosõ 
tõpõ no iks om, la s `pääga kisk ja raputass  Se Kov; kooguga 
`tõmpsi [ma] tuha `vällä, kruuś s oĺ l otsah, muido saa õi hü si `väl-
lä `kiskuʔ Se Kos 2. kitkuma papa saa  meid esäkań õpit `vällä 
`kiskma Vas; esäkań õpi kisutass `vällä pääle `häitsemise Vas 

`kiskumma `kiskudaʔ `kiskuss `kisku 1. lõhestuma, lõhenema `ü ski 
muu puu nii eik‿`kiskuʔ kup‿pedäjäk‿`kiskusõʔ Vas; lõmmu puuʔ um-
maki, mis hüä `kiskujaʔ ummaʔ Vas; pedäjä `süämek‿`kisku us Vas; 
ränine puu eik‿`kiskuʔ,  t   murruss Vas Pus 2. (sisse) tõmbuma ku 
s  lv   lihalõ pääle panõt, s ss s  l `aigupiteh sulass ja `kiskuss 
liha `sisse Vas Pus

kisseĺ  kisseli kisselit kissell papal oĺ l aid ja meil keedeti kisselit Vas; no 
ommak‿k iḱ  kisseliʔ ja pudruʔ, mõista ai inäp midä süvväʔ Se Sa 

kista/vaŕ s 1. ketrusvahend: kedervars vanast kedräti kistavarrõgaʔ, ku 
v  l vokkõ es olõʔ Vas Pus; olõ õin‿nännüʔ, määness t   kistavaŕ s, 
a imä k nõli Se 2. (veski või linamasina) võll, kedervars `puunõ 
kistavaŕ s oĺ l `veś ki man, koĺ gidsõ man, linamaś sinal kah Vas Pus

`kistomadaʔ ~ `kistumaldaʔ väga, tohutu `kistumadar‿rahakõsõ 
võ t velekene `vähkigaʔ Vas; meil oĺ lij‿jo `kistumadam‿mõtsaʔ 
Vas Pul; Preeksa naaʔ oĺ lik‿`kistumaldar‿rikkaʔ Vas; ega `aaś ta 
saa poig `kistumada vilä ja tege haina Vas Pul; Liisolõ sai ka 
`kistomadar‿rõivass Vas; kolm `päivä oĺ li ma `kistumaldas‿suurõ 
valu seeh Vas Pul 

`kistra `kistra `kistrat reibas, erk map‿piä `immess, et sa ni `kistra 
olõdõʔ Vas 

`kistuma `kistudaʔ kistuss `kistu kustuma mu elo um nigu tuli `t  rahn 
puuhn, eik‿kistu eip‿paɫak‿kah Rõu V; ahost tuli tuĺ l, t   lä s sinnä 
loḱ i ala, sääl ̀ kistu ärʔ Rõu; ü s ago olõ õi ärk‿`kistunuʔ, kut‿tõõnõ 
ago joba paist Vas; ku õdagunõ ago kistuss arʔ, hummogunõ na-
kass `paistma Vas  

`kiskumma 
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`kistumaldaʔ vt `kistomadaʔ
 kistutam(m)a kistutaʔ kistutass kistu  kustutama pinip‿purõliʔ, vana-

inemine võ t pań giga v  , visaś s ku tulõ kistutamisess Rõu V; jüri 
`läütäss ao, jakaṕ  kistutass Vas; mis t   kistutamine inäp avitass, 
kut‿tuli jok‿katussõst väläh Vas Pul; `piḱ se `l  düt saa õi `muuga 
ku piimäga kistutaʔ Vas; munikõrd [sa] pant puuvõisi varahhappa 
palama, siss varahhappa kistutat ark‿kah Se; ku ü s kotuss tarrõ 
löönüp‿paɫama, siss vaś t `joudanu ark‿kistutaʔ Se Kos  

kitasnik kitasniga kitasnikka setu naiste igapäevane puuvillane pihik-
seelik kitasnik oĺ l must toominõ `rõivakõnõ, verevä siidiʔ ka oĺ liʔ 
all Se Ts; rikkal oĺ l `sukmań n, `vaesõl oĺ l  ks kitasnikaʔ Se 

`kitmä kittäʔ kitt ki t kitä 1. kiitma mul um t   ü s k iḱ , kas 
li sik‿`kitväʔ vai sań dil‿`laitvaʔ Rõu V; k iḱ  ki iʔ, et sa uma elo 
`jätnüʔ Vas; no hõel iks oĺ l s  ḱ , `väega kitetäv es olõʔ es Vas; 
tädim  ś s, sa ki i mullõ iks `väegah‿hüä naaś õ Vas; niik‿kavva 
avvuś t ni ki t hinnäst ku asi `hellü lä s Vas; timä `kitmist usu us 
`ü skinäʔ Vas Pul; egä ü s n  ḿ  umma `j  mise peräst, kua t   
s ss säänest `aś ja kitt Vas Pul; kittäk‿kästä äiʔ Vas Pul; kittü eiʔ 
eiss  hinnäst, las iɫm kitt Se; ho  ti minno sõimakõ vai ̀ kitkek‿ kaʔ, 
maʔ eik‿ kuulõʔ Se; lu ik olõ õi kittä elläi Se; illoś s pereh oĺ l, t  d 
ma eip‿petä eik‿kitäʔ Se 2. ütlema, lausuma ma ki i s ss umalõ 
meelele, et joodikõllõ oĺ l parass, et tä puś sist `maahha jäi Vas 
Pul; oĺ l külv‿vana tasanõ inemise soksikõnõ, k igilõ `perrä`ki jä 
Vas Pul; haivasski kitt `perrä (aevastus keset vestlust näitab jutu 
tõepärasust) Se Kos

kit́s kitsõ `kitsõ kits raudt   amõtnik oĺ l ja pei `kitsõ Vas; külm‿maḱ ki 
(minagi) sei kitsõlihakõist Vas Pul; es piä siin `ki si `kiäkiʔ Vas; 
`kitsõ takast `nüsväʔ, nüssä äik‿kõrvalt Vas Pul

`kitsahe kitsalt, vähesega ku `aaś ta ikaldu, siss tuĺ l egäl `kitsahe läbi 
aiaʔ Rõu H

kitsass `kitsa kitsast kitsas suuŕ  ümärik kivi, päält oĺ l laemb, alt oĺ l 
`kitsamb Rõu V; ma v  l ei olõs‿saanup‿`parriid `saapiid, ü s iks 
om kitsass, tõõnõ apaŕ  Vas Pul; ku `käega `umblõt, ku kitsass om, 
tiä (õmblus) iks `iń dsüss `vällä Vas Pul

`kitskma `kitskuʔ kitsk ki sk kidsu kitkuma kunass ma suvõl maka, 
kaeʔ aia`viĺ jä, kae eläjiid, `kitsku um paĺ lo Rõu V; kidsukań õpi 
oĺ lis‿`sääntse peenikese nigu kulõtanuʔ, n  k‿kidsuti `vällä Rõu; 
aiat‿`tahtvak‿`kitskmist Vas Pul 

`kitsusi kitsavõitu `kitsusi külʔ um taa `nüsmine kah Rõu V 

`kitsusi
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`kitsuss `kitsusõ `kitsust kitsikus `väega `kitsusõh om tah taa elämine 
Vas; kup‿`pilkuist olõ õiʔ, siss `kitsusõh är elät, a `võhlusõh om 
rassõ elläʔ Se 

kitsõkõnõ dem < ki s  pereʔ suuŕ , mis t   kitsõkõnõ s ss ärt‿teḱ k Vas 
Pul 

kitsõ/lammass sarvedega emalammas `saŕ viga imälammast m ni 
üteĺ  kitsõlammass Vas -voonakõnõ kitsetall mamma k nõli, et ku 
timä kaŕ ah oĺ l, siss `naksi nimäʔ nuid kitsõvoonakõisi nissu piteh 
`kiskma ja nakaś s `piimä tulõma Vas; `pernanõ üteĺ : kaek‿ku no 
latsõ`rõipõʔ ummõtõ `raiś ksiʔ ark‿kitsõvoonakõsõʔ Vas 

kituss kituse kitust kiitus uma kituss hais Rõu; rikka naaś õʔ, 
n  t‿`tahtsõk‿kitust Vas 

kitü/väärt kiiduväärt timäl um ka hüä naań õ  nnahhunuʔ, kitüväärt 
aamõtih ja kotoh kah, k kkõ mõist tetäʔ Vas

kiud/piĺ v kiudpilv siss te ti linna ku oĺ lis‿`sääntse kiud pilveʔ `tai-
va pääl Vas Pus

kiudutam(m)a kiudutaʔ kiudutass kiudu  küüditama `mõŕ sa 
perek‿kiu dutõdi arʔ Rõu V

`kiuhkma `kiuhkuʔ kiuhk kiuhḱ  kiuhku kilkama hopõń  karõĺ , (lap-
sed) nimäk‿kiuhkiʔ Vas Pul 

`kiusam(m)a kiusadaʔ `kiusass kiusaś s kiusama, kiusu ajama; tüli no-
rima mul om paĺ lo `vaimlaisi, um `tiukamiisi ja `kiusamiisi Rõu 
V; m  ś s `kiusass mia `kiusass, a `kiususs lätt `m  dä, om hüä jälʔ 
Vas; ku inemine `kiusamma l  , siss üldäss et `maurass Vas Pul; 
kaes‿siss `naksin‿nimäʔ kiusatõh Petserist tulõma Vas 

`kiususs `kiususõ `kiusust kius, kiusamine t  t‿`trehvsik‿ka `sääntsel 
`kiususõ ajol Vas Pul; ma anna ko igat‿tälle taa raha kätte, vaest 
siss t   `kiususs ark‿kaoss Vas; m  ś s `kiusass mia `kiusass, a `kiu-
suss lätt `m  dä, om hüä jälʔ Vas 

kivene kivedse kivest kivine taa t   um `väegak‿kivene ja `vasta mäḱ e 
Rõu 

kivi kivi ki vi 1. kivi `päivä oĺ liv‿vähäk‿kivve all Rõu; säält `suuri 
kiv ve alt niäp‿peiega `võtva eherüisi Rõu; esä pidi `taĺ git kah, 
kivi vidämise `taĺ git Rõu V; `määntse kivi ette `viskat, t   pe-
räh lövvät Vas; räüsäsado, t   nigu kivvega ań d, hopõń  nakaś s 
`karglõma Vas Pus; tiä oĺ l `paenuʔ ja esik‿kivvegap‿`pilnuʔ Vas 
Pul; sattõ `maahha ja pää `vasta ki vi Vas Pul; `vaɫgõ kivi aida 
aɫɫ? - lehmä utaŕ  Vas Pul; nulganaań õ um nulgah, s ss toolõ või 
õip‿`paĺ ja `käega minnäʔ, sinnäv‿vai kiviga `viskaʔ Vas U; vikahti 

`kitsuss 
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terä lei `ki vi (niitmisel puutus kivi külge) Vas Pus; `katla `pań ti 
uja `v  rde kivve pääle, uja veereh havvutõdi `püüki Se; `lauta [ta] 
kudi, pań d t   kivi lauda müürü `sisse Se; liinah kivigi kaĺ g jala 
all Se Kos; imä puhaś t haŕasõkõsõ arʔ ja  s ss kablakõsõga köü  
kiń niʔ, s ss peräst ai laḱ ka ja sinnäp‿puistaś s sõmõriid `sisse, kivi 
sõmõrakõisi (harja valmistamisest) Se Kov; toolõ võit  ks `vii-
na tetäʔ, kel om kivi keele pääl (oskab suud pidada) Se Kos 2. 
käsikivi või  veski jahvatav kiviketas `jauhmisega iks oĺ l hädä, 
kaet‿t   sääne aganinõ terä es tahak‿kivi vahelõ minnäʔ Rõu; ka s 
kivip  lt oĺ l käsikivil, kivi oĺ l all, ni kivi oĺ l pääl Vas Pul; üte 
kiviga jahvatõdi `puhtaba jahuj‿ja tõõsõga jälʔ loomõlõ Vas U; 
`veelkal oĺ l ka koɫo nigu kivi man Se 3. (vesi)veski esä lä s hum-
mogu `varra kivile Rõu; ku `miń ti kivile minemä, `naati teŕ ri ko ti 
`pandma Vas; kaaraʔ kivi man jahvõdi Vas; uja veereh oĺ l kivi, t   
jahva  k kkõ Se; ü s poiś s perä`ri ̬i̬kesega kivil käve Se

kivi- kivist, kivi- Juhanil oĺ l jo kivi `põĺ vi pääl, kääń d siss tõist p  lt, 
t   kivikua põrmand t   rägisi  nnõ Vas Pus; `tassa, ̀ tassa, Juhań , 
arʔ no kivikua põrmandu sõkut `sisse Vas Pus; kivilast (poest os-
tetud luisk) iks oĺ l muʔ `aigu inäp Vas Pus; laut oĺ l `väikene niguk‿ 
kiviunik Vas; p    ja koolimaja üteh siih kivimajah Se Kos; p    
kivitarõst `aeti `vällä Se Kos 

kivik kivigu kivikut kivimäng `m  ki (meiegi) mäń ge vanast kivikit Se 
Kos; m  k‿kääni kasuga kummalõ, t   pääɫ oĺ l `väega hüä kivikit 
`mäń giʔ Se Kos; m  k‿k   mäń ge kivikit Se Kos 

kivikene dem < kivi viiś  kivikeist võõdõti Se Kos; n   oĺ liʔ 
`sääntsek‿kivikesek‿ku kanamuna sora, ni suurõkõsõʔ Se Kos 

kiviline kivilitse kivilist veskiline siist tuĺ l paĺ lo kiviliisi Vas 
kivi/mäng kivi-, nipsumäng kivimängu üle sai m  p‿`pessäk‿ka imä 

käest  Se Kos; t   kivimäng, ku olõsi `mäń giʔ, siss t  d olõsi v  l 
midä kaiak‿kaʔ Se Kos -`möldre mölder t   tuḿ m ollõv Talina-
maal kivi`möldre Vas; Liiso oĺ l kivi`möldre man last `hoitmah 
Vas Pul -pu̬u̬ĺ  käsikivi üks pool, kiviketas `päälmätsel kivipoolõl 
oĺ l mulk, kost `pań ti `peogat‿teŕ ri `sisse, käń gä`mulku Rõu; ka s 
kivip  lt oĺ l käsikivil Vas Pul; ma‿ĺ a (ma lähen) `kaema, mää-
ness t   kivip  ĺ  um siss Vas Pus; tsõõriguk‿kivipoolõʔ, ü s aɫɫ, 
tõõnõ pääl, t   oĺ l t   käsikivi Se Kos -ti̬i̬ Pihkva-Riia kivitee 
mõtsavah  um üle kivit   Käblikülä takah Vas; k iḱ  taha kivit   pää-
le `koŕ juk‿kokku `koirusi ajama Vas Pul -tsagaja -tsagaja -tsaga-
jat kivitäks kivitsagaja um ka sääne`väikene haĺ likass  sirgukõnõ, 

kivi/tsagaja
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hanna `suĺ gi pääl um `vaɫgõ j  ń  Vas Pus -vorõstik -vorõstigu 
-vorõstikku kivine koht, kivistik ma lä si kivivorõstikku `m  dä nii 
et jalav‿veridseʔ Rõu 

kiä kink kedä (partitiiv langeb kokku sõnaga kes) 1. kes kiä kavva kõs-
sutass, t   `ilda lõpõtass Rõu H; kas m  ś s um n  ŕ  vai vana, kiä 
mano murd, t   um uma Rõu V; maʔ es küsü et, kedäss tä `tahtsõ 
naisõss võttaʔ Rõu V; kiä teḱ ij om, t  l om t  d k igi pooli Vas; kiä 
tõist vannuss, toolõ lövvüss jält‿tõõnõ, kiä tedä vannuss Vas; a kink 
m  ś s timä om  Vas; kelle (kellele) ma uma raha jätä? Vas; kink n al 
ś oo maja eläss s ss, ku tütärd olõ õiʔ Vas Pul; ü s k iḱ  kedä tuĺ l, ku 
söögiao pääle `johtu, s ss iks kutsuti `s  mä Vas; kink p  lt t   palk 
tulõ? Vas; kel vägi, t  l `võimuss Vas; nooĺ õ, kiä magasi`aita [vilja 
sügisel tagasi] veenüʔ oĺ l, nooĺ õ keväjä `ań ti `viĺ jä Vas; [ma] sai 
Miś so vallast üte, kiä oĺ l nii jälʔ sääne prii inemine (teenistuskohata, 
muude kohustusteta) Vas; Liiso lei kandsuʔ, map‿`puiś tsi napuʔ, n   
a iʔ pääʔ üless, kiä priiss `jäieʔ Vas Pul; kiä kink poolõ s ss lä s, kiä 
kua poolõ lä s Se; kelless (kellel siis) om poisal linanõ ṕ uks vai ha-
mõh, k igil ostõt Se; keɫ kui pereh oĺ l, nii suuŕ  oĺ l põɫd Se; elläi oĺ l 
sääne olnuʔ, kohe kellelegil‿lei, kelle (kellele) käe `sisse vai jala `sis-
se Se; `põlkõ kiä `põlgvaʔ Se| Vrd kes 2. mis a `kinkass (millega siis) 
sa söödäsi  siku ku ̀ ś ooklast ̀  soĺ ki ei ̀ saasiʔ Vas Pul; võik‿kiä (mis-
sugune) illoś s pluusõrõivass, taa om lehmä`kiŕ jä Vas Pul; kaek‿koh 
om pää, kiä inäp sukugi eip‿piäʔ Vas; v   pööräʔ kiä `tõmbasõs‿`sisse, 
inemise v   ala Se V 3. keegi no inäp kiä tüḱ ü üit‿taad maad haaris-
kõllõma Rõu V; siin saiś  `terve `aaś taka t   `pii li, putuki is kiä tedä 
Vas; angõ nok‿kiä muɫɫõ surma r  ht Se; ei olõk‿kinga (kellegagi) 
s nakõist inäp k nõldaʔ Se; kas Annõ ka lä s puś si pääle vai lä s 
kinga `autoga üteh? Se| Vrd `kiäkiʔ 

`kiäkiʔ `kiń kiʔ kedägi (partitiiv langeb kokku sõnaga `keskiʔ) ~ 
`kiäkinäʔ  1. keegi imä võ t leeväotsakõsõ, ań d egalõ ütele nivõr-
ra kui sai kellegi (kellelegi) Rõu; `kiäki es tohes‿s nnagi `lausuʔ 
Rõu V; teku uik‿`kiäkin‿nii ku mat‿tei Vas Pul; muk‿käsi kiroda õi 
inäp kellegiʔ Vas; taṕ p ̀ hindä ärk‿kogõmallaʔ, es saa ̀ kiń kip‿pääle 
nuristaʔ Vas; ka i`kaskat olõ õs meil `kelgiʔ Vas; ku ku sik edi-
mätse sanna hüä ars‿sai, s ss `kelgi es lää takah Vas Pul; tulõ 
õik‿`kiäkit‿tahal‿`loś si elämä Vas; olõ õim‿mak‿`kiń kik‿ ̀ küĺ ge kätt 
`pandnuʔ (kedagi löönud) Vas; taha aiʔ ma `kiń ki muidõ kätt uma 
kaala pääle, ku uma mehe kätt Vas Pul; t   es k nõlak‿`kinkagiʔ 
(kellegagi) Vas; kooditamine pidi olõma taḱ ti `perrä, mitte 

kivi/vorõstik
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nii kui `kiäkinä t   matsu ań d Vas Pus; roppust taha as vanast 
kak‿`kiäkinäʔ Vas Pul; t   oĺ l `väegat‿tasanõ t   naań õ, t   es 
k nõlak‿`kinkakiʔ Vas Pul; mat‿tiiä es `kelgi `laskat‿tetäp‿`piĺ ti 
Vas; usk kõlguss ü silde ni tõisildõ, kuiss iks `hindälle paŕ õmb, a 
tõõsõ paŕ õmbusõst kae eik‿`kiäkinäʔ Vas Pul; täl kakõlust ̀ kinkagi 
olõ õs Se; lää eik‿`kiäkit‿tagasi noorõst Se; künneĺ  jäi paɫama, 
näet ku saa as `kelgi arp‿puhastuss Se; `k  ĺ ja`mõś kjat jätä äs 
`kiäki ilma, iks käe`vaɫgõt `ań ti Se; no sünnüdä eik‿kotoh `kiäkiʔ 
Se Kos; sul olõ õih‿häpe `kinkõstkiʔ Se; tulõ arm‿mullõ naaś õst, 
`la si kedägi olõ õiʔ ja uma hüä tarõ om Se Kos| Vrd keskiʔ, kiä 
2. miski po isinine oĺ l ̀ väega iĺ loś s sinine, t   es muuda hinnäst, 
es t  d es pleegiʔ es `kiäkiʔ Rõu V

klaaś  klaasi `klaasi 1. materjal: klaas; klaasist ese või selle osa klaasi 
tiŕ rin oĺ l inne ja tuulõ müŕ rin Rõu V; olõ õs siss klaasiga `laḿ pi, 
klaaś  lätt `tolmu täüś , k iḱ  ĺ aǵ ahuss palama Vas; meil oĺ l `klaasõ 
all pinnäŕ  vai lava papal tett Vas; sooligum‿`mõś ti arʔ, oĺ liv‿valusa 
niguk‿klaaś  Vas U; looma oĺ lik‿k iḱ  klaasitüḱ kega  saganu arʔ 
[rahe], puruss Vas Pus 2. joogiklaas t   ka s `klaasi oɫt (õlut) vei 
`surma kah Vas Pul; t  dsamma es `tahtu `andam‿mullõ t  d klaa-
sitäüt `piimä Vas Pul

klaasi/helm -helme -`helme klaashelmes vanaimä koolikuh i mano 
ummõldi klaasihelmeʔ Vas Pus -helmekene dem < klaasihelm ma 
tei klaasi helmekesek ‿`ka skiʔ Vas Pus

klaasikõnõ dem < klaaś | joogiklaas ku vanajuudaś s `perrä jo kogunist 
tuĺ l, sis s saŕ  visaś s klaasikõsõga vett `maahha, sai nii suuŕ  meri, 
ku timä es saa takah tullaʔ Se 

klaaś/lipõ läbipaistev tuhaleheline klaaś lipõ oĺ l ku lipõ, `saistu arʔ ja 
oĺ l puhass nigu lättevesi Vas 

klaśs klaś si `klaś si klass ku ma koolih käve, siss neĺ li `klaś si `oĺ lgi Se 
klat́t kla i kla ti sile, sirge piḱ äʔ `undrugu oĺ liʔ, säĺ g oĺ l kla t ja kuŕ t 

oĺ l pääl Rõu 
kĺ eetkakõnõ kĺ eetkakõsõ kĺ eetkakõist aedik egal `lambal oĺ l uma 

 siĺ lo kĺ eetkakõnõ Se
kleidikene dem < klei  t  kõrd oĺ lik‿k igil leerila sil uma`koeduk-

‿kleidikeseʔ Vas 
kleit́ kleidi `kleiti kleit ma rapahhuta kah taad `kleiti Rõu V; [ma] ai 

`päälmätse kleidi säläst ärʔ Vas; latsõ kleidirõivass jäi `masmallaʔ 
Vas; ma oś ti `vei kese valsõmbat `paila kleidile ilostusõss Vas R; 
mul oĺ l `taivasinine jaḱ k ja `uń drik, s ss olõ õs `kleite Vas R; mul 

kleit́
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jo neĺ li `vahtsõt `kleiti Vas Pul;  m  h‿`häädü palamisega arʔ, et jää 
äs `kleitigi `säĺ gä Se

klepatama klepataʔ klepatass klepa  parandama, paikama  `kirvõ siĺ m 
om ̀ lahkiʔ, lasõ ark‿klepataʔ Se; ̀ rauda ̀ säetäss, t  d k gõ üldäss, 
et vaia klepataʔ Se 

kleperdämä kleperdäʔ kleperdäss klepeŕ d koperdama siin kotu piten 
[sa] kleperdät ärʔ Rõu 

kliiḿ  kliimi `kliimi liim nüüd tetäss `kliimegaʔ ja `naklugak‿kaś tiʔ Vas 
`kli̬i̬puma `kl  pudaʔ `kl  puss `kl  pu kleepuma t   räüsäga 

oĺ lil‿lehek‿`kl  punu nigu määne kaaś  puhmõl pääl Vas U
kloho kloho klohot ~ klohho klohho klohhot kurt sa vana kloho, kuulõ 

õiʔ, ku ma `ütle Vas; t   oĺ l sääne klohho Se 
`kloḱ sma `kloḱ siʔ kloḱ s `kloksõ kloḱ si kloksuma m ni kana käü 

`kloḱ sih arʔ murro piteh Vas| Vrd `loḱ sma 
klopahhutma klopahhutaʔ klopahhut klopahhu  pisut kloppima 

mak‿klopahhuti ka inne taad `putru, egas‿sa‿s klopahhutaʔ? Rõu V 
`kloṕ ma kloṕ piʔ kloṕ p klopõ kloṕ i 1. kloppima, taguma; põksuma süä 

nakaś s nii `kloṕ ma nii `kloṕ ma , et kas vai elovaim minekil Rõu V; 
mak‿klopõ ja väntsüdi tedä (joodikut) Rõu V 2. segi ja vahule löö-
ma ̀ pań ti veri ja kel oĺ l munnõ ̀ rohkõmp, [need] pań ni m nõ muna 
kah v  l ja pań ni `piimä kah säänest hapund, s ss kloṕ iti, `pań ti 
`s  la kesvä jahu `sisse ni pań ni pääle ras v ja koogik‿küdsämä 
Vas Ts; muna [sa] kloṕ idõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt suṕ iduk‿kardoka 
`k  mä, esi iks seḱ ät k iḱ  aig, saa hüä kardoka suṕ p Se 

klõḱ s klõḱ si `klõḱ si lõks (püünis) teil om klõḱ s, a meil kutsutasõk‿-
keeleʔ Se 

kl mba kl mba kl mbat lonkur taa kl mba vanam  ś s, taa `kl mpass 
Se; timä `väegak‿kl mba olõ õiʔ, timä saa aiʔ ütte `jaɫga 
painahhutap‿põlvõst Se 

kl mp kl mbi `kl mpi klimp `püüdlijahu `kl mpõ te ti külp‿pidosih 
muʔ `aigu Vas; tsääŕ ̀piimä joht süvvä äs, t  st te ti `k  kõ vai 
`kl mpõ Vas Pul 

`kl mpama kl mbadaʔ `kl mpass kl mbaś s lonkama [ma] niisa-
ma keṕ igak‿`kl ḿ psi ja kai eläjit Vas; taa kl mba vanam  ś s, taa 
`kl mpass Se 

klõṕ s klõṕ si `klõṕ si katkine ese, loks ü s maś sinaklõṕ s oĺ l, `tu̬u̬gi oɫõ 
õs inäp määne kõrrah maś sin Vas 

kl ś s kl ś si `kl ś si lõss iks klõś sist tett kohopiim nii hüä ei olõʔ Vas Pul| 
Vrd l ś s 

klepatama
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kobahhutma kobahhutaʔ kobahhut kobahhu  1. pisut kohendama, 
korrastama las mak‿ ka hinnäst kobahhuta, ma `tihka aim‿mu o 
inemiisih ollaʔ Rõu V| Vrd koobahhutma 2. koristama sa vaest ko-
bahhuti arʔ söögi   st vai olõ õs sul ärk‿kobahhutõt Vas 3. salaja 
hankima egä ü s taht `hindäle ka midä kobahhutaʔ Vas

kobima koṕ iʔ kobi kobõ 1. kobama, kompama mak‿kobõ siist ja säält, 
es lövväs‿sukka, es lövväs‿saabast Vas Pul 2. seadma, sättima ko-
bigõ no iks rutõmbihe taad minekit Vas; taa kobõ ka no `s  mä Vas 

kobistama kobistaʔ kobistass kobiś t kohendama, korrastama siss ̀ pań ti 
[jahu] patta `k  mä, siss `siäti iks `aigupite hilläkeiste ja kobistõdi 
iks `v  ri pite kokku Rõu; sinu kohuss om ka `hauda kobistaʔ Rõu 

kobisõm(m)a kobistaʔ kobisõss kobisi tuhmi heli andma, kobisema 
 sia süä oĺ l nigu mä tiid täüś  noid `heŕ niid, muidugu kobisi inne 
Vas Pul

kobõś k kobõś ki kobõś kit kõva, kobisev ese kasuk um nigu vana 
kobõś k Rõu 

kobõś kinõ kobõś kidsõ ~ kobõś kitsõ kobõś kist kõva, kobisev, halvasti 
pargitud seo um sääne kobõś kinõ kasuk Rõu 

koda kua kota 1. suveköök (enamasti saunaga ühe katuse all) aida kõr-
val oĺ l `kambrõ, siss `t  di kua mant s  ḱ  `kambrõhe, sääl `s  di 
Rõu; sau lä s kua katussõst `vällä Rõu; m nõl oĺ l kua otsah sann, 
ku kuah `s  ki te ti, siss lä s sann ka `lämmäss Vas; kual olõ õs 
lakõ pääl es midägiʔ Vas Pul;`riń ni piteh j  ś k vesi kotta Vas 2. 
teokarp `kuagat‿tigo um t  , kellel koda säläh, `kuaga tikõ um kah 
aiah Vas; mis ilma `kualdaʔ, t   oĺ l  siatigo Vas Pus

koda/poolinõ -poolidsõ ~ -poolitsõ -poolist taluperes elav maata pops, 
majuline kes no kodapoolitsõlõ koś a`viina and vai põlõtut `pulma 
kuts Rõu; m  p‿p  l `eĺ li kodapoolitsõh t   Ann Vas; kodapoolinõ 
oĺ l mia sul majah `eĺ li Vas 

kodo1 kodo koto kodu muk‿kodo oĺ l `Korgõmäel, muk‿kodo om alalõ 
Rõu; ma joht kodu peräst pääd ei murraʔ, mul om t   kõrran Rõu; 
siin kotu piten [sa] kleperdät ärʔ Rõu; t  l olõ õs üttegi umma ni koto 
Vas; paŕ õmbak‿ kodo kooriguʔ, ku külä küdüseʔ Vas Pus; umma koto 
es `tahtuv‿`v  rallõ `andaʔ Vas; Reoli  sura oĺ liʔ iks kodo`hoitjass 
v  t Vas; olõ õik‿koto vaia puustalt jättäʔ, ku `k  ĺ jaga mindäss 
Se; uma kodo iks kullakõnõ, uma maja maŕ akõnõ (rhvl) Se Kos 

kodo2 koju [sa] jättü üis‿`siĺ mi kodo, kut‿`turgu `läädeʔ Rõu V; imä 
lä s kodo minemä, kraaḿ  ja latsõ oĺ lir‿ra til Rõu V; t   t   (toob) 
viinalaadungi kodu Rõu; nimär‿rühek‿ kodo minemä Vas; õdaguss 

kodo2 
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`saimik‿k iḱ  üteliisi kodo Vas Pul; poig tuĺ l s ast jok‿kodo Vas; 
või olla om jok‿kaŕ a kodoajagi aig Vas; kodo tullõh jovva as 
hobõst kiń nip‿pitäʔ Vas; [ta] oĺ l kodo (koduväiks)`võ ja `tü rik, 
`ausa `tü rik, pań d mehe `kaŕ ja Vas; `lambak‿kaḱ ik‿ ke iv‿ vallalõ 
ja pagõsi kodo Se Kov; kiä `jõiõʔ ja kuĺ adiʔ, n  j‿jäiʔ kodo Se; 
kut‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, siss kutsutass ja `säetäss 
`puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se; vanarahvass k nõli, et kuuś  
nädälit ḱ au `k  ĺ ja kodo Se

kodo- kodune; kodulähedane; kodustatud; kodu- Kahrumõtsa `omgi 
mu s sarõ kodokülä Rõu; `varblanõ om nigu kodo  sirk, t   tulõ 
ja haard sul ń apu `vaihhõlt leevä raasa arʔ Vas; toolõ tõõsõlõ 
pujalõ, kes kodopoig (kodumajas elas) oĺ l, ań d esä mõtsa mant 
veerekeisi Vas; ka s `küünü oĺ l kodos   niidü pääl Vas; `Alhvre  
ka om nii samatõ kodoelläi (kodusolija, kodune) nigu maḱ kiʔ Vas; 
kodo varass üldäss ollõv k gõ hullõb, t     st mõista aiʔ midä-
gi vaŕ rik‿kah Vas Pul; `aeti Sibirähe, jäi k iḱ  elo `maahha, k iḱ  
kodoeläjä, k iḱ  jäi kodo Se; [ma] lä si kodo`paika Trubalõ, siss 
kodopaigast `ań ti joʔ ka s `liuda Se 

kodo/väü koduväi lell lä s kodoväüss ärʔ Rõu; veli lä s 
ark‿kodo`väühhe, lä s `tõistõ `naistõ Vas; tütäŕ  oĺ l kodo`võ ja ja 
[mees] tuĺ l taha kodoväüss Se 

koess vt kohess 
kogo kogo koko kogu, hunnik kohe timä küḱ äś s, sinnäj‿jäi t   kogo 

kah Vas Pus
kogoduss kirikukogudus ü s lammass `määhhäss, kõ ̭iḱ  kari `kaeh-

hass? - opõtaija ja kogoduss Vas Pul
kogoni  koguni maʔ eś s kogoni rehe `siugu, esi oĺ li paks ja rehe `õkva 

Se
kogonõma `k  daʔ kogonõss kogosi kogunema vesine kotusõkõnõ, 

kokko kogonu vesi Vas
kogrõ/kala koger, kogrekala siihn um kogrõ kallo Rõu V; kogrõ kaɫaʔ 

ommas‿`sääń tsih lumbõh Vas  
kogunist  kogunisti, täiesti ku vanajuudaś s `perrä jo kogunist tuĺ l, sis 

s saŕ  visaś s klaasikõsõga vett `maahha Se 
kogõmallaʔ kogemata [ta] taṕ p `hindä ärk‿kogõmallaʔ Vas Pul
kog ŕ  kogrõ `kokrõ koger kogr l ommal‿luuʔ jälʔ hüäʔ `vällä tulõma 

Vas 
koh ~ kohn ~ kon 1. kus seo kotuss, kohn mi no elä, um pühä maa 

Rõu V; sinnäk‿`küĺ li oĺ l meil kraamikõnõ v  d, kohn t  veerehn 

kodo-
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olõ õs `käüki Rõu; ma `ü li sis külänime, kohn poisi kodo oĺ l 
Rõu V; `k  ĺ jaluu ku um, s ss võtak‿`k  ĺ ja `mõskmise vesi kah 
ja minem‿matusõ pääle, s ss `k  ĺ ja seebiga mõsõʔ ja `k  ĺ ja 
`rõivaga vai käterä iga vai linagaʔ, kon `k  ĺ ja `lau sil oĺ l, s ss 
`t  ga `vaodar‿riś ti `otsa `vasta Rõu V; koh om laudah, sääl om 
lauda takah kah Vas; kaek‿koh om pää, kiä inäp sukugi eip‿piäʔ 
Vas; võih, eläjä muk‿`kapstih, koh kaŕuss? Vas Pul; Paius   ̀ omgi 
sääl järve veereh, koh t  t‿`tsuklõmah käveʔ Vas Pul; salasit‿te ti, 
ś aal oĺ lis‿suurõr‿`rõivak‿koh `maadaʔ Se; koh oĺ liv‿vesidse 
niidüʔ, [ma] pań ni laka sij‿`jaɫga, riibi ni kań ni `vällä Se| Vrd 
kos 2. kuskil iisitsil um kas `kaartõ all koh pesä vai um kaś tikõnõ 
(pesakast) pant üless Vas Pus; `merde jäi kiń nit‿ t   laiv, sääl iks 
määne rambõh oĺ l koh Se 

kohe1 kohe kohev s  rd ̀ paĺ li, niʔ ̀ oĺ ti man ja ̀ kaeti ja kohendõdi inne 
kohess Vas U| Vrd kohheɫ 

kohe2 1. kuhu kostak‿kõhna   st, a ärl‿läüdäkut‿tuɫd sinnäʔ, kohe olõ 
õiv‿vaiaʔ (ära õhuta tüli) Rõu V; mullõ näüdäti t  d ̀ paika, kohe timä 
oĺ l `v  dü m nitõllaʔ Rõu V; parhilla os `hindä `lasknut‿tiiäk‿kohe 
ärv‿viiäʔ Vas; Riiast `t  di viin `p  tõ ni `kõrtsõ, kohe vaia oĺ l 
Vas; pääkaŕ uss oĺ l iks vanõb, kiä noid `la si rä i , kost käändäʔ 
ja kohe aiaʔ [karja] Se Kos 2. kuhugi ku ma kohe minnei olõ, s ss 
ma `virgu esiʔ Rõu V; kodo tullõh jovva as hobõst kiń nip‿pitäʔ, 
a ku [ma] lä si kohe, siss oĺ l   h ku puu tüḱ k Vas; kohe minnäʔ 
nigu `sah rihe vai kohegina, k gõ `võeti pird Vas; lä si aoʔ `tõistõ, 
lä sij‿jo latsõk‿kohe kavvõmbahe Se; `sukmań n oĺ l kalõvanõ, oĺ l 
kohe paŕõmbahe `paika minnäʔ Se Ts; tohot‿ taa hani om tast uja 
v  rt pite kohe `mõtsa lännüʔ Se Kos 

kohegiʔ ~ koheginaʔ ~ kohekiʔ kuhugi `k  ĺ ja `rõivaʔ viiäset‿tarõst 
`vällä ja pandasõk‿kohegik‿ kõrvaldõ `paika Rõu V; timä oĺ l jalo-
du, jalost es saak‿kohegiʔ Rõu; [nad] hõkõrdivaʔ ja `hirskõllit‿tahn 
terver‿ravitsussvaheʔ, a t   es ̀ laabuk‿kohegiʔ Rõu H; kohe minnäʔ 
nigu `sah rihe vai kohegina, k gõ `võeti pird Vas; opati, et ` pankõ 
[malaariahaige] kohegina `kindlahe `kaś ti, kost ei saa haĺ l kätte 
Vas Pus; sa olõt k igih näide tiiu all, `paedaʔ olõ õik‿kohegiʔ Vas; 
täl olõ õik‿kohegi minnäʔ Vas; muni koṕ ik  ks sai kohegik‿kulu pää-
le Se; sań t ni sań t, kas taa inäp kohegik‿`kõlbuss Se Kos; maʔ mõis-
ta õik‿koheki minnäʔ ja tiiä eik‿ku takah `aetass Se Kos 

kohegilõ kuhugile kohegilõ saa aip‿`paedaʔ, piät kannahtamma Se
kohegina, koheki vt kohegi

kohegina, koheki 
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kohekõnõ dem < kohe1 karaś k sai hüä kohel, hüä kohekõnõ Rõu
kohel vt kohheɫ
kohendamma kohendaʔ kohendass koheń d korda seadma, kohendama 

ega pird es saa ü sindä paɫɫaʔ, t  d pidi iks kohendamma Rõu K; 
s  rd `paĺ li, niʔ `oĺ ti man ja `kaeti ja kohendõdi inne kohess Vas 
U; nok‿kas ma esi eiv‿võit‿taad `säń gü kohendaʔ Vas Pul; tuli pa-
lass `eś kiʔ ja sa v  l kohendat tuld Vas K; õdagu koheń d mehe esä 
aho arʔ koogugaʔ Se 

kohess ~ koess kuhu (siis) tütäŕ  `põlgnu kosilast vanass, imä ütelnü: 
koess s ss minnä um? Rõu V; kohess sa `jäieʔ Vas; ak‿ koess ma 
lää vai kink `h  ldõ ma jää? Vas; minnäʔ vaia hainalõ, rinnalinõ 
la s, koess sal‿latsõ jätät Se; koess t   paabapala (eideke) jäi? Se 

kohetuss kohetusõ kohetuist kerkima pandud taigen, eeltaigen leevä 
kohetuss `pań ti edimält, läḿ mi vesi ja jahu kastõti `sisse Vas Pul; 
imä `pandnu a okõsõ küttümä ja s ss näet teik‿koogikohetusõ Vas 
Pul; sepägap‿`pań ti saia kohetuss Vas Pul; puu anoma seeh lä s 
leevä kohetuss `hapnõma Vas U; vesi oĺ l otsani nii luḿ bi v   arvu-
line, ku [ma] leevä kohetusõ pań ni Se Kos; pliini kohetuss `laś ti 
sepägak‿`ḱ auma Se; ku [ma] tõõsõ leevä kohetuist pań ni, siss ̀ liodi 
t   `kuklikukõsõ arʔ, siss lä s leib `hapnõmma Se Kos;`luidsaga 
[ma] mai si t  d kohetuist, et kuiss om Se; ütest leeväst [ma] jä i 
`sääntse `kuklikukõsõ kohetuist Se; läbi sõgla [ma] `kuŕ nssi `kiisla 
kohetusõ arʔ Se; `kuurniga kohetuss olõ õs ni sakõ ku leevä tahass 
Se; õdagult [ma] pań ni kohetusõ `hapnõma,    hapaś s Se Kos; ku 
perä pä s jo `leibä, s ss pangõ leevä kohetuss Se

kohheɫ ~ kohel kohela kohelat kohev, kerkinud karaś k sai hüä kohel 
Rõu; ü sindä es saanuki nik‿kohheɫ leib, a katõgese [me] kaś ti 
iks `kõrdapiteh arʔ Se Kos;`hapnõ piimä `sisse `kastõh saik‿ka 
hüäp‿pliiniʔ, ku soodagaʔ, siss om tiä kohheɫ Se   

kohisamma kohistaʔ kohisass kohisi käärides kihisema `lämmäga lä s 
kohisamma t   suṕ p Vas Pul 

`kohkiʔ ~ `kohkinaʔ kuskil Laṕ i om `kohkis‿ sääl taga Võro Rõu; 
naaś õl t  d k iḱ  ń apo`vaihhet‿täüś , a `kuhja olõ õik‿`kohkiʔ nätäʔ 
Vas; no om imäl sääne põĺ v, et täl ei olõk‿`kohki ollaʔ Vas; `lam-
batallõkõistõ pesäʔ ummam‿maa pääl `kohkip‿puhma all Vas Pus; 
opati, et `võtkõ `kohkina väläh `nõstkõ üless ja `pankõ [malaaria-
haige] kohegina ̀ kindlahe ̀ kaś ti, kost ei saa haĺ l kätte Vas Pus; rüä 
olõʔ sikati üle, et ̀ kohkim‿`määń tsit ̀ pääkeisi jää eiʔ Vas; t    sirgu 
pesä om ̀ kohkinap‿ puuriida seeh Vas Pus; olõ õiʔ ütte hań ni, ni olõ 
õik‿`kohkiʔ Se| Vrd `kohngiʔ 

kohekõnõ
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`kohkum(m)a `kohkudaʔ `kohkuss `kohku kohkuma ma es `kohkuk‿ ki-
bõnat kah Rõu

kohn vt koh 
`kohngiʔ ~ `kohnõgiʔ ~ `kongiʔ kuskil kattõ lammast olõ õs `kohnõgiʔ 

Rõu;  sirk `korgõhn, muna `persen, pessä olõ õik‿`kohngiʔ Rõu V; 
villa iks oĺ lik‿`kongin‿ nõuhn Rõu| Vrd `kohkiʔ 

kohonam(m)a kohodaʔ kohonass kohosi (kuumutamisel) kohupiimaks 
muutuma [hapu] piim kohosi suurõh `katlah Vas; Olgal oĺ l koho-
namma pant `katlatäüś  `piimä Vas Pul

koho/piim kohupiim [ma] pań ni t   kohopiimä ja siss `piimä ka v  l 
`sisse sinnäʔ, sai t  d ̀ heĺ piʔ sääl Rõu; ma kalluda kohopiimä sõg-
la pääle, et l  ḿ  `vällä lätt Rõu V; oĺ l `hüäste `s  dü kah, oĺ l lihha 
mütsütet ja koho`piimä Rõu V; koorõgak‿kohopiim om iks paŕ õmb 
Vas; iks kl ś sist tett kohopiim nii hüä ei olõʔ Vas Pul; kohopiimä 
l  ḿ  valõti ` siolõ, mis püdeläp, keedeti läbi, t   oĺ l  sibiroś ka 
Vas; ku piim ärk‿kohotadaʔ, s ss t   kohopiimä l  ḿ  keedeti ärʔ 
Vas Pus; vanast oĺ l sõir kõva, paĺ ass kohopiim oĺ l, soolaterä ka 
sehen Se; kohopiim `pań ti [talveks] külmä v   `sisse, t   oĺ l härä-
piim Se; ku `istma `miń ti, siss `võeti vadsako t ja piimäliud kah nii 
et kohopiim all ja sinnä või pääle Se 

kohotama kohotaʔ ~ kohotadaʔ kohotass koho  kohupiimaks kuumu-
tama [ma hapu] piimä kohoda arʔ, siss lasõ läbi sõgla Rõu; ku piim 
ärk‿kohotadaʔ, s ss t   kohopiimä l  ḿ  keedeti ärʔ Vas Pus 

kohrutama kohrutaʔ kohrutass kohru  kohevile lööma või ajama 
`piḱ ne kohrutass (kobestab) maad Vas; rihhuga [ma] kohrudi ̀ oĺ gi 
pääle, sis jäl `naati sõkkama Se

`kohtunik `kohtunigu `kohtunikku kohtunik a t   päävanasitt vai `koh-
tunik saiś  kestpaigah Se Kos

kohuss `kohto kohut 1. kohus; kohtupidamine; kohtuotsus t   pääle 
oĺ li ma `kindla, ma anna aś a `kohtohe Rõu V;`kohtoaś ah ma ei 
olõ `süüdü Rõu V; ü s `kohtu`mõiś tja um olõmah, kes mõist meile 
`eś kik‿`kohtu Rõu V; `õiguss nigut‿tetäss, kohuss nigu mõistõtass 
Vas Pul; ega kuu om timä Talinah ̀ kohtit ̀ mõistmah teele (teile) Vas 
Pul; o siti iks mup‿pääle t  d kohut `mõistaʔ Vas Pul; miniäl olõ õs 
midägi `võimu, `pań ti kablaga hobõsõ `taadõ ja `v  di Võrolõ `koh-
to pääle Vas Pul;`kohtohe kaibaś s külʔ esä, a niäl‿leppe ärʔ Vas 
Pul; keɫ kurk, t  l kohuss Se;`k  lu (surma) saa aik‿`kohtohe ka 
viiäʔ Se; koolulõ olõ õik‿kohut Se Kos  2. kohustus; õigus (saada) 
sinu kohuss om kah `hauda kobistaʔ Rõu; kuradihiń g, `andnu no 
sań dilõ, mis sań dikohuss, tappu uis‿`sań ti arʔ Vas 

kohuss
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kohv́ koh i `koh i kohv ostõtul koh il olõ õi jakku, ruttu saa `otsa Rõu 
V; ku vatt vähänü um, siss um koh  keenüʔ Rõu V;`koh i tahetagi 
is `jauhhap‿peenükeist, koh  taheti iks jämehhep Vas Pul; koh  pa-
lotõdi kotoh arʔ, kel käsikivi oĺ l, ś aal jah i Vas Pul; [ta] ań d toṕ si 
`koh i Se; m  p‿palodi `koh i vanast Se   

kohv́ikõnõ dem < koh  vaia hiĺ lokõidsi `ḱ avvuʔ, imäl üless tullaʔ, 
`tsäikene hummogult, koh ikõnõgik‿`k  tä ärʔ Se Kos 

`kohvri `kohvri `kohvrit kohver `kohvri `võeti ärk‿`k iki rättegaʔ  Rõu 
V

koi vt kudama
koigat´s koiga si koiga sit loikam ü s suuŕ  mehekoiga s oĺ l Nuŕ si 

p  lt Rõu 
koir koira `koira üleannetu, kelm koirap‿`poiskõsõ oĺ liʔ Rõu V; näet, 

mis mi Kusta-koir teḱ k! Vas; mat‿tälle koiralõ `näüdä Vas Pul; oĺ l 
koir, kulu  esä raha arʔ Vas; ma oĺ li iks koir külʔ, mat‿tsü südi 
`tõisi Vas Pul;`usku uis‿sa `koirõ, naat‿`tsuś kvas‿sinnu Vas Pul; t   
meieŕ  oĺ l valu koir, t   oĺ l `hirmsa `koiri Vas 

koiranõ koiratsõ koirast vallatu, üleannetu t   oĺ l ka sääne koiranõ 
poiś s Vas 

koirastik koirastigu koirastikku koerustükk, vigur t   sai üte tõõsõ 
maja ka koirastiguga `hindäle Vas   

`koiruss `koirusõ `koirust koerus, vallatus, üleannetus t   om jo `pistü 
`koiruss Vas Pul; mia paŕõmbahe söödeti, t  d paŕõmbahe [ta] ̀ koi-
rust ai Vas; k iḱ  taha kivit   pääle `koŕ juk‿kokku `koirusi ajama Vas 
Pul; t   m  ś s oĺ l ü s valu koir, lä s `laatu `koirust ajama Vas Pul  

kokk koka kokka kokk ku ma vań gist `vällä `päś si, oĺ li ma kokan Rõu 
V; ü s tütäŕ  oĺ l kokõh tah Vas 

kokko 1. ühtekokku, koguhulgana maa `suuruss oĺ l kolmtõi·ś skümme 
`tiinu, s  `saari ja mõtsaga kokko Rõu 2. ühte kohta, üheks 
rühmaks  kaek‿ka s ladamat kummutõdi kokku, s ss [me]`naksi 
`pesmä `k  tõgaʔ Rõu; ka s käetäüt [ma] pań ni kokku, s ss kääni 
kuppu Rõu; k iḱ  taha kivit   pääle `koŕ juk‿kokku `koiruisi ajama 
Vas Pul; ku `mitmast küläst tulõva kokko, kos sääl `joudsõ ilmalõ 
`andaʔ [kingitusi] Se; vanast `ḱ auti sagõhhõhe kokko, `väega 
laulõti kaʔ Se; poisin‿niidiʔ, naaś õk‿kań nik‿kokko ni riibip‿peŕ ri 
Se; kiä vei siss ü sindäʔ t   `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 ku 
kuna elo elleh `saami v  l kokko, kül ma siss `ütle sullõ Vas Pul; 

kohv́
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inemine iks saa inemisegak‿kokko, mägi saa aim‿`mäegak ‿kokko 
Vas Pus 4. eri osadest tervikuks (ühendatud) kraba  oĺ l lavvust 
kokku l  d Rõu; `hammõ [ma] `umbli ka sipooli kokko ja `oĺ lgi 
`vaĺ miss Se;  kossat‿te ti linost, [ma] `hiusõgap‿paĺ midsi kokko 
kossaʔ vahru `m  du Se Ts 5. mingi ainega kaetuks, määrdunuks 
`Kiutsonih külm‿määritänu su üleni `m  gak‿kokko Vas; utõti utõti 
nikavva ku `peḱ li sai kesvä `k  riga kokko Se V 6. mõõtmetelt või 
mahult väiksemaks võimaś sinal oĺ li aaris‿seeh, neĺ li `aari ja lei 
ruttu kokko (võiks) koorõ Se; taa vanahhuss om su `väegak‿kokko 
`kisknuʔ Vas 7. väljendab omavahelist sobivust ku kokko sünnütäss 
(sobitakse), siss eletäss k igih `hüästeʔ Vas Pul

kokoss kogosa kogosat kogukas vana kakõnu `kaskatüḱ k, a hüä kokoss 
pääle võttaʔ Vas 

kolʔ vt kolm 
kolahham(m)a kolahtaʔ kolahhass kolahti kolksatama sattõ ma kum-

malõ `maahha ku kolahti Se
kolahhutma kolahhutaʔ kolahhut kolahhu  kärgatama, paugatama no 

nik‿kõvastõ olõ õip‿`piḱ ne kolahhutnuk‿ku nüüd Se 
kolga `kolkmõ kolgand (töödeldav) linapeo, kolge sääne rabamise piń k 

oĺ l, sinnäp‿pań ni [ma] lina `kolkmõ pääle, rabajaga `nuhkli inne 
ja kääni iks t  d kolgand `ümbre `ringi Rõu; labamaś sina pääl 
oĺ lik‿k iḱ  nii `säedüʔ, n  l‿linaʔ, lina `kolkmõʔ Vas U; latsõʔ `aeti 
`kakma nuid linnu, `kakma nuid `koɫkmit Se 

koĺ gits koĺ gidsa ~ koĺ gidsõ ~ koĺ gitsõ  koĺ gist  lõuguti kań õbik‿koĺ giti 
ja linnu ka koĺ giti koĺ gidsagaʔ Vas; kähr om keväjä kül ̀ väega kõhn, 
nigu koĺ gits Vas T; `puunõ kistavaŕ s oĺ l `veś ki man, koĺ gidsõ man, 
linamaś sinal kah Vas Pus; koĺ gitsõl oĺ l raot ka s tsoŕ ri `sisse Se

kolgõss kolgõsõ kolgõst kolge, kolgats t   poiś s oĺ l iǵ ävene kolgõss 
Rõu 

kolhoo·ś kolhoo·si `kolhoo·si kolhoos mis sa `jandat naidõ maalaṕ i-
kõistõgaʔ, minek‿`kolhoo·si Rõu; hobõsõ ruih, rattaʔ, regi, hobõsõ 
seim, k iḱ  `ań ti kolhoo·silõ Rõu V; uma kari um teil kolhoo·si 
riś tikhainun ja k igihn Rõu; kaŕ atõdi `lehmi kolhoo·si maa pääl 
Rõu| Vrd halhoo·ś , koloo·ś  

koli koli koĺ li kola, koli ü skõrd oĺ l kaku pesä tarõ pääl, ś aal oĺ l koĺ li 
kah Vas Pus 

kolistama kolistaʔ kolistass koliś t kolistama, müra tekitama ma aja eś s 
hilläkeiste loo sigu mano, sak‿kolistat Vas; [sa] kolistagu uiʔ, la s 
heräness üless Vas 

kolistama
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kolk kolga ̀ kolka 1. kant, maanurk; külaosa tast sõit naid vilä`k  rmit 
külʔ, taham‿m  k‿`koɫka Vas Pul; Kunnu kolk um siistsamast 
`Tsiist ri poolõ minnäʔ Vas; nii `uhkõ maja, et olõ õit‿`Tsiistri 
kolgahki säänest maia Vas; mia t   t   om, mia t   ütte tüḱ kü 
`t  dek‿k   koɫga `rahvagaʔ Vas; üle seo koɫga k gõ ilosap mi̬i̬ś s 
oĺ l, kuń dilõ ni `ń aolõ Vas; üle koɫga kosilanõ Se 2. suunurk uaʔ 
ummap‿paksu koorõgaʔ, n  l‿lüllüdä `vällä n  k‿koorõʔ, lasõ 
huulõkolgast `vällä Rõu 

`koĺ kma `koĺ kiʔ koĺ k `kolkõ koĺ gi 1. linu lõugutama ma olõ `koĺ knu 
linno külät Rõu; kań õbik‿koĺ giti ja linnu ka koĺ giti koĺ gidsagaʔ 
Vas Pul; ku [ma] kolgõ rehe man ka s maś sina täüt linno ärʔ, kääni 
ärʔ, oĺ l kuŕ st Se 2. kolkima, peksma kes taa koĺ k kuuvalul Se

koĺ lin kolina kolinat kolin puĺ l ai t  d `vaati ku koĺ lin oĺ l ja möüräś s 
 nnõ Rõu 

koll-kõll kill-kõll koodiga rüḱ i kooditõdi, siss `l  di koll-kõll, koll-kõll 
Rõu 

kollõh `koldõ kollõht 1. laiem äär po il oĺ lis‿`sääntsek‿`koldõʔ, et sai 
`hüästek‿kiń niʔ ̀ mähkiʔ Vas 2. leivakoorik leevä veeren‿ń oo ̀ koldõʔ 
oĺ liv‿`väega magusaʔ Se 

kolm ~ kolʔ kolmõ `kolmõ kolm n  ŕ  hobõnõ, kolmõ `aaś tanõ Rõu; 
kurõl‿`lätvä m nikõrd `kolmõ `handa (lendavad kolmnurkselt) 
Rõu V; kelläss koɫmõss om puś s Võrol Vas; `koɫmõ lammast oĺ l 
`puuduss Vas; Mauri poisil jalakõnõ koɫmõst `ka skiʔ Vas Pul; kol-
mõkõrra isiti lang kokko Vas Pus; lina hari oĺ l kolmõh `jämmüseh 
Vas; kolmõlõ s sarõlõ ummõldi `rõivagak‿kask Vas; kolmõnulga-
line ait `kriiti täüś ? - `ta rigu terä Se; võõdõti horka uś s vaɫɫalõ, 
[ma]`uiksi koɫʔ `v  ri `truupa Se; kolʔ `puuta rüḱ i Se Kos; imä tuĺ l 
säń gü `v  rde hummogult kell kolʔ ai ülest Se Kos; ku aho   st `vats-
ka te ti, siss `nõś si timä kolm `kõrda üless Se; vesi `pań ti ja `tsukrut 
`pań ti ja `heŕ nit, kolm kõrd `luidsaga võõdõti `ku jat Se; jagagõ 
nok‿kraaḿ  `kolmõ `päähhä (kolme inimese vahel) Se; ho s koɫmõst 
päävästki rekistee·riʔ ärʔ, s ss olt (oled)  ks riś tiinemine Se Kos

kolm/ainuss kolmainsuses esinev, kolmainus `olkõ no usk inemisel 
määne taht, a viimäne usk `olkõt‿timä `sisse, kolm`ainu jumala 
`sisse Vas Pul 

kolma/päiv kolmapäev olõ õit‿`täämbä kolmapäiv Vas 
kolmass kolmada kolmadat kolmas mul kah ütek‿kuŕ gih‿`hapnasõʔ, 

tõõsõp‿panõ, kolmada um iduhn Rõu V; edimäne `aaś tak um va-
sik, tõõnõ `aaś tak um hõhv, kolmadal `aaś tagal paaritadass Rõu 

kolk
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V; meil oĺ l suuŕ   siga, kolmass `aaś tak oĺ l pääl Vas; not‿teḱ k [ta] 
jalk‿kolmada maja Vas; kolmadal pääväl `leie `lämmäle, siss sai 
elläʔ Vas; maʔ oĺ li kolmada    tedä `hoitmah Vas; `aeti kolmada 
päävä kari `mõtsa Se; vanast `peeti kol `päivä `pulmõ, kolmass oĺ l 
hõimupäiv Se

koĺ mi kolm, kolmekaupa õga `tü riku käest siss `pań ti koĺ mi munõ 
[lihavõttepühal kiigetegijaile] Se; oĺ l koĺ mi lehmi, aga `piimä oĺ l 
veidebä süvväʔ ku noʔ Se 

koĺ migõʔ pl koĺ mikidõ koĺ mikiid kolmikud ka sikiid küll um siihn 
olnuʔ, a koĺ mikiid olõ õik‿kuulnuʔ Rõu V 

kolm/jalg kolmejalgne puunõu suuŕ  kolmjalg (leivaastja) oĺ l, sääl kas-
tõti `leibä, säält sai m ni ü stõi·stkümme `pä si Rõu; kolmjalaʔ 
(pesuküna) oĺ li iks k igil, t   oĺ l mataĺ , sääl oĺ l k gõ vesi ja ̀ val-
gõ liiv, sääl oĺ l hüä anomiid ̀ mõskaʔ Vas U -kümmend kolmküm-
mend Varõstõ nail oĺ l m ni kolmkümmend meihst (mesipuud) Vas 
Pul; `aaś taga `ko silõ iks kolmkümmend `paari tsuvva `kaplu pidi 
tegemä Vas Pus; kolmõ`kümne katõ eläjä toss jäi t   hiń ge pääle, 
kes lauda palama pań d Vas; mul oĺ l m ni koɫmkümmend hamõht 
ummõld Vas Pul -sada kolmsada ku [ma] sukka panõ, s ss üle lip-
pe panõ, päält kolmõsaa langa tulõgi vitäʔ [põrandatekil] Rõu; 
kolmsada `ruublit [ma] pań ni lavva pääle Vas Pul| Vrd kolsada 

     -tõi·ś s/kümme kolmteist maa `suuruss oĺ l kolmtõi·ś skümme `tiinu, 
s  `saari ja mõtsaga kokko Rõu| Vrd koltõist 

kolmõgese  ~ kolmõkõsõ kolmekesi naid oĺ l kolmõgese s sariid Vas; 
`kargusõ oĺ livaʔ, karati kolmõgese, nellägese, viiegese, `tü ri-
guk‿`kaŕ ksiʔ Se;  koɫmõgese veleʔ `eĺ leväʔ Se Pod; `la si oĺ l kol-
mõkõsõ Se Kos

kolmõ/võrd -võrra -võrd kolmveerand ku [ma] `k  li lä si, oĺ l uma 
suuŕ  esä tõstamäń t `kań gli all, ś aalt oĺ l iks kolmõvõrd jo oṕ it Vas 

koɫo koɫo koɫɫo (kallamis)kolu teräv‿valõti `veelka `koɫɫo Se; `veelkal 
oĺ l ka koɫo nigu kivi man Se 

koloo·ś  koloo·si `koloo·si kolhoos Maurikülä maa pääl om jäŕ v, seo 
koloo·si jago iks om Vas| Vrd halhoo·ś , kolhoo·ś  

kol/sada kolmsada muni ań d sada `ruublit pridanat, muni ka s kolsata 
v  l Se| Vrd kolmsada -tõist kolmteist  timä oś t tikõrpuu `maŕ ju 
kolt‿tõist killo Se| Vrd kolmtõi·ś skümme

`kombreś s `kombreś si `kombre  si kompress käsi oĺ l külmä `komb-
reś siga jäänün‿nii ` sanku Rõu; uṕ inhaina `kombreś s um vere-
j hvtitüse `vasta Rõu V

`kombreś s
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kommuniś t kommuniś ti kommuni`ś ti kommunist `k  ĺ jakõnõ `v  di 
kommuniś ti `vankri pääl, kommuniś tim‿ma iʔ Vas Pul

kommõʔ ̀ kombõ kommõt komme, tava siss es olõ jaanitulõ kommõt v  l 
olnuʔ Vas Pus; a t   nii kutsuti et `iś tjäʔ, kutsuti nii, seto kommõ 
oĺ l sääne Se S

`koḿ pveḱ  `koḿ pveḱ i `koḿ pveḱ ki ~ `kuḿ peḱ  `kuḿ peḱ i `kuḿ peḱ ki 
kompvek `koḿ pveḱ i puŕ git‿toṕ iti noid vannu rahhu täüś  Rõu V; 
eelä õdagu vai hummogu [ma] lõpõdi `kuḿ peḱ iʔ Vas; `kuḿ pveḱ ke 
ja präänikit ja k kkõ oĺ l laaduh Vas

kon vt koh
`kongiʔ vt `kohngiʔ 
konnõss kus siis konnõss mul t   aig um, t   taht tetäʔ Rõu 
`kontoŕ `kontori `kontorit kontor Maimu t    `Haanih `kontorih Vas 

Pus 
koobahhutma koobahhutaʔ koobahhut koobahhu  pisut korrastama, 

kohendama k kkõ um kotoh vaia koobahhutaʔ ja oɫɫaʔ ja tetäʔ Vas 
Pus| Vrd kobahhutma 

koobakõnõ koobakõsõ koobakõist käblik kumogak‿koŕ v oĺ l tett nigu 
koobakõsõ pesä Vas Pus 

koobitsam(m)a koobitsaʔ koobitsass koobi s kooberdama [ma]`tahtu 
uip‿puś sist `maahha jäiäʔ, siss nakaj‿`jalksi koobitsamma Vas 

kooditama kooditaʔ kooditass koodi  koodiga (reht) peksma koodiga 
rüḱ i kooditõdi, siss ̀ l  di koll-kõll, koll-kõll Rõu; kooditamine pidi 
olõma taḱ ti `perrä Vas Pus

kooguline koogulise koogulist teatav vöökiri kuav‿ v  d koogulist, 
haarav‿ v  d hangulist (rhvl) Se Kos  

kooh ~ koohn 1. ühes rühmas või tervikus, koos; vastamisi kanari-
gu leib püsünü es kooh Vas Pul; `väegap‿paĺ lo inemiisi oĺ l kooh 
Vas; Rogosi piiriga om m  p‿piiŕ  kooh Vas Pul 2. mingi ainega 
kaetud või määrdunud käeʔ oĺ lit‿`tahtagak‿koohn Rõu V; timä oĺ l 
`muagak‿kooh nigu  siga Vas| Vrd k  h, k  hn

kooli- kooliga seotud, kooli juurde kuuluv taa sattõ ku labalt `maah-
ha uḿ mi kooli`aś jugaʔ, jäi timä koolist `maahha Rõu V; `tah li 
ja `krih li oĺ lik‿koolila sil edimätsek‿kirotusõ aś aʔ Rõu V; Plak-
si külä man oĺ l koolimaja Rõu; Preś si koolimaja mant käänüss-
ki Pukastohe Rõu V; Pauĺ  oĺ l suuŕ  poiś s, ku ma oĺ li kooli`la si 
Vas; t   oĺ l täl koolis saŕ  Vas Pul; koolitarõ maa pääl olnul‿luḿ p 
Vas; mul jäi nulgah `saismaɫɫaʔ ja koolitrah  `kandmaɫɫaʔ Vas 
Pul; ü s uma külä inemine opaś s `la si, taɫɫa piteh käve, kooli-
maia olõ õs Se Kos; vanast la sil kooli `suń dust olõ õs, koolimaia 

kommuniś t
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olõ õs olõmahkiʔ Se Kos; m   oĺ li otsanik‿koolimaja kõrval Se; ü s 
koolioppaja vana Siḱ k oĺ l Se Kos; koolipoisi arvulitseʔ, jummaĺ , 
kup‿puŕ oh oĺ liʔ Se Ts 

kooli/kuht́ surijakk vanaimä koolikuh i mano ummõldi klaasihelmeʔ 
Vas Pus 

kooliline koolilise koolilist kooliealine (laps) suurõmbal‿latsõl‿lä sik‿-
̀k  li ärʔ, mis koolilise oĺ liʔ Rõu 

kooli/`rõivaʔ pl 1. suririided vanaimäle ummõldi kooli`rõiviid Vas| Vrd 
`k  ĺ ja`rõivaʔ 2. surija seljariided kooli`rõivap‿palotõdi arʔ Se 
-rät́t surirätt a seo saa mullõ koolirä iss, ku ma ark‿koolõ Rõu V

koolitam(m)a koolitaʔ koolitass kooli  koolitama tütäŕ  um täl `kan-
gõhe koolitõt Rõu; ü s tütäŕ , kes taa siss koolitamalla jätt Vas; 
täl oĺ l k gõsugutsiid `võ jiid, koolitõduisi ja koolitamallaʔ, a es 
lääm‿mehele Vas Pul; [ta] kasva  latsõʔ ja kooli  Vas Pul; koolita-
malla inemine oĺ l aŕ st, koolitõt oĺ l ̀ tohtrõ Vas; Teinil oĺ l opat pini, 
koolitõt pini Vas Pul

kooluʔ surnult, surnuna peräst es avaldam‿ miilitsälle arʔ, üteĺ  et la s 
um koolus‿`sündünüʔ Rõu V 

koolukõnõ dem < k  l koolukõnõ, koolukõnõ, milless sa võta as Lauri 
last jap‿Prooś ka `poiga  Se Kos

koolõskõllõmise hädä langetõbi ku timä `päivä peläś s midägiʔ, nii et 
kihhä piteh lä s, nii oĺ l `  se koolõskõllõmise hädä man Vas 

koolõtama koolõtaʔ koolõtass koolõ  1. suretama, tapma tõbi koolõ-
da aik‿midägiʔ, ku `surma olõ õiʔ Vas; t   huś si j h  koolõ  
n  k‿kusi`kuklasõ arʔ Vas Pul 2. surijat põetama ma oĺ li koolõta-
mah, mu käś si pääle `k  li timä Vas; kuu `aigu koolõtõdi, mitte es 
koolõ arʔ Se; `k  ĺ jat koolõtada õip‿pudsajadsõ pa a pääle Se 

koomõʔ `k  mõ koomõht kõõm lä s koomõʔ ja k iḱ  süttü arʔ Se 
kooń  ~ kooniʔ kuni latsõ`rõipõʔ, kaek‿ ku no ummõtõ `raiś ksiʔ ark-

‿kitse voonakõsõ, nissu piteh kisiʔ koonip‿`piimä naaś s tulõma 
Vas; õga `vaenõ  ks oĺ l uḿ mi lastõ man ja `eĺ li koonik‿`k  li Se 
Kos; mehe˛esä pań d kuuma kiŕ bidsä reḱ ke `hindälle `põĺ vi aɫa, 
kooń t‿tiä Peliko va lätt ka skümmend `versta Se Kos; nikavva 
koonik‿`keŕkoh oldass, nikavva om haud kaʔ kaibõt Se; halv s na 
harinass, hüvvä s nna vaia `  ta ja `o siʔ kooń t‿tulõ Se  

koonõŕ  koonõri koonõrit kooner, kokkuhoidja mu m  ś s es kannahta et 
mis ülearvu koonõŕ  Rõu 

koorahhutma koorahhutaʔ koorahhut koorahhu  kiiruga koorima 
[ma] kardokakõistkik‿ koorahhuda, siss saat talo `s  ki Vas 

koorahhutma
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koorahtamma koorahtaʔ koorahtass koorah  kiiruga koorima 
mak‿koorahta m nõ kardoka kah Rõu 

koorik koorigu koorikut koorik; kooruke maa um jämme 
vihmagak‿koorigu pääle `võtnuʔ Rõu V; nii võhl, et `äń gä 
eis‿sań dilõ suutäüt egak‿kehväle koorikut Rõu H; keväjä ku leedeʔ 
ark‿kuioss, siss um koorik nigu pliń k pääl Vas Pus; paŕ õmbak‿kodo 
kooriguʔ, ku külä küdüseʔ Vas Pus

koori/raud vahend kõrre- või söödikoorimiseks [adral]   hp  l oĺ l 
`k  ŕ mise raud vai kooriraud, takahp  l oĺ l väi s Vas Pus; koori-
raud p  t turbast Vas

koornits koornitsa koornitsat osmik koornitsah ka süvväss kula skit Se
koorõkõnõ dem < k  ŕ| 1. puukoor laka sik‿kaḱ i [ma] ruttu arʔ, paiu-

koorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst laka siʔ Se 2. piimakoor oh sedä 
koorõkõist, sada `lehmä oĺ l `mõisah Vas Pul

kopahhama  kopahtaʔ kopahhass kopahti korraks koputama pinikene 
kopahhass iks `jalgugaj‿ja lakahhass suud (haigest koerast) Rõu V

kopahhutma kopahhutaʔ kopahhut kopahhu  korraks koputama ma 
kopahhuti `kapsta pääle, s ss `maŕ tkas‿sattõva `paprõ pääle Rõu; 
[ta] ń apugak‿kopahhu  toolõ  sirgukõsõlõ tasaligult sälä pääle 
Rõu V; `  se väüm  ś s tulõ ni kopahhut Vas Pul

kopakõnõ dem < kopp2 esä pań d õgalõ eläjäle ̀ kaaru uma kopakõsõga 
ette Se

koṕ ik koṕ ika ~ koṕ iku koṕ ikat ~ koṕ ikut ~ `kopkass `kopka `kopkat 
kopikas tano ka skümmend maś s, ja [ta] võ t vi̬i̬l neĺ likümmend 
`kopkat Vas; läädsä`l  mi `ań ti süvväʔ, säidsekümmend `kopkat 
`v  tigiʔ Vas; egass m  ś s ̀ kopkat ei annaʔ Vas; t   om ̀ eś kit‿tiidäʔ 
egal ütel, et ilma `kopkaldaʔ eis‿saam‿mitte midäginäʔ Vas Pul; 
muni koṕ ik  ks sai kohegik‿kulu pääle Se; eś s [ma] hoiõ koṕ ikut 
nigu `hämmest lä s pioh Se Kos 

koṕ in kobina kobinat kobin [ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhiń ge 
heĺ otamist Se

`kopkass vt koṕ ik 
`koṕ li `koṕ li `koṕ lit koppel Kurõkülä ja Varõstõ külä ommal‿Lä i piiri 

pääl, mu uno `koṕ list lätt piiŕ  läbi Vas Pul; siih kasuss niipaĺ lo 
võid`lille, et `koṕ lih k iḱ  maa om kõllanõ Vas

kopp1 kopsimisheli [ma] lä si `kaema, `tialanõ mul võiu man, 
 saunahhu  iks nokagak‿kopp kopp kopp Rõu V  

kopp2 kopa koppa kopsik; puukulp kunass kuĺ p isonõ vai kopp janonõ 
(üteldi perenaise kohta, kes sööma ei tulnud) Vas Pus; puu kuĺ bi 
oĺ liva kopaʔ Se

koorahtamma
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kops kopsu `kopsu kops ta köhi küll, kopsu pääl ummam‿mustap‿pleḱ iʔ 
Rõu V; ku `räägä tulõ, s ss kops mädäness Rõu V  

`kopsama kopsadaʔ `kopsass kopsaś s korraks lööma, kopsama imä lei, 
kopsaś s kulagugaʔ Vas; `kassõ kopsati `maahha ja lõiguti niisama 
tüḱ ä ja `pań ti vähile [söödaks] Vas 

kopsu/`haiguss tuberkuloos noorõmb veli `k  li kopsu`haigustõ 
Vas; m  ś s `põś si kopsu`haigust Vas -põlõndik kopsupõletik [tal] 
olnuk‿kopsupõlõndik ja koolnuʔ nägemädäk‿külmähn tarõhn  Rõu

koputama koputaʔ koputass kopu  koputama kuuli, et ü s `sah rin 
kopu  Rõu V; ma aia pääle kopudi keṕ igaʔ Vas Pul; ku `kellä 
olõ õs, siss [ma] võ i kua pä si `vällä, siss kopudi t  d alo-
maist k  rt pite Se Kos; kuŕ alõ  ks keṕ pi [ma] kopuda, vihalõ 
`nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh Se; ma lasigi ärj‿jo ussõ `valla, olõ 
õik‿koputamist Se Kos  

kop l kop la kop lat jalatsi liist nii suuŕ  ku jaɫg, nii suuŕ  oĺ l kop l 
ka tett Se Kos; kop la pääle `koeti päternäʔ Se Kos; viiso 
kutak‿kop l oĺ l, n na k iḱ  tsõõrik Se Kos; kop l `võeti viiso 
seest, nii `jäigi ilosakõnõ Se Kos; puinõ kop luss oĺ l, m  k‿ku si 
iks kop l, viisa kutak‿kop l Se Kos  

kop lakõnõ dem < kop l la sil oĺ liv‿`väikuk‿kop lakõsõʔ Se Kos 
kop luss kop lusõ kop lust jalatsi liist puinõ kop luss oĺ l, m  k‿ku si 

iks kop l, viisa kutak‿kop l Se Kos  
korahhama  korahtaʔ korahhass korahti korraks korisema ku 

`litsut‿tagasi, siss kõtt korahhass Se 
korahtam(m)a korahtaʔ korahtass korah  pisut korisema ku latsõl 

sääl kõtu otsahn korah , s ss nakaś s `r  ḱ mä Rõu
korama koradaʔ korra korasi korisema tiiäʔ mia mul tah kaalah korra 

Vas Pul 
`korgu kõrgune põlvõ `korgu haina kaariʔ Vas Pul| Vrd koruʔ 
`korgukõnõ dem < `korgu siss oĺ li ma lavva `korgukõnõ, ku `k  li 

lä si Vas 
`korgunõ `korgutsõ `korgust kõrgune t   kaś t oĺ l pia seo kaṕ i `kor-

gunõ Rõu; t   `oh rikivi oĺ l seo lavva `korgunõ ja ümärik Rõu V  
`korgõ `korgõ `korgõt  ülespoole ulatuv, kõrge mataĺ  saa innembi 

maŕ a maast ku `korgõ (pikk) `taivast tähe Rõu V; taal liĺ lil piät 
olõma ̀ korgõ vaaś  Rõu V; ̀ põrsa oĺ lip‿puuriga ratastõ pääl, puuŕ  
oĺ l `korgõp ku kaś t Rõu; kaet‿t   kraba  oĺ l korõmb `säń gü Rõu; 
ku lainõt‿tuĺ l, t   tuĺ l nigu sain, t   oĺ l `korgõ lainõʔ Rõu V; ka 
(vaata) ku ̀ korgõ ̀ kaemisega (uhke) taa inemine om Rõu; ̀ korgõp 

`korgõ
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taad `aida oĺ l lumõuarmass Vas Pul; pistüline aid oĺ l `korgõmp 
hinnäst Vas U; mõsipiń k oĺ l ̀ korgõ piń k, neĺ li ̀ jalga all Vas U; no 
kuiss m  s‿sinnä armõdu `korgõhe mäḱ ke jovva viiäs‿suurõ mehe 
Vas; ku midä säänest aja käe pääle, ku `korgõ om, siss `ütlet et 
kaem‿`määntse jama om ajanu käe pääle Vas; [sa] mälehtät, va-
nast oĺ lik‿`korgõ `sukru pääʔ Se 

`korgõh ~ `korgõhn kõrgel kuningass um`kaugõl, jummaĺ  `korgõhn 
Rõu V;  sirk `korgõhn, muna `persen, pessä olõ õik‿`kohngiʔ Rõu 
V; päiv om k   `korgõh ku [ma] magama lää Vas; hummogu päiv 
joh‿hüä `korgõh Vas| Vrd `korgõl 

`korgõhe kõrgele kuiva `puuga leegitsäss tuli `korgõhe Vas; Miirakõnõ 
nõst uma pää ̀ korgõhe ja hirnahhass Vas; latsõ ̀ riś tmise vesi visati 
`vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe, et `ausa la s saasiʔ Se 
Kos; ku sooda oĺ l, s ss te ti `hapnõst piimäst nisu jahuga `kuur-
nikka, n  n‿`nõś sik‿`korgõhe Se Kos| Vrd `korgõlõ

`korgõhn vt `korgõh
`korgõkõnõ komp < dem `korgõ näet ku `korgõkõsõh päiv om  Vas Pul
`korgõl kõrgel aida treṕ i pääl `korgõl üleväh saisimiʔ Vas| Vrd `korgõh 
`korgõlõ kõrgele häɫɫ käve nik‿`korgõlõ, üle pedäjä `latvu Vas Pul| Vrd 

`korgõhe
`korgõmpa ~ `korgõppa kõrgemale miä `kaś si `rohkõp ilestät, t  d 

`korgõppa tiä hanna nõst Rõu; pangu ui [vikati] jalost `korgõhe, 
panõn‿ naba kottalõ  nnõ, ku `korgõppa panõt, siss om `niitmine 
rassõ Vas Pus; munaloomka linaluist `höste te ti, `pań ti lavvakõnõ 
ja linak‿`korgõmpa Se

`korgõ/pinge -`pinge -pinget kõrgepinge tuulõ keeriss `haardnu t   
`poiskõsõ üless ja t   lännü nigu huŕr üle noidõ elektri ̀ korgõ`pingõ 
`traatõ Vas Pus

`korgõppa vt `korgõmpa  
`koŕ jam(m)a koŕ adaʔ `koŕ jass koŕ aś s ~ `korjam(m)a koŕ adaʔ `kor-

jass koŕ aś s 1. korjama; koguma midä esä `korjass, t  d poig 
`lao tass Rõu H; oĺ l koorõ käŕ n, sinnäk‿koŕ ati k  rt Rõu; meil 
palotõdi ka s ahotäüt `lupja, `koŕ ssimil‿lubja kivve Rõu V; k gõ 
`rohkõp mak‿`koŕ ssi naid `hahku `s  ni Vas; mu imägik‿koŕ aś s 
`võidu Vas; mõsu kausi tävve [ma]`koŕ ssi jaani `maŕ ju Vas; 
n  k‿ka käveʔ maŕ ah, katõgese imägak‿`koŕ ssiʔ Vas; kae ku no 
naid lehe`si kä `vaklu um põɫd täüś ,  sirguk‿`koŕ jasõʔ Vas Pus; 
k iḱ  külä pinik‿`koŕ jasõk‿kanaʔ (murravad kanad) arʔ Vas; läniki-
he koŕ ati piim Vas Pul; k iḱ  hainajuurõkõsõk‿koŕati ärʔ Vas Pul; 

`korgõh ~ `korgõhn 
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n  j‿juurõkõsõk‿k iḱ  pidil‿latsõt‿takah ärk‿`koŕ jamma, mia hopõń  
`vällä küń d ja äeś t Vas Pul; vanast latsõk‿`koŕ ssit‿tammõ `tõhvu 
niisama aś ass Vas Pul; m  k‿`koŕ ssi kiviʔ unikihe Vas U; koŕ ati kok-
ko jälh‿haoʔ sinnäk‿`k  mbahe Vas U; ku joʔ linaʔ luust nii mur-
rõlduss, siss koŕ ati [maa] päält ärʔ Vas; kõok‿koŕ aś s k iḱ  `riita, 
peläś s et vaest ma arʔ v   Vas Pul; taḱ ka ja kärnälehe `r  dsõ 
pääl ka käveʔ `oh ja sirgukõsõʔ, käveʔ iks nuid `s  mnekeisi 
koŕ atõh Vas Pus; [ma]`koŕ ja seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh 
Se V; palanuk‿käveʔ eś s `koŕ jamah [külas], a no palanut joht `kiä-
ki ilma ka jätä es Se; ka s kolk‿küläm  st `koŕ ssi eś s raha kokko, 
teik‿kirstukõsõ Se Kos; poisik‿`koŕ ssi ̀ tü rige käest munnõ Se Sa 2. 
mustrilõngu ükshaaval lõimede hulgast üles põimima, mustrit sisse 
kuduma [me] rabajagak‿`koŕ ssiʔ v   kiräʔ Vas Pul; m ni mõista as 
kutaʔ v   `kiŕ jä, `koŕ jaki es `kiŕ jä, hii  nii sama langa Se 

`koŕ jum(m)a `koŕ judaʔ `koŕ juss `koŕ ju (kokku) kogunema meil um 
paĺ lo `koŕ junu naid pudõliid Rõu V; no iks nakasõ puś si `   jaʔ 
`koŕ juma jo `taahha Vas Pul; täl `koŕ ju noid `kaussõ m ni neĺ li 
viiś kümmend tüḱ kü Vas; k iḱ  taha kivit   pääle `koŕ juk‿kokku `koi-
rusi ajama Vas Pul; kohegit‿ soppa `koŕ ju vesi, t   oĺ l land Vas 
Pul  

`korplikanõ `korplikadsõ `korplikast krobeline hobõsõnisaʔ ommaʔ ni 
piḱ äʔ, omma hööriguj‿ja `sääntsek‿`korplikadsõʔ Vas

korraldama korraldaʔ korraldass korraĺ d korraldama timä sai 
korraldaʔ, tä istu  `uibit ja maŕ a `puhmõ Vas U 

korron korona koronat paastu ajal keelatud söök `s  dävä s  ḱ  om 
korron, ku paastõti, süvvä äs siss koronat Se; piim ja liha `oĺ lgi 
korron Se Kos 

`koŕ ssna `koŕ ssna `koŕ ssnat korsten t  st ajost ku ma mälehtä, oĺ l 
iks meil `koŕ ssna Rõu; ü s sau tulõ piḱ kä `truupa, tõõnõ käänd 
ütest mulgust `tõistõ üless, seeniss ku lätt `koŕ ssnahe Rõu V; 
kurra kätt jääss katõ `koŕ ssnaga vereväss väŕ mit maja Vas; oĺ l 
`koŕ ssnagat‿taŕ ri, `saugak‿ka oĺ l Se 

`kortel `kortli `kortlit veerand toopi, kortel [ta] lännük‿`kõŕ tsi, `kortel 
`viina vaja võttaʔ Vas Pus 

`korteŕ ̀ korteri ̀ korterit korter vana ̀ korteŕ oĺ l nigu päivä all ja vilunõ 
Rõu; saa õs inäp `korterehe kah Rõu V

`koŕ tin `koŕ tina `koŕ tinat korter [tal] oĺ l Petserehe võõdõt `koŕ tin Se 
`ḱ ortslikanõ `ḱ ortslikadsõ `ḱ ortslikast kortsuline imä üteĺ  et Juuli, sul 

oɫõ õim‿`m  ś ski joht ni ̀ ḱ ortslikanõ ku sal‿leevä olt ̀ jätnüʔ Vas Pul 

`ḱ ortslikanõ 
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koruʔ kõrgune esiʔ oĺ l `väikene ku mätäss, seo lavva koruʔ Vas; tütäŕ  
om põlvõkoruʔ, imäl om vaia kirst ollaj‿jo `r ndu koruʔ Se Kos| 
Vrd `korgu 

koŕ v1 koŕ vi `koŕ vi korv n  ŕ  ribahhuss `koŕ vi `sisse Rõu V; seo võta 
ma koŕ vi vanguss panõ Rõu; t   sann oĺ l `väikene niguk‿koŕ v Vas 
Pul; `öüssel oĺ l lagi kap‿pääl, lae pääl oĺ liv‿villak‿`korvõga ni 
langaʔ ni rõivass Vas Pul;  olõp‿`pań ti loogutusõ pääle, koŕ viga 
paĺ lokõsõ, kes s ss noid joud ark‿`kandaʔ Vas Pus; ku kütüst kü-
teti, s ss noist juurist `koeti `korvõ, mis maa seest `vällä `kiś ti 
Vas;`t  ral ‿lehmähaina suvõl `v  di koŕ vigaʔ ja saŕ a alustõ ja-
oss oĺ l `jäĺ kina suuŕ  koŕ v, erälde koŕ v Vas Pus; saŕ aaludsõ 
koŕ vik‿`koeti iks `väega suurõʔ, noh pia`aigu süld läbi `m  taʔ 
Vas Pus; peräh jo [ma] `naksi kudama `k iki `korvõ: käe`korvõ, 
kumogak‿`korvõ, ja nuid toimitsit `korvõ Vas Pus; koŕ v (seljakorv) 
`pań ti `höste ja k gõ paŕ õmbit `hainu `täüś  Se; [nad] pań nis‿siss 
pań gi ja koŕ vi et noʔ, kaibak‿kartokit Se Kos 

koŕ v2 koŕ vi `koŕ vi vilets olend ü s vana lehmäkoŕ v jäi jap‿`põrsakõnõ 
Vas

koŕvikõnõ dem < koŕv1 timä `ilma piteh k   rännäś s, koŕ vikõnõ käe 
otsah Vas Pul; `vahtsõ koŕ vikõsõ [ma] võ i, pań ni kabla mano ja 
lä si `s  nde Vas Pul

korõmb vt `korgõ 
kos 1. kus las tä arʔ avaldass, kos ta t  d juttu kuuĺ d Rõu V; no kos 

sah‿hinnäst olt külmätänüʔ Vas; ku `mitmast küläst tulõva kokko, 
kos sääl ̀ joudsõ ilmalõ ̀ andaʔ [kingitusi] Se| Vrd koh 2. kuhu kos 
mik‿kardoka istudaʔ, ̀ lohko vai kuń di ̀ otsa Rõu; [sa] juhadak‿kos 
`vaɫgõ lä siʔ Vas Pul; `lambaʔ, noid tiiäʔ es `kiäkik‿kos jäiʔ Se 3. 
väljendab kõneleja suhtumist kaek‿kos oĺ l `tervüss Vas; näet kos 
mi ̬i̬ś s ku valdass Vas; ku laut `paĺ li, kae kos oĺ l räḱ in ja müŕ rin 
Vas; kae kos om tüḱ k, k iḱ  naaś õ ni latsõ ku mehek‿kõrraga 
`sanna Se V; sinnäl‿lää es `pań gigiʔ, lää es, lää es, kos (kus sa 
nüüd), `väikukõnõ Se Sa

koś aʔ pl `koś jo `koś jo, sg g koś a 1. kosjad esä `pandnuʔ hobõsõ 
`vahtsiidõ ratastõ ette ja lännük‿`koś ja Rõu V; koś apidämine oĺ l 
iks `väega ka olik vanast Vas; poiś s `küüsse muk‿käest et kinga 
mit‿tulõmi `koś jullõ Se; hobõnõ katõ käpä pääle käve üless ku 
`koś jole tuĺ l Se Pod; kas ilmak‿keĺ lildä siss ̀ määntse koś aʔ Se; mu 
mehe˛esä lä s `koś jullõ, `valgõl‿linadsõ ṕ uksikõsõ jalah, linanõ 
`hammõkõnõ säläh, ü s putõĺ  `viina kah puuh Se; innek‿`ḱ auti 

koruʔ
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koś ah, s ss `peeti n  s‿suurõv‿viinaʔ (kihlused) Se; koś aesä oĺ l 
kah üteh, kut‿tuĺ liva `koś jullõ Se 2. kosjaviin koś aj‿ jõiva arʔ ja 
jäi nii`saandõ t   asi Se

koś a/esä isamees koś aesä oĺ l kah üteh, kut‿tuĺ liva `koś jullõ Se -viin 
kosjaviin kes no kodapoolitsõlõ koś a`viina and vai põlõtut `pulma 
kuts Rõu  

kosilanõ kosilasõ kosilast 1. kosjas käiv meesisik, kosija `tü rik 
ei olõt‿`tahtnu esäle minnäʔ, `põlgnu kosilast vanass Rõu V; 
tütäŕ la s võõrudas‿s ss, ku `uibuh‿`häitseseʔ, s ss tulõ paĺ lo `ko-
silaisi Rõu; vanast kosilanõ `ostnup‿pruudi imäle paari `ts  gõ 
ni pruudilõ ka oĺ l `ostnup‿paari `ts  gõ Vas; kosilasõ hõim lä s 
`mõŕ sa poolõ Vas; mul oĺ l paĺ lo `kosilaisi, kõvõrit ja `õkvu Vas T; 
võõrass külessmaad inemine naaś s `kitmä, kosilanõ `uskõ ja võ t 
`arkiʔ Se Kos; `mõŕ sa imä pań d sõira kaś ti pääle, kosilanõ tulõ 
iks `mõŕ salõ `perrä Se; selle võta as [isa] `ań dit hüäst, et kosilanõ 
`tahtsõ võttaʔ, a vanõmba es tahav‿võttaʔ Se; üle koɫga kosilanõ 
Se; `mõŕ sa imä köü  kosilasõlõ v   `pihta Se Kos; imäle leeväpä s 
`üś kä ja esäle jummaĺ  `üś kä, siss kumaŕ d jäl t   `mõŕ sa ni ko-
silanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se; `ratsala hobõstõga käveʔ, t   
kosilasõ veli kaʔ, sugulaisi `kutsmah Se 2. kosija koos isamehe-
ga olõ õik‿`kosilaisi `kohkiʔ nätäʔ Vas; egä `p  ĺ bä oĺ l kellä helü 
kuk‿kosilasõs‿sõidik‿Kun nu`kolka Vas

kosima koś siʔ kosi kosõ naiseks võtma, kosima piirim  ś s tuĺ l minno 
kosima Rõu V; minno iks kosõ vana  sura Se 

`koś jolõ, `koś jullõ vt koś aʔ
koś k kosõ `koskõ paks puukoor, pikk kuusekoore riba `  se Jä i tulõ, 

koś k säläh, kosõst tege `hindäle mehipuu Vas 
koss kossa `kossa linadest palmik setu naistel mul om parhillak‿ka 

linonõ koss Se; kossat‿te ti linost, [ma] `hiusõgap‿paĺ midsi kossaʔ 
kokko vahru `m  du Se Ts; `kossõga oĺ l rassõ, säidse künnärd 
oĺ l `rõiva tüḱ k, mähḱ  `ümbre pää Se; liniḱ  `pań ti pähäʔ, te ti 
`sääntsek‿kossaʔ Se Ts

koś s koś si `koś si vähikahv, -natt koś s oĺ l langast koet nigu `mõrdkinaʔ 
Vas Pul; vähile `pań ti liha `koś si Vas 

kost 1. kust `niitü eit‿t  d, kost hopõń  läbi käve Rõu; n  p‿peiväp‿-
`plaani, et kost raha saasiʔ Vas; t   oĺ l P ń nipalu, kost m  l‿läbi 
lä si Vas; pääkaŕuss oĺ l iks vanõb, kiä noid `la si rä i , kost 
käändäʔ ja kohe aiaʔ [karja] Se Kos 2. kuskilt kangast es olõ inäp 
tuvvak‿kost Rõu; eass mul sullõ `massak‿kost olõ õiʔ Vas; saa 
aim‿manogi sinnäk‿kost Vas; pangõ käŕbigus‿`salvõ, s ss leevä-

kost 
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le and iks `vaihtõpääl kost t  d h ngukõist Se; mingu uit‿ sirgu 
`m  du kost `õkva Se Kos 

koś t koś ti `koś ti külakost ma võ i hüä koś ti ütehn, ma lä si jo `küllä 
Rõu; s ss oĺ l koś t ka lavva pääl, habõ t  d `koś ti ruttu ja lä s mi-
nemä Rõu V; esä tõi iks ̀ koś ti Riiast ni Miś sost kah Vas; ̀ riś tkä sile 
iks `tuĺ ti, `t  di `koś ti Vas U; oo, t   [piimaliud]  nnõ `vi̬i̬di `küllä 
koś tist  Se S  

`kostkiʔ kuskilt ku mak‿`kostkit‿tuĺ li, siss mak‿küḱ iti `maahha, siss pi-
nikene karõĺ  `ümbre muʔ Rõu V; kuningass um `kaugõl, jummaĺ  
`korgõhn, aṕ i`armu olõ ‿õik ‿`kostkil‿`l  taʔ Rõu V; es saa iks 
`kost ki ̀ nuhku, kes palotaja oĺ l Vas; Väŕ di ̀ süägiʔ eik‿kannup‿`paĺ li 
käś sigak‿`kostkim‿minnäʔ Vas Pus; ku vill `lamba säläh om, ta ei 
`puĺ stu `kostkip‿p  lt Vas 

`kostma `kostaʔ kost koś t kosta 1. vastama timä es mõistak‿`kostaʔ, mia 
mat‿timä käest `küüsse Vas 2. eestkostega aitama kostak‿kõhna   st 
Rõu V

`koś tma `koś tiʔ koś t `kostõ koś ti külastama, külas olema [sa] ihaku 
uik‿kooldaʔ, siin mi olõ `koś tmah, sinnäl‿lähä iǵ äväst Se; päternäʔ, 
viisoʔ oĺ lit‿t   man, `saapit `koś tma `ḱ avvuʔ `pań ti Se; [ma] oodi, 
et kunass [ta] t   meile s na, et `koś tma minnäʔ Se 

`kostum(m)a `kostudaʔ `kostuss `kostu üles sulama, pehmenema 
külmänü liha t   `tarrõ, t   ka `kostuss arʔ Rõu; ku päiv nakass 
`paistma, nakass maa `kostumma Vas

kot́ikõnõ dem < ko t raamadu oĺ lik‿ko iga vaja otsah, `paklanõ 
ko ikõnõ oĺ l Vas; s ss oĺ l naat Riiast `andma kuĺ li`jauhha 
`sääń tsiide vassapitukõisi ko ikõisigaʔ Vas Pul; ṕ uksiharost 
ń ardsunõ ko ikõnõ oĺ l kaŕ alatsõl puusa pääl Se Kos 

kotoh ~ kotohn kodus timä es olõh‿`haigõ es midägiʔ, oĺ l v  l kotohn 
käünük‿keerakullõ Rõu;  s ss oĺ lir‿ratta kotohn ärk‿käḱ idüʔ Rõu; 
k kkõ um kotoh vaia koobahhutaʔ ja oɫɫaʔ ja tetäʔ Vas Pus; eesti 
`aigu oĺ l meil v  l käń ksepp kotoh ̀ saapit tegemäh Vas Pus; kerikoh 
pandass ̀ k  ĺ jalõ künneĺ , a kotoh pandass ̀ kündle raha Se; kes no 
sünnütäss kotoh, no sünnüdä eik‿kotoh `kiäkiʔ Se Kos 

kotost kodust, kodunt rikka talo `pernanõ lä s kotost minemä, 
puĺ stis‿sälähn Rõu V; nigu varsakõnõ kotost `päś si, nii j  ś k `hir-
nuh märä mano Vas; kuk‿`k  ĺ ja kotost `vällä `v  di, siss `sautõ-
di t  d tarrõ Vas Pul; pääväkene olõ õs v  l nõsnuʔ kuk‿kari oĺ l 
jop‿paɫa maad kotost `kaugõlõ aet Se Kos

`kot́sil kohal, kohas ku [ma]`ko sil olnuʔ, os `piḱ ne rabanum‿`maahha 
`hindä kah Rõu; a osuu `ko sil oĺ lil‿liisnap‿parrõʔ Rõu H; aidal 

koś t
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oĺ l iks lakõ kah, `saĺ vi `ko sil oĺ l lagi kah pääl Vas; [ma] kuuli 
koh `ko sil laul ja sinnäp‿pań ni laḿ biõli prussakilõ Vas| Vrd kottal 

`kot́silt kohalt; osas, suhtes päävä `ko silt uma t   art‿t  t, s ss iks om 
`keŕ gep Vas; hüä olõsik‿ku näm‿meid `ko silt (omalt poolt) avitasiʔ 
Vas| Vrd kottalt 

`kot́silõ 1. kohale, (millestki) kõrgemale`t  rõp‿puuʔ `säeti paa 
`ko silõ üless üle aho otsa Rõu V| Vrd kottalõ 2. (kellegi, mille-
gi) kohta Eedu `ko silõ üteldi iks hojo Vas; `rõiva `ko silõ ütel-
di pa tuss Vas; `aaś taga `ko silõ iks kolmkümmend `paari tsuvva 
`kaplu pidi tegemä Vas Pus; ku t   tulioss om [ehitusmaterjali] se-
hen ja t   maja `saina panõʔ, s ss t   maja lätt palama, sääne usk 
oĺ l t   `ko silõ Vas Pus| Vrd kottalõ

kot́t ko i ko ti (vilja-, aseme- jne) kott kolm ko ti oĺ l `riś ti ratta pe-
sähn Rõu V; pää˛alotsõ ko ti roobiti vihaleheʔ, n   oĺ lip‿`pehmeʔ 
(surnu padjast) Rõu V;  nivõrd [ma] näi lihapalakõist ku säń gü pä-
hidse ko i all Vas; teräko t oĺ l alalõ, a k iḱ  teräs‿`s  düʔ, ro t sei 
ko ilõ mulgu `sisse Vas Pul; ütesä ko ti `kaaru om siin Vas; [koo-
lilaps] ko it‿tõi `sisse ja põrmadu pääle magama Vas; inne vana 
`keisri `aigu käves‿sań dikõsõk‿ko t säläh Vas; sa makat nigu ko t, 
ma olõ õis‿`silmä kiń nis‿saanuʔ Vas; raamadu oĺ lik‿ko iga vaja ot-
sah Vas; kas sam‿mälehtä eik‿ku imä ko iga sinno kaŕah üteh kań d, 
kai s `kaŕ ja ja sa oĺ lik‿ko iga säläh imäl Se; võid võiõti leeväle 
pääle, pöörändüsekese kokko ja mähästi `kapstalehe `sisse ja ko ti 
Se Kos; sannalõõnat ko ti panõ õiʔ ja tõõsõst `p  ĺ bäst ka hoia 
aiʔ Se Kos; veli es küüsü ka inämbät ku üte ko i rüḱ i pridanat Se  

kottah kohas seoh kottah `pań ti `suikatsõp‿`paklaʔ m nõlõ `kangalõ 
lõimõss ka `sisse Vas 

kottal 1. kohal, kohas m nõl kottal tuĺ l `rohkõp t  d `räüssä Rõu 
V; päiv lä s Hüŕ si külä kottal `alla Vas; `hällü oĺ l raa  säet, et 
ku la s liigahhu , s ss raa  nakaś s lavva kottal kõlisamma Vas; 
luhani kottal `mõś ti suud Se; edeh oĺ li `väikop‿ parrõʔ, takah 
oĺ lip‿piḱ äp‿parrõ rehel, `väikop‿parrõk‿kutsuti eüss, t   oĺ l rehe 
aho  suu kottal Se| Vrd `ko sil 2. lähikonnas, juures ma olõ ka no 
katõ joodigõ kottal elänü ärʔ Vas Pul

kottalt kohalt, kohast `Vaś kna jäŕ v um `väegat‿tsopõnõ, m nõlt kottalt 
um `väega süḱ äv, m nõlt kottalt `ohkõnõ Rõu V| Vrd `ko silt  

kottalõ 1. kohale, (millestki) kõrgemale; lähedale kua talo kottalõ [ma] 
sai, ś aalt jält‿`täń tedi: võih, eläjä muk‿`kapstih Vas; ku [sa] mee-
lekottalõ saat `määntse väĺ gi, nii olt maah kah Vas; pangu ui [vi-

kottalõ
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kati] jalost, kost tõõsõ `käega kiń niv‿võtat `korgõhe, panõn‿ naba 
kottalõ  nnõ Vas Pus; imä pań d orrõʔ, siss pań d `rõivak‿kerese 
kottalõ üless, kü t `hästek‿kuuma sanna Vas; nigu tiä t   määdsä-
ga laś k, nii lä s `õkva meele kottalõ Vas; surnu om, siss pandass 
lakkõ surnu kottalõ lina Se| Vrd `ko silõ 2. (kellegi, millegi) kohta, 
suhtes toonaʔ `üĺ ti nädäli vai kuu vai nii lähembä ao kottalõ Vas 
Pus; paĺ loss om noid iḿ mi, kelle kottalõ üldäss et immä om k gõ 
halõhhõp Vas| Vrd `ko silõ 

kot́t/pümme kottpime seo Pauli imä oĺ l `mitmit `aaś tit ko tpümme 
Rõu V; peräotsah jäi [ta] ko tpümmess Vas Pul 

kotuss kotusõ kotust 1. koht; paik; eluase tõsõpoolõp‿`pań ti `kuiva 
kotusõhe, ku likõhe saa, s ss nakass la s `ikma `väegaʔ Rõu V; 
keś kkihä kotust oĺ l v  l jäänüʔ, muido oĺ lip‿palanu luuʔ Rõu R; 
seo kotuss, kohn mi no elä, um pühä maa Rõu V; mul vaia `umma 
kotussõhe ärm‿minnäʔ Vas; pää om arp‿pest, ei olõ üttegit‿terveht 
kotust Vas; ma olõ iks Marinbuŕ gih n  k‿kotusõk‿k iḱ  läbi käünüʔ 
Vas; piät `hoitma ega aś a uma kotusõ pääl Vas; ku `rõuku kodu 
nakav‿vidämä, s ss om k iḱ  kotuss `hiiri täüś  Vas; ku ü s kotuss 
tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaś t `joudanu ark‿kistutaʔ Se Kos 2. ta-
lukoht meil oĺ l t   plaań , et seo kotuss müvväss arʔ Rõu V; ku 
`riń ti ärm‿massa as, lä s kotuss käest Vas  

kotusside ~ kotussidõ ~ kotussildõ kohati, paiguti külm käve kotusside 
üle Rõu V; kotussidõ sai iks `vihma kah Rõu; ku oĺ l ka kotussidõ 
kardohka `nahka pääl, siss t   [ma] kaabahhuti peräh päält ärʔ 
Vas; veerest oĺ l jäŕ v kotussildõ `ohkõnõ ja luḿ bih, a kotussildõ oĺ l 
v  ŕ  süvä Vas; `Mõŕsamägi om kotussidõ nii äḱ iline Vas; `hahku 
`s  ni ja kikka`s  ni siin om kotusside Vas  

kotusõkõnõ dem < kotuss vesine kotusõkõnõ, kokko kogonu vesi Vas
`kraaksna `kraaksna `kraaksnat kraaksumine, kraaksumisheli ü skõrd 

[ma] kuulõ, et `hälläse pesäh um `kraaksna Vas Pus 
kraaḿ  kraami `kraami ~ raaḿ  raami `raami igasugused esemed või 

asjad, (toidu-, riide- jne) kraam mak‿kamandi `kraami mano  nnõ, 
tõi `rasva ja `jauhha ja munnõ Rõu V; `pr sta  pań d `vällä vele 
uma `perregaj‿ja kraami kah Rõu V; imä lä s kodo minemä, kraaḿ  
ja latsõ oĺ lir‿ra til Rõu V; `mõŕ sa perek‿kiudutõdi arʔ, k iḱ  kraaḿ  
`võeti arʔ Rõu; puuḱ  lä s `kraami `t  ma Vas; tütäŕ  võtt raha ni 
tütäŕ  t   raami kah Vas; mass ja süä, t   oĺ l k iḱ  `s  däv kraaḿ  
Vas; `naati `o sma talla `m  dä t  d `mõisnigi `kraami Vas; höüd 
om hainajuurõʔ ja sääne kõhn puru `m  du kraaḿ  Vas; `väega 

kot́t/pümme 

Võru sõnaraamat.indd   252Võru sõnaraamat.indd   252 9/22/2011   9:36:58 PM9/22/2011   9:36:58 PM



253

`hiiri   st piät `hoitma ku midä säänest raha `kraami um Vas; m ni 
om sääne, et võhlitsass tõõsõ `kraami Vas; `kraami om vinäld  sia 
ni `hindä jaoss Vas; voorim  ś s vidi `kraami tahap‿`p  tõ Vas; no 
om k iḱ  kraaḿ  raha   st võttaʔ Vas; ni Sergol ka matusõ pääl ̀ kraa-
mi külät, sai süvvän‿ni juvvaʔ Se Kos; timä saa õs kodo minnäkiʔ 
`sääń tside `ehtidegaʔ, `sääń tside`kraamõgaʔ Se Kos 

kraamikõnõ dem < kraaḿ  sinnäk‿`küĺ li oĺ l meil kraamikõnõ v  d, kohn 
t  veerehn olõ õs `käüki Rõu; ma mü i uma kraamikõsõ `haudu ja 
vei `küĺ li Rõu; küläm  ś s tõi rattaʔ ja paĺ lo kraamikõist oĺ l ra tih, 
tõi kodo Se 

`kraaḿ ma `kraamiʔ kraaḿ  `kraamõ kraami koristama, kraami-
ma `lau si kraamitass `väega ruttu tarõst `vällä Rõu V; `lau si 
`kraaḿ  jallõ andass käe`valgust, pandass `lau si pääle raha Rõu; 
mak‿kraamõ `aita Vas; [te] söögeʔ esiʔ ja `kraaḿ kõ esiʔ uma laud 
kah Vas

kraanaat kraanaadi `kraanaati granaat`soɫdań n lä s `m  dä ni visaś s 
kraanaadi `aknast `sisse Vas

`kraaṕ ma `kraapiʔ kraaṕ  `kraapõ kraabi kraapima pinikene `väega 
`kraapõ ja `vaugõ Vas K; väidsega kraabiti soolikidõ päält t   
läǵ ä ärʔ Vas 

kraat́ kraadi `kraati temperatuuri mõõtühik: kraad hummogu oĺ l viiś  
`kraati `külmä Vas 

kraav́ kraavi `kraavi kraav ma ronõ kraavist `vällä Rõu; `riś ti ja `räś ti 
tõmmati s  st kraavil‿läbi Rõu V; ja spedäjä oĺ lis‿`sääntse `osli-
katsõ pedäjäʔ, kraavi `peŕvi piteh `kaś viʔ Vas U;  nosama [oli], ku 
kaibõti naid `kraavõ Vas; ku ń äk‿kraavi ka ärt‿`täütväʔ, s ss saa 
meil ka abarap taa ussaid Vas; seo um sääne kraavi hain, seo lätt 
`pü ske Vas; innembi ma olõ l‿lehmäldäʔ, ku kraavi`kaibja  Vas Pul;  
sellep  l Marinbuŕ  i  [nad] oĺ lit‿t    sia `kraavi touganuʔ Vas 

kraavitam(m)a kraavitaʔ kraavitass kraavi  kraave kaevama esä ja 
lell kraavidit‿t   s   `riś ti ja `räś ti läbi Rõu V 

krabat́ krabadi krabatit (lihtne) voodi vanahn rehetarõhn oĺ l  ks 
kraba , kraba  oĺ l lavvust kokku l  d Rõu; kaet‿t   kraba  oĺ l 
korõmb `säń gü Rõu 

krae krae kraed krae O e võtt mu nii ilostõ `hõlma, ma nii ilosa `kas-
ka krae v   Vas Pus; ega siss `kraega `haḿ mit poisal olõ õs Se; 
haŕonahadsõp‿`paĺ to kraeʔ Se

krakovjaa·ḱ   krakovjakk krakovjaa·ḱ , polka, `valtsõŕ , padispaa·n, 
noid `tandsa tań dsiti Vas   

krakovjaa·ḱ 
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kraĺ l kraĺ li `kraĺ li nõudlik, range papa oĺ l `väegak‿kraĺ l `t  hhü Rõu 
kraḿ m kraḿ mi `kraḿ mi gramm täl oĺ l jo nii `väikene toṕ sikõnõ, et ku 

tsäi `luidsa  auś  `viina mõõda arʔ, om viiś  `kraḿ mi Se Kos
krań dsikõnõ dem < krań ts| lind: puukoristaja ronija vai krań dsikõnõ 

käü joositõllõss, t   saa näet puud piteh üless ja `alla tulõ Vas; 
krań dsikõsõl ummas‿`sääntse küüdsek‿kah, t   võtt k igildõ kiń niʔ 
Vas Pus; krań dsikõnõ tulõ, võtt uma noḱ iga ütelt p  lt, tõõsõlt 
p  lt tsaga uma suurõ tüḱ ü ja lätt Vas Pus  

krań ts krań dsi `krań tsi pärg `krantsõ seen um `sääntse liĺ likeseʔ nigu 
ḱ ao`katlaʔ Rõu V

krań ts/kaal rõngataoline heledam karvkate, võru ümber kaela üle ̀ veś ki 
taḿ mi lännük‿krań ts`kaaluga soek‿katõke  ke Vas| Vrd `rań tsõʔ 

kraṕ st krapsti a ku tarõh [me] ait‿`tsuuri, nii sai kraṕ st kätte Se Kos
krapõ krapõ krapõt käre, kuri ma oĺ li iks krapõ tälle, ku `viina oĺ l 

`võtnuʔ Vas Pul| Vrd krõpõ 
kraś sin kraś sina kraś sinat petrooleum [ta] pand t   kupa pääle, pand 

kraś sina tulõkõsõ sinnäp‿palama Se; ü s kraś sina anomakõnõ 
lavva pääl, kolm neĺ li voḱ ki `ümbre Se Kos; meil oĺ l nii linnu ni 
kraś sinakarraʔ, k iḱ  ś aal aɫɫ (maa sisse peidetud) Se Kos 

kreepoś t kreepoś ti kreepoś tit kindlus `polko·vnik es jätä meid 
kreepoś tihe, vei sadamahe Se V 

kreev́nakõnõ kree nakõsõ kree nakõist kammike imä sugõ iks 
kree nakõsõga pääd Se 

krev́na kre na kre nat kamm a mul olõ õik‿kre natkiʔ, mingap‿pääd 
suḱ iʔ Se Kos 

`krihv́li `krih li `krih lit  ~ `krihvli `krihvli `krihvlit krihvel `tah li ja 
`krih li oĺ lik‿koolila sil edimätsek‿kirotusõ aś aʔ Rõu V; vanast oĺ l 
koolih `tahvli ja `krihvli Vas Pus

`kriimama kriimadaʔ `kriimass kriimaś s narrima, tögama mehes saŕ  
`Maaŕat k   kriimaś s ja naaŕ d Se 

kriipsutamma kriipsutaʔ kriipsutass kriipsu  kriipsutama timäl oĺ l 
kat‿tsiirutõt jak‿kriipsutõt, uma nimi `alla pant Vas Pul 

kriit́ kriidi `kriiti kriit kolmõnulgaline ait `kriiti täüś ? - `ta rigu terä 
Se| Vrd kr it

kriiva kriiva kriivat kõver ü s vana`tü rigutüḱ k lä s kriiva jaɫaga me-
hele naaś õss Vas Pul

kriḿ minaa·ĺ  kriḿ minaa·li `kriḿ minaa·li kriminaalpolitseinik kriḿ mi-
naa·ĺ  tuĺ l meile, et kuiss Haava rahvass om elänüʔ Rõu V; ma ̀ ü li 
kriḿ minaa·lilõ, kullõlgõ meid üle Rõu V 

kraĺ l
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kriś s kriś si `kriś si kiuslik, jonnakas näet määne kriś s joodik om Vas 
krobi/kunn kärnkonn vanast arvati, et krobikunn käü `lauta `lehmi 

imemä Vas; aiah m nõ krobikunna [ma] iks olõ nännüʔ Vas Pus
krobuś k krobuś ki krobuś kit krobisev riideese vana kasuga krobuś k 

Rõu R 
krobõline krobõlitse krobõlist krobeline pedäjäl t   krobõline k  ŕ  

`võetass päält ärʔ Vas Pus 
krogisama krogistaʔ krogisass krogisi krooksuma kunnak‿krogisiʔ ke-

väjält tah luḿ bih Se 
kroonu kroonu kroonut sõjaväeteenistus, kroonu inne sõta oĺ l tä kolm 

`aaś takka  nnõ kroonu pääl Vas Pul; veli oĺ l s ah vai kroonu pääl Se 
kroosovaʔ pl peeneks raiutud punapeedid [sa] verevän‿`nakrik‿keedä 

arʔ, tsae arʔ, panl‿`läń kohe, n   ommakik‿kroosovaʔ Se; paastu 
`aigu oĺ l õgal ütel kroosovaʔ Se 

`krummaja `krummaja `krummajat kärmas, töökas mu imä oĺ l sääne 
`krummaja Vas Pul 

kruń t kruń di `kruń ti piiristatud maatükk, krunt meil oĺ l katõ hobõsõ 
kruń t (talukoht) Rõu; mu esä `aigu `naati maid `kruń ti `pandma 
Rõu V; maaʔ ̀ aeti ̀ kruń ti, siss lä si kruń di pääle elämä, siss kruń di 
pääl mak‿käve kuuś  `aaś takka kaŕ ah Se 

krunts krundsu ̀ kruntsu korts t   rõivass um nii`viisi vabrikun preś sitü, 
et ummak‿krundsus‿seehn Rõu V

kruuba/suṕ p kruubisupp ś   maoss oĺ l kruuba suṕ p vai `kapsta suṕ p 
upõgaʔ Rõu VR

kruudikõnõ dem < kruu  `tarrõ oĺ lis‿`säedün‿nigu kruudikõsõk‿kuusõ 
ossõst Rõu 

kru̬u̬ń 1 krooni `kr  ni 1. pärg Jeesuss saiś  säń gü man, oŕ avitsa kr  ń  
oĺ l pääh Vas 2. peaehe, kroon t  l (ussil) oĺ l lipp pää pääl, oĺ l 
nigu määne kr  ń  pääh Vas U 

kru̬u̬ń 2 krooni `kr  ni rahaühik: kroon m  s‿sai kümme `kr  ni `põr-
sast Rõu V; neĺ likümmend sinist `kr  ni (10-kroonilist) oĺ l advo-
kaadil ettemineki palk Rõu V; arv‿`võtku `v  ŕ ma  ni, t   võtt ka s 
`kr  ni Vas R   

 kruup kruuba ~ kruubi  `kruupa 1. uhmris tambitud odratera vanast 
ku `s  ki te ti, `pań ti uaʔ, kruubaʔ, suuŕ  paatäüś  keedeti ärʔ Rõu 
2. kruup noʔ tetäsek‿kruubaʔ, a vanast `kruupõ õs olõʔ, siss survuti 
teräʔ Vas U;  nüüd ommak‿kruubiʔ, vanast oĺ lit‿teräʔ Se La 

kruuś kruusi `kruusi (joogi)kruus [sa] j   jo edeotsan uma kruuś  kust 
hummugult ilma jüväldäʔ ja õdagult ku magama läät Rõu; mak‿ka 
kummodi `kruusi ja mõrosti t  d  ń ako Vas Pus 

kruuś
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kruusa/piirak pirnipirukas suvõl te ti `põŕ kna piirakit, talvõl kruusa-
piirakit kaʔ Se  

`kruusli `kruusli `kruuslit ~ `kruuś li `kruuś li `kruuś lit kanepitemp 
kań õpist te ti `kruuslit, taḿ biti, siss tuĺ l vägi pääle, `luidsa-
kõsõgap‿`pań ti k  rt ka pääle Rõu; tahass `aeti laḱ ka, `pań ti 
`kruusli pääle Rõu; `kruusliga piirak oĺ l makuss, t   oĺ l väḱ ev 
Rõu; kań õbis‿surbuti `huhmrõh ärʔ, sai `kruuś li Vas Pul; `kruuś li 
oĺ l nigu võid inne kõva Vas; uakamma te ti, `hernekamma ja 
`kruuslit surbuti Vas; `kruuś lit `pań ti leevä pääle vai haugati 
määd säst Vas

kruuss kruusa `kruussa pirn kadonuʔ velenaań õ t   kuivatuisi `kruus-
sõga jõi tsäid Se; kruusap‿`pań ti kuivaduʔ (kuivatatult) piirakulõ 
Se; tsaiu seeh lä sik‿kruusap‿`pehmest Se; kruuss um `höste vähäp 
ku tuuɫ Se 

kruuś s kruusi `kruuś si konks kooguga [ma] `tõmpsi tuha `vällä, kruuś s 
oĺ l otsah, muido saa ai hü si `vällä `kiskuʔ Se Kos 

kruut́ kruudi `kruuti ruut räüss peś s k iḱ  `akna kruudip‿purulõ Rõu; 
`akna kruu  oĺ l `ka skiʔ Rõu V; ku v  l `käüserõõvast `koetanuʔ, 
ma koɫʔ `v  ri `pandnuk‿kruudis‿suurõmbaʔ Se 

kruv́v kru vi ̀ kru vi kruvi pää man um jo kruvvõ ̀ puuduss, olõ õik‿k iḱ  
kru vik‿`kimmäʔ (pole täie mõistuse juures) Vas; a mul om `kukru 
`kruvvõgaʔ, nu t nummõrdegaʔ (rhvl) Se Kos

krõbikõnõ krõbikõsõ krõbikõist kronu(ke) esi oĺ l puŕ oh ja t   
hobõsõkrõbikõnõ puu`teĺ giga `vankrikõsõ   h Vas U

krõbõhhõmb vt krõpõ
kr it kr idi `kr iti kriit prussagu `häötedi ärʔ, oĺ l punanõ kr it ja 

t  d tõmmati tarõ sainaʔ k ik `riś ti `räś ti t  d punast j  nt  Vas 
U| Vrd kriit

kr ḱ s kr ḱ si `kr ḱ si metallaas otav pr  ś  oĺ l nigu `r ngakõnõ, 
`r ngakõsõl oĺ l teĺ g man, tele ots tsusati kr ḱ si ala Vas Pul

kr ń dsikõnõ kr ń dsikõsõ kr ń dsikõist vana tudike, kõbi t   vana 
naaś õ kr ń dsikõnõ `k  li arʔ Vas 

`kr ń gli `kr ń gli `kr ń glit  kringel `ku ja om kań nikõsõh, mesi, 
riisi`suurmaʔ, või, `kr ń gliraasakõsõs‿seeh Se

kr nka vt kr  nka 
`kr ń ksi krõnksu, kõverasse puu nüś sikul oĺ l takan jälk‿kuusõ ossast 

sääne `kr ń ksi käänet [käepide], säält `võeti kiń niʔ Rõu 
kr ń ksih krõnksus, kõveras täl oĺ l kr ń ksih jalg k gõ Vas; [ma] käve 

`kaemah, siss oĺ l jalg õg v, olõ õs kr ń ksih sukugiʔ Vas 

kruusa/piirak
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krõpõ krõpõ krõpõt 1. krõbe ku [sa] lasit ahoh ollaʔ, sai karaś k krõpõ, 
sai paŕ õmb, ku krõbõhhõmb oĺ l Rõu; kesvä karaś k oĺ l hüä krõpõ 
Se 2. käre, kuri taa oĺ l iks hüä krõpõ mehe˛imä, olõ õs pehmeʔ Vas| 
Vrd krapõ

kr  nka kr  nka kr  nkat ~  kr nka kr nka kr nkat savist piimapott 
mul tõõsõh tarõhkik‿kr nka, liĺ l siseh Se; kr nkal `vanga es olõʔ 
Se; vanast `pań ti piim savi patta, kutsuti kr  nka, savi pada Se; 
kr  nka oĺ lis‿savist tettüʔ ja päält vaabadu punatsõss, `vanga es 
olõʔ Se V 

kr  nkanõ kr  nkatsõ kr  nkast savine, savist kr  nka oĺ l verrev 
päält, kutsuti savi pada ja kr  nkanõ pada Se 

`krääḱ smä `krääksiʔ krääḱ s `krääkse krääḱ si krääksuma ü skõrd 
kuuli ma et mis t   nii krääḱ s sääl, kae, et ḱ ao poig ś aal Vas Pus; 
lepä sirk `r  ḱ e ś aal k gõ, `krääkse kui Vas Pus 

ku ~ kuʔ 1. (ajaliselt) kui ku m ni tühi tähi aś akõnõ um, s ss pand piĺ li 
minemä, ikk Rõu V; [sa] jättü üis‿`siĺ mi kodo, kut‿`turgu `lääde 
Rõu V; puu riit oĺ l alalõ, ku ma toonak‿kai Vas; ku esä `tarrõ tuĺ l, 
ku tä näḱ k, et m  ʔ `istõʔ, siss t   oĺ l päsemädä lugu Vas; poig oĺ l 
seenik‿koto `hoitmah ku ma esih‿`haigõmajah oĺ li Vas; ku puuʔ 
`väega `iätedi ja `maahha `murduʔ, t   täheń d `k  lu Vas; ku 
t  d sõta `küllä tuĺ l, jälle oĺ l kaiaʔ Se; paṕ p kasva  `põrssat, siss 
`küüsse: ku paĺ lo `aigu ĺ att, ku tä nakass `kuĺ ti `o sma? Se Kos 
2. (tingiv) kui `k  ĺ jaluu ku um, s ss võtak‿`k  ĺ ja `mõskmise 
vesi kah ja minem‿matusõ pääle Rõu V; kup‿paĺ lo valat, s ss maa 
`tahmuss arʔ, ku ark‿kuiuss, om kõva nigup‿pae Rõu V; `mustlanõ 
üteĺ : mas‿`süüdü ei olõʔ, ku teil es lapahtut‿t   asi Rõu; ku vasigõ 
sünnütüss jääss `kauguss, s ss vasik läppüss ärʔ Rõu V; m ni ku 
mattuss maa ala, maa satass kui pääle, t   ka läppüss ärʔ Rõu V; 
hüä oĺ l, et mak‿küllüle sattõ, kuk‿kummalõ sadanuʔ, löönüp‿pää 
k gõ rukka Vas Pul; ku muial [ta] ̀ mäń ge [pilli], ś aal iks ̀ maś ti ka 
kupaĺ lokõsõ Vas; ku `sõira, s ss `sõpra Vas Pus; ku tä t  d `oltki 
(õlutki) joonu õs, olõss timä terveʔ olnuʔ Vas; ku higonõt, s ss 
hamõh nakahtass iho `küĺ ge Vas; ku ti kuulõt, et kõṕ in om, är ti 
peläkuʔ Vas Pul; ku kuna elo elleh `saami v  l kokko, kül ma siss 
`ütle sullõ Vas Pul; ma `naanuk‿kül `ikma, ku sas‿`sisse ei olõss 
tulnuʔ Vas; [kooli]opõtaja ̀ võidsõ ̀ pessäʔ, ku [lapsed] ̀ kullõ õs Se 
3. (võrdlev) kui, nagu, otsekui `põrsa oĺ lip‿puuriga ratastõ pääl, 
puuŕ  oĺ l `korgõp ku kaś t Rõu; ü sik la s, taad hoiõtass ku munna 
Vas; `kangõ m  ś s ku lihuniḱ , rammuh ni ń aost sinine verrev Vas; 

ku ~ kuʔ 
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m nikõrd nii [ma] kiigudi, ku la s hüppeli hällüh Vas Pul; ku aho 
  st `vatska te ti, siss `nõś si timä kolm `kõrda üless, sai ku kula sk 
Se; leib kuivati `höste ärk‿ku suhaŕ  jo Se Kov 4. väljendab määra 
või ulatust kaek‿ku häüsäl taal vanal kuĺ dil lõvvaʔ ommaʔ Rõu; 
kahe silmägak‿kaess, kupaĺ lo `piimä saa, ärv‿võtt piimäsaagi 
Rõu; mul ei olõm‿muud midägiʔ, ku taa keṕ p ja ̀ rõivań ardsuʔ Vas; 
niivõrd oĺ l `ostnu m  ś s ka ehtit ku paari `ts  gõ Vas Pul; `terve 
vasik k  ss, ś aalt saa õs no inemisele ̀ andaʔ niivõrra ku tä sei Vas; 
timä om ni naĺ akass ku om naĺ akass Se; nipaĺ lo elät, kupaĺ lo 
om suditõt Se| Vrd kui 5. osutab tegevuse või heli intensiivsust 
puĺ l ai t  d `vaati ku koĺ lin oĺ l ja möüräś s  nnõ Rõu; no j   
ark‿ka s `toṕ si, a toṕ s `viina lätt iks ku libahhass  nnõ Vas; sattõ 
ma kummalõ `maahha ku kolahti Se; a oĺ l  ks küläh `sääń tsit tal-
la kah, et k gõ habõldi, ku ü s müŕ rin ja käŕ rin Se L 6. lausungi 
lõpul mõne lauseliikme sisu rõhutavalt rüä põimu `aigo katõkeś ke 
laulimi, lelotimi ni ilosahe ku, et naka iks mi `põldo `põimmahe 
Se| Vrd kui 7. sidesõna: kui ka kae kos om tüḱ k, k iḱ  naaś õ ni 
latsõ ku mehek‿kõrraga `sanna Se V;  taarilda olõ õs nii suvi ku 
taĺ v Se| Vrd kui

kua1 vt koda, kudama  
kua2 kua kuvva 1. kes meil raha k iḱ  ütehn, kual vaia, t   võtt Rõu; 

egäü s nuuḿ  umma `j  mise peräst, kua t   s ss säänest `aś ja 
kitt Vas Pul; `kualõ t   palitu no sai, toolõ sai hüä rõivass külʔ 
Vas; kual olõ õs `la si, siss sääl oĺ l puhadeĺ nä Se; ü s uma külä 
inemine opaś s `la si, taɫɫa piteh käve, päivi ka si kua p  l oĺ l 
k  ĺ  Se Kos; kiä kink poolõ s ss lä s, kiä kua poolõ lä s Se 2. mis, 
milline, missugune; kumb ḱ aokiräss `lindu, `landu, `näütäk‿kualt 
p  lt mullõ peigm  ś s tulõ Rõu V; eit‿tiiäk‿kual ̀ aigo timä lätt? Vas; 
t   oĺ l jo meil ärk‿k nõld, et kua eläss, t   lätt tõõsõ `puhtillõ Vas 
Pul; `kualõ poolõ vaś k pää kääń d, nii jälp‿pini nipsaś s kõrvalt Vas; 
kua nulga `taadõ `lääde, sääl ummaj‿ joodigõ   h Vas; kua `rätsep 
vanass om elänüʔ Vas; kua jala tõmmaś s üless, nii tõõnõ nika lä s 
iks süvebähe Vas; kua la s no `ikmalla om? Vas; mul om `vahtsiid 
`käń gi kolm `paari, siss kae, kua paaŕ  tulõ kooldap‿`pandaʔ Vas 
Pul; nok‿kuvva t  d tahat minnäʔ? Vas; imä üteĺ  ärʔ, et kual `aiga 
esä üless tulõ, `ankõ seo piim esäle süvväʔ Vas; kua oĺ l kõhn talo, 
siss olõ õs hobõst kah Se Kos; t  d olõ õs kunagi, et m  v‿vaest 
 sirgu vai `puuś li `m  du oĺ li, et s nna `kualõ (teineteisele) `ütle 
es Se Kos; `kuvva `maia haŕ oʔ harinasõʔ, ś aal oldass otsani hädäh 

kua1
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Se Kos; kual latsõl oĺ liʔ rinnah haŕ asõʔ, ni köhe, siss `v  di `sanna 
Se P; `võeti jaani`hainu ja `pań ti saina pilo vahelõ ega inemise 
jaost ü s, siss kua `kuivi arʔ, siss üteldi, et ś oo koolõss jo arʔ ś oo 
`aaś taga Se; mat‿tiiä, kuvva`m  du (kuidas, mismoodi) paṕ p see-
nesnät pidä Se 3. keegi m  k‿`kuagi ̀ ütle es ̀ kualõ halvastõ Se Kos; 
ku oĺ l ainuss uma kua, siss toolõ [ma] tei ark‿ka voorikõsõ `viina 
Se Kos 4. mingi ku `kellä olõ õs, siss [ma] võ i kua pä si `vällä, 
siss kopudi t  d alomaist k  rt pite Se Kos 

`kuagi 1. keegi kui `kuagi lei Vas; m  k‿`kuagi `ütle es `kualõ halvastõ 
Se Kos; `tahtsõk‿k iḱ  tullak‿kuĺ atamma, `tahtu us `kualgik‿kodo 
jäiäʔ Se 2. mingi lammass tulõ õik‿`kuagi viiel tulõ seest `vällä Se; 
ta es saa `kuagi moodo pääl ollaʔ, võ t h ngu kiń niʔ Se 

kubijass kubija kubijat kubjas ku pini haugahti, siss imä jälp‿peläś s, et 
kubijass tulõ `t  hhü ajama Vas Pul; kubijak‿ka jälʔ `väegap‿peś siʔ 
Vas; kubija oĺ lik‿ka iks herrä poolõ Vas; kubijat‿`tahtsõ t  d `avvu 
t   herrä käest Vas Pul  

kubo kubo kupo pugu paiuharak um hahk ja sälä päält ja kubo päält 
um sääne pruumikass hahk Vas Pus 

kubu kuu kupu seotud kimp või vihk, kubu ka s käetäüt [ma] pań ni 
kokku, s ss kääni kuppu Rõu; m  ʔ Liisoga kääni hako kuppu Vas 
Pul; kań nistik oĺ l t  , kost päält ärr‿`raoti, `raoti hago ja `kääń ti 
kuppo Vas;  mis [ma linad] rihaga ilosahe võ i, kääni kuppu, 
kuut‿tõi nurmõst kodo Se   

kubõrlikanõ kubõrlikadsõ kubõrlikast krobeline mul oĺ l ü s hüä las-
tukõnõ, t   oĺ l `väegak‿kubõrlikanõ ja kahrõʔ Rõu V  

kudama kutaʔ kuda kudi kua  1. (telgedel, varrastega jne) kuduma 
lõngast riiet, silmkoeesemeid jne; võrku valmistama ma kodasi 
ka stõi·ś skümme ̀ p  rä rõivast Rõu; sukalang alati isiti, esik‿`koiõ 
Rõu; mul oĺ l `kangru koet suuŕ  rä t, laḱ u peelde pääl koet Rõu V; 
esä kudi määne kuuś  `vahtsõt `mõrda Vas Pul; t  kõrd oĺ lik‿k igil 
leerila sil uma`koeduk‿kleidikeseʔ Vas; mul om parhilla ü s paaŕ  
`kiń dit, mis um mamma `koeduʔ Vas Pus; mak‿kaŕ a man koi tälle 
sukkõ Vas; timä ̀ istõ peelde   h ni kudi kangast Vas; koś s oĺ l langast 
koet nigu ̀ mõrdkinaʔ Vas Pul; mak‿kudamisega hätä ei olõn‿nännüʔ 
Vas U; `piuta joonikadsõ ja `tähtlikadsõ `kindak‿kudi [ema] Vas 
Pus;`käüsekangass `koeti esiʔ, t   oĺ l `ahtakõnõ `koeti Vas; ku 
v  l `käüserõõvast `koetanu, ma koɫʔ `v  ri `pandnuk‿kruudiʔ 
suu rõmbaʔ Se; vöid `haarti `  se kutaʔ Se; joosuv   oĺ l `koeduʔ 
`säitsmä langasõgaʔ ja viie langasõgaʔ linatsõst langast ja 

kudama
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villadsõl‿lõimõʔ Se; kundsalda sukk pidä kavvamba, üle t   jäteti 
kunds kudamadaʔ Se; ku mi latsõ oĺ liʔ, s ss m   `koiõ k gõ noid 
`väikeisi `v  keisi nigu saja `päätiʔ Se; pääv  d ka mõista [ma] 
vitäʔ nik‿kutak‿kah, haŕ gi pääl viɫɫatsõst langast `koeti Se Kos; 
umak‿`koeduʔ villadsõ `rõivaʔ oĺ li ärmägu Se Kos 2. punuma, põi-
mima vanaimä kudi `viise Rõu VR; kuivalt saa as kutakiʔ, kuivalt 
lä s nii s `ka skiʔ Vas Pul; peräh jo [ma] `naksi kudama `k iki 
`korvõ: käe`korvõ, kumogak‿`korvõ ja nuid toimitsit `korvõ, `k iki 
olõm‿mak‿kudanu arʔ Vas Pus; ka s säänest poolõtoĺ lilist niist 
`võeti hüäp‿piḱ äʔ, siss [ma] pań ni `riś ti, `naksi nii koŕ vi `m  du 
kudama Vas Pus; viiso kutak‿kop l oĺ l, n na k iḱ  tsõõrik Se Kos; 
kop la 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, pań d t   kivi 
lauda müürü `sisse Se

kud́rah krimpsus pää nahk oĺ l täiel ärs‿ s  d nigu ku rah Vas 
kud́rakõnõ ku rakõsõ ku rakõist lokike noorõʔ ajavak ‿ku ra-

kõsõp‿pähä, `väŕ mväk‿küüdsekeseʔ, `väŕ mvä huulõkõsõʔ Se Kos 
kudu kudu kutu kudemine kaek‿ku‿tu kudu aig om s ss [ussid] 

`võtvak‿ku käŕ rin mõtsa seeh Vas Pul
kudõnam(m)a kudõdaʔ kudõnass kudõsi ~ kudõnõmma kudõdaʔ ku-

dõnõss kudõsi 1. kudema taa no um taa pojajago, taa no nakass 
kudõnõmma Rõu; havvõk‿kudõnõsõ k gõ inne [kevadel] Vas; `väs-
träga `püüti kudõnõmise `aigu, ku kalam‿`maŕ ja `laskvaʔ Vas T; 
kunnav‿`väegak‿kärisik‿ku kudõsiʔ Vas 2. poegima või paarituma ku 
huś sik‿kudõnasõs‿siss ajavas‿säänest kinnä hellü nigu  siristäseʔ 
Vas

kud rlikanõ kud rlikadsõ kud rlikast krobeline, kurruline, sopiline 
jämmes‿sooligu ommak‿kud rlikadsõk‿kah Vas U 

ḱ ugrat́s ḱ ugra si ḱ ugra sit küürakas taa om iǵ ävene ḱ ugra s, küh-
mäh jo k iḱ  (täiesti) Vas Pul; [kui ta] ark‿`k  li, olõ õs ḱ ugra s, 
jalaʔ ka ar õgvõnuʔ Vas U 

kuhi ku a `kuhja 1. (heina-, õle- jm) kuhi ma olõ ku a pääl olnuj‿ja alt 
`hainu kätte ka `andnuʔ Rõu; ku a `saibahe `pań ti turvass, muidu 
huś s lätt saivast pite `taivahe Rõu H; hain `l  di `kuhja üless, 
`pań ti `kuhja, `meilgi siin ommak‿ku ah iks mõtsah Vas Pul; ku sai 
kuhi kõvvõŕ, üte poolõ päält oĺ l t  d mako, tõõsõ poolõ päält es 

kud́rah
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olõʔ, no t   kuhi lä s `ümbreʔ Vas; ku a `saiba toeʔ oĺ lip‿põdrusõʔ 
Vas; ku ategemine olõ õs määnegi kuń st Vas; ku [ma] rüḱ ä `niitmä 
`naksi, s ss inäp `kuhja es panõʔ, s ss `pań ni `rõuku Vas Pus; s ss 
tuĺ li ku a otsast ̀ maahha ja tasõ umaj‿jäleʔ ka arʔ, kost ma ̀ maah-
ha tuĺ li Vas; hainamaa oĺ l kavvõh, sinnäp‿`pań ti suurõk‿ku aʔ Se; 
pujas‿saava inne `ilma ku imä? - haina ruaʔ, kuhi Se Kos 2. hunnik 
naaś õl t  d k iḱ  ń apo`vaihhet‿täüś , a `kuhja olõ õik‿`kohkiʔ nätäʔ 
Vas Pul; sääl oĺ l kallu nip‿paĺ lo et ku ah Vas Pul

kuhilik kuhiligu kuhilikku kuhelik rüǵ ä `pań ti hakkõ, kuhilikku ka 
`pań ti, ku saa as nipia `pessäʔ Rõu 

kuht́ kuh i `kuh i sitsjakk seo kuh  om suuŕ  ja laǵ a nigu habaś k Vas; 
kuh i küleʔ [ma] `umblõ kokku Vas   

kuht́ikõnõ dem < kuh  mullõ `ań ti käe`vaɫgõss kuh ikõnõ ja `ruubli 
raha Vas 

kui 1. kuidas kui maad, nii nimme Vas; no mõista aik‿kui `sisse tullaʔ 
eiv‿`vällä minnäʔ, ka s reṕ pi lätt `sisse Vas Pul; võik‿kui higo-
vat, kuiss taa tarõ ni läḿ mi om Vas; t  d ka pidi arvõstama, kui 
jämmel‿langaʔ ja kui`m  du sukka `pandaʔ Vas; näet, kui lehmä-
le t   `piḱ ne võtt `sisse (saab pikselöögi) Se; kiä kui kütt sanna 
Se; kel kui (kuidas) `lõikuss lätt, kui (kuivõrd) `höste Se 2. kuidagi 
la s kiŕ s, täni  inne ni `hirmsahe, et t  d õs jõvvak‿kui vaigista õs 
Rõu; m ni ku mattuss maa ala, maa satass kui pääle, t   ka läp-
püss ärʔ Rõu V; m   es saak‿kaŕ agak‿kui kodo tullaʔ  Rõu V; latsõl 
suu `leibä täüś  toṕ it, la s inäp saa eik‿kui hiń gädäʔ Vas; ku kuum 
vesi lapahhuss kui jala pääle, siss saa eij‿`jaɫgu `pandak‿kiń ni eiʔ 
Vas Pus; kiä `mõisah `mõisa`herrä kui pahań d vai t  d halvas-
tõ teḱ k, toolõ `võeti naań õ Vas Pul; no mõistõta ein‿naid `s  ke 
kui ärs‿`säeldäʔ ja niḿ mi näile `andaʔ Vas; siss [nad] käsikit‿t   
`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, s ss tõmmati iks t   
pind kui `vällä Se; tiiä äin‿naid kunigit tehnädäk‿kui taa hüä elo 
üle Se Kos 3. väljendab määra või ulatust t   asi oĺ l nii avalik 
kui `piogak ‿`kuḿ piʔ Rõu V; `olkõk‿ kõtt kui täüś , a `kiislaasõ iks 
om alalõ Vas Pul; lehm kaḿ mitsah, `aigupite ḱ au ja s   kuipaĺ lo 
Se; keɫ kui pereh oĺ l, nii suuŕ  oĺ l põɫd Se; säidse tüḱ kü (usse) oĺ l 
mättä pääl kõrrah k iḱ , [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 rüǵ ä nii illoś s 

kui
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kui, ei määnestki `hitskmõ vahet es midägi Vas U; lepä sirk `r  ḱ e 
ś aal k gõ, `krääkse kui Vas Pus;`mõś ti teräk‿k   `kõrdapite ärä 
ja oĺ liv‿`vaɫgõ  nnõ ilosak‿kui Vas 5. kindlakskujunenud umb-
määrastes väljendites `olkõt‿tiä kui taht ilodu inemine, a `võĺ ssi 
juhatat‿tohe eiʔ Vas 6. sidesõna: kui ka k igil umma ütesugutsõ 
kuŕ giʔ, mul kui `muil Rõu| Vrd ku  

`kuigiʔ ~ `kuiginaʔ (mitte) kuidagi t  d nimme tulõ `kuigi mul 
manidaʔ Rõu; no o sitass `laihha liha, vägeväj‿jääsep‿`perrä, nai-
dõ `s  mine eit‿tegünek‿`kuiginaʔ Rõu V; m  p‿`peĺ ksi t  d vanna 
`ahjo, et vaest `kuigip‿pudõnõss Rõu V; `ś akslasõk‿kävev‿`vaŕ gil, 
küläst võ il‿lihhu, nii tüḱ ä, kost `kuigi oĺ l räbähhünüʔ Rõu; m  ś s 
lännüt‿taassperilde ni `vasta `aida, ni piḱ äle `maahha, siss oĺ l 
kupõrdanuk‿`kuigi üless Vas Pus; t   jo  kõlbanu‿s (ei oleks kõl-
vanud) `kuigiʔ Vas; ma es tahat‿tuɫɫak‿`kuigis‿siiäʔ Vas;`kuigi 
`m  du es saak‿kätt liigutaʔ Vas; taad ̀ aś ja saa õip‿parandak‿`kuigiʔ 
Vas; mul eit‿`tahtuk‿`kuigina siih tarõh `istuʔ Vas; [ma] arh‿harisi 
suidsutamisegaʔ, `maalõ jättä jovva aik‿`kuigiʔ Se Kos| Vrd kuḱ kiʔ 

kuioma kuiodaʔ kuioss `kuivi kuivama rüäp‿`pań ti edimält haḱ ki, 
ku ärk‿`kuiviʔ, s ss `pań ti `suurtõ unikuhe Rõu; n  v‿vag-
lak‿külr‿`rohkõp tappusõ arʔ, kuiosõ arʔ Rõu V; ku [maa] 
ark‿kuiuss, om kõva nigup‿pae Rõu V; a o suu mano `pań ti k iḱ  
n  l‿lihak‿kuioma Vas Pul; osa kuusõkõist oĺ l ark‿kuionuʔ, osa 
kuiomallaʔ Vas Pul; [ma] mõsi mõsukõsõ ̀ hindäl, nigu ̀ naksi kuio-
ma `pandma, nii jäls‿sattõ pää pääle Vas Pul; ku hainak‿kuiosõʔ, 
s ss m  l‿lää `hainu `perrä Vas N; a no ommak‿k iḱ  n  l‿lätteʔ 
ärk‿kuiunuʔ Se Kos; `kuivi ärʔ kalaʔ, kärbäss ka s   is Se; es 
tohe sa latsõ `mähḱ mit `pandak‿ kuioma ao poolõ, siss tulõ 
  kadõhuss Se La; `võeti jaani`hainu ja `pań ti saina pilo va-
helõ ega inemise jaost ü s, siss kua `kuivi arʔ, siss üteldi, et ś oo 
koolõss jo arʔ ś oo `aaś taga Se| Vrd `kuivama   

kuionukõnõ kuionukõsõ kuionukõist kuivetu, kõhetu muni `k  ĺ ja om 
`väega ärk‿kuionukõnõ Se  

kuiss kuidas kriḿ minaa·ĺ  tuĺ l meile, et kuiss Haava rahvass om 
elänüʔ Rõu V; suurõp‿`põrsa oĺ liʔ, taheti `laatu viiäʔ müügile, no 
kuiss saa viiäʔ Rõu V; kuiss ma no tuĺ li ka siiäh‿hä ti Vas; kuiss 
nimäk‿ka eläseʔ Vas; kuiss ma noʔ siist päsesiʔ Vas Pul; tiiäk‿kuiss 
nak‿küleki v  l `kandvaʔ, ma muud `t  ki eik‿ku maka Vas; latsõʔ 
`ümbre vahek‿kuiss aamõ mehes‿sääl `mõŕsa kaś ti pääl seiʔ Vas 
Pul; näil oĺ l lihavõttõ `paastu säidse nädälit, `mõtlõk‿kuiss `säits-

`kuigiʔ ~ `kuiginaʔ
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mä nädäliga inemine `kurnuss Vas Pul; `õkva silmäh om, kuiss 
t   hõhvakõnõ laudast tullõh `mäń ge Vas Pul; kuiss taa tarõ ni 
läḿ mi om Vas; m ni `säädless uḿ mi `huuli, et kuiss iks ilosap 
om Vas Pul; `luidsaga [ma] mai si t  d kohetuist, et kuiss om, 
määness om Se; poisik‿kõrro `kaŕ ksiʔ, vastatside ü s tõõsõlõ, 
`tahtsõk‿kaiaʔ, kes kuiss `kargass Se

kuiv kuiva `kuiva 1. väga vähese veega või niiskusega, kuiv kõrdmago 
um preś s, t   preś s sita kuivass Rõu V; kuivak‿`kartoli (soolaveega 
keedetud kartulid) oĺ liʔ vanast himmus  ḱ  Rõu; `ań ti iks `kuiva 
`s  ki kah lehmile Rõu V; `turba `amtõdi haokupõ pääle ja `pań ti 
otsast kuivõmba `puuga palama (kütise tegemisest) Vas U; noʔ 
ommas‿s  k‿kuivass `lastuʔ Vas Pul;`kuiva [toitu]`väütät jäls‿selle 
süvväʔ, et s ss olõ õi `  se väläh `käümist Vas Pul; kuiva maa pääl 
rõuhu õih‿hopõń  Vas; latsõkõsõl suu `kuiva `leibä täüś  Vas; Einaŕ  
tuĺ l v  st `vällä, siss pań d `hindä `kuivi `rõivilõ (kuivad riided sel-
ga) Vas; kuiv vili t   jo sõkku `höste Se; hobõnõ `väega lõõtsu  ja 
köhe `kuiva (vähese rögaga) köhhä Se; ku oĺ lik‿kuiva iɫmaʔ, siss 
niisama `t  ralt kap‿`peś ti rüḱ i Se Kos  2. kuiv aeg, põud ku meil 
tahn oro veerehn aid oĺ l, s ss mi võ i kuivaga tast  sopast vett 
aiakraami vallaʔ Rõu V; ku kuiv om, [te]`rühkek‿`külbäʔ Se

kuivalik kuivaligu kuivalikku kuivavõitu palotaǵ a um sääne kuivalik 
Rõu 

kuivalt kuivalt, niisutamata ma olõ harinu liha kuivalt  (soolveeta) 
`s  lama Rõu; map‿panõ `tsaeduk‿kardokak‿kuivalt `ruihtõ, lehm 
s   ärʔ Rõu V;  kuivalt saa as kutakiʔ, kuivalt lä s nii s `ka skiʔ 
Vas Pul

`kuivama kuivadaʔ ̀ kuivass kuivaś s  1. kuivama taa hain um nii ̀ ramsa 
et päiv eik‿`kuivaʔ Rõu V; ku eik‿`kuivaʔ, jääsek‿kesväh‿hannudsõʔ 
Vas 2. kuivatama vasigõ piimämago ark‿kuivatass, s ss `aetass 
h ng ̀ sisse Rõu V; kas kuivati sõiraʔ aia otsah vai kuivati a oh Vas 
Pul; vana`juudak‿`kuivasõ jaanipävä `  se raha Vas; `s  lamine 
`oĺ lgik‿`kuivamine Vas;  sia jago `vorstõ te ti arʔ, siss kuivati 
a oh üle, et muido haĺ litõdasõ arʔ Vas; kuk‿kusõt, s ss `kuivaʔ, 
kup‿paɫotat, s ss ̀ paikaʔ, ku situt, s ss seebidsäʔ (öeldi, kui kellelgi 
midagi uut seljas oli, ja tõsteti rõiva alläär üles) Vas Pus; `kuivusõh 
kuivatass `viĺ jä noʔ Vas U; k iḱ  allõ  kuivaś s tah lihhu Vas; leib 
kuivati ̀ höste ärk‿ku suhaŕ  jo Se Kov; talvõl ku hää ommak‿kuivadu 
poraviki ruvvast vai piirakust Se; la igaʔ ka kuivatasõʔ, `kuivama 
piät kaʔ `ḿ arko pite (targalt) Se; kadonuʔ velenaań õ t   kuivatui-

`kuivama 
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si `kruussõga jõi tsäid Se; kruusap‿`pań ti kuivaduʔ (kuivatatult) 
piirakulõ Se; seenekeisi iks saa õik‿kuivadaʔ, poravikki [ma] inne 
`kui ssi Se 

kuivatama  kuivataʔ kuivatass kuiva   kuivatama [oh] noid sõirakõisi, 
mia aia otsah kuivatõdi, et siss haĺ litõda es arʔ Vas Pul

`kuivi vt kuioma
`kuivuss `kuivusõ `kuivust  kuivati no viiäss likõ vili `kuivuistõ, sääl 

`pussuss arʔ Rõu V; `rohkõp `versta maad iks oĺ l sinnäk‿`kuivusõ 
mano Vas; seo valitsuss teḱ k `kuivusõ, `kuivusõst te ti `veś ki Vas 
U; `kuivusõh kuivatass `viĺ jä noʔ Vas U 

kuka kuka kukat lombakas näil oĺ l ü s kuka jalagat‿`tütruk Rõu V; lell 
oĺ l kuka jalagaʔ  Vas U 

kukadsikõnõ kukadsikõsõ kukadsikõist lombakas timä kukadsikõnõ 
oĺ l, jalg oĺ l `haigõ Vas Pul 

kukahtum(m)a kukahtudaʔ kukahtuss kukahtu maha kukkuma ̀ k  rma 
päält kukahtu n  ʔ oɫõm‿`maahha ni eś s ka `maahha Se Kos 

kukk1 kuku kukku linakupar lina oĺ l kukuh, oĺ l `vaĺ miss Vas; lina om 
jo kahhaŕ  `väegaʔ, lina kukk lätt vett täüś  Vas U; n  l‿linaʔ, kost 
kukuʔ otsast `võeti, n  v‿`vaotõdi `järve [likku] Vas 

kukk2 kuku kukku käbi kuusõ kukkaga `üĺ ti must [värv] saavat Rõu 
kukkama kukadaʔ kukkass kukaś s 1. lonkama art‿tunnõt iks, et kuk-

kass Vas; t   veereh repäń  lätt ja kukkass Vas; keṕ igak‿kukatõh [ma] 
lät´si kült‿`t  hhü arʔ Vas 2. (ümber) lükkama, tõukama odo·t, ma 
avida sul `k  rma `ümbre kukadaʔ Rõu 3. lööma, virutama tuĺ l 
nooril tülü, määnegi s na asõ, jäl vaia ü stõõsõlõ kukadaʔ Se 

kuḱ kiʔ kuigi arv‿varastõdi puṕ p, es saa kuḱ ki `kauguss Rõu; ku piim 
`lämmäh `hapnõss, siss eis‿saa k  rt kuḱ kip‿paĺ lo Vas| Vrd `kuigiʔ

kuḱ ki/võrra kuigivõrd sinnä olõki es kuḱ kivõrra maad, nigut‿`taagi 
maja mano Vas 

kukkõllõma kukõldaʔ kukkõllõss kukõĺ  kergelt lonkama `tarka juttu 
`aiõ, a esiʔ lä s kukkõllõh umma t  d Vas Pul

`kuklikukõnõ `kuklikukõsõ `kuklikukõist kuklike ütest leeväst  [ma]  
jät´i `sääntse `kuklikukõsõ kohetuist Se; ku [ma] tõõsõ leevä kohe-
tuist pań ni, siss `liodi t   `kuklikukõsõ arʔ, siss lä s leib `hapnõm-
ma Se Kos 

`kuklõkõnõ dem < kukõĺ   ku [ma] `leibä kü si, siss võ i t   `riibõpe-
rä, tei `sääntse `kuklõkõsõ Vas U 

`kukro`kukro `kukrot kukal `talvõ s ss `kukruhn pisu nigu kipahhu  
Rõu; `juuda sitta pi sitedi lehmäle `kukrohe `karvu `sisse, t   oĺ l 

kuivatama
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kuŕ a silmä `vasta Rõu; ku tä kulagugam‿ mullõ `kukrohe viro , s ss 
`liń tsi ma n nuldõ `maahha Vas Pul; ma haari tooli alt ärʔ, timä 
naaś s `istma, lei `kukro tooli `nulka `vasta arʔ Vas; a mul om `kuk-
ru `kruvvõgaʔ, nu t nummõrdegaʔ (rhvl) Se Kos 

kukõĺ  `kuklõ kukõld  kukkel munaga kukõĺ  `pań ti pań niga `seŕ bi aho 
ette [küpsema] Vas U

kukõrdama kukõrdaʔ kukõrdass kukõŕ d käsitsi pätse vormima küdseti 
leib, inne kukõrdõdi nii arʔ nigu noh `saia kukõrdõdass Se

ḱ ulʔ vt küll 
kulak1 kulagu kulakut  rusikas ma annasik‿kült‿tälle kulagugap‿`päähhä 

Vas Pul; esä pess kulaguga `vasta `lauda, et mak‿kuradilõ `näüdä 
Vas; ku tä kulagugam‿ mullõ ̀ kukrohe viro , s ss ̀ liń tsi ma n nuldõ 
`maahha Vas Pul; imä lei, kopsaś s kulagugaʔ Vas; hähn  saga 
`sääntse mulgu puu `sisse et kulagu võit `mulku tsusadaʔ Vas Pul; 
kulagu `suuruʔ `paakõnõ Se V 

kulak2 kulagu kulakut kulak küläh oĺ l tiputaa· , t   kiro  meid ka, et 
kulaguʔ Se; ś oo nädäli `te ti [meid] kulakust Se 

kulak/kinnass labakinnas kirolitse oĺ lik‿kulak`kindaʔ Se 
kuĺ atam(m)a kuĺ ataʔ kuĺ atass kuĺ a  lõbutsema kiä `jõiõʔ ja 

kuĺ adiʔ, n  j‿jäiʔ kodo Se; otsani mõtsa seeh oĺ l suuŕ  niidüpaɫa, 
sinnäk‿`ḱ auti kokko, sääl kuĺ atõdi Se; maaś õni sa k   kutsuti 
paabapraaś nik, naaś õ `koŕ ssi `jauhha, s ss te ti olt (õlut) kaʔ, sai 
   ja päiv kuĺ ataʔ naisil Se; `tahtsõk‿k iḱ  tullak‿ kuĺ atamma Se 

kulat́sk kula ski kula skit rõngassai koornitsah ka süvväss kula skit 
Se; ku aho   st `vatska te ti, siss `nõś si timä kolm `kõrda üless, sai 
ku kula sk Se 

kuld kulla `kulda 1. kuld; kuldraha `taivahe eit‿tahetak‿`kuɫda ei 
hõbõhhõt Rõu V; olõ õik‿k iḱ  kuld, miä `hilkass Rõu; `ausa nimi 
um paŕ õmb ku kuld Rõu V; arvada näil `kulda oĺ l Rõu V; ma ań ni 
ilosa põrmadu`rõiva `kanga, timä ań d mullõ kulla Rõu V; timä 
`nõusõ viielist `kulda, a ma nõusõ umma kangast tagasi Rõu V; 
kuɫd päst kuninga käest ka arʔ Vas Pul; `tütre kuɫd lõṕ pi `hiiri 
`persehe, hiirev‿veik‿kuɫɫa arʔ Vas Pul; maam  ś s s   `muɫda, ku-
nigass `kuɫda Vas Pul;`tapkõ vai minno ark‿kah, mul `kuɫda ei olõʔ 
Vas; kuɫd eir‿roś sitõdak‿kah Vas; kultsepp tege kullast sõrmussiid 
Vas Pul; Kullamäe havvaʔ, sinnä ollõv vanaajonõ kuɫd pant Vas; 
inemiste hüvi˛üss om inäb kuk‿kuɫd Vas Pul; seest  siiruline  vii-
ruline, päält kulla karvaline? - sipuĺ  Vas Pul; tütäŕ  ka kahi s, et 
kagu saa õs mul `mintüss, saanum‿ mullõ taa kuld ni hõpõ ni tõld 

kuld
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ni rattaʔ Se Kos; olõ õit‿tälle `kohkis‿`surma, no om tä k iḱ  kulla 
seeh Se 2. midagi väärtuslikku, head `haina sai küünü täüś , hain 
oĺ l niguk‿kuɫd Vas Pul; rahulolõḱ  om kuɫd, a tüḱ it iks nurisamma 
Vas Pul

kuld- kullast tehtud, kuld-  ja siss oĺ l pilgahhanuk‿kuɫd, `võtnu üless, 
kuɫdsõrmusõʔ Vas Pul; ü s veli tõi mullõ kulduuri, kaalah `kanda 
uuŕ  oĺ l Vas Pul; hobõsil kuldkelläk‿kah k iḱ  pääl Se; t  l ka s 
kuɫdsõrmust peo pääl Se Kos; truuś kal oĺ l m  k puusa pääl ja 
kuɫdr ngass Se Kos

`kuldama kulladaʔ `kuldass kullaś s kuldama hõbõhhõtsõʔ aia poś tiʔ, 
värehtetuɫbak‿k iḱ  kulladuʔ Se Kos; innevanast `v  di kultsepäle, 
t   kullaś s är t   kraami Se Ts     

kuld/nokk kuldnokk kaś sil oĺ l kuldnokk suuhn Rõu V
kuĺ l kuĺ li `kuĺ li kull ku a oluud aia n al `pistü om, sis kuĺ l ein‿-

näek‿kannu Rõu
kulla ~ kuĺ la armas, pai kuĺ la la s, mal‿lopahhuta esiʔ naa anomaʔ 

hummogu Vas; kulla latsõkõsõʔ, peräkõrra nakasõʔ häbehhüse 
`vällä tulõma (liiga lühikestest riietest) Se L; kullal‿latsõʔ, kivi 
pääle saistaku uiʔ Se Kos; ma olõ k kkõ nännük‿kuĺ la tütäŕ  Se Kos

kullakõnõ dem < kuld uma kodo iks kullakõnõ, uma maja maŕ akõnõ 
(rhvl) Se Kos 

kullali imestushüüatus: kullake kullali, kuiss san‿ni `väikesess olt 
jäänüʔ Vas Pul 

kullanõ kulladsõ kullast 1. kullast tehtud, kuldne havvõ  ngõʔ oĺ lin‿nigu 
kalat‿tettüʔ, m nõl oĺ l kuɫɫanõ Vas T; mia tä  sura pää `pääle 
pań d, t  st (sõrmusest) tuĺ l kullanõ kaab, a mia pań d uma pää 
pääle, säält tuĺ l kullanõ vań k Se Kos; timäst `kaś vi hõpõnõ puu, 
kulladsõ lehek‿küleh Se; hõbõhhõnõ keṕ p, kullanõ nuppʔ - rüä kõŕs 
Se 2. kuldaväärt, suurepärane seo aig om kullanõ aig vanna `aigo 
`vasta Vas; siin olnuk‿kuɫɫanõ olõḱ , a ma eit‿tahat‿taad tüllü Vas 

kuĺ li/jahu kasvanud teradest leivajahu (toodi kehval vilja-aastal välis-
maalt) kanarigast te ti pud ŕ , `laś ti `piogak‿kuĺ lijahu ka `sisse Vas 
Pul; s ss oĺ l naat Riiast `andma kuĺ li`jauhha `sääń tsiide vassapi-
tukõisi ko ikõisigaʔ Vas Pul 

`kullõma kullõldaʔ `kullõss kullõĺ  1. kuulama ma `ü li kriḿ minaa·lilõ, 
et kullõlgõ meid üle Rõu V; ku kõhvahhutah‿haŕ aga, siss [lehm] 
`kullõss, siss `jaɫga ei liigudaʔ Rõu V; kullõldõh lä s iks inäb 
`aigu, ku kirotõh Vas; kääväʔ ja segähhäseʔ, ei lasõk‿kullõlda, mis 
inemine k nõlass Vas; perem  ś s niit `haina ja `kullõss, et küls‿sai 

kuld-
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hüä kaŕ uss, `väega laul ilosahe Se 2. sõna kuulama latsõk‿`kuĺ ssi 
mu s nna, oĺ liʔ hüäl‿latsõʔ Vas; kaek‿ku eik‿`kullõk‿ka vadilasõʔ 
Vas Pul; timä hoi   siko ja kullõĺ  minno `väegaʔ Se; kui vanõmbaʔ 
`ü liʔ, nii tuĺ l meil s nna kak‿kullõldaʔ Se Kos; [kooli]opõtaja 
`võidsõ `pessäʔ, ku [lapsed] `kullõ õs Se

ḱ ulm vt külm
kulo kulo kullo kuluhein siin ka [nad] palodik‿kullo Rõu V; lehmäk‿`kaksi 

vanna kulluginaʔ Vas Pus 
kuĺ o kuĺ o kuĺ lo kalkun `kalkuǹ nõ vai kuĺ osit nuid ei olõm‿meil olnuʔ 

Vas Pus 
kuĺ p kuĺ bi `kuĺ pi kulp imä hii  pań nigak‿`katlast `r  ga `vällä, olõ 

õs `kuĺ pi Rõu; kunass kuĺ p isonõss vai taaripulk janonõss? - 
söögi`maitsjal ja taaritegijäl um kõtt k gõ täüś  Rõu V; tüḱ ü s  l 
oĺ l, ku s  ḱ  soolalõ parass oĺ l, `võeti soolatüḱ k kuĺ biga `vällä 
Rõu V; varass võtt kuumast kuĺ bist nip‿ palavast paast Vas Pul; 
hüä s na murd ravva kangõ `ka skiʔ, a kuri s na jovva aik‿kuĺ bi 
`vartki murdaʔ Vas 

kuĺ t kuĺ di `kuĺ ti kult kaek‿ku häüsäl taal vanal kuĺ dil lõvvaʔ ommaʔ 
Rõu; Kääräkult tulõ meil kuĺ di`lõikaj (kohitseja) Rõu V; kuĺ t om 
 ks `vahtsõnõ s na Vas Pul; ku paĺ lo `aigu ĺ att, ku tä (põrsas) na-
kass `kuĺ ti `o sma? Se Kos 

kult/sepp kullassepp kultsepp tege kullast sõrmussiid  Vas Pul; inneva-
nast `v  di kultsepäle, t   kullaś s är t   kraami Se Ts 

kulu kulu kullu kulutus, kulu sul lätt v  l kodo minneh ka kullu Vas Pul; 
muni koṕ ik  ks sai kohegik‿ kulu pääle Se

kuludaʔ vt kuluvam(m)a 
kulunõ kuludsõ kulust kulusegune ma oĺ li raba s  n, sääl oĺ l kulunõ 

hain Rõu V; t   oĺ l sääne kulunõ s  , hain oĺ l ark‿kulõtanuʔ 
Rõu V 

kulu/rahakõnõ kuluraha `palka mat‿tälle saa as `massaʔ, muudku ku-
lurahakõist Vas 

kulutama kulutaʔ kulutass kulu  kulutama, raiskama [ta] oĺ l koir, 
kulu  esä raha arʔ Vas; [ma]`tahtu uiv‿`vahtsiid sukkõ kulutaʔ Vas 
Pul; ilma aś andak‿käüt ja kulutat Vas

kuluvam(m)a kuludaʔ kuluvass kulusi 1. (millekski) tarvis minema, 
kuluma kas taa piim sul k iḱ  ärk‿kuluvass Rõu; täl ka iks kulu-
vass taad lihha Vas; kuiss täl naid `papriid ka nipaĺ lo kuluvass? 
Vas Pul; määne sada ka skümmend v  d, k iḱ  kulusi ärʔ t   saja 
`pää mise pääle Se S 2. pideval kasutamisel kuluma hobõsõl ka 

kuluvam(m)a
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kuluvasõh‿`hamba arʔ, `lätvän‿nührüss Rõu V; vika  oĺ l kulunu 
jo periss kiibaś kiss Rõu;`lehmä `väega vanass `kiäki eip‿piäʔ, leh-
mäl kuluvasõh‿`hamba arʔ Rõu V; taa rä ikene nakkass mul ka 
ärk‿kuluvamma Vas Pul

kulõʔ kõnetlusvormel: kuule kulõk‿`Kaaŕli, käsi panõk‿`karma  ni Vas; 
vana Prükeĺ  ütelnük‿kulõm‿`Ma li, mehel om mehe süä, ku ma 
`maahha `karga, s ss tiiät, mis s ss saat Vas; kulõ itse-naaś õkõnõ,  
ś oo v  kudamine om hullõmb ku matõma·tika Se

kulõhhuma kulõhhudaʔ kulõhhuss kulõhtu luituma; kuluma mul 
ommap‿põrmadu`rõivakõsõk‿k iḱ  kõvaʔ ja ilosaʔ, olõ õik‿ku-
lõhhunuʔ Vas Pul; `uń drik om kulõhhunuʔ Vas Pul; `hiusõkõsõ jo 
hiiŕo ommaʔ, kõrvajuurõk‿kulõhhunuʔ Se 

kulõtama kulõtaʔ kulõtass kulõ  koltuma kidsukań õpi oĺ lis‿`sääntse 
peenikese nigu kulõtanuʔ, n  k‿kidsuti `vällä Rõu; t   oĺ l sääne 
kulunõ s  , hain oĺ l ark‿kulõtanuʔ Rõu V 

kulänikene kulänikese kulänikeist  külapeoke s ss oĺ l küläh pidokõnõ, 
määne oĺ l kulänikene Se 

kulä·ń je kulä·ń je kulä·ń jet ~ kulä·ń jä kulä·ń jä kulä·ń jät tantsuõhtu, 
külapidu vanast `ḱ auti kõrro kulä·ń jähe Se; är‿ti latsõt‿t  d tekuʔ, 
läät kulä·ń jehe, eim‿mõistat‿`tań dsi eik‿karadaʔ Se Kos 

kumak kumagu kumakut punane puuvillane lõng ̀ väŕ dli pääle kes ̀ taht-
sõ, m ni katõ jala pilla ai, m ni ai `sääń tside verevide `langugaʔ, 
kumakugaʔ Vas; m nõl oĺ l siss katõʔ olala ip‿`pantuʔ, sinnäk‿ka 
iks oĺ l kumagulangaga pääle kirotõt Vas 

kumanits kumanitsa kumani sa poistemäng (keppide ja puumunaga) 
m  l‿lei kumani sa sügüselt, oĺ l puinõ ku seo paĺ l ja keṕ ik‿ka käeh 
Se

kumardam(m)a kumardaʔ kumardass kumaŕ d 1. kummardama, 
kummargile laskma inemine kumardass, puu `vaalduss Rõu V; 
ja ma m nõvoori madalahe `höste kumardi kah, m ni võ t [auto] 
pääle Se Kos  2. (sügavalt)  kummardades austama kumardõdi 
s nnogaʔ, [pulmas] kumardõdi uma hõim, sugulasõ k iḱ  ärʔ, siss 
sai t   pruu  `valgõst Se; timä kumaŕ d jumalat Se; siss [ma] ku-
mardi kolm kõrd jumalalõ `jalga (kummardasin maani) Se; imäle 
leeväpä s ̀ üś kä ja esäle jummaĺ  ̀ üś kä, siss kumaŕ d jäl t   ̀ mõŕ sa 
ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se; [lahkumisel vanemateko-
dust] siss kumaŕ d t   `mõŕ sa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ, 
siss ań d suud ja jä t jumalagaʔ Se; Vaś solõ ma kumardi, et sullõ 
iks anna hõpõ `ai uma (pruutneitsi laulust) Se Kos; mesterahvas 
ka kumaŕ d k igilõ sugulaisilõ [pulmas] Se;`mõŕ sal oĺ l `loohkap 

kulõʔ
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kumardaʔ [pulmas], ku riś tämm ka kõrval Se; ku saja lätt `mõŕ sa 
poolõ, siss ommap‿podruś ki `mõŕ sal man, neläkeś ke ja siss ku-
mardasõ ja `laulva `v  rit ja umma Se A; ku `mõŕ sa kumaŕ d `jal-
ga, s ss oĺ l `valgõ räbik säläh Se; ku t  d vanna `aigu pandasi 
no elämä siss [ma] kumardasik‿kunigalõ kümme `v  ri `jaɫga, 
taha ait‿taha aiʔ Se Kos

`kumaruisi kummargil, kummargile taha as `kumaruisi ollaʔ, ma 
`r  ḿ ssigip‿põĺ vilõ Rõu V; nimeste peräst [ma] saa aik‿`kumaruisi 
`laskaʔ Se 

kumb kumma `kumba ~ `kumbkiʔ kummagiʔ `kumbagiʔ kumb; kumb-
ki habisi tahn suu `kuuma `putru täüś , no saa õik‿kummastki otsast 
hürä˛üst `vällä Rõu H; m  ʔ olõ tarõh katõkeś ke nigu tuḿ miʔ, kumb 
kummalõgi ei saa s nna ̀ lausuʔ Vas T; edimätse reṕ i lavva pääl oĺ l 
ü s vanasitt üteh otsah, tõõnõ vanasitt tõõsõh otsah, kummalgi ü s 
saŕ v pääh Se Kos 

kumbahham(m)a kumbahtaʔ kumbahhass kumbahti korraks kompa-
ma kumbahham‿ `määntsem‿mul käeʔ ummaʔ Rõu V; la s kumbah-
hass, kas pini n na um külm vai läḿ mi Rõu V 

kumbahhutma kumbahhutaʔ kumbahhut kumbahhu  kergelt kompima 
s ss jäln‿ń apugak‿kumbahhu  t  d  sirgukõist Rõu V; [sa] `sais-
ta üless ja kumbahhutak‿ kõttu, siss lätt v  l [sööki] Vas Pus; timä 
`  se ku lä s kaṕ i mano, kumbahhu , kas `saapa alalõ Vas Pus 

`kumbkiʔ vt kumb
kumisõma kumistaʔ kumisõss kumisi kumisema, kajama timä lauĺ  ka 

kerigu ̀ rahva seeh nigu kumisi Se; t   ̀ kuuvna oĺ l kõva aɫt, siss ku 
koodiga [ma] `leie, siss kumisi  nnõ Se; ku `kellä olõ õs, siss [ma] 
võ i kua pä si `vällä, siss kopudi t  d alomaist k  rt pite, ku kütse 
oĺ l, siss kumisi Se Kos 

`kuḿ ma `kuḿ miʔ kuḿ m `kummõ  kuḿ mi võlvima, kumerdama kirstul 
oĺ l kuḿ midu kaaś  Rõu; kuḿ midu `keldre Vas 

kummaldõ ~ kummalõ 1. kummuli, otseti, näoli [ma] lä si kannu 
`otsa, esik‿kummalõ maahn, seenek‿k iḱ  lajahn Rõu V; timä kääń d 
kummalõ ni ärl‿läpähtü Vas; ku mak‿kummalõ sadanuʔ, löönüp‿pää 
k gõ rukka Vas Pul; `Pältrilt mäḱ ke üless lä s, nii lä s `auto kum-
malõ ja naań õ jäi ala Vas; ma lasi kummaldõ lavva pääle Se Pod; 
`kapsta tsaḱ im oĺ l kummalõ Se 2. pahupidi adra leh  käänd `turba 
ilosahe kummalõ Vas Pus; m  k‿kääni kasuga kummalõ Se Kos

kuḿ mi- kummist tehtud, kummi kui taa kuḿ mi nisa (lutt) tuĺ l, küll 
siss hüä oĺ l, hüä `suuhhõ latsõlõ `pandaʔ Vas; ku ma la s oĺ li, 

kuḿ mi-

Võru sõnaraamat.indd   269Võru sõnaraamat.indd   269 9/22/2011   9:37:00 PM9/22/2011   9:37:00 PM



270

siss olõ õs kuḿ mi `pallõ Vas Pus; vanast olõ õs naid kuḿ mi`ts  gõ 
(kalosse) Se 

kummutama kummutaʔ kummutass kummu  1. tühjendama, kallutama 
[ta] võ t eederit, s ss pań d pudõlilõ pässä pääle, s ss jälk‿kummu  
Rõu; mak‿ka kummodi `kruusi ja mõrostit‿t  d ń ako Vas Pus 2. 
kokku lükkama, käänama kaek‿ka s ladamat kummutõdi kokku, 
s ss [me] `naksi `pesmä `k  tõgaʔ Rõu 

kumogak‿koŕ v märsskorv peräh jo [ma]`naksi kudama `k iki `kor-
võ: käe`korvõ, kumogak‿ `korvõ ja nuid toimitsit `korvõ Vas Pus; 
kumogak‿koŕ v oĺ l tett nigu koobakõsõ pesä, ütest tüḱ üst k iḱ  
`koetuʔ, ainult käe sai `sisse tsusadaʔ Vas Pus; kumogak‿koŕ vi 
oĺ lin‿naisil rätte `pandaʔ Vas Pus 

`kuḿ peḱ  vt `koḿ pveḱ 
`kuḿ pma `kuḿ piʔ kuḿ p `kumpõ kuḿ bi kompima; kompamise teel 

kindlaks tegema t   asi oĺ l nii avalik kui `piogak‿`kuḿ piʔ Rõu 
V; s ss kuḿ biti järve`v  ri, et vaest um ärʔ uputanu `hindä Rõu 
V; kuḿ bin‿ no sat‿taad seere`maŕ ja mul, kuiss tä ni kõva om Vas 
Pul; `k  bä vett saa aik‿kiä käegak‿`kuḿ piʔ Vas Pul; timä tasõ 
mul `säĺ gä ja siist h  ŕ d ja k iḱ  soonõl‿läbi `kumpõ Vas; ku 
mat‿`tundsõ timä arʔ, kumbõ arʔ, siss köüdeti täl siĺ mäk‿kiń niʔ 
[pimesikumängus] Se Kos; mul vana viiso nõg ĺ  om, toolõ 
`kuḿ pihki aja langa `perrä Se Kos; hiirek‿`kuḿ pva iks kula ski 
`saĺ vi ja heĺ otasõt‿terä `saĺ vi [rhvl] Se Kos  

kuna 1. millal `Preeksa minen‿nok‿kuna sa `läädeʔ Vas Pul; ku 
uma hobõsõkõnõ olnut‿taĺ lih, s ss lännük‿kuna taht (tahad) 
Vas Pul; tulõ eś s kuna tulõdõʔ, minek‿kuna tahadõʔ, ma saa 
eis‿sinnu alasi `sisse `laskma Vas; `pań ti iks kuna määne liha-
raasakõnõ, leeväpala kuna `pań ti [karja minnes kaasa] Se Kos; 
[te] `mõskõk‿kuna mõsõdõʔ, a `r  di ärm‿`mõsku uiʔ Se 2. millalgi, 
kunagi silmäkoɫmul‿`lääki eik‿kuna `vaɫgõss Vas Pul; tulõk‿kuna 
sügüse `p  ldõ ku mak‿ka elä Vas Pul; ku kuna elo elleh `saami 
v  l kokko, kül ma siss `ütle sullõ Vas Pul; minek‿`kaema kuna Se 

kunagiʔ millalgi, kunagi; iialgi kas susi soe hanna pääle kunagi si-
tuss Rõu; olõ õis‿sap‿prii kunagiʔ Vas Pul; häätego eit‿t  k‿kunagi 
`haɫva Vas Pul; t  d olõ õs kunagi, et m  v‿vaest  sirgu vai `puuś li 
`m  du oĺ li, et s nna `kualõ `ütle es Se Kos 

kunass millal (siis) ülnüp‿päiv, kunass sa raha tagasi taht Rõu V; ku-
nass kuĺ p isonõss vai taaripulk janonõss, söögi`maitsjal ja taari-
tegijäl um kõtt k gõ täüś  Rõu V; kunass ma suvõl maka Rõu V; 

kummutama
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papa iks sele  noid täh `päivi, kunass `määń tsitki töid tetäss Vas 
Pus; `täämbä saa õim‿minekit, õdagussp  ĺ  jo käeh, kunass tu inäp 
[sa] läät Vas Pus; kunass t   tütäŕ  om mul alasi man Vas Pul;  [ma] 
oodi, et kunass [ta] t   meile s na, et `koś tma minnäʔ Se 

kund kunnu ̀ kundu suur mets t   mõts kutsutasski ̀ Kaatsora kund Vas; 
`Kaatsora kund oĺ l ja Tika kund, kunnuʔ neh Vas Pul  

kuń dikõnõ dem < kuń t2 egas‿sääl olõ õis‿`sääntse mäekuń dikõsõ nigu 
siih Vas; inne oĺ l mägi, no om mõts pääle kasunuʔ, kuń dikõnõ om 
v  l nätäʔ Vas Pul 

kunds kundsa `kundsa 1. jala kand; (suka, jalatsi) kannaosa  mul oĺ l 
umbpalanuk‿kundsahn Rõu V; ku näet tuulisspääd, s ss `tõmba väi s 
kolm `kõrda kura kundsa alt läbi Rõu; mullõ mehiläne ü skõrd pań d 
kundsa alaʔ Rõu; piniʔ n  r‿röögeʔ ja oĺ liʔ iks täl kundsa pääl (kan-
nul) Vas; imäl lööväk‿kundsat‿tuld, nii tege t  d Se Kos; mul vana 
viiso nõg ĺ  om, `t  gak‿kapuda `kundsõ ja n nnu paranda Se Kos; 
minem‿mehele, vaja joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld Se; kundsal-
da sukk pidä kavvamba, üle t   jäteti kunds kudamadaʔ Se; tsuv-
val `kundsa võ t mulguʔ Se Kos; tallugat‿ te tiʔ, `kundsa es olõ noil 
kah Se T; [pastla] kundsal oĺ l k   kolt‿ salgakõist, a n nalõ lõigati 
viiś  ` salka Se 2. konts `saapa kundsagal‿lei [ta] nigu puu halo t   
käe mant Vas 3. hõlmadra osa tulõ sepäle minnäʔ, vaia adra `kundsa 
parandaʔ Vas Pul;   h oĺ l adra n na, takah oĺ l adra kunds Vas Pul 

kundsa/lat́t suka või soki kannatagune koelapp kundsa la t `koetass 
katõ `varda pääle Vas U 

kuń gitsõma kuń gidaʔ ~ kuń gitsaʔ kuń gitsõss kuń gi s komberdama  
[ma] kuń gitsõ tan ussaiahn ja kae `põŕ ssidõ `perrä Rõu H 

`kunguma `kungudaʔ `kunguss `kungu kalduma muntkõrra `kungut 
kah `maahha, ku piń giotsakõsõ pääl istut Se 

`kunguss `kungusõ `kungust looduslikult kasvanud konksutaoline puu-
oks, varn `kunguss om esim‿`m  du kõvvõŕ  vaǵ a, mis oĺ l `saina 
l  d Vas; `kunguss oĺ l `põh jah, hobõsõ riistap‿`pań ti `kungusõ 
`otsa Vas Pul 

kungõ/perseʔ sõimusõna ku m ni kaivaś s, et ma olõ `väega `haigõ, 
tiiäk‿kas ärk‿koolõt, siss üteldi: koolõk‿koolõk‿kungõperseʔ, jää-
sem‿mullõ nirdsun‿ń ardsuʔ Vas Pus

kuni kuni [ta] `v  di elost aost `türmä kuni surmaniʔ Se Pop 
kunigass kuniga kunigat ~ kuningass  kuninga kuningat kuningas ku-

ningass um `kaugõl, jummaĺ  `korgõhn Rõu V; kellele tah `vaesõl 
inemisel kaibadaʔ, kuningass kavvõh, jummaĺ  `korgõh Vas Pus; 

kunigass ~ kuningass
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maam  ś s s   `muɫda, kunigass `kuɫda Vas Pul; papa sele  kül  ks 
et kuiss t   kuningil `käümine (õitsipoiste mäng) oĺ l Vas; timä oĺ l 
säidse `aaś takka kuniga poolgah Se; mul jalaʔ oĺ lin‿nigu kuniga 
kasuga seeh noidõ villakidõgaʔ Se Kos; a läḱ ek‿`kaegõʔ, seo iks 
määne kuniga maja om Se Kos; kuniga poolgah hobõsõ `hiĺ ksivaʔ 
Se L; s saŕ  lä s kunigapujalõ arn‿naaś õst Se Kos; t   s saŕ  `eĺ li 
t   kunigapujagaʔ ni t   kunigatütäŕ  sai toolõ velele naaś õst Se 
Kos; tõõsõs‿s sarõk‿k iḱ  raaso kakuti `ka skiʔ, nimäp‿pinitivä 
kunigapuja naist Se; ku t  d vanna `aigu pandasi no elämä siss 
[ma] kumardasik‿kunigalõ kümme `v  ri `jaɫga, taha ait‿taha aiʔ 
Se Kos; tiiä äin‿naid kunigit tehnädäk‿kui taa hüä elo üle Se Kos  

kunn kunna `kunna konn illoś s `musta ja `vaɫgõt `kiŕ jä kunn oĺ l, `õkva 
ku ua häidseʔ Rõu V; ma võta `piokõsõ pääle `sääń tsit  sipakõisi 
`kunnõ Rõu; `kunnõ peräst `pań ti Kärinä külä nimess Vas Pul; 
kunnav‿`väegak‿kärisik‿ku kudõsiʔ Vas; toonikuŕ g ̀ marssõ k gõ nii-
dü maś sina takah ja koŕ aś s nuid `kunnõ Vas; kunnapoel om k igil 
hannajobikõnõ takah Vas; kunnak‿krogisiʔ keväjält tah luḿ bih Se; 
ku `kunna `näede hämme ṕ aal, üldäss, et `varba `vaihhõlõ tulõ 
kunnasiĺ m Se; kärmäś s and `ḱ asku käsile, a laisal koolõss kunn 
jala ala Se Kos; `vasta `vihma kunnat‿tänidiʔ Se Kos

kuń n kuń ni `kuń ni kõrge muhk t   pahuss sääne kuń n um, sääne liha 
tüḱ k Rõu; tel um nigu ü s kuń n  nnõ sääl keś kkottal Rõu; ma ̀ sattõ 
`maahha, lei kuń ni `päähhä Vas Pul 

kunna/kapstass konnakapsas nigu lumi lätt, nii kunna`kapstaʔ ajava 
häiermunu iʔ üless Vas; kunna ̀ kapstiid ̀ pań ti lehmile agana söömä 
`sisse jüväss Vas Pul; kunna`kapstak‿kasusõ niidü pääl, imä iks käś k 
kunna `kapstiid lehmile kakkuʔ Vas Pul; `minkek‿kunna`kapstehe, 
toogõl‿lehmile kunna`kapstiid Vas Pul  

kunnakõnõ dem < kunn kunnalägä om luḿ bih v   seeh, t   lää seeh 
ommas‿`sääntsem‿mustakõsõʔ, säält saavak‿kunnakõsõʔ Se

kunna/läǵ ä konnakudu kunnaläǵ ä om luḿ bih v   seeh Se -mari  kon-
nakudu ku jalaʔ ummah‿`haigõʔ, s ss kunnamaŕaga aŕstitass Rõu 
-siĺ m konnasilm ku `kunna `näede hämme ṕ aal, üldäss, et `varba 
`vaihhõlõ tulõ kunnasiĺ m  Se  

kuń ok kuń oga kuń okat ? kuń ok oĺ l sääne poolõ`aŕssina piuʔ puu, höö-
rik ja l  d `tarrõ `saina Se; kuń oga küleh oĺ l kiĺ ok, kuń oga puu 
pääl oĺ l tiranik kaʔ Se Kos 

kuń st kuń sti `kuń sti nõidus, kunts; oskus mito tallo [ta] palo  ärʔ uma 
kuń stigaʔ Rõu; ku ategemine olõ õs määnegi kuń st Vas  

kunn
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`kuń stma `kuń stiʔ kuń st `kunstõ kuń sti nõiduma, kuntsi kasutama mu 
vanaimä oĺ l ka `kuń stnuʔ Rõu V; `naakõ v  l `k  ĺ jat ka `kuń stma 
Se

kuń st/`väetüss kunstväetis terä ho  seo kuń st`väetüsega kasusskiʔ, a 
täl olõ õi `joudu Se

kuń t1 kuń di ̀ kuń ti 1. kont, luu kuń diliha pääle ̀ väegat‿tüḱ isek‿ ̀kärbläseʔ 
Rõu V 2. koodinukk vihmaga hopõń  vaoss kundõnis‿`sisse Vas Pus 
3. kehaehitus üle seo koɫga k gõ ilosap mi̬i̬ś s oĺ l, kuń dilõ ni `ń aolõ 
Vas; nimäk‿ k iḱ  ommak‿kuń dilõ suurõʔ Vas 

kuń t2 kuń di `kuń ti küngas Alapalust käänüss t   `kuń ti üless Rõu; kos 
mik‿kardoka istudaʔ, `lohko vai kuń di `otsa Rõu; kuń di otsah oĺ l 
talo Vas; poisij‿jäit‿taham‿mäekuń di `otsa `saisma Vas  

kupahtama kupahtaʔ kupahtass kupah  kupatama Loń ni iks kupah  
n  s‿ seeneʔ Vas Pul 

kupatam(m)a1 kupataʔ kupatass kupa  kergelt keetma mak‿kupadi 
puĺ l`oina vere ärʔ Vas Pul; mak‿kupadi iks vere ärʔ, ai `k  mä Vas

kupatam(m)a2 kupataʔ kupatass kupa   kuppe panema poig kupa  
umma essä Vas U 

kupets  kupedsa kupetsat ~ kupits kupidsa kupitsat  ~ kupõts kupõd-
sa kupõtsat piiritähis, kupits t   piirikivi `umgik‿kupets Rõu; 
naap‿`pandvak‿kupetsiid Rõu; ku mi sääl kupidsa pääl viiege-
se `kaŕ ksi tsõõrih Se Kos; vanast oĺ lin‿n  p‿piiri kupõdsaʔ, s ss 
`v  ridõ küĺ liga ś aal kupõdsa ṕ aal m  k‿`kaŕ ksiʔ ja lauliʔ Se Kos 

kupp kupa kuppa kupuklaas, kupusarv muhk oĺ l nigu kupp pää pääl 
Rõu; kupa `sisse `pań ti `paprõ raasakõnõ palama Vas; k iḱ  t   
naha ja liha kiś k sinnä kupa `sisse üless, t   kupa kiś k verd täüś  
Vas; poig teḱ k kah kül kupa `pandmiisi Vas; [ta] pand t   kupa 
pääle, pand kraś sina tulõkõsõ sinnäp‿palama, peräst saa paŕ õmb 
Se  

kupõrdam(m)a kupõrdaʔ kupõrdass kupõŕ d koperdama m  ś s 
lännüt‿taassperilde ni `vasta `aida, ni piḱ äle `maahha, siss oĺ l 
kupõrdanuk‿`kuigi üless Vas Pus 

kupõrduma kupõrdudaʔ kupõrduss kupõrdu komistama ma pań ni vi-
kahti `maahha ni kupõrdu vikahti terä pääle Rõu 

kupõruss kupõrusõ kupõrust sinine silmakivi, vasevitriol ku iks umb-
palanulõ `mustuss `sisse um lännüʔ, s ss ei avida viin eij‿`juudasitt 
eik‿kupõruss Rõu V; vanav‿väŕ miʔ, sinnät‿t  d kupõrust iks `pań ti 
mano, sinist kupõrust Vas 

kupõruss

Võru sõnaraamat.indd   273Võru sõnaraamat.indd   273 9/22/2011   9:37:01 PM9/22/2011   9:37:01 PM



274

kupõts vt kupets
kura kura kurra vasak Tasadsõpalu poodi mant läät edesi ja 

ummakik‿kura käe p  l Miḱ idäʔ Rõu; ku näet tuulisspääd, 
s ss `tõmba väi s kolm `kõrda kura kundsa alt läbi Rõu; mul 
s sarõm  ś s oĺ l ka kurakäem  ś s, k iḱ  mis teḱ k, teḱ k kura 
`käegaʔ Vas; kurra kätt jääss katõ `koŕssnaga vereväss väŕmit 
maja Vas; paiga [ma] panõ kura poolõ pääle, hüä poolõ päält 
kõrutadass, pahepoolõ pääle pandass paik Vas Pul; kura käe p  l 
ommam‿mõtsaʔ, sinnäk‿`käänku uiʔ Se Kos; kura poolõ pääl oĺ l 
Nigula `puuś li [kirikus] Se

kuraa·sinõ kuraa·sitsõ kuraa·sist kuraasikas mu s sarõm  ś s oĺ l ka 
`väega `kangõ ja kuraa·sinõ m  ś s ja tukõv m  ś s Vas

kuradi/hiń g sõimusõna kuradihiń g, `andnu no sań dilõ, mis 
sań dikohuss, tappu uis‿`sań ti arʔ Vas  

kura/käe/mi̬i̬ś s vasakukäeline mul s sarõm  ś s oĺ l ka kurakäem  ś s 
Vas

kuŕ a/rikaś s väga rikas nimäʔ irveʔ et Plussa Jako kuŕ arikaś s, timä 
naań õ nõgikikass Vas Pul  

kuŕastõ kurjalt k iḱ  eläjäs‿ saava aru, ku [sa] kuŕ astõ `ütledeʔ Rõu; 
taa närähhäss ku pini, ku kiä midä kuŕ astõ `ütless Vas 

kurat́ kuradi kuradit kurat (ka vandesõna) ku nah‿herrä kuradik‿`kiäki 
är os ̀ häötänüʔ Rõu; kuradi s na jäi timä suust mul ̀ kuuldmaldaʔ 
Vas Pul; esä pess kulaguga ̀ vasta ̀ lauda, et mak‿kuradilõ ̀ näüdä 
Vas; `võĺ ssmine um kuradi pääalodsõ padi Vas U; mul tuĺ l t   
mõtõʔ ette, et ma joht naka ai uma verd kuradillõ `andma Vas; 
kura  keele otsah ripõndõllõss, a hüvvä s nna kurgust kisuʔ Se; 
muni `ütless hüä jutu pääle kak‿kuradi Se Kos 

kuŕ a/teḱ ij kurjategija varass `umgi kuŕ ateḱ ij Rõu; kuŕ ateḱ ij oĺ l 
piḱ älde maal ku terä ko t Rõu 

kuŕ g kurõ `kurgõ kurg mis kurõl viga kõŕ gistaʔ, ku `hernen‿ n na all 
Rõu V; kurõl‿`lätvä m nikõrd `kolmõ `handa (lendavad kolmnurk-
selt) Rõu V; ma vei uma kraami sinnä kurõ `pessä, üless pań ni Vas 
Pus; kuŕg keerutõlli ś aal pesä `ümbre ja t  stsaani es tulõki inäp 
Vas Pus; `augusti kuuh kurõl‿lä siʔ Se Kos  

kuri  kuŕ a `kuŕ ja 1. kuri, tige, halb, paha Mari oĺ l kuri nigu Muri, 
hammastõgap‿`poissa puri (rhvl) Rõu V; sai siss kuŕ ul inemii-
sil tiidät‿t   asi, n  k‿`kaipsik‿`kohtohe Rõu V; kuri lehm oĺ l, 
es `peĺ gäp‿piń ni kah Rõu V; `juuda sitta pi sitedi lehmäle `kuk-
rohe `karvu `sisse, t   oĺ l kuŕ a silmä `vasta Rõu; küls‿sai mul-

kupõts
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lõ no miniäkene, kuri ku kurusslauk, mõro ku ritk Vas Pul; kuŕ al 
elol saa kuri ots Vas Pul; m  s‿saa läbi nii kah, ku mi `kuŕ ja s nna 
eim‿manidsaʔ Vas; siug om iks k   halvõmb, ta om iks k gõ kuŕ õmb 
l  m Vas Pul; üli`juɫgõllõ tuɫõ iks kuri ots ü skõrd Vas Pul; esä 
oĺ l kuri m  ś s Vas;`vindläse süä om kuri Vas; ku kurri (afektiivne 
hääldus) ja vihanõ ta oĺ l Vas; hüä la s tunnuss `hällü, kuri pini 
tunnuss ku sikust Se Kos; inemine om kuri ku kõtt om tühi, pini 
om kuri ku kõtt om täüś  Se Kos 2. pahandus; halbus; kurjus kaes‿sa 
naid kannu kah, nät‿tüḱ isek‿kuŕ a pääle Rõu V; ku midä `kuŕ ja om 
tennüʔ, s ss nigu minnu vari Rõu; ü s Linnasõ nimeline oĺ l nõid, 
t   tegi `väega paĺ lo `kuŕ ja Vas; k gõ suurõp `halvuss tulõ keelest, 
k  l lopatass k gõ ja tege `kuŕ ja Vas; hüvvä häbendelläss, `kuŕ ja 
pelätäss Vas Pul; `piḱ ne um siih ka tennük‿`kuŕ ja, paaŕ sada elektri 
`poś ti lei `piĺ piss Vas Pus; kuŕ alõ  ks keṕ pi [ma] kopuda, vihalõ 
`nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh (rhvl) Se; jänese tegeväk‿`kuŕ ja kaʔ, 
`uibiid `k  ŕ vaʔ Se  3. vandesõna: kurat mu m  ś s es `ütlek‿`kuŕ ja, 
innembä tä tsähähti Vas Pul

kurik kurika kurikat kurikas `survmise kurik (uhmrinui) oĺ l Rõu  
kurisama kuristaʔ kurisass kurisi kurisema kaś s kurisass, kaś s maka, 

siss k gõ kurisass Vas 
kuristama kuristaʔ kuristass kuriś t kõditama kirp kuristass Rõu 
kuri/vaim kirumissõna: kurivaim, sunnik ü s liina `poiskõnõ kurivaim 

peś s minnu `kõrvu pite Rõu R -võrk kirumissõna: kurivaim, sunnik 
timä kurivõrk ei makak‿kah Vas Pul

kurk kurgu `kurku kurk näile lei t   tulõ lõhna `kurku, siss läppü ärʔ 
Rõu V; haavast linnaś s verd ku härä kurgust Vas Pul; kura  keele 
otsah ripõndõllõss, a hüvvä s nna kurgust kisuʔ Se; keɫ kurk (vali 
hääl), t  l kohuss Se

kuŕ k kuŕ gi `kuŕ ki köögivili: kurk mul kah ütek‿kuŕ gih‿`hapnasõʔ, 
tõõsõp‿panõ Rõu V; ku läḿ mi um, s ss kasuss kuŕ k jovvuline Rõu; 
`kurkõ jaoss ummat‿tüń niʔ, a pandass külp‿`purkõ kah Rõu; [sa] 
inne taha as `kuŕ ki, no s  t k iḱ  `nahka Vas; kuŕgi jo s ss `häi siʔ 
Vas; u u kah, ku aiast ärl‿löüd kuŕgi, siss ürä Se 

`kurnama kurnadaʔ `kurnass kurnaś s kurnama nüś sigu oĺ lip‿puust, 
nii piḱ k toro, sinnäp‿`pań ti põhk `sisse, olõ vai nii, kurnati piim 
säält läbi Rõu S; imä kurnaś s `piimä, siss vei iks `jaahtumma sinnä 
`hauda (kartulikoopasse) Vas Pul; länigu oĺ lip‿piimä kurnadaʔ Vas 
U; läbi sõgla [ma] `kuŕ nssi `kiisla kohetusõ arʔ Se; nüś sigul oĺ l 
piibukõnõ kah, kost kurnadaʔ Se Sa 

`kurnama 
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`kurnuma `kurnudaʔ `kurnuss `kurnu kõhnuma, jõuetuks jääma näil 
oĺ l lihavõttõ `paastu säidse nädälit, `mõtlõk‿kuiss `säitsmä nädäli-
ga inemine `kurnuss Vas Pul

kurnu/rät́t kurnalapp kurnurä t oĺ l must nigu tuuś t Vas Pul 
kuŕ st kuŕ sti `kuŕ sti kokkukeeratud kimp soetud linu linak‿kääni [ma] 

`kuŕ sti Vas; ü s kuŕ st linno ja ü s kana `ań ti [kiriku]opõtajalõ Vas; 
ku [ma] kolgõ rehe man ka s maś sina täüt linno ärʔ, kääni ärʔ, oĺ l 
kuŕ st Se 

kuŕ t kuŕ di `kuŕ ti vöö piḱ äʔ `uń drugu oĺ liʔ, kuŕ t oĺ l pääl Rõu
kuruss/lakk -laka -lakka küüslauk kurusslakk seletäss `siĺ mi Se -lauk 

-laugu -`lauku küüslauk kurusslauk om sibulasugumanõ Vas; küls‿-
sai mullõ no miniäkene, kuri ku kurusslauk, mõro ku ritk Vas Pul 

kurvakõnõ kurvakõsõ kurvakõist kurvameelne [ta] sääl `aknõ man 
`istõ ja nii kurvakõnõ oĺ l Vas; ku ma näi, et tä nii kurvakõnõ oĺ l, 
siss lä s `hindäl ka halõhhõss  Vas Pul 

kurõ/mari jõhvikas verrev lehmäkene, jõh inõ l iakõnõ? - kurõmari 
Vas Pul; kiń nik‿kasunu jäŕ v, sinnäk‿kävemik‿kurõ`maŕ ja, sääl om 
`väegap‿paĺ lo kurõ`maŕ ju Vas; kurõ`maŕ ju puhastimi iks tuulõgaʔ 
Vas Pul; kurõmaŕ at‿`tahtval‿ligõhhõt Vas; kurõmaŕ ap‿`pań ti püttü 
v   `sisse Se 

kusi kusõ kust kusi, uriin ku rinnah‿`haigõʔ ummaʔ, s ss kästäss kust 
juvvaʔ Rõu V; j  k‿kust, mo u jäät rinnutuss Rõu; [sa] j   jo 
edeotsan uma kruuś  kust hummugult ilma jüväldäʔ ja õdagult ku 
magama läät Rõu; suuŕ  savipo t koŕ ati kust täüś , hapatõdi kusi 
arʔ Rõu; ku kusi kõrd `aigu hapanu, s ss `v  di kusõpo t `tuuldõ, 
esi `oĺ ti tuulõ pääl, s ss `pi stedi villak‿kusõ seest `vällä, `pań ti 
tuulõ kätte Rõu V; sinikivi `pań ti `rõivań ardsuga kusõ `sisse lik-
ku Rõu V; kusõ halu om `väega suuŕ , kuk‿kusi kiń niʔ om Vas; ega 
ü s es mõistak‿ka t   kusõga nii kammandaʔ Vas Pul; villap‿`pań ti 
s ss kusõ `sisse, ku tu sinikivi jo `puhtumass laḱ ka lä s, ars‿`suĺ li 
Vas Pul; pini kusi um k gõ paŕ õb ki si rohi Vas Pus; poisal oĺ li 
iks kusõga väŕ midür‿`rõivaʔ Vas Pul;`tihka as velele üldäkinä, 
et mak‿kusõlõ taha Vas Pul; mal‿lää es kusõlõgi `ussõ, et muidu 
heräneseʔ muuʔ üless Vas Pul; lellänaań õ lä s kusõlõ rehe ala Vas; 
piĺ l tulõ piḱ ä ilo pääle, kusi suurõ naaru pääle Vas Pul; must suu, 
piḱ äs‿soonõʔ, esim‿must ja `viskass kust? - `veś kivi Vas Pul; timä es 
olõs‿sitahais, timä es olõk‿kusõhais, a `hirmsa hais oĺ l pahru lihal 
Vas Pul;  imä pań d puuviɫɫak‿kusõga n na pääle ja k    t  d r  ht 
Se Kos; [ma] vei iks `ku skõt kusõlõ Se Kos

`kurnuma 
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kusi/hain vesihein kusihainaʔ vai nädselmähainaʔ ummap ‿`p  -
nüh‿ hainaʔ, `kapstidõ seeh kasusõʔ, `pehmeʔ, vesidsej‿jah 
Vas T -`kuklanõ -`kuklasõ -`kuklast sipelgas (üldnimetusena)  
mõts  siam‿magahhasõ kusi`kuklastõ pesähn Rõu V; t   
huś s oĺ l kusi`kuklaisil nii ärs‿s  d, et luuʔ oĺ liʔ jäänüʔ Vas; 
kusi`kuklasõk‿kattõʔ nigut‿`tuuldõ lä siʔ Vas Pul; t   huś si j h  
koolõ  n  k‿kusi`kuklasõ arʔ Vas Pul; naid kusi`kuklaisi um ka 
`mitma sugutsit Vas Pus -`kuklasõkõnõ dem < kusi`kuklanõ 
kusi`kuklasõkõnõ kat‿tedä rõibõht (rästikut) peläś s Vas Pul

kusinõ kusitsõ kusist kusene kaet‿taa andass mullõ nos‿süvväʔ, la s ku-
sistõ käś siga siseh Vas 

kuś k kusõ `kuskõ kiisk kusõʔ ommav‿vägeväk‿kalaʔ ja magusaʔ Vas 
Pul; kusõʔ oĺ lil‿`luidsõv‿`väegaʔ Vas Pul; niisama väe seeh ka [ma] 
küd´si `kuś ki Vas Pul; kuś k om üle kaɫɫo kaɫa Se; `k iki luiõga 
[ma] sei n  k‿kusõs‿`sisse Se Kos 

kusla/puu kuslapuu kuslapuust peenükesel‿liṕ ikesev‿vooliti [soa tege-
miseks] Vas Pus 

kussaĺ  kusala kusalat kuuse- või männikoorest tehtud püügitaru sü-
lemide jaoss `pań ti `puuhtõ üless kusalaʔ Vas; meil oĺ l ka mitu 
kusalat üless pant Vas Pus

kussõḿ  kusõma kusõmat põis  sia kusõmahe pań nil‿latsõh‿-
`hernes‿`sisse, siss `t  ga tei `aś ja (mängisid) Vas Ts; kussõḿ  jala-
ga hõõruti tuha pääl, sai `ohkõnõ Se; kussõḿ  puhuti `h ngu täüś , 
`pań ti `hernes‿`sisse, s ss oĺ l lastõl hüä `raptaʔ Se Kos

kusõ/kala kiisk kusõ kalla m nõkõnõ iks oĺ l Vas; kusõkaɫa om k gõ 
magusap Se 

kusõma kustaʔ kusõss `kuś si kusema kana j   külʔ, a kana eik‿kusõʔ 
Rõu; meil `kuś siʔ lehmäʔ alati verd ega suvõ Rõu R;  timä har-
gahhut `hindä arʔ, siss kusõss Vas Pul; kuk‿ kusõt, s ss `kuivaʔ, 
kup‿paɫotat, s ss ̀ paikaʔ, ku situt, s ss seebidsäʔ (öeldi, kui kellelgi 
midagi uut seljas oli, ja tõsteti rõiva alläär üles) Vas Pus; maranaʔ 
`väega halusahe kusõsõʔ Vas Pus; `piń tslase umman‿n  v‿`väikese 
vereväʔ [sipelgad], kiä `väega halusahe kusõsõʔ Vas Pus; kohe 
kaasigõk‿kusõsõʔ, sinnäk‿`kapstak‿kasusõʔ (rhvl) Vas; neĺ li 
`nei sikeist ütte `kaivo kusõsõʔ? - `lehmä nüstäss Vas Pul; mis täst 
hüvvä om, et rikaś s talo, lõõrist `alla, tsoorist `vällä, kõŕ dsi nulga 
pääle kustaʔ Vas Pul; neläkese s saridsõʔ, ütte `kaivo kusõsõʔ? - 
`lehmä nüstäss Se Kos

kusõ/pot́t kusepott `pań ti `lamba sita `sisse t   kusõpo t, vana 
kasugatüḱ k köüdeti pääle, s ss oĺ l timä läḿ mi ja hapaś s Rõu V; 

kusõ/pot́t 

Võru sõnaraamat.indd   277Võru sõnaraamat.indd   277 9/22/2011   9:37:01 PM9/22/2011   9:37:01 PM



278

koŕ ati kust, oĺ l suuŕ  savipo t, t   `oĺ lgik‿kusõ po t Rõu; ku kusi 
kõrd `aigu hapanu, s ss `v  di kusõpo t `tuuldõ Rõu V -sinine ~ 
-siń nin kusega värvimisel saadud sinine, potisinine vanast üteldi 
kusõsinine, perästpoolõ üteldi et po isinine Vas; vanast oĺ l me-
hel maanip‿piḱ ksäŕ k säläh ja kusõsiń nin kamps oĺ l all Vas Pul; 
kusõsiń nin oĺ l armõdu sinine Vas

kusõtam(m)a kusõtaʔ kusõtass kusõ  kusetama, kusele viima piń ni saa 
no kiä anomah kusõtaʔ Rõu V

kutai kudaja kudajat kuduja `poiskõnõ olõ õs mõrra kutai Vas; Lo-
takõnõ oĺ l uma elo iä `pernanõ, tiä `väega hüä `kangakutai ka oĺ l 
Vas Pul 

`kut́ja ̀ ku ja ̀ ku jat matuse- või surnu mälestamise toit mul oĺ l ̀ ku ja 
annomgi käeh, `tahtsõ matusõ pääle minnäs‿`s  mä Se Kos; vesi 
`pań ti ja `tsukrut `pań ti ja `heŕ nit, kolm kõrd `luidsaga võõdõti 
`ku jat Se; `kiisla ja `ku ja oĺ lip‿`puhtõ söögiʔ Se;`ku ja sün-
nüss jo lavva aost, edimätse lavva `aigu, ku kerikust kodot‿tuldass 
`s  mä Se;  siĺ lo länigukõsõʔ, noidõga `v  di `ku jat Se Kos; 
`ku ja om kań nikõsõh, kerikuh pandass t   kań nikõsõ manu 
künneĺ  paɫama, k iḱ  aig palass `ku ja man t   künneĺ  Se Kos; 
paṕ p kaditass kadinitsaga noid `ku jit Se

kut́sa  ku sa ku sat kutsu tah ommat‿tiisij‿ja ku saʔ, um hüä latsõl 
`mäń giʔ Vas  

kut́saŕ   ku sari ku sarit kutsar ku saŕ  oĺ l suuŕ  piḱ k m  ś s Vas; 
timä ku sarillõ oĺ l k nõlnuʔ Vas Pus;  ku saŕ  küll oĺ l hüä, a 
`väegak‿kavva tuĺ l Se Kos 

kut́sigakõnõ dem < ku sik `piḱ ne nigu verrev ku sigakõnõ j  ś k üle 
aida katusõ Vas Pus; ku sigakõnõ tüḱ ke latsõlõ `jalgu `vaihhõlõ 
Vas Pul; timä `väegat‿t  d ku sigakõist hoi  Vas

kut́sik ku siga ~ ku sigõ  ku sikat ~ kut́sk ̀ ku ska ~ ̀ ku skõ ̀ ku skat 
~`ku skõt  kutsikas t   pini m  k‿küläst [ta] tõi, oĺ l ku sik Rõu; 
t   uŕ atnik laś k ku siga `maahha latsõ `jalgu `vaihhõlõ Vas Pul; 
litat taheta as t  peräst, et nakkasõ n  h‿hattsajat‿tulõma ja 
ku sigõʔ ja t   ku sigõ uputamine Vas Pus; ku ku sik edimätse 
sanna hüä ars‿sai, siss `kelgi es lää takah Vas Pul; ku ku sk uma 
hanna ordsukõsõ `persehe tõmmaś s ja `j  skma pań d, nii oĺ l ko-
toh kah Vas Pul; ku sk kilahhass, vana pini närähhäss Vas; hüä 
la s tunnuss `hällü, kuri pini tunnuss ku sikust Se Kos; [ma] vei 
iks `ku skõt kusõlõ Se Kos

`kutsma `kutsuʔ kuts ku s kutsu 1. (kuhugi, midagi tegema) kutsuma; 
hüüdma hoo s, hoo s lehmäkene, `lehmä kutsuti `j  ma Rõu; 

kusõ/sinine
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sõb ŕ  taha as umalõ poolõ `kutsuʔ Rõu V; lapuliseʔ oĺ lin‿n  k‿kiä 
`kutsmadap‿`pulma lä siʔ Rõu V;  siko kutsuti:  sii  sii  sii  siah 
Vas; üteldi ärʔ jo [külla] `kutsuh, et viina ` silka art‿tooguʔ üteh 
Vas; `  sspääväss oĺ lik‿kutsuduk‿k iḱ  valla sań diʔ Vas; [ma] mi-
tund ku si, `kiäki es tulõʔ `niitmä Vas; tiä minno k       ja ku s 
Vas; kutsuti `s  mä, oĺ l `herneleemekene pant süvväʔ Vas; kiä lä-
hembäl, kutsutass s nagaʔ [matusele], iks k iḱ  hõim kokko Se; kut-
sutu us, siss `tiidnü üs tuɫɫakiʔ Se; p  ĺ pühä [ma] kü i sanna, jäl 
lä si ku si `sanna Se;`ratsala hobõstõga käveʔ, t   kosilasõ veli 
kaʔ, sugulaisi `kutsmah Se; noid ka ravitass, õdagutsõlõ lavvalõ 
k iḱ  kutsutasõʔ Se 2. nimetama tsõõrik um puu annom, tsõõri-
kuss iks `üĺ tigiʔ, `laatkass ka kutsuti Vas Pul; t   mõts kutsutasski 
`Kaatsora kund Vas; meil `üĺ ti raudkäsi, setok‿ku siʔ et truuś ka 
Vas; puinõ kop luss oĺ l, m  k‿ ku si iks kop l, viisa  ku tak‿ko p l 
Se Kos; inne kutsuta as hainakõlgust, ku muʔ vanaimä `eĺ li, kut-
suti t  d ambaŕ Se Kos; punadsõ peediʔ, kuŕ giʔ, tiń diʔ ja `taari 
valõti pääle, kutsuti sibula s  ll  ḿ  Se Kov; velenaaś õk‿`kutsvaʔ 
kälüʔ , üte vele naań õ ja tõsõ vele naań õ Se; `eestläse `ütlese süĺ t, 
a meil ommaj‿jaahtlihak‿kutsutasõ Se; `vindläse `kutsva iĺ jäpäiv, 
m  k‿kutsu iks jakapäiv Se; kalamehek‿käveʔ, neil oĺ l sääne rav-
vanõ kaarnidsakõnõ, k iḱ  ku si kaarnits Se Sa; äiokaḿ midsaʔ 
kutsutivaʔ, la s `saista õs `jaɫgu pääle Se Va

kuttu korda (minema) mul lä s ka nii ilostõ kuttu t   asi, uma 
neĺ likümmend `ruublit sai iks kätte Rõu V

kuu kuu kuud 1. taevakeha: kuu; kuu faas keś k   aig oĺ l, kuu paiś t 
`lõpmadaʔ Rõu; täüś ̀kuugak‿külvet hernek‿kasuss kõdrinõ Rõu 
H; vana `kuugak‿külvedüh‿`herneʔ vaglutõdasõʔ, noorõ `kuugak-
‿külvedün‿naglatõdasõʔ Rõu H; vana `kuugak‿külvedü nisuʔ jälʔ 
`lätvät‿tungõĺ ̀päähhä Rõu;  siga [sa] püvvä iks noorõ `kuugat-
‿tappaʔ, siss saa liha `jaksamp Rõu; ku kuu nigu noorõmb oĺ l, 
koɫmõ   päävä vana ja nii `pań ti sis liha `suitsuma Vas; noorõ 
`kuuga külbeti terä`viĺ jä, vana `kuuga `pań ti kardokit Vas; herneht 
te ti jäl tävve `kuugaʔ Vas Pus; herneht pidi tegemä täüś  `kuugaʔ 
Vas Pus; kaar te ti iks `aiksampa, mitte vana `kuugaʔ, ku vana kuu 
kätte `jäiegina, s ss vana `kuuga külbeti iks õdaguss poolõ Vas 
Pus; ehitüse jaoss `kaeti iks vana `kuugal‿lõigadaʔ [palgid] Vas 
Pus; üteldäss et vana `kuuga [külvatult] eip‿püsü kaar `pistü Vas 
Pus; keväjä püäʔ noorõ `kuugaʔ [lambaid] Se Kos 2. kalendrikuu 
seo kuu lätt ku nähvähhäss `m  dä Rõu; ega kuu om timä Talinah 

kuu
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`kohtit ̀ mõistmah teele (teile) Vas Pul; m  k‿kaibi ̀ mõtsa pedäjä ala 
liiva koobaʔ, siss `eĺ limis‿sääl kuu `aigu Se; kasvatagõs‿seo põrss 
ark‿katõ kuu vana Se Kos; noh, kuuś  kuud, säidse kuud, s ss nakass 
[emis kulti] `o sma Se Kos

`kuuda vt kuvvass
kuugahtamma kuugahtaʔ kuugahtass kuugah  korraks kukkuma 

(kägu) tulõ ü s aig, kuna ḱ ago kuugahtass ja katsatass kah, ka-ka-
kah, nii tege Vas Pus  

ku̬u̬h ~ ku̬u̬hn  mingi ainega koos mia iks sääne suṕ inõ kardok oĺ l, 
`määnüʔ ja `maagak‿k  hn, n  v‿visati `laṕ juga `v  rde Rõu; t   
kasuk oĺ l k iḱ  `maagak‿k  hn ja ń ardsutõt Rõu; olgut‿t   esä vai 
sitaga k  h, ku la s taht `kaema minnäʔ, äräk‿keeldüʔ Vas; mis 
oĺ l `lamba hiigat‿t   vill k  h, t  d `villa `võidsõ [sa] `hoitaʔ viiś  
`aaś takka Se Kos| Vrd kooh, koohn 

ku̬u̬k koogu `k  ku 1. ahjuroop roobigat‿tõmmati hüdseʔ `vällä, sääne 
puu r  ṕ  oĺ l, `üĺ ti et k  k Rõu; ravvanõ k  k oĺ l `kruuś sigaʔ Se 
Kos; koogugat‿`tõmpsi [ma] iks ärʔ suurõ jao `tuhka Se Kos 2. 
pajakook koogugak‿`kääń ti t   `katla `vällä säält a oluń gist Vas 

ku̬u̬ḱ  koogi `k  ki kook, pannkook kü si timä `k  kõ ja täl oĺ l nii 
ka o mullõ `maitsa `andaʔ Rõu; vanast küdseti iks `k  kõ a o 
`paistõl Vas Pul; imä `pandnu a okõsõ küttümä ja s ss näet 
teik‿koogikohetusõ, et nakasõk‿`k  kõ küdsämä Vas Pul; ḱ aku 
tahaś s pidi `kimmämpä tegemä ku koogi tahaś s Vas Ts; `pań ti 
veri ja kel oĺ l munnõ ̀ rohkõmp, [need] pań ni m nõ muna kah v  l 
ja pań ni `piimä kah säänest hapund, s ss kloṕ iti, `pań ti `s  la 
kesvä jahu `sisse ni pań ni pääle ras v ja [vere] koogik‿küdsämä 
Vas Ts; ̀ k  ki te ti külh Vas; tsääŕ ̀piimä joht süvvä äs, t  st te ti 
`k  kõ vai `kl mpõ Vas Pul 

`kuukma `kuukuʔ kuuk kuuḱ  kuugu 1. kukkuma (kägu) t   olõ õih‿-
hüä, ku ḱ ago uss`aida käü ̀ kuukma Vas; ḱ aok‿`kuukvaʔ mõtsa seeh 
Vas Pul; lumi oĺ l maah ja ḱ ago kuuḱ  Vas Pus; `p  trepääväl ka-
suss ḱ aol suu kiń niʔ, ḱ ago inäp kuugu õiʔ Se Kos 2. luksuma t   
`võhluss oĺ l nipaĺ lo suuŕ , et mak‿kuugi Rõu 

`kuukõnõ dem < kubu  n  k‿`kuukõsõ oĺ lih‿hüä katust kattaʔ Se; oĺ l 
hüä rüǵ ä, s ss te ti ü sildek‿`kuukõsõʔ Se Kos

ku̬u̬l koolu `k  lu suremine, surm; kadu timahavva puuʔ `väega 
`vaalusõʔ ja murrusõ `maahha, no iks m ni k  l jalt‿tuɫõ Vas Pul; 
t   `aaś taga oĺ l suuŕ  k  l, oĺ l säidse `k  ĺ jat üte talvõgaʔ Vas; 
ega k  l `hindä haardaʔ olõ õiʔ Vas; võik‿ku ta k  l kätte saiasiʔ, 

`kuuda
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siss timmä huhetasiʔ Se Kos; `k  lu  (surma) saa aik‿`kohtohe ka 
viiäʔ Se; lellänaań õ, sap‿peläku uiʔ, sinnu k  l lövvä äik‿`kohkiʔ 
Se Kos; k  l olõ õip‿`poiskõsõss, et k  l võtt kiä saa kätte  nnõ Se 
Kos; koolulõ olõ õik‿kohut Se Kos 

kuuĺ  kuuli `kuuli kuul; mürsk ku t   kuuĺ  tuĺ l, s ss käŕbigu `liń tsi 
laḱ ka nigu pirru `tukmaʔ Vas Pul; sääl oĺ l iks ü s vass vahet [me-
hega], ku suuŕ  kuuli pala sattõ Se Kos; oĺ l rattak‿kak‿`kuulõga läbi 
`lasknuʔ Se Kos 

ku̬u̬ĺ  kooli `k  li kool ku koolihn  midägi halvastõ teit, `pań ti põĺ vilõ 
kah Rõu;  latsõk‿kääväʔ nok‿koolih, ommap‿piḱ embä minno joʔ Vas 
Pul; Miś so koolih [ma] käve uma kolm talvõkõist arʔ Vas Pul; siss 
oĺ li ma lavva `korgukõnõ, ku `k  li lä si Vas; täl oĺ l koolih `käv-
vüh jok‿kaal kõvvõŕ  Vas; vanast es piäk‿`k  li minemä Se; ḱ au es 
ma koolih Se; ü s uma külä inemine opaś s `la si, taɫɫa piteh käve, 
päivi ka si kua p  l oĺ l k  ĺ  Se Kos  

kuulahhamma kuulahtaʔ kuulahhass  kuulahti kuulatama märä kuu-
lahti et  akk `r  ḱ e Vas Pul

kuulahtamma kuulahtaʔ kuulahtass kuulah   äkki kuulma t   oĺ l sää-
ne klohho, art‿t   kuulah  Se

`kuuldma kuuldaʔ kuuld kuuĺ d kuulõ 1. kuulma midä näet, ärn‿-
näüdäkuʔ, midä kuulõt, ärk‿kuulutaguʔ Rõu; ku edimädse käo 
kuulõt, siss rapudar‿rahako ti Rõu; mia kuulõt, t   piäh‿`hindälle, 
külʔ elohn vaia lätt Rõu V; peräotsahn jäik‿kõrvak‿kiń niʔ, inäp 
[ma] es kuulõ Rõu R; ka sikiid küll um siihn olnuʔ, a koĺ mikiid 
olõ õik‿kuulnuʔ Rõu V; ma oĺ lik‿kuulnuk‿küll, et inemise `hindä 
poovaʔ Rõu; ku [sa] makat, s ss eik‿kuulõʔ, a ku virvehhüsi olt, 
s ss kuulõdõʔ Rõu; `kuultul jutul ei olõp‿`põhja all, võõdass mant 
ja pandass mano Rõu V; küsüti, kas sak‿ka kuuliʔ, s ss [ta] üteĺ  et 
 sosinat iks kuuli Vas; vanast süń ni`päivä es `peetäʔ, es kuulõkiʔ 
t  d, et sul süń nipäiv om Vas; no olõ õik‿kuuluki soĺ gnast Vas; ku-
radi s na jäi timä suust mul `kuuldmaldaʔ Vas Pul; ku hüä kõrv 
`piĺ li l  , s ss kuulõt hüvvä juttu Vas Pul; olõ õik‿kuulut‿timäst 
midäginäʔ Vas; ku ti kuulõt, et kõṕ in om, är ti peläkuʔ Vas Pul; 
no vanakõnõ, kas sak‿ka kuuliʔ, mis mak‿k nõli Vas Pul; a no ei 
olõk‿kuulukiʔ, et  siah‿`heŕ nih ommaʔ Vas; t   es k nõlak‿`kinkagiʔ 
ja kuulõ õs kõrvust Vas; mul m  ś s kuuĺ d inne minnu ku la s 
liigahhu  Vas; hellü [ma] iks kuulõ, a s nost `arvo saa aiʔ Vas; tiä 
kuuĺ d, t  d `hirmu es olõʔ, et otsani ń emkost jääss Se; timä t  d 
nimme t   poisi kuuldõh nimmaś s Se; Mihha˛il `Petrovits lätt keri-

`kuuldma
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gu `uś si kiń nip‿`pandma, kuuld: kerikot pite ü s käü Se Kos; [ma] 
kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhiń ge heĺ otamist Se 2. sõna kuula-
ma, kuuletuma ku miniät olõ õs kotoh, s ss latsõk‿`kuĺ ssi mu s nna 
Vas; neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿sukugik‿kuulõ õiʔ, k iḱ  kääväk‿külä 
`aidu pite maasikit kakkuh Se Kos 

`kuuldmine `kuuldmise `kuuldmist kuulmisvõime hääh? mul om 
jok‿`kuuldmist paĺ lo `puuduss Se| Vrd kuulmine

`kuuldum(m)a `kuuldudaʔ kuuluss `kuuldu kuulda olema hummõń  
kuuluss k iḱ  arʔ, miili s piät saladusõ vigurdõga `vällä `võtma 
Rõu V; ma või [kiriku]opõtaja jutu ka ark‿k nõldaʔ, mis kerikoh 
kuuluss Rõu V; pini kuuluss `haukuv, tiiäk‿kes sääl um Rõu; kas 
t  mehek‿ka pla sih kuulusõ ollõv Vas Pul 

kuuli/prit́s kuulipilduja`pań ti kuulipri siʔ m  m‿muro pääle üless ja ü s 
räḱ in oĺ l inne Vas  

`ku̬u̬ĺ ja ~ `ku̬u̬ĺ jass `k  ĺ ja `k  ĺ jat 1. surnu `k  ĺ ja `rõivaʔ viiä-
set‿ tarõst `vällä ja pandasõk‿kohegik‿kõrvaldõ `paika Rõu V; 
`k  ĺ jaluu ku um, s ss võtak‿`k  ĺ ja `mõskmise vesi kah ja 
minem‿matusõ pääle, s ss ̀ k  ĺ ja seebiga mõsõʔja ̀ k  ĺ ja ̀ rõiva-
ga vai käterä iga vai linagaʔ, kon `k  ĺ ja `lau sil oĺ l, s ss `t  ga 
`vaodar‿riś ti ̀ otsa ̀ vasta Rõu V;  a maʔ oĺ li niguk‿`k  ĺ ja ü skõrd 
t   karmugaʔ Vas; kuk‿`k  ĺ ja kotost `vällä `v  di, siss `sautõdi 
t  d tarrõ Vas Pul; `tü rik oĺ l `k  ĺ ja `käegak‿kaabahhutnuʔ, ni 
oĺ l raha väläh, kaabahhu  tuhkhavvast t   `k  ĺ ja `käegaʔ Vas 
Pul; vanast valvõti `k  ĺ jat Vas Pul; sa olõt `vaɫgõ nigu `k  ĺ ja 
Vas U; vanarahvass k nõli et kuuś  nädälit ḱ au `k  ĺ ja kodo Se; 
kerikoh pandass `k  ĺ jalõ künneĺ , a kotoh pandass `kündle raha 
Se; suvõl `k  ĺ ja lätt `lämmäga ilotuss, nakass `h nkama Se Kos; 
olõ õik‿koto vaia puustalt jättäʔ, ku `k  ĺ jaga mindäss Se; ku 
kotoh koolõss, siss saa õi niipia t   kirst, siss pandass `k  ĺ ja 
põrmandohe vai `piń ke pääle Se; `k  ĺ ja `rõivap‿palotadasõ arʔ 
Se; `Vahtsõliinah oĺ l, ku [peielised]`k  ĺ jaga lä siʔ, kiä edimä-
ne inemine puttu `vasta t   pääl, toolõ `ań ti `viina ja sakuskat Se 
Kos 2. surija `k  ĺ jalõ `pań ti iks k gõ paŕõmb säń g  Se; `k  ĺ jat 
koolõtada õip‿pudsajadsõ pa a pääle Se 

`ku̬u̬ĺ ja/kirst surnukirst Pauĺ  es j  ʔ, teḱ k `k  ĺ ja `kirsta ja `k iki Vas 
`ku̬u̬ĺ jakõnõ dem < `k  ĺ ja `k  ĺ jakõnõ `v  di kommuniś ti `vankri 

pääl, kommuniś tim‿ma iʔ Vas Pul
`ku̬u̬ĺ ja/luu muhutaoline moodustis, kooljaluu pahuss um pehmeʔ, 

`k  ĺ jaluu um kõva Rõu;`k  ĺ jaluu ku um, s ss võtak‿`k  ĺ ja 
`mõskmise vesi kah ja minem‿matusõ pääle Rõu V -`mõś kja surnu-

`kuuldmine
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pesija `k  ĺ ja`mõś kjat jätä äs `kiäki ilma, iks käe`vaɫgõt `ań ti Se; 
`k  ĺ ja ̀ mõś kjalõ ̀ ań ti rä iʔ käe`vaɫgõst Se; t   raha ̀ ań ti ̀ k  ĺ ja 
`mõś kjalõ käe`vaɫgõst Se -püt́sk surmaputk naid `k  ĺ ja`pü ski 
um paĺ lo t  veerihn Rõu V -`rõivaʔ pl suririided `tütre kaṕ ih 
ommam‿muk‿`k  ĺ ja`rõivaʔ Vas| Vrd kooli `rõivaʔ

`ku̬u̬ĺ jass vt `k  ĺ ja 
`ku̬u̬ĺ ja/sulanõ surnu eest hoolitseja, matuse korraldaja havva `kaibjaʔ, 

`mõś kjaʔ, kirstutegijäʔ, n   ommak‿`k  ĺ jasulasõʔ Se -s naʔ sur-
nu ärasaatmissõnad  paṕ p proovo  ja lugi `k  ĺ ja s naʔ Se 

`ku̬u̬lma kooldaʔ koolõss `k  li 1. surema ku s saŕ  ark‿`k  li, s ss ma 
ań ni `mõś kjillõ `ań dit Rõu V; kell kolm [ta] `k  li, a inne `k  lmist 
`pań ti k  ĺ  kiń niʔ Rõu V; kooluk‿ku kooluʔ, sõrmõs‿sinidseʔ, 
küüdses‿sinidseʔ Rõu V; [tal] olnuk‿kopsupõlõndik ja koolnuʔ 
nägemädäk‿külmähn tarõhn  Rõu; ku t   ärk‿koolõsiʔ, s ss olõ-
sit‿timä peri k iḱ  t   varanduss Rõu; tütäŕ la s oĺ l nii täüś , et 
`õkvak‿`k  lmisel Rõu; `tialanõ sobahhu  `siivu ja oĺ l koolnuʔ 
Rõu; koolõv‿vai ark‿kah, a nõia mano mas‿sinno eil‿lasõʔ Vas 
Pul; mak‿kat‿`tahtsõ peräh Lo i `k  lmist ark‿kooldaʔ Vas Pul; 
kes `võĺ ssi vannuss, t  l jäävät kooldõh suu laḱ ka Vas Pul; 
Aĺ vi oĺ l põrmadu pääl maah, äräk‿kooluʔ Vas Pul; `k  lmine 
om `väega ruttu m nõl Vas; ku m ni kaivaś s, et ma olõ `väega 
`haigõ, tiiäk‿kas ärk‿koolõt, siss üteldi: koolõk‿koolõk‿kungõperseʔ, 
jääsem‿mullõ nirdsun‿ń ardsuʔ Vas Pus; kooldak‿käń gäʔ (surikin-
gad) ummam‿mul ̀ vaĺ miʔ ja kooldar‿`rõivak‿kah (suririided ka) Vas 
Pul; mul om `vahtsiid `käń gi kolm `paari, siss kae, kua paaŕ  tulõ 
kooldap‿`pandaʔ Vas Pul; siss tuĺ l t   kõtutõbi, siss `k  li säid-
se inemist üte kõrragaʔ Vas Pul; m nõl saa `väegak‿`keŕ gehe t   
`k  lmine Vas Pul; kuiss ma `  se lavvalõ `võtma  lää [surijat], 
kas poig ni `k  lva om? Vas Pul;  koolõsõs‿suurõʔ ahniguʔ nigu 
`kindaʔ Vas; koolõ õit‿taa no v  l Vas; tütäŕ  `k  li `viina ärʔ Vas; 
ku inemise arʔ ummak‿`k  luʔ, s ss saa ais‿säält ämp midägiʔ Vas 
Pul; ̀ kaldõ pääle [ta] sattõ ̀ maahha, ni oĺ l kooluʔ Vas; t   oĺ l läś k, 
oĺ l ka naań õ ärk‿koolnuʔ Vas Pul; kellä katõ ̀ aigu sak ‿koolõdõ Vas 
Pul; saa õs kooldaʔ ̀ vahtsit sukkõ ̀ jalga ̀ pandaʔ, jalah olnuʔ sukaʔ 
saik‿kooldaʔ `jalga Vas; ku esä koolõss, siss jääsel‿latsõp‿p  ĺ  
`vaesõss, aga ku imä koolõss, siss ommal‿latsõʔ ilma k gõst Vas U; 
timä om nigu puu tüḱ k, ei eläʔ, eik‿koolõk‿kah Vas Pul; kes siss inäp 
läbesi eläjiid ̀ s  täʔ, ku inemisela s ̀ k  lmisel Vas; map‿pań ni t   
timäle kooldah‿`hammõss Vas Pul; [sa] ihaku uik‿kooldaʔ, siin mi 

`ku̬u̬lma
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olõ `koś tmah, sinnäl‿lähä iǵ äväst Se; kärmäś s and `ḱ asku käsile, 
a laisal koolõss kunn jala ala Se Kos; eläde ni oṕ idõʔ, uĺ lih ark‿ka 
koolõdõʔ Se Kos; ü s la s `k  li `hernehe Se; ma olõsi rahu, ku 
maʔ ni `hõlpsahe koolõsi, ku mum‿m  ś s Se 2. ummuksesse jääma 
ku jäŕ v koolõss, n  v‿veereʔ ommaj‿jo `väega määʔ Vas Pul; ku 
paks lumi oĺ l, siss Preeksa jäŕ v `k  li Vas 

ku̬u̬ĺ /`meistre -`meistre -`meistret kooliõpetaja muk‿k  ĺ ̀meistre oĺ l 
mu uma s saram  ś s Vas; latsõʔ `opli  nnõ k  ĺ ̀meistrele `vasta 
Se 

`kuulmine `kuulmise `kuulmist  kõrvakuulmine ma inäp eik‿kuulõ 
kõrvust, kas sul ka `kuulmise man mu ing um? Vas Pul| Vrd `kuuld-
mine 

`ku̬u̬lult surnult egass niät‿tedä `k  lult pessä äs Vas Pul
`kuuluma `kuuludaʔ `kuuluss `kuulu kuuluma kes m  s‿sugu`seĺ tsi 

`kuuluss, t   om vaḿ mil Vas Pul 
kuulutama kuulutaʔ kuulutass kuulu  teatama, kuulutama midä näet, 

ärn‿näüdäkuʔ, midä kuulõt, ärk‿kuulutaguʔ Rõu
`ku̬u̬luss surnuks nii `piḱ ne kärähhü  ja `piḱ ne lei t   mehe `k  luss 

Rõu; `piḱ ne lei `lamba `k  luss Vas  
kuum kuuma `kuuma 1. väga palav, kuum kuum vägi panõl‿länikohe, 

säält imma läbi Rõu V; taa kü t ̀ parrusi, lasõ õs ̀ sanna ni kuumass 
Rõu;`väegak‿kuum suvi om Rõu; s ss oĺ l hainangu lõpp, kuum 
aig, s ss lei jala mädänemä Rõu V; varass võtt kuumast kuĺ bist 
nip‿palavast paast Vas Pul; imä kü t  `häste kuuma sanna Vas 
Pul;`määntse `oigõ `v  ga vai külmäga mingass kiä `kuuma `leibä 
hämmäś s Se Kos; mehe˛esä pań d kuuma kiŕ bidsä reḱ ke `hindälle 
`põĺ vi aɫa Se Kos; luhań  oĺ l kest `lauta, `pań ti sinnä õdagu agana 
`sisse, siss `v  di tarõst `paarõgak‿kuumav‿v  ʔ pääle Se 2. kuumus 
kuumahn lokahhasõ peediloomaʔ arʔ Rõu;  siga lä s ja hähkä  
t   `kangõ kuumagaʔ Rõu; kiŕ gess um `väega sikõk‿`k  lma, timä 
kannahtass `kuuma ja `külmä Rõu; jalaʔ `h  hkasõk‿`kuuma Vas; 
ku külä `paĺ li, siss oĺ l ka s `versta mõtsah `kuuma Se Kos; s ss 
lehm tuĺ l kuumagak‿kodo, `k  ĺ gi suust väläh, nii lõõtsu  Se Kos 

kuumakõnõ dem < kuum s ss [ma] panõ rõõsa piimä patta, lasõ kuu-
makõsõss Rõu V

kuumalt kuumalt ma latsudi uṕ inhainak‿kuumalt pääle ja mähe jala 
kiń niʔ Rõu V 

`ku̬u̬mbahe koomale koŕ ati kokko jälh‿haoʔ sinnäk‿`k  mbahe ja pa-
lotõdi Vas U 

ku̬u̬ĺ /`meistre

Võru sõnaraamat.indd   284Võru sõnaraamat.indd   284 9/22/2011   9:37:03 PM9/22/2011   9:37:03 PM



285

kuumõtama kuumõtaʔ kuumõtass kuumõ  õhetama, kuumama vahel 
pää kuumõtass Rõu 

ku̬u̬p kooba `k  pa maasse kaevatud auk, punker m nõʔ meheʔ 
lä sit‿`tõistõ `paika, n   olõ õs nii `k  põ `kaibnuʔ Se Kos; mõt-
sakõnõ `räḱ se, ku sattõk‿kooba pääle suurõh‿hirreʔ Se Kos; `mulgi 
m  ś s leś a  koobah Se Kos

ku̬u̬ŕ  koorõ k  rt  1. väliskest kõotohk oĺ l all, kuusõ k  ŕ  oĺ l pääl, 
`sääntsek‿katusõ oĺ liʔ Rõu; timä kuusõ koorõst teḱ k mehidse taro 
Vas; kesväp‿`pań ti `huhmrõhe, sääl surbuti kesvä k  ŕ  ja u aku 
mant arʔ Vas Pul; p  ĺ  munna om iks inäb kut‿tühi k  ŕ  Vas; iä kõr-
rõtuss om ̀ ohkõnõ, kup‿pääle ̀ saistat, siss lätt ̀ ka skik‿ku munak  ŕ  
Vas Pul; kardohka nahk vai k  ŕ  t   `paĺ li arʔ Vas; pedäjäl t   
krobõline k  ŕ  `võetass päält ärʔ Vas Pus; ku `kellä olõ õs, siss [ma] 
võ i kua pä si `vällä, siss kopudi t  d alomaist k  rt pite Se Kos; 
leevä [ma] vaĺ adi ärʔ, ilesti ärʔ, siss sai leeväl illoś s k  ŕ  Se; utõti 
utõti nikavva ku `peḱ li sai kesvä `k  riga kokko Se V; `p  trepävä 
aja vähḱ  k  rt, egä `aaś taga aja koorõ Se V; noid [ma] murra as 
`maahha kardoka `iärmekeisi, siss [kartuli] koorõ istudi `maahha 
Se; ma olõ puu `k  ri `viisaga kaŕ ah käünüʔ Se Kov; kõoleheste ja 
sibulakoordõgat‿te ti (värviti mune) suvistõpühiss Se 2. koorik, kärn 
ku ma sannah sattõ, lei pää `ka skiʔ, s ss oĺ l pää k iḱ  koorõh Vas; 
ai pää `k  rdõ, lei raa pääle, siss võiuga määriti pääd Se 3. (piima) 
koor võtak‿k  rt ka h ngahhutaʔ Rõu V; m  l‿lasi `kardugak‿`kaivu 
t   koorõ Rõu V; kań õpist te ti `kruuslit, taḿ biti, siss tuĺ l vägi pää-
le, `luidsakõsõgap‿`pań ti k  rt ka pääle Rõu; ma lopahhuti külv‿v  l 
`ümbret‿t  d `piimä et k  ŕ  segi lätt Rõu; seo um hüä kohopiim, 
tõsõhn veerehn um koorõga nõrgutõt Rõu; koorõgak‿kohopiim om 
iks paŕ õmb Vas; puu luits oĺ l k  rt riibsadaʔ Vas; vanast oĺ l päält-
piim, a no üteldäss k  ŕ   Vas Pus; ku piim `lämmäh `hapnõss, siss 
eis‿saa k  rt kuḱ kip‿paĺ lo Vas; k  rt [ma] võ i üteh, paaba `puhkõ 
koorõ pääle, kotoh koorõga määre, siss nakass jalg süttümmä Se; 
võimaś sinal oĺ li aaris‿seeh, neĺ li `aari ja lei ruttu kokko koorõ Se 

`ku̬u̬rma `k  rma `k  rmat koorem kuiss jumalat, nii küünäld, kuiss 
rukõ, nii `k  rmat Rõu H; veli vidi sada `k  rmat lauda sitta Rõu 
V; `luidsaga mõõdõtass k iḱ  ärʔ, mis `k  rmagak‿kodo tuv vass 
Rõu V; odo·t, ma avida sul `k  rma `ümbre kukadaʔ Rõu; meil oĺ l 
suuŕ  päiekaṕ p, sinnäl‿lä s m ni viiś tõi·stkümme `k  rmat `sisse 
Vas Pus; tsõdsõm  ś s `hiitnü n  p‿ṕ uksik‿`k  rma `otsa Vas; pan-
dass latsõ`k  rma pääle, `la siga siss käüdäss nii sama ilotõllõh 

`ku̬u̬rma
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Vas U; vanast `peetil‿laaduʔ Miś soh, s ss raamatit `müüdi iks 
`k  rmah Vas Pul; latsõ hällükenegi oĺ l `k  rma perä `küĺ ge köü-
det Se; `k  rma   h, `k  rma takah, hobõnõ vidä keś kpaigah? - 
(naine tassib kaelkookudega vett) Se; `k  rma päält kukahtu n  ʔ 
oɫõm‿`maahha ni eś s ka `maahha Se Kos 

`ku̬u̬ŕ ma `k  riʔ k  ŕ  `k  rõ koori pealmist kesta või kihti kõrval-
dama, koorima Liine `k  rõ iks kardokaʔ Vas Pul; sõb ŕ  sõbra 
kaadsak‿k  ŕ  Vas Pul; t   kardoka`k  ŕ mine lei ka `käś si Vas Pul; 
[adral]   hp  l oĺ l `k  ŕ mise raud vai kooriraud, takahp  l oĺ l 
väi s Vas Pus; mul oĺ lik‿käek‿künnäŕ ̀päänit‿tõrvagaʔ pedäjä koorõ 
`k  ŕ misegaʔ Vas T; jänese tegeväk‿`kuŕ ja kaʔ, `uibiid `k  ŕ vaʔ Se; 
kardoka kooriti ärʔ Se

`ku̬u̬rmakõnõ dem < `k  rma m  j‿jõvva as inäp kavvõndahe minnäʔ, 
`k  rmakõnõ suuŕ   Se Kos

`kuurnik `kuurniga `kuurnikka munakook `kuurniga kohetuss olõ õs 
ni sakõ ku leevä tahass Se; ku sooda oĺ l, s ss te ti `hapnõst pii-
mäst nisu jahugaʔ `kuurnikka Se Kos; ku `kuurnigat‿te ti rõõsa 
piimägaʔ, siss `pań ti seppä mano, `laś ti nõstaʔ `vei kese ni `pań ti 
munnõ Se 

kuu/`rõivaʔ pl menstruatsioon ku kuu`rõivaʔ `saisma jääseʔ, s ss um 
kõtu ots `väegap‿`paistõt ja vallu tekev Rõu; ku kuu`rõiva man 
ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺ gi jättü üiʔ Se 

kuuś 1 kuusõ kuust kuusk puu nüś sikul oĺ l takan jälk‿kuusõ ossast sääne 
`kr ń ksi käänet [käepide], säält `võeti kiń niʔ Rõu; kuusõ kukka-
ga `üĺ ti must [värv] saavat Rõu; värehte man oĺ l ü s kuusõ puh-
makõnõ Vas Pul; iǵ ävene jämme kuuś  `kaś vi Vas; kuusõ `ossõ eläjä 
ei s  ʔ Vas 

kuuś2 kuvvõ kuut põhiarvsõna: kuus Miili, nõius‿sa minno arʔ kuvvõss 
`aaś tass Rõu; `  roo sik om `väikene rihakõnõ viie vai kuvvõ 
pidimägaʔ Rõu; reheriha oĺ l niisama suuŕ nigu taa hainariha, ai-
nult noil oĺ l inne viiś  vai kuuś  pidimet Vas; kuvvõ `aaś taga vana 
[ma] oĺ li, ku seo ilmasõda lä s ̀ taplõma Vas; ̀ keś vi iks oĺ l ̀ mitma-
sugutsit, katõ `h  laga, nelä `h  lagaʔ, kuvvõ `h  laga Vas; kuuś  
kanna oĺ l Vas; vanarahvass k nõli et kuuś  nädälit ḱ au `k  ĺ ja 
kodo Se; nüüd `maatass kuvvõni kelläni ärʔ Se; viiś  kuuś  `punda 
[linu ma]`präädi iks talvõ pääle ärʔ Se Kos 

kuu/`seĺ ge kuuvalge kuu`seĺ ge    oĺ l Rõu V 
kuusinõ kuusitsõ kuusist kuusepuust tehtud riha vaŕ s oĺ l kuusinõ 

Rõu VR

`ku̬u̬ŕ ma
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kuuś/kümmend kuvvõ`kümne kuutkümmet  kuuskümmend timä 
sada kuuś kümmend hoobiss olõ õiʔ  Rõu; olõ õik‿kuutkümmet 
inemistkik‿küläh Se Kos 

kuusõkõnõ dem < kuuś 1 osa kuusõkõist oĺ l ark‿kuionuʔ Vas Pul 
kuusõ/puu kuusk kuusõpuu praks ja pill pissõ `vällä Vas Pus
 ku̬u̬t́ koodi `k  ti koot, pint [ma]`viś ksi jälʔ ladvak‿kokku, s ss `naksi 

jälʔ ammutamma `k  tõgaʔ (käsitsi rehepeksust) Rõu; [ma] lä si 
`mõisahe riiht `pesmä, t  d `k  tõgal‿`l  di Rõu; `keś vi perän jü-
väti koodigaʔ Rõu; `hernek‿ka `peś ti `k  tõgaʔ Rõu; mu esä oĺ l ka 
koodivarrõ külehn Rõu; koodiga rüḱ i kooditõdi, siss `l  di koll-
kõll Rõu; uaʔ ja `hernep‿`peś ti koodigaʔ Vas Pus; oĺ lim‿mul hüäj-
‿jalakõsõʔ, a no ommak‿`kangõʔ nigu koodiʔ Vas Pul; oĺ l sääne ü s 
puu ja tõõnõ puu oĺ l otsah, oĺ l kablaga jo pant, `üĺ ti k    Se; t   
`kuuvna oĺ l kõva aɫt, siss ku koodiga [ma]`leie, siss kumisi  nnõ 
Se; `k  tõga [ma] lei keś vil hanna arʔ Se; k    oĺ l pant nigu pulga 
`perrä, nigu n  ŕ  pant `perrä, k    pidi `ümbre `p  rdümmä, agu 
`ümbre pöörü üs, siss saa as lüvväʔ Se 

 `ku̬u̬t́sli`k   sli `k   slit koonal lahhev‿villam‿ mähiti `k   slehe, 
`k   sli `pań ti voḱ i käsi`puuhtõ Rõu; villaʔ ommak‿k   `häideh, 
a linaʔ ommak‿`k   slih, ku kedratass Vas Pul;  surat‿tuĺ li `istõlõ, 
`tsuś ksit‿tikugak‿`k   slihe Se Sa; tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, ku 
eit‿tulõ ülest, ma v   iks `k   sli `pallo paɫama Se Kos 

`ku̬u̬t́slikõnõ dem < `k   sli tulgõ iks ülest latsõkõsõ, `k   slikõnõ   t 
Se Kos 

ku̬u̬v́ koovi `k  vi looma põlvenahast pastel kooviʔ oĺ liʔ n  ʔ, mil-
lel n na kiń nip‿`pandmist es olõʔ Vas; maʔ olõ esik‿käünüʔ noidõ 
`k  võgaʔ Vas; koovi oĺ li ilmap‿`paŕ kmalda nahast Vas; la silõ 
te ti vasigõ kooviʔ, otsani tiĺ lokõisile te ti `lamba kooviʔ Vas 

kuu/valu kuuvalgus kes taa koĺ k kuuvalul Se -valunõ -valutsõ -valust 
kuuvalge kuuvalunõ    oĺ l väega valluss Se

`kuuvna `kuuvna `kuuvnat rehealune t   `kuuvna oĺ l kõva aɫt, siss ku 
koodiga [ma] `leie, siss kumisi  nnõ Se; `kuuvna põrmandu pääle 
`laś ti olõm‿`maahha Se; vanast kutsuti rehealost `kuuvna Se 

kuvildõʔ kuidas(pidi), mismoodi  sirk üless ja `alla tulõ, ü s k iḱ  
kuvildõʔ Vas

kuvva vt kua2 
kuvvass `kuuda kuvvast kirvevars `kirvõ `kuudidõga `naati näet 

`taḿ pma [teri] Rõu; kesväp‿`pań ti `huhmrõhe, s ss `kirvõ `kuu-
di dõgak‿kahriti Rõu;`kiŕvil oĺ li iks `puidsõk‿`kuudaʔ Vas; `kirvõ 

kuvvass
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`kuudagat‿taḿ biti `rasva nigup‿pudrolõ jo lä s Vas U; peḱ iras v 
te ti `kirvõ `kuudidõgaʔ Vas 

ku/võrrakõsõ kuigivõrd tä iks möi ka kuvõrrakõsõ ubiniid Vas U 
kuvää·ŕ  kuvää·ri `kuvää·ri kirjaümbrik kana`poigõgak‿kaaŕ t oĺ l 

kuvää·ri seehn Rõu V; ku [ma] ń apuga `kuvää·ri putahti, nii 
kanapujat‿`teiet‿ siuh- siuh- siuh Rõu V 

kõbistama kõbistaʔ kõbistass kõbiś t kõbinat tekitama mak‿kae, kiä sääl 
ussõ takah kõbistass Vas Pul

kõdranõ kõdradsõ kõdrast kõdra-, kaunataoline nail (lilledel) um-
mak‿kõdradsõs‿`s  mneʔ Rõu 

kõdrinõ kõdritsõ kõdrist kaunu täis täüś  `kuugak‿külvet hernek‿kasuss 
kõdrinõ Rõu H 

kõdritsõm(m)a kõdridaʔ kõdritsõss kõdri s (ua-, herneteri) kauntest 
vabastama, lüdima, poetama [sa] kõdritsõs‿suṕ i `sisse `väŕ skit 
`heŕ nit kah Rõu; mak‿kõdridsi ussaian upõ Rõu H

kõd r kõdra `kõtra kaun hiire`hernele kasusõk‿kõdram‿mano Rõu V; 
edimält ummah‿`hernel lakakõsõʔ, `herneterä suurõbass kasuss, 
s ss um kõd r Vas Pus; `piprõh‿`häitsesep‿puustalt, olõ õik‿`kõtru 
küleh Se; pipõŕ `häitsess, `häitsess, ni satasõ `iärmekeseʔ arʔ, ni 
`kõtru olõki eiʔ Se 

k gõ1  1. pidevalt, alati, ikka imä es `saakis‿säń gühn küllüle ollaʔ, k gõ 
`istõ Rõu V; ma k gõ `umbli, ma `umbli kübäriid kah ja `luntõ Rõu 
V; kesvä jahu pud ŕ  oĺ l k gõ Rõu; kütüse viläʔ oĺ li iks k gõ hüäʔ ni 
sõõruviläʔ Rõu V; seo `uń drik om mul k gõ all, `maatõh ja`k ń dih 
Vas Pul;   timä k gõ ummõĺ  ja ̀ t  ń e raha Vas Pul; latsõʔ omman‿nigu 
`põrsaʔ, k gõ `tahtvas‿süvväʔ Vas; tõõsõlõ [sa] t  k‿k gõ t  d, mis 
`hindälle hüä om Vas Pul; k gõ vanast k nõldi t  d, et `ü ski laut ei 
olõ ilma, koh madu ei olõʔ Vas; vanast k gõ ku `liina `miń ti, `pań ti 
söögiko t üteh Vas Pul; mis t  st, et kõtt täüś , `kiislaasõ om k gõ 
tühi Vas Pul; t   hüvi˛üss om mul k gõ meeleh Vas Pul; k  ĺ  lopatass 
k gõ Vas; vanast `peeti `Vahtsõliinah jaanipäävä k gõ matusõjutust 
Vas Pus; tõõsõ `haɫvusõʔ näet iks k gõ Vas; mul om k gõ `aigo Vas; 
vets laadul tahat k gõ t  d, kiä odavappa and Vas; raha piät k gõ 
käküssih olõma Vas; no ka [ma] hoia ütte ̀ ruublit iks k gõ Vas; muial 
mütetäss k gõ `  se Vas; a oĺ l  ks küläh `sääń tsit talla kaʔ, et k gõ 
habõldi ku ü s müŕ rin ja käŕ rin Se L 2. täiesti, täielikult vars tuĺ l söö-
gi lavva mano, limbsahhu  [söögi] k gõ arʔ Rõu; ku mak‿kummalõ 
sadanuʔ, löönüp‿pää k gõ rukka Vas Pul; ma `väüdä iks nok‿`kävvüʔ, 
ku `alla järve `v  rde ars‿saat, om joud k gõ `kaonuʔ Vas Pul| Vrd 

ku/võrrakõsõ 
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k  1 3. (väljendab ülivõrret) kõige kõiv um [korvi] vanguss k gõ 
paŕ õmb Rõu; vesi om k gõ virgõp, a maa om k gõ vägeväp Vas; 
t   edimäne `soɫdań n, t   oĺ l k gõ hullõb Vas Pul; majalõ paś siss 
 ks kõllanõ väŕ m k gõ paŕ õmbahe Vas; k gõ alambakõnõ piät k iḱ  
t   viletsüss ̀ kandma Vas; ̀ linnaʔ ommak‿k gõ paŕ õmbak‿kalaʔ Vas; 
siug om iks k   halvõmb, ta om iks k gõ kuŕ õmb l  m Vas Pul; koŕ v 
(seljakorv) `pań ti `höste ja k gõ paŕ õmbit `hainu `täüś  Se; kusõkaɫa 
om k gõ magusap Se 4. väga, päris, täiesti kütüse viläʔ oĺ liʔ iks k gõ 
hüäʔ ni sõõruviläʔ Rõu V| Vrd k kõ, k  1

k gõ2 vt k iḱ 
k gõ/päält kõigepealt k gõpäält `pań ti rõivass [poti ümber], s ss 

nahadsõl‿laadiʔ, s ss viĺ ditüḱ üʔ Vas; sukka `koetass, k gõpäält 
luvvasõ suka vitsakõsõʔ Vas -pääst kõigepealt ku  siga oĺ l 
arp‿puhastõt, s ss k gõpääst `võeti r ndvits ja `lauhti ärʔ Vas    

k gõ/sagamanõ ~  k kõ/sagamanõ -sagamatsõ -sagamast  igasugune, 
kõiksugu(ne) k gõsagamatsõs‿söögiʔ võedass üteh Se; naid `päivi 
om k gõsagama` si Se; timäl ommal‿laulus naʔ k kõsagamatsõʔ 
Se; ilmah `k iki om, k kõsagama  si hädäli  si Se Kos; nüüd 
ommak‿k gõsagamatsõs‿söögiʔ, mõista ai midä süvväʔ Se Sa| Vrd 
k gõsugumanõ 

k gõss kõigest mat‿tei k iḱ  süḱ üss t  d, mullõ `maś ti k gõss 
ka skümmend rubla Vas Pul| Vrd k  ss 

k gõst kõigest k gõst kaḿ bsikõnõ oĺ l säläh Vas Pul
k gõ/sugumanõ kõiksugu(ne) setoʔ `mõistva k gõsuguma ́ si `rõivit 

kutaʔ Vas Pul; k gõsugumatsõl‿laulus naʔ Se| Vrd k gõsagamanõ 
-sugunõ kõiksugune k gõsugudsõ ajoʔ ommaʔ arʔ `olnuʔ Vas Pul; 
k gõsugutsit inemiisi om ilmah Vas Pul; täl oĺ l k gõsugutsiid 
`võ jiid, koolitõduisi ja koolitamallaʔ, a es lääm‿mehele Vas Pul; 
`k ikõ om iks ilmah olnuʔ, k gõsugutsit hä i ni `aś ju Vas Pul| Vrd 
k  sugunõ 

kõhn kõhna `kõhna ~ kõhna kõhna kõhnat 1. kõhn, lahja, kuivetu t   
oĺ l sääne kõhn mehekene Rõu V; ku lammass kõhna oĺ l, siss `võt-
nu es `vastaginaʔ (poleks pidanud ostma) Rõu V; ma olõ õs kõhna 
joht, mul oĺ l ka s `lõuga Vas Pul; ait‿t  d vallu mis tä näḱ k, tä 
jäi ku pind kõhnass Vas Pul; pääväst `päivä jäät iks kõhnõmbass 
Vas; t   (õde) oĺ l kõhn nigu luvva kandsukõnõ Vas; nii oĺ l kõhnass 
jäänüʔ, et `paĺ jal‿ luuʔ oĺ lij‿jäänüʔ Vas Pul; kähr om keväjä kül 
`väega kõhn, nigu koĺ gits Vas T 2. nõrk, mitte vastupidav kõhna 
nigu munak  ŕ , putahhutat nii lätt `ka skiʔ Vas; mat‿tiiä äs et jär-

kõhn
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ve `k  lmise `aigu iä ni kõhn om Vas Pul; jõh  om `väega kõhna, 
jõhvõl olõ õi määnest `joudu Vas 3. vilets, kehv; vaene vaest ta 
piim no rasvalõ kõhnõmb um Rõu; kostak‿kõhna   st Rõu V; oĺ l 
külʔ `väegak‿kõhna tuli, a piḱ äpääle `p  sü iks suṕ p arʔ Rõu; lau-
da oĺ lik‿kõhnaʔ Vas; ja spedäjä oĺ lis‿`sääntse `oslikatsõ pedäjäʔ, 
kõhnaʔ Vas U; kõhn `vasta`võtmine küll om külälise jaoss Vas; 
vai om timä ka `tervüsest kõhnass jäänüʔ Vas; `kiisla om üle aia 
karadaʔ, nii kõhn s  ḱ  Vas U; Viidrigel oĺ l ü s silmäkene kõhna 
Vas; t  l nõglaga puttu `silmä, `poiskõsõl jäi silm kõhnass Vas; 
höüd om hainajuurõʔ ja sääne kõhn puru `m  du kraaḿ  Vas; 
kõhnõbak‿kablat‿te ti `paklist Vas Pul; ku kõhn suvi om, s ss saa 
aip‿paĺ lond, s ss saa k kkõ veidüʔ Vas; meil om ka muntkõrra 
`väegak‿kõhn leib Se; kua oĺ l kõhn talo, siss olõ õs hobõst kah Se 
Kos; muni ań d sada `ruublit pridanat, muni ka s kolsata v  l, küsü-
ti ku kõhnõb tütäŕ , pidi `andma  Se

kõhnabahe viletsamalt mal‿lää iks `k  li, ku ma vai kõhnabahe s   Vas 
kõhnakõnõ dem < kõhn| vilets, väeti ku kõhnakõnõ l  m um, t   lo-

kahhass arʔ Rõu V; esi oĺ l kõhnakõnõ ku rojo Rõu 
kõhnalt nõrgalt, mittetihedalt eedeŕ , kup‿panõt‿tervep‿putõĺ  ka kõhnalt 

kiń niʔ, ärh‿`hiń güss Rõu V 
kõhnast ~ kõhnastõ 1. viletsalt, kehvasti sullõ küll andass nii kõhnas-

tõ süvväʔ Vas Pul 2. nõrgalt, mittetugevalt imä l   kõhnast, paĺ lo 
nüüd immä pelätäss Vas 

kõhnik kõhnigu kõhnikut kõhn, vilets ü s kõhnik `põrsakõnõ jäi meele 
(meile) Vas 

kõhnõbakõnõ komp dem < kõhn riḱ kil om k kkõ ülejäieh, 
naak‿kõhnõbakõsõʔ (vaesemad) eläse `vinguh ja `kiidsuh Vas 

kõhŕ  kõhri `kõhri 1. inimese turi neos‿siist lä sik‿ka `väegak‿`kõhri 
Mallõlõ Rõu V 2. hobuse kaelapealne; turi kaalatori om t   kõhŕ  
Rõu V; kõhŕ  um [hobusel] siih üleväl, kõhriluu, ku halvat‿`taosõʔ, 
siss pi sitäss kõhri ärʔ Vas Pus 

kõhri/luu kaelakont kõhŕ  um [hobusel] siih üleväl, kõhriluu Vas Pus
`kõhtama  kõhadaʔ `kõhtass kõhaś s maldama ku m  ś s `k  lma naaś s, 

s ss pahań d mukkaʔ, et kas sa `kõhta eiʔ ütte `tuń nigi mu man ollaʔ 
Vas 

kõhvahhutma kõhvahhutaʔ kõhvahhut kõhvahhu  korraks kõhvitsema 
ku kõhvahhutah‿haŕ aga, siss [lehm] `kullõss, siss `jaɫga ei liigudaʔ 
Rõu V 

kõhnabahe
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kõhvitsam(m)a kõhvidaʔ kõhvitsass kõhvi s sügama, kõhvitsema t   
kõhvitsamine sääne oĺ l `väega hüä ku t  d pääd o siti Vas

k igih ~ k igihn igal pool, kõikjal uma kari um teil kolhoo·si 
riś tikhainun ja k igihn Rõu; `muś tkit om k igih Vas Pul; ku kokko 
sünnütäss, siss eletäss k igih `hüästeʔ Vas Pul; sa olõt k igih näide 
tiiu all, `paeda olõ õik‿kohegiʔ Vas 

k igildõ igati ega Ainot `laita ais‿saaʔ, k igildõ um hüä inemine Rõu; 
k igildõ oĺ l hädä Vas; krań dsikõsõl ummas‿`sääntse küüdsek‿kah, 
t   võtt k igildõ kiń niʔ Vas Pus; nüüd om k igildõ `keŕ gep elläʔ Se; 
jaɫaʔ om tuimaʔ ja külmäʔ, ma k igildõ peesüdä Se L 

k igi/pooli igal pool kiä teḱ ij om, t  l um t  d k igi pooli Vas; 
saadõtik‿kiräʔ, siss k igipooli o siti timmä takah Vas; meil 
oĺ lin‿nurmõ pääl ka k igipooli lätteʔ Se; `täie prodõ k igipooli Se 
V -päidi igatmoodi ma püvvä Ań nat k igipäidi meelütäʔ Vas Pul

k igist kõikjalt `Ań dri kah ahni s ja ihni s k igist ja koŕ aś s t  d rahha 
Vas Pul

k iḱ  k gõ ~ k igõ ~ k    k kkõ ~`k ikõ 1. igaüks, viimane kui üks 
sita `h   jil oĺ lik‿k igil puu viglaʔ Rõu; `kohvri `võeti ärk‿`k iki 
rättegaʔ  Rõu V; m   olõ jo k iḱ  `hõimlasõ Vas; kõok‿koŕ aś s [ta] 
k iḱ  `riita Vas Pul; kodo ni `küllä, `k iki (mõlemasse) oĺ l paĺ lo 
maad Vas Pul; k iḱ  muŕ riʔ iks m  p‿poolõ [tööle] Vas Pus; k iḱ  
omma aamõtih, k iḱ  ommat‿`t  ń mäh Vas Pul; timä oĺ l k igilõ 
`helde `andma Vas; no olõ eś s `vaenõ ni `tütrek‿ka k gõst ilma Vas;  
k iḱ  `aknakõsõʔ `määntsest lavvapalakõsõst ja hirrest  [ma] tah-
vidsi `vällä Se Kos  2. terve, kogu; kogu hulk k iḱ     timä posõ 
`hindäle vai k nõli Rõu; poisit‿`tõmpsi `pille k iḱ     Vas; mul 
jäi sinnäk‿k iḱ  varandusõkõnõ Vas; [ma] keedi iks k iḱ  hummog 
`s  ki Vas; taa om iǵ ävene ḱ ugra s, kühmäh jo k iḱ  (täiesti) Vas 
Pul; meil hopõń  visaś s k gõst neläst jalast üless m  k‿`k iki (koos, 
ühes) vangõrdõgaʔ Vas U; ku külä mullõ külegaʔ, ma `vasta k gõ 
kihägaʔ Vas Pul; mis t  st k  st  sorost k nõldaʔ Vas; olõ õit‿tälle 
`kohkis‿`surma, no om tä k iḱ  kulla seeh Se; k iḱ  nätäĺ  om `tõisi 
`päivi, mis hädä s ss `r  di `rõiviid `mõskaʔ Se Kos 3. igasugune 
ilmah `k iki om, k kõsagama  si hädäli  si Se Kos; kõ̭kkõ kaɫɫa om, 
ahnikka ni `säŕ gi ni `lutsa ni, k kkõ kaɫɫa saat Se Kos 

kõiv kõo ~ kõjo `kõivo kask ma roobahhuti kõo `lehti Rõu; kõiv um 
[korvi] vanguss k gõ paŕ õmb Rõu; kõotohk oĺ l all, kuusõ k  ŕ  
oĺ l pääl, `sääntsek‿katusõ oĺ liʔ Rõu; kõok‿koŕ aś s [ta] k iḱ  `riita 
Vas Pul; tah oĺ l illoś s kõõvistik, kõoʔ, [ma] pań ni t   liha `kõivo 

kõiv
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Vas; nigu kõo urban‿`naksil‿`lahki minemä (pakatama) , siss `pań ti 
urbap‿pudõlahe Vas Pul; kõo urbak‿kah ollõv r    Vas; kõiv tika-
ti ärʔ, säält j  ś k `mahla magusat Vas T; ku oĺ l kõtu halu, s ss 
`ań ti kõo `tuhka Vas T; kõivop‿putusõ ü s tõõsõga kokko, tuuĺ  
jo suuŕ  Se Pod; [ta] köü  härä sinnä siss kõivo `küĺ ge kiń niʔ Se 
Pod; kõiv `peĺ gäss jo `hämme Se; suvidsõpühist väŕ miti munnõ 
sibula`k  rigaʔ ja kõo`leh igaʔ Se; lepäst ja kõost sai hüä `vaɫgõ 
tuhk Se Kos 

k kkõ vt k iḱ 
k kõ 1. (väljendab ülivõrret) kõige ku midägi pahandust oĺ l, s ss ̀ Kaaŕli 

tehähti, t   oĺ l tiä k kõ halvõb s na Vas Pul; tulõka o om k kõ jä-
lehhep asi Se; [tapetud sea harjastevõtmisel] tulõgak‿kõrbatõh saa 
k kõ paŕ õb liha Se Kos| Vrd k gõ1, k  1 2. väga, päris, täiesti k kõ 
vanast oĺ l ambaŕ , ambarist ̀ t  di s  t eläjile Se; kua sai k kõ inne 
`viŕ ksega `otsa t  d põrmadu `lauda piteh, toolõ üteldi et sas‿saat 
k kõ inne mehele kaʔ Se Kos| Vrd k gõ1, k  1 

k kõ/sagamanõ vt k gõsagamanõ  
kõlahhama kõlahtaʔ kõlahhass kõlahti kõlksatama ku `äestedi, oĺ l 

kõlahhanuʔ, t   `kaenu, et mis ta om Vas 
kõlahhuss kõlahhusõ kõlahhust kõlksatus tarõ ussõ kõlahhuss Rõu; 

nigu mak‿kodo sai, nii pää pääle `maahha lä si, oĺ l kõlahhuss 
 nnõ Vas; oĺ l olnuk‿kõlahhuss, niik‿`küń djä `kaenuʔ, mis pilgahtu 
Vas 

`kõlbama kõlbadaʔ `kõlbass kõlbaś s sobima, kõlbama timä oĺ l 
p  ĺ alastõ, timä inäp es `kõlbak‿küllä piteh minemä Vas; t   jo  
kõlbanu‿s (ei oleks kõlvanud) ̀ kuigiʔ Vas; immev vars oĺ l, t   käve 
k gõ [surnud] märrä `valvma, `iḿ mi nigagu iks v  l kõlbaś s Vas; 
kiä s nna `kullõ õs, toolõ kõlbaś s ka t   nahatäüś  Vas Pul

`kõlbuma `kõlbudaʔ `kõlbuss `kõlbu kõlbama sań t ni sań t, kas taa inäp 
kohegik‿`kõlbuss Se Kos; [ma]`s  ki ka ań ni, miä  ks `kõɫbu Se; 
tõrõlaʔ kuk‿`kõlbuss  nnõ, ku om minkperäst tõrõldaʔ Se; rasuraik 
`kõlbu us kohegiʔ Se 

kõlguss kõlgusõ ~ `kõlksõ kõlgust loomasööda panipaik: aganik, küün 
laut, taĺ l ja kõlguss n   oĺ li k iḱ  üte katusõ all  Rõu V; huś sit‿-
 siristäsek‿kut‿ sirguʔ kõlgusõ veere all Vas Pul; mat‿tahaki õi kõl-
gussõh magahhamist Vas; ütel p  l `tahra oĺ lik‿kõlgusõʔ, tõõsõl 
p  l oĺ lil‿laudaʔ Vas Pul; poig, mint‿t  k‿kõlgussõst vaja otsast 
h  habak Vas; mul olõ õs `säń gü, magasi k gõ kõlgussõh `hainu 
pääl Se; suvõl `pań ti `kõlksõhe sajaʔ Se; la s pahasi ärʔ ni lä s 

k kkõ
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aida ala vai kõlgusõ ala Se Kos; no kutsutass sarrai, inne setä 
`aigu ku v  l m  ʔ oĺ li kotoh, oĺ l kõlguss Se 

kõlisam(m)a kõlistaʔ kõlisass kõlisi kõlisema ma olõ saanus‿`sääń tsiid 
`pauka, et pää kõlisass Vas Pul; ü skõrd külk‿kõlisi k   taa pää, ku 
ma `maahha sattõ Vas; `hällü oĺ l raa  säet, et ku la s liigahhu , 
s ss raa  nakaś s lavva kottal kõlisamma Vas 

kõlistama kõlistaʔ kõlistass kõliś t helistama, telefoneerima t   kõliś t 
Võrolõ ette ja siss `v  di timä Võrolõ [haiglasse] Rõu 

`kõlkma `kõlkuʔ kõlguss `kõlkõ  kõikuma usk kõlguss ü silde ni tõi-
sildõ, kuiss iks `hindälle paŕ õmb om Vas Pul 

kõllakanõ kõllakatsõ kõllakast kollakas oĺ l sääne kõllakanõ `pulbri, 
t   võ t `kelme ärʔ Rõu; ras v `hüübüss arp‿pääle, vesi um all kõl-
lakanõ Vas; meil oĺ liv‿`valgõ vai kõllakatsõ `valgõh‿`herneʔ Vas 

kõllakass kõllaka kõllakat kollakas [lambahänilane]  kõtu alt um sääne 
rohekass kõllakass Vas Pus

kõllanõ kõlladsõ ~ kõllatsõ kõllast kollane poolõni `taivani tuĺ l 
t   kõllanõ juga üless, `veŕ pjäss kõllanõ Rõu; nõiakõllal um 
nupu seehn kõllanõ tolm Rõu; siih kasuss niipaĺ lo võid`lille, 
et `koṕ lih k iḱ  maa om kõllanõ Vas; kardohka nahk `paĺ li arʔ, 
alt oĺ l illoś s sääne kõllanõ pruuḿ  t   kardohkass jäänüʔ Vas; 
`paisõlehel ummak‿kõlladsõh‿`häitseʔ Vas Pus; kanarikkaga sai 
ilosak‿kõllatsõl‿langaʔ Vas; ̀ lambatallõkõnõ sääne hahk um, tumõ-
daba hahaʔ joonõkõsõʔ, ja kõtu alt um sääne rohekass kõllakass, 
esäne um `rohkõp nigu kõllatsõp, imäne um rohekap Vas Pus; veri 
oĺ l nii ärm‿`mürkünüʔ, et ku [ta] ärk‿`k  li, s ss oĺ l hamõk‿k iḱ  
kõllanõ Vas; majalõ paś siss  ks kõllanõ väŕ m k gõ paŕ õmbahe Vas 
Pus; esäne [lambahänilane] um `rohkõmp nigu kõllatsõp Vas Pus

kõllatama kõllataʔ kõllatass kõlla  kollaseks muutuma, kolletama 
k iḱ  põlluk‿kõllatasõʔ, `väegak‿kuum suvi om Rõu 

kõĺ lin kõlina kõlinat kõlin `Kaimaŕ  tege t  d, ü s ravva kõĺ lin om 
 nnõ Vas Pul

kõmahhuss kõmahhusõ kõmahhust kõmatus hopõń  lei mul pää `vasta 
`müürü, `õkva kõmahhuss oĺ l Rõu V

`k ń dma `k ń diʔ k ń d `k ń dõ k ń ni kõndima, (ringi) käima, liiku-
ma `k ń di ma inäp ei jõvvaʔ, jõud om kehvä Rõu; kiŕ gese mu ku 
k nnõʔ inne, ku sa `  se tuĺ liʔ, ku es olõt‿tuld tarõhn Rõu V; seo 
`uń drik om mul k gõ all, `maatõh ja`k ń dõh Vas Pul; ma lää `vällä 
`k ń dma, vaest s ss sirahhusõn‿naaj‿jalaʔ Vas; taa naarahhass ku 
m nikõrd kaṕ i ala küünähhät, et kas kaṕ i all ka kiä k ń d Vas Pul 

`k ń dma
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`kõntsama kõndsadaʔ `kõntsass kõndsaś s vähehaaval kõndima t   ka 
iks v  l `kõntsass Vas 

k nõʔ `k nnõ k nõht jutlus [kiriku]opõtaja pidi uma `k nnõ sääl Rõu
k nõlam(m)a k nõldaʔ k nõlass k nõĺ  ~ k nõli rääkima, kõnelema ku 

ma Talinah tä i ma i, siss mak‿k nõli kah kiräk  lt Rõu V; k nõldass, 
et siihn ollõv vana matusõ paik Rõu; ma ̀ mõistlikult k nõli Rõu; t   
om taitsa kabõhhõnõ, toolõ võit k nõldaʔ Rõu; ̀ mõtlõ no mõttõgaʔ, 
mis sas‿`suugak‿k nõlat Rõu V; ku nii loḱ sit, s ss tõõnõ `ütless, 
et sinnu k nõldass `kohkiʔ Rõu V; ma või [kiriku]opõtaja jutu 
ka ark‿k nõldaʔ, mis kerikoh kuuluss Rõu V; [ta] k nõlass suurõ 
`suugaʔ, et näet mi̬i̬ś s jälp‿puŕ oh Vas Pul; k gõ vanast k nõldi t  d, 
et `ü ski laut ei olõ ilma, koh madu ei olõʔ Vas; k iḱ  k nõli, et 
`Mih li vannu `juudidõgak‿kammandass Vas Pul; ammuss no t   
tuĺ l, ku `naati k nõlama et t  l ja t  l ommaʔ jo karradsõ nüś siguʔ 
Vas Pul; m ni `haigõ k nõlass nika hiń geminenguniʔ Vas Pul; t   
oĺ l jo meil ärk‿k nõld, et kua eläss, t   lätt tõõsõ `puhtillõ Vas 
Pul; t  d `hirmu es olõʔ, et ei mõistan‿naadak‿k nõlamma Se; ei 
olõk‿kinga s nakõist inäp k nõldaʔ Se; vanarahvass k nõli, et 
kuuś  nädälit ḱ au `k  ĺ ja kodo Se; olõ õin‿nännüʔ, määness t   
kistavaŕ s, a imä k nõli Se; ü silde k nõlasõʔ, tõõsildõ `muutva arʔ 
Se; seoh kań dih  ks kuulõ õs `mõisit k nõldavat Se; nii om vana-
rahvass jo k nõlnuʔ ja t   om `õigõ kah Se 

k nõld kellegi poolt räägitu ma `ütle `ültüt ja k nõlõ k nõldut Se
kõo/kõllanõ kaselehekollane (riidevärv) [ma] võta neĺ li jako kõokõl-

last ja ü s jago elektrisinist, saa `väega illoś s rohiline Se 
`kõonõ `kõodsõ kõost kasest tehtud, kase- riha pulgaʔ oĺ lik‿`kõodsõʔ 

Rõu VR; `kõodsõ vitsaʔ oĺ liʔ, `minka aia`saibak‿kiń nip‿`p  ŕ ti Vas 
Pul; ratta rummuʔ oĺ lik‿`kõodsõʔ Vas

kõo/puu kask kõo puu tuhk, t  st sai hüä lipõ Rõu; länigu oĺ liʔ iks 
`vahtrõpuust ja kõopuust Rõu V; ratta põvvat‿te ti kõopuust Vas 
Pus 

kõṕ in kõbina kõbinat kõbin ku ti kuulõt, et kõṕ in om, är ti peläkuʔ Vas 
Pul

kõpp (korduv) kopsimisheli Mihha˛il `Petrovits lätt kerigu `uś si 
`kiń nip‿`pandma, kuuld, kerikot pite ü s käü: kõpp, kõpp, kõpp uu! 
kõpp, kõpp, kõpp uu! Se Kos

kõrahhama kõrahtaʔ kõrahhass kõrahti pisut kõrisema, krabisema va-
nast oĺ l pant n  r‿rabadu rüäk‿ko ti ja oĺ l l  d `vasta rehetarõ 
läv ve, et kas kõrahti, ku kõrahti, s ss ̀ pań ti v  l aganiid mano Vas U    

`kõntsama
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kõrahhuma kõrahhudaʔ kõrahhuss kõrahtu krõbedaks muutuma är 
oĺ lip‿päält kõrahhunuk‿kardoka `ahjo Rõu V 

kõŕ b kõŕ bi `kõŕ bi punakaspruun, kõrb s salik om vahakass vai sääne 
kõŕ b Vas Pul 

`kõrbam(m)a kõrbadaʔ~ kõrvadaʔ `kõrbass kõrbaś s ~ kõrvaś s kõr-
vetama kut‿ siga ar oĺ l tapõt, siss `naati `kõrbamma Vas; `lamba 
pääʔ ja jalak‿`kõŕ psi [ma] arʔ ja puhasti arʔ, kaabidsi `puhtass 
Vas U; olõtuuś tiga kõrvati ars‿suuŕ  karv [tapetud seal] Vas U; liha 
sai illoś s vahanõ ku [ma] ark‿`kõŕ psi Se; [tapetud sea harjastevõt-
misel] tulõgak‿kõrbatõh saa k kõ paŕ õb liha Se Kos; ahoh kõrvati 
t   [linnase] leib v  l ärʔ, siss sai t   taaŕ  `väega illoś s, sääne 
must Se Kos 

kõŕ b/vahanõ pruunikaskollane vahelik  om sääne kõŕ bvahanõ [seen] 
Vas 

`kõrbõma kõrbõdaʔ ~ kõrvõdaʔ kõrbõss kõrbema alumiini `paakõnõ 
um lausigu perägaʔ, s  ḱ  `kõrbõss `perrä Rõu V; lihal es 
olõk‿kõrvõnut `maiku joht Rõu; ilma jumala `tiidmäldäʔ ei olõss 
`hiusõ `karvgik‿kõrbõnuʔ Vas; palonõid om sääne kõrbõnuʔ, nigu 
kala küdsä ärʔ Vas  

kõrd1 kõrra `kõrda 1. ajaline korduvus; esinemissagedus Riitsillast 
`m  dä olõ ma paĺ lu `kõrdu käünüʔ Rõu; m   olõ esik‿ka palanuʔ 
ka s kõrd maanim‿`maahha Rõu; ku näet tuulisspääd, s ss `tõm-
ba väi s kolm `kõrda kura kundsa alt läbi Rõu; suvõl `s  di neĺ li 
kõrd ja viiś  kõrd Vas; olõ õi himmo `s  ki tetäkiʔ, [sa] kaet inne 
kuiss kõrd (söögikord) `m  dä saa Vas; ma iks käü kerikoh, ma 
ei olõ ütte `kõrdagi `jätnük‿käämäldäʔ Vas; ma lä si lavva keri-
kohe kah seod `kõrda Vas; ü s kõrd [ma]`saiõ `ümbre truĺ liga 
`ḱ avvuʔ, ni nakaś s sadama Vas Pus; ma olõ neid `lautu mitukõrd 
`lasknus‿säädäʔ Vas; ku maʔ lehmäle `hainu es o siʔ, meheimä ka 
mõtsast `t  ma es lääʔ, timä es lääk‿kõrd ka (kordagi) `t  ma õs 
Vas T; ku aho   st `vatska te ti, siss `nõś si timä kolm `kõrda üless 
Se; kolm kõrd `luidsaga võõdõti `ku jat Se 2. kordamööda täidetav 
kohustus, järjekord Preeksa lastõ kõrd oĺ l minnäʔ Vas 3. ring, tiir; 
rida, rivi meil oĺ lik‿katõkõrra (kahekordsed, topelt)`aknaʔ Rõu; 
nelält kõrralt oĺ l siih `laudu ja k iḱ  `s  ke ja `j  kõ täüś   (ma-
tustest) Vas; kolmõkõrra isiti lang kokko Vas Pus; suuŕ  `ruublitüḱ ü 
kõrd, n   ommakik‿kaaladsõʔ Se; rü vil ilostust oĺ l t   pudsu all ja 
pääle pudsu oĺ l sääne haĺ ass `ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se 
Kos; sanga omma esiʔ, kel om [kaelas] ka s `kõrda, kel kolm `kõr-

kõrd1 
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da `ruublitüḱ ük‿k iḱ  küleh Se; `rõivap‿`pań ti `püüki, `pań ti kõrd 
`rõivit, siss `pań ti jäl tuhk Se; säidse tüḱ kü [usse] oĺ l mättä pääl 
kõrrah  (hunnikus, reas) k iḱ , [ma] lahi `päähhä nii kui otsah Se 
4. komme `taĺ sipühi hummogu oĺ l sääne kõrd: hummogult `tuĺ ti 
jok‿kell ka s ülest Se 5. korrus üless om söögi lavvaki `pantu, et 
noid `kiäki ei putu tõõsõ kõrra päält Vas 6. (nõuetekohane) sei-
sund, elukorraldus Almal oĺ l `vaenõ kõrd (elujärg) Vas Pul; olõ õi 
inäp `kõrda õit‿`tolku Se

kõrd2 veidi `Helduŕ , sa olõk‿kõrd `aigu mõtsahn kaŕ a man Rõu; ku kusi 
kõrd `aigu hapanu, s ss `v  di kusõpo t `tuuldõ, Rõu V; noʔ oldass 
t  h, tetäss kõrd `aigu Se| Vrd kõrra

`kõrda 1. töökorda istun‿nika tarõh ku `autu `kõrda saa Vas 2. toime 
(tulema) noʔ v  l poisin‿naariʔ et vana Hummaĺ  saa as villatsiidõ 
`ṕ uksõgak‿`kõrda Vas

`kõrdama kõrradaʔ `kõrdass kõrraś s kordama mitu kõrd ma ütte s nna 
`kõrda Rõu V 

`kõrda/pite ~ `kõrda/piteh ~ `kõrda/piten korralikult, korrapärast 
aost `aigo iks nii `liuhka ülesspoolõ, `pań ti `kõrdapiten rüä vihk 
Rõu;  t   veli oĺ l `väega ń ardsanõ, no om ilosahe `kõrdapiteh `rõi-
vil Vas Pul; `mõś ti teräk‿k   `kõrdapite ärä Vas; `lamba jalap‿pidi 
iks `kõrdapite kiń nip‿`pandma [niitmisel] Vas; ü sindä es saanuki 
nik‿kohheɫ leib, a katõgese [me] kaś ti iks `kõrdapiteh arʔ Se Kos; 
`kõrdapiteh pidi iks ahi `kütmä Se Kos 

kõrd/mago mäletsejate mao osa: kiidekas kõrdmago um preś s, t   
preś s sita kuivass Rõu V;  neĺ li mako um lehmäl: vasigõ piimäma-
go, suuŕ  mago, lipõmago ja kõrdmago Rõu V 

`kõrdnõ `kõrdsõ `kõrdsõt kordne `rõivalang oĺ l üte `kõrdnõ Rõu
kõŕdsi/mi̬i̬śs kõrtsmik kõŕ dsimehe poig t   oĺ l kah t  d `haĺ li `sõitnuʔ 

Vas Pus   
kõŕ gistama kõŕ gistaʔ kõŕ gistass kõŕ giś t uhkustama, kõrgilt käituma 

mis kurõl viga kõŕ gistaʔ, ku `hernen‿ n na all Rõu V 
kõrik kõrigõ kõrikõt sõba näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost ̀ seĺ gist, 

voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos 
kõrisam(m)a kõristaʔ kõrisass kõrisi kõrisema  puuʔ ommam‿m nikõrd 

nigu kõrisass inne, nii ummak‿karsatõduʔ [hommikul] Vas
kõrk kõrgu `kõrku krõmpsluu, kõhr jalg oĺ l jakust `vällä lännüʔ, a 

kõrguk‿k iḱ  vahelõ kasunu joʔ Vas Pus 
kõŕ k kõŕ gi `kõŕ ki ülbelt uhke tä om kõŕ k kah, kõŕ gist suust (soost) joba 

Vas Pul 

kõrd2 
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`kõrksa ̀ kõrksa ̀ kõrksat krõmpsuv sisemäne p  ĺ  maol om sääne paks 
ja `kõrksa Vas; üldäss, et pahru lihagi `räḱ svät, ollõv `kõrksa Vas 

kõrk/si̬i̬ń  rädiriisikas kõrkseeneʔ, noid `s  di `t  rõlt, n   om-
mav‿`valgõʔ, noid `s  di ä ikegaʔ Vas T

`kõŕ kuss `kõŕ kusõ `kõŕ kust ülbus, kõrkus täl hüä naaś õkõnõ kah, t  l 
olõ õim‿midä `uhkust eik‿`kõŕ kust Vas 

kõrra veidi, pisut; korraks kõrra ao peräst [ma] kae, et `tialasõ umma 
aia`saiba otsahn Rõu V; kuk‿kõrra  surmaś s, s ss `süäme alt `õk-
vat‿ tõrahti Rõu H; kõrra ao peräst ̀ naati ̀ täń ni et maja palass Vas 
U| Vrd kõrd2

kõrragaʔ 1. ühe korraga; samaaegselt s ss `keeti iks niipaĺ lo `r  ga 
kõrraga `vaĺ miss, et jakku katõss kolmõss pääväss peesütäʔ Rõu; 
säidse hoonõht `paĺ li kõrraga arʔ Vas Pul; kae kos om tüḱ k, k iḱ  
naaś õʔ ni latsõ ku mehek‿kõrraga `sanna Se V; t   m  ś s võ t 
suurõ `luidsatävve `ŕ oona ja pań d kõrraga `suuhtõ Se 2. kohe 
edimäne la s `sündü ja `k  li ka kõrragaʔ Vas; latsõkõisi es 
saak‿`kiäkip‿`pästmä, n  ʔ uppuk‿kõrragaʔ Vas Pul; kab ĺ  oĺ l pinil 
kõrragak‿`ka ski jürähhütet Vas Pul; nigu mehega tuĺ l viha, ni kõr-
raga lahutamma Vas Pul; ku iks imä vai esä kohe käś k, kõrraga oĺ l 
mint Se; ku põd ŕ  l   ärʔ, põd ŕ  l   kõrraga su surmast Se; muni 
kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (istekoha bussis) Se Kos

kõrrah ~ kõrran korras ma joht kodu peräst pääd ei murraʔ, mul om 
t   kõrran Rõu; k iḱ  t  p‿pidi olõma kõrrah Vas; ü s maś sinaklõṕ s 
oĺ l, `t  gi oɫõ õs inäp määne kõrrah maś sin Vas 

kõrrakõnõ dem < kõrd1| veidi, natuke oĺ l kõrrakõnõ `aigu, nii kikass 
kirähti Rõu V 

kõrrakõsõ  pisut  ń nisteḱ ij saiś  kõrrakõsõ `aigu Vas 
kõrralik kõrraligu kõrralikku korralik k iḱ  muŕ riʔ iks m  p‿poolõ [töö-

le], et m  p‿p  l `maś ti kõrralik palk Vas Pus; t   oĺ l kõrralik poiś s 
Vas Pul| Vrd kõrraline 

kõrralikult korralikult söödäh‿hobõst kõrralikult Rõu
kõrraline kõrralitse kõrralist  ~ kõrralinõ kõrralitsõ kõrralist 1. korra-

lik, nõuetekohane tiä no m ni näküś s m  ś s olõ õiʔ, a timä om kõrra-
line Vas; ei olõk‿kõrralist piĺ lim  st Vas Pul; tõõnõ tege ̀ väikust kah 
hüä söögi, a tõõnõ ś aal man tosi ja posi, s  ḱ  saak‿ka eik‿kõrraline 
Vas Pul; oĺ l külp‿puhaś s inemine jak‿kõrraline Vas Pul; näiol um 
kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺ gist, voonaviɫɫost ilosist  (rhvl) 
Se Kos; ku om iks kodo kõrraline, om hüä m  ĺ  k igil kodot‿tullaʔ 
Se| Vrd kõrralik 2. kordne, realine kaar om paksu koorõ seeh, 

kõrraline
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`mitmakõrralinõ lipõĺ  om pääl Vas; mul ommak‿kolmõkõrralitsõ 
 saposkaʔ Se; apaŕ  oĺ l kolmõ kõrraline Se

kõrran vt kõrrah 
kõrra/peräst korralikult `täämbä `  se magasi mak‿ka kõrraperäst 

Vas -pitäi -pidäjä -pidäjät korralik, korraarmastaja imä oĺ l meil 
`väega kõrrapitäi Vas -päält kohe kõrrapäält lei `piḱ ne `maahha 
Vas; ku suuŕ  `kärbläne situss, kõrrapäält kalol vaglap‿pääl Se Pod 

kõrrast kordamööda; järjestikku [aia] `saiba oĺ lik‿k iḱ  kõrrast täüś  
noid länikit Rõu; kadajit `raoti mahaʔ,`õkva kõrrast `paksu nigu 
ladam Rõu; n  p‿pandasõk‿kõrrast rinna `viisi n  k‿kütüseʔ Vas; 
tsuvvalõ ̀ tsäŕkmeʔ nõglaga tsusitass,`ümbret‿`ts  ri ka tsäŕgitäss 
mulgukõsõ kõrrast täüś  Se Kov; tõõsõk‿kaŕ usõ oĺ lik‿kaŕ ah kõr-
rast, päivilde Se; siss oĺ l pääkaŕ uss ja kolk‿kaŕ usõ abilist, n  ʔ 
oĺ lit‿talla pite, kõrrast kävek‿kaŕ ah Se Kos; pilluti lina (lina-
peod)  maha kõrrast,`võeti `köütest vallalõ ja siputõdi nii laḱ ka 
kaari `m  du Se 

kõrro 1. korrast, kordamisi inne jüri`päivä `ḱ auti jo kõrro kaŕ ah inne 
`vaɫgõt Se; pääkaŕ ussõllõ `maś ti paɫk ja käve kõrru `s  mä [talu-
des] Se 2. (kordamööda) vastastikku poisik‿kõrro `kaŕ ksiʔ, vastat-
side ü s tõõsõlõ Se; kirmassih te ti sääne suuŕ  p  r, sinnäs‿`sisse 
kõrro karati Se; vanast `ḱ auti kõrro kulä·ń jähe Se 

kõrrutama vt kõrutama
kõrrõ kõrrõ kõrõhhõt 1. habras, rabe `saarnõss oĺ l kõrrõ puu Vas Pus 

2. krõbe leevä kandsu ots oĺ l kõrrõ, t   oĺ l v  l kõrõhhõp s ss, ku 
läsäk‿ka küleh oĺ liʔ Vas Pus

kõrrõkõnõ dem < kõŕs latsõl peenükesek‿käevarrõʔ nigu olõkõrrõ-
kõsõʔ Vas

kõrrõtuss kõrrõtusõ kõrrõtust kirme iä kõrrõtuss om `ohkõnõ Vas Pul 
kõŕ s kõrrõ kõrt kõrs m nõl kõrrõl oĺ l `p  rüss otsah, m nõl olõ õs 

Vas; m  ʔ ei saaʔ ilm jumalaldaʔ üle olõ kõrrõ minnäʔ Se; nip‿paĺ lo 
[ma] `heitö, et jäi palavahe tõppõ, `hiusõ kõrt (karva) jää es pää 
pääle Se Pod; hõbõhhõnõ keṕ p, kullanõ nupp? - rüä kõŕs Se 

kõŕ si kõrte kaupa t   õs ma hako, n  l‿`lätväk‿kõŕ si ähenälläp‿-
palama Rõu V 

kõŕ ts kõŕ dsi ̀ kõŕ tsi kõrts inne suurt ̀ kõŕtsi käänüss sinnät‿t   Rõu;`Pakla 
kõŕ ts ka oĺ l Vas; ü skõrd Petserist tulnuʔ [mehed] ja lännük‿`kõŕ tsi 
`j  ma Vas Pus; k iḱ  lätt lõõrist `alla ni tsoorist `vällä kõŕ dsi nul-
ga pääle kustaʔ Vas Pul; latsõv‿vaheʔ `aknõst ja lauliʔ: kõŕdsiliń gi 
liigutajaʔ, kõŕdsipiń gi peesütäjäʔ (rhvl) Vas Pul; Riiast `t  di viin 
`p  tõ ni `kõrtsõ, kohe vaia oĺ l Vas 

kõrran
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kõrrutama kõrrutaʔ  ~ kõrutama kõrutaʔ kõrutass kõru   topelt-
õmblusega õmblema hüä poolõ päält kõrutadass, pahepoolõ pää-
le pandass paik Vas Pul; paiga [ma] panõ pahe poolõ pääle, siss 
hüä (parema) poolõ päält kõrruda Vas Pul; kõrutõt ummõluss ei 
`argnõʔ Vas 

kõrv kõrva `kõrva 1. kehaosa: kõrv ü s liina `poiskõnõ kurivaim 
peś s minnu `kõrvu pite, s ss jäik‿kõrvav‿vigatsõss Rõu R; perä-
otsahn  jäik‿kõrvak‿kiń niʔ, inäp [ma] es kuulõʔ Rõu R; pini liigu   
iks noid `kõrvu üless ja `alla, täl oĺ lik‿kiḱ ki kõrvaʔ Rõu V;  siga 
haḿ ps niguk‿kõrvar‿rapusõ pään Rõu; ku hüä kõrv ̀ piĺ li l  , s ss 
kuulõt hüvvä juttu Vas; mul `tütrelatsõt‿tulõva hilläkeiste mano, 
`kõrva `ütleseʔ: mat‿taha `leibä Vas R; kõrvuh hunna mul k gõ, 
mul kõrvak‿k   `laulvaʔ Vas Pul; kõrvaʔ hunahhasõʔ Vas; taal 
ommav‿`väega hellek‿kõrvaʔ Vas; ma inäp eik‿kuulõ kõrvust Vas 
Pul; t   vana naań õ oĺ l sääne toĺ adsõkõnõ, es kuulõ kõrvust Vas 
Pul; lasõl‿läbi `kõrvu, ku tõõnõ vannuss Vas; koh jalap‿põĺ vini 
`muagaʔ, sääl suu kõrvuni `väegaʔ Vas Pus;`hiusõkõsõ jo hiiŕoʔ 
ommaʔ, kõrvajuurõk‿kulõhhunuʔ Se 2. eseme osa: sang, käepide 
suuŕ  savi po t oĺ l katõ kõrvaga v  l Rõu; `t  ŕ jal oĺ lik‿kõrvaʔ, 
kõrvust `aeti puu läbi, s ss `t  ga [me] võt´is‿`säĺ gä Vas Pul; 
kiṕ p oĺ l üte kõrvagaʔ Vas; mia `kõrvuga oĺ l, oĺ l `kõrvugak‿küpäŕ  
Vas; kiĺ oga all oĺ l suuŕ  puinõ luhań  nigu `tõrdo, jalaʔ all, `kõrvu 
olõ õs küleh Se

kõrvadaʔ vt `kõrbam(m)a 
kõrvakõnõ dem < kõrv Luḱ sikõsõl (koeral) hannakõnõ ribah ja kõr-

vakõsõ ribah Vas Pul 
kõrval juures, lähedal; kõrval, ääres aida kõrval oĺ l `kambrõ Rõu; 

`Rautsipaʔ om Vana-Kasaritsa kõrval Rõu; Eevaĺ t saiś  sainveereh, 
pruu  kõrval Vas; ku imä kedräś s, la s `istõ kõrval ja lugi `väŕ ssi 
Vas R; Varõstõ külä om perämäne Eesti külä, kõrval om Kurõkülä 
Vas Pul; m  ś s lä s hinnäst uputamma, ni ka s m  st kõrval mui-
dogu rututanu, ülnü et ruttu ja ruttu Vas; ku sina haigutõllõt, s ss 
t  , kes kõrval istuss, t  l ka tulõ ruttu haik Se; aidah viläsalvõ 
kõrval te ti `mõŕsa `vaĺ mist Se Kos; m   oĺ li otsanik‿koolimaja 
kõrval Se; `mõŕ sal oĺ l `loohkap kumardaʔ [pulmas], ku riś tämm 
ka kõrval Se

kõrvaldam(m)a kõrvaldaʔ kõrvaldass kõrvaĺ d  kõrvaldama ni mäk‿kõr-
valdit‿t  d `kraami säält paĺ lo arʔ, n  k‿külä inemiseʔ Se Kos  

kõrvaldam(m)a
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kõrvaldõ eest ära, kõrvale `k  ĺ ja `rõivaʔ viiäset‿tarõst `vällä ja 
pandasõk‿kohegik‿kõrvaldõ (kõrvalisse)`paika Rõu V  

kõrval/hoonõh kõrvalehitis, -hoone viiś  kõrvalhoonõht ja ka s rehe-
tarrõ k iḱ  `paĺ li tuhass Vas Pul

kõrvaline kõrvalitse kõrvalist pulma mittekutsutud te ti olt (õlut), te ti 
`viina, te ti k iḱ  auväräʔ, oĺ l kõrvalitse `rahval ka midä kaiaʔ Se 
Kos

kõrvalt lähedalt; kõrvalt`kitsõ takast `nüsväʔ, nüssä äik‿kõrvalt Vas 
Pul;`kualõ poolõ vaś k pää kääń d, nii jälp‿pini nipsaś s kõrvalt Vas; 
meil oĺ lip‿poisiʔ ilma `ahnõʔ, meil oś tik‿kõrvalt maad Se; kõrvalt 
andass süänd, tsü sütädäss takast Se Kos 

kõrvalõ 1. juurde, lähedale; kõrvale map‿pań ni haina rua kõrvalõ 
palidu, tei nigu mehe mano, siss es varastadah‿`hainu Rõu V; 
rehe`h  nõ kõrvalõ `kaartõ ala te ti küle `kambrõʔ Vas Pul; veli 
oĺ l visanu paiu puhma kõrvalõ piḱ äle Vas; oĺ l kergokõnõ `väi-
kokõnõ ja [ma] lä si imä kõrvalõ, ku väŕsi ärl‿loi, siss `ań ti `lei-
bä Vas R 2. eemale, eest ära imäʔ iks tougatasõs‿s ss kõrvalõ, ku 
miń ni `maia tulõ Vas; ku tapõti midä, s ss poig iks piĺ l liha`ń artsa 
kõrvalõ Vas Pul; ku jo `kaeti et linap‿`pehme ommaʔ [linaleos], siss 
`aeti kivik‿kõrvalõ arp‿perve pääle Vas U; ma `kiṕ si kõrvalõ, et las 
inne and toolõ tõõsõlõ naaś õlõ jummaĺ ̀armu Se; t  d `pestüt `vih-
ku [ma] rapahhuti ka v  l, teŕ ri inäp tulõ õs, siss `viś ksi kõrvalõ Se 

kõrvitsi kõrvuti Kabunaʔ ommat‿Tolga küläga pia kõrvitsi Rõu 
`kõrvuisi ~ `kõrvusi kõrvuti `saimis‿s ss lavva kerikohe `kõrvuisi Rõu 

V; ka s hobõst köüdetäss `kõrvusi, kolmass köüdetäss `handa Rõu; 
Liisaga pań nimi voḱ iʔ `kõrvuisi Vas; ka s `kaivo om `kõrvusi Vas; 
hobõsõ oĺ lik‿`kõrvusi, `pań ti ohil iagak‿kiń niʔ Se

kõrvuline kõrvulitse kõrvulist 1. leivakõrvane `ań ti latsõlõ ka piira-
gu pala kätte, olõ õs vaia kõrvulist ei midägiʔ Se 2. pruuttüdruk 
`määntse vanigõ pääh, `määntse `ehtek‿kaalah oĺ li vanast kõrvu-
litsil, üteh poolõh `mõŕ sal  [neid] ka s, tõõsõh poolõh ka s Se Kos

`kõrvusi vt `kõrvuisi
kõrvutsikku kõrvuti pruu  ja peigm  ś s saisik‿kõrvutsikku Rõu 
kõrvõdaʔ vt `kõrbõma
kõrvõtam(m)a kõrvõtaʔ kõrvõtass kõrvõt́ kõrvetama kibisäś s pää tast 

lagipääst nigu nõgõsõga os kõrvõtõt Rõu V
kõrõhhum(m)a kõrõhhudaʔ kõrõhhuss kõrõhtu  krõbedaks küp sema 

ma unõhti kardoka `ahjo, ar oĺ lip‿päält kõrõhhunuʔ Rõu V; kar-
doka kooriti ärʔ, s ss `pań ti `ahjo kõrõhhumma ravvadsõ `paagaʔ 

kõrvaldõ
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Se; kardoka `pań ti `ahjo kõrõhhumma, latsõs‿seiʔ nigu peeriskelli 
inne Se

kõrõ/luu: rebäne k   lauĺ : kõrõluu, karõluu, kari s   `kaldõh, 
esim‿mäń gi mäe pääl Se Kos  

kõsahtama kõsahtaʔ kõsahtass kõsah  korraks kõhisema vanast oĺ l 
pant n  r‿rabadu rüäk‿ko ti ja l  d `vasta rehetarõ lävve, ku kõ-
sahti, siss oĺ l parass, siss oĺ l hüä jahvataʔ Rõu 

kõsisama kõsistaʔ kõsisass kõsisi kõhisema, kõsisema rahvass 
naariʔ nigu kõsisi Rõu; ku [ma] `hiń ksi, s ss  t   härmäne tano 
muguk‿kõsisi inne Vas; keväjäne iä kõsisass  nnõ Se 

kõssahhama kõssahtaʔ kõssahhass kõssahti äkki kõssama languʔ kõs-
sahhagi es Se 

`kõssama kõssadaʔ `kõssass kõssaś s lausuma; reageerima ma es `kõssa 
mitte ü s s na Rõu V; mak‿käsi mitu kõrd, et t  t‿tuli paa ala, es 
`kõssagiʔ Rõu V 

kõś sin kõsina kõsinat kõhin, kõsin üleväh `oĺ gi seeh oĺ l ü s kõś sin Vas 
Pul; piĺ lir   kõś sin um Vas

k ś sitam(m)a k ś sitaʔ k ś sitass k ś si  kõssitama ma aia pääle kopudi 
keṕ iga ja k ś sidi noid kannu Vas Pul 

kõssutama kõssutaʔ kõssutass kõssu  töötamisel aega viitma kiä kavva 
kõssutass, t   `ilda lõpõtass Rõu H

kõsukõnõ kõsukõsõ kõsukõist kõluke; kehvake kaar oĺ l nigu iǵ ävene 
kõsukõnõ Vas Pul; kõhn `tü rik oĺ l ku kõsukõnõ, tiid, mis hädä täl 
oĺ l Vas Pul

kõtaŕ  kõdara kõdarat kodar ratta kõdara oĺ lit‿taḿ midsõʔ Vas; saar-
nõss oĺ l kõrrõ puu, `saarnõst te ti ratta kõdaraʔ Vas Pus

kõtt kõtu kõttu kõht ku latsõl sääl kõtu otsahn korah , s ss nakaś s 
`r  ḱ mä Rõu; tühä kõtuga läät üle aia arʔ, `rõivaldas‿saa aim‿-
min näʔ Rõu; õdagunõ s  ḱ  kasvatass kõttu Rõu H; ku `põŕ sil 
kõtuh‿`haigõʔ, s ss andass t  d [vasika] piimämako rõõsa piimägaʔ 
Rõu V; ku [ma] hõõrahhuta kõttu  nnõ, siss saa jält‿`tervess Rõu; 
ku kuu`rõivaʔ `saisma jääseʔ, s ss um kõtu ots`väegap‿`paistõt 
ja vallu tekev Rõu; ega‿ss kõtul m  lt olõ õiʔ (liigsöömisest) Vas 
Pul; kõtt halutass ni pää ka om halluś s Vas Pul; ma olõ kõtust 
nii  kiń nik‿ku ummõld Vas Pul; mul oĺ l kõtt vallalõ, j  ś k läbi Vas 
T; `kiisla om üle aia karada  nnõ, pia om kõtust `kaonuʔ Vas U; 
[soldatid] jalagap‿peś sik‿kõttu piteh t  d naist Vas Pul; ma olõ tah 
järvekeseh olnuk‿kõtunis‿siseh Vas Pul; kõtt nakass `hambidõ pää-
le nurisama (kõht on  tühi) Vas; taa söögitegemine om kõtuasõl Se; 

kõtt
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inemine om kuri ku kõtt om tühi, pini om kuri ku kõtt om täüś  Se 
Kos; `põrsa oĺ liv‿v  l kõtu seeh ja  susi kakaś s iḿ misel kõtu puruss 
Se Kov; muɫɫõgi [ta] näüdäś s, kui om lõigat kõtt ni võõdõti latsõ-
loomakõnõ `vällä Se; küüdse`väŕmmisest saa õik‿kõtutäüt Se Kos 

kõtu/`haiguss kõhuhaigus t   iń nine aŕ st üteĺ , et kõtu`haiguss om van-
nuinemiste viimäne tõbi Vas Pul; pedäjä kasup‿pandasõp‿pudõlahe, 
viin pääle, t   ollõv kõtu`haigusõ `vasta hüä Vas Pul -halu kõ-
huvalu ku oĺ l kõtu halu, s ss `ań ti kõo `tuhka Vas T -halukõnõ 
dem < kõtuhalu kõtu halukõnõ tuĺ l ni imä lä s puhma `taadõ 
Se Kos -hädä kõhuhaigus, kõhulahtisus ku kõtuhädä, siss r  sk 
piim üldä ei ollõv hüä Vas; taa kõtuhädä, taad `kaibasõk‿k iḱ  
vanaʔ inemiseʔ Vas Pul; üldäss, et `prantsuss om hull hädä, a seo 
kõtuhädä om vi̬i̬l hullõmb hädä Vas 

kõtulõ kõhuli tsõdsõ laś k `järve liiva pääle kõtulõ, sääl     `surma 
Vas Pul

kõtu/`tiihvuss -`tiihvusõ -`tiihvust kõhutüüfus imäl oĺ l kõtu `tiihvuss 
Rõu V -tõbi kõhuhaigus; düsenteeria siss tuĺ l t   kõtutõbi, siss 
`k  li säidse inemist üte kõrragaʔ Vas Pul; taa kõtutõbi võ t k   
läbi, nigu m ni nakahhusstõbi Vas; mut‿tädi `k  li ka kõtutõppõ 
Vas;  r  sk piim üldä ei ollõv hüä, ku kõtutõbi om Vas

kõtutõllõma kõtutõllaʔ kõtutõllõss kõtutõlli kõhuli lamama, kõhu tama 
kaen‿niän‿näiʔ ärʔ, et t   susi kõtutõlli sääl ligi`lähkün puhma all 
Rõu 

kõtu/täüdeʔ-`täüte -täüdet söök, kõhutäide egav‿viinast no kõtutäüdet 
olõ õiʔ Vas Pul

kõva kõva kõvva 1. koostiselt tihe, tahke pahuss um pehmeʔ, 
`k  ĺ jaluu um kõva Rõu; kup‿paĺ lo valat, s ss maa `tahmuss 
arʔ, ku ark‿kuiuss, om kõva nigup‿pae Rõu V; t  rada om kõva, 
taa om art‿`tallunuʔ Vas Pul; kõva kivi ka lüvväss puruss Vas Pul; 
`kruuś li oĺ l nigu võid inne kõva Vas; vanast oĺ l sõir kõva, paĺ ass 
kohopiim oĺ l, soolaterä ka sehen Se; t   `kuuvna oĺ l kõva aɫt 
Se; meil om kõva maa, kõva `kaibaʔ  Se Kos 2. jäik, paindumatu 
kuḿ bi no sat‿taad seere `maŕ ja mul, kuiss tä ni kõva om Vas Pul 3. 
vastupidav; tugev, korras ma olõ kõva inemine hä i poolõst Vas; 
mul oĺ lir‿rinnak‿kõvaʔ, ma olõ es köhhij inemine es Vas Pul; kual 
pää oĺ l kõvõp, t   kań d `savvu Se; kadajaviisoʔ ommak‿kõvaʔ, 
kõvõmbak‿ku paiudsõʔ Se P; kań õbi kablaʔ oĺ lik‿kõvaʔ Se; kaś s 
om kõva (visa) tappaʔ Se 4. kange, tugevatoimeline t   õlluʔ oĺ l 
nipaĺ lo kõva, et inemisek‿kävek‿käṕ ikullaj‿joʔ Rõu V; seebikivi om 

kõtu/`haiguss 
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jo kõva, kas siss sisekund jäi `t  gap‿palamallaʔ Vas Pul; as‿seo 
üleannõt ań d `väega kõvvu `r  hhi ja taṕ p ark‿kah Vas Pul; hüä 
kõva viina teḱ k ku piiretüse Se; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿k iḱ  val-
lalõ, nätäĺ  `aigu kõvak‿külmäʔ, siss `küĺ mit‿ toroʔ arʔ Se Kos 5. 
terve, mitte katkine mul ommap‿põrmadu`rõivakõsõk‿kõiḱ  kõvaʔ 
ja ilosaʔ, olõ õik‿kulõhhunuʔ Vas Pul; map‿panõ iks kõvas‿sukaʔ 
`jaɫga Vas 6. füüsiliselt tugev, tubli ma oĺ li kõva t  m  ś s ku ma 
oĺ li joonõh Rõu R; `Mih li oĺ l `väega kõva, `Mih lit jovvurattass 
kutsutigiʔ Vas; oĺ l küll iks vanast `sääń tsit `väegak‿kõvvu inemiisi 
Vas; kahr om kõva, a uĺ l Vas Pul 7. vali `paukna oĺ l hirmuss kõva 
Rõu

kõvastõ 1. vastupidavalt, kindlalt ü s noorik oĺ l nõrgahhanuʔ lavva 
`taadõ arʔ, nik‿kõvastõ oĺ l linik`paogap‿ `päähhä p  rt Vas; [kuse]
po t mähiti kõvastõ kiń niʔ, k gõpäält rõivass, s ss nahadsõ laadiʔ, 
s ss viĺ ditüḱ üʔ Vas; maś sinaga ummõldu `iń dsü eik‿kohegiʔ, t   
om kõvastõ Vas Pul  2. jõuliselt, tugevasti sap‿ pidi t  d nüś sikut 
nii kõvastõ `nuhklõma, et ta oĺ l `vaɫgõ ja midägi `lõhna es olõʔ 
Rõu; `väikene tsaeravvakõnõ, `t  ga `tsaeti sisemäne ras v arʔ nii 
kõvastõ, et ta oĺ l peenükene Vas Pus; paŕ giga saa ain‿nik‿kõvastõ 
põkadaʔ, katõgese saa põkadaʔ, s ss lätt häll kõvastõ Se; v  pago om 
ku vesi käüse kõvastõ, aja `mullõ üless Se V; mul `väega neok‿käeʔ 
ja olaʔ ̀ haltasõʔ kõvastõ Se Kos 3. valjusti; suure häälega [ta] täni  
kõvastõ inne hiń geminengut Vas Pul; `piḱ ne `väegak‿kõvastõ käve 
Se Kos; no nik‿kõvastõ olõ õip‿`piḱ ne kolahhutnuk‿ku nüüd Se 4. 
kiiresti ü s `soldań n j  ś k, `väega kõvastõ j  ś k Vas; hopõń  lä s 
kõvastõ   h minemä, ̀ poiskõnõ jovva as kiń nip‿pitäʔ Se 5. jõukalt ku 
sedä sõta es tulnuʔ, s ss siin elänü inemise `väegak‿kõvastõ Vas T 
6. väga (palju) kardoka maa um jo sitaline, sinnä um kõvastõ sitta 
pant Rõu V; tiä oĺ l kõvastõ `haigõ, täni  suurõ halugaʔ Vas 

`kõvva 1. kiiresti t   hopõń  s ss `kõvva j  ś k, kaet‿tu meheräbäk ta-
kahn  sipõĺ  Rõu; hobõnõ `kõvva sõi  Vas Pul 2. tugevasti, rohkesti 
nakaś s sadama `kõvva, sattõ ka s `päivä Rõu; timahavva oĺ l kaɫɫa 
`väega `kõvva Se V

kõvvõŕ  kõvõra kõvõrat 1. kõver; viltune veś sim um kõvvõŕ  nigu luits 
Rõu; ku sai kuhi kõvvõŕ, no t   kuhi lä s `ümbreʔ Vas;  jaɫg om 
kõvvõŕ  Vas; `kunguss om esim‿`m  du kõvvõŕ  vaǵ a, mis oĺ l `sai-
na l  d Vas; reeme kisk k iḱ  sõrmõk‿kõvõrass Vas; täl oĺ l koolih 
`kävvüh jok‿kaal kõvvõŕ  Vas Pul; mul oĺ l paĺ lo `kosilaisi, kõvõrit 
ja `õkvu Vas T;`kaaldanõ oĺ l olõmah, a kõvõra `puugaʔ, t   tä-

kõvvõŕ  
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hendäss, et lõigati üte poolõgaʔ Se; vanna `m  du kõvõra `puuga 
`hammõʔ Se; kõvõra jalaga  sura laś k iks p  ĺ tõist p  ĺ tõist takast 
`perrä (lonkajast) Se; `ts  ri iks `ts  ri, `p  rä, `p  rä! `ts  ri iks 
sõkõʔ ja `p  rä pümmeʔ, `ts  ri iks kõvõra jalagaʔ (ringmängu-
laul) Se Kos 2. kõõrdi vaatav silmäʔ ommak‿kõvõraʔ Vas 

kõvõmbahe 1. valjemini ku ma ̀ ü li Kudilõ kõvõmbahe, s ss laś k n na 
`norgu Rõu V 2. kõvemini, rohkem ü s jalg jo havvah, tõõnõ havva 
veere pääl, pisu kõvõmbahe likahhat, nii satatki `sisse Vas Pus

kõvõmbakõnõ komp dem < kõva t   kardok, mia kõvõmbakõnõ oĺ l, 
t   `pań ti `s  mness Rõu V 

kõvõrahe kõõrdi [ta] kaess kõvõrahe Se 
kõvõrakõnõ dem < kõvvõŕ kõvõrakõnõ sedä`m  du ravvanõ nõg ĺ  

oĺ l Se 
kõvõrdama kõvõrdaʔ kõvõrdass kõvõŕ d kõverdi minema mis sat‿tast 

kõvõrdat, käüt‿t  d pite Rõu 
kõvõrihe kõverdi mis sak‿kõvõrihe lähät Rõu
k  1 1. pidevalt, alati, ikka tiä minno k       ja ku s Vas; suvõl `naata 

es eläjiid ̀ lauta ajamagiʔ, k   oĺ lit‿tahra pääl Vas; siih truuba pääl 
k   tütäŕ  hapatass `piimä Vas Pul; timä k   `tahtsõ tõõsõ käest, a 
tõõsõlõ ilmah es annaʔ Vas; sügüse siss `v  di k   p  ĺ  lammast 
puhadeĺ nähe Se Kos| Vrd k gõ1 2. kogu, terve ma otsõ `täämbä 
k   köögi läbi Vas; s ss lehm tuĺ l kuumagak‿kodo, `k  ĺ gi suust vä-
läh, nii lõõtsu , tõmmaś s k   kihägaʔ Se Kos  3. koos, ühes kab ĺ  
oĺ l `ka ski jüret, k   kablaga veiʔ soe ärʔ Vas Pul; [kiriku]opõtaja 
tuĺ l k   naaś õgaʔ Vas Pul 4. täiesti, täielikult ü skõrd külk‿kõlisi 
k   taa pää, ku ma `maahha sattõ Vas; kut‿`taĺ sipühi `keś kmätse 
pühi [sa] makadõ, s ss makat `aaś taga  nnõ k   arʔ Se Kos| Vrd 
k gõ1 5. (väljendab ülivõrret) kõige m  k‿külä um k   suurõmb, 
neĺ litõi·ś skümme elänikku seehn Rõu V; k  ĺ  lopatass k gõ, k   
suurõb `halvuss tulõ keelest Vas; siug om iks k   halvõmb, ta om 
iks k gõ kuŕ õmb l  m Vas Pul| Vrd k gõ1, k kõ 6. väga, päris päiv 
om k   `korgõh ku [ma] magama lää Vas

k  2  vt k iḱ  
kõõluss kõõlusõ kõõlust villavatkumisvahend: semmipuu keel kõõ-

luss te ti `lamba soolikust  Rõu V; `lamba sooligu vooliti `häs-
tep‿`p  nüss, keerutõdi `k  rdu, te ti kõõluss `villu vakkuʔ Rõu V; ku 
kõõlusõ pääle `l  di, s ss villak‿`kaŕ ksi üless Rõu V 

k  rd/silm kõõrdsilmne olend k  rdsiĺ m kaess `k  rdu Vas 
`k  rdu kõõrdi taa kaess `k  rdu, `siĺ mi man om viga Vas 

kõvõmbahe
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k  ss kõigest k  ss ü s la s `omgiʔ Vas| Vrd k gõss 
k  /sugunõ igasugune t  l `aigo Võro liinahn rä ti es olõʔ, a no 

om k  sugust rä ti Rõu V; k  sugust `aiga om olnoʔ Vas| Vrd 
k gõsugunõ

kõõvistik kõõvistigu kõõvistikku kaasik tah oĺ l illoś s kõõvistik, kõoʔ 
Vas   

käbräh 1. kortsus vanalimäl käbräh ń ago Vas Pul; nii käbräh [sa] olt 
joʔ Se 2. keerdus, krussis hobõsõ iks oĺ liʔ kost läbi tuĺ liʔ `tulnuʔ, 
kual oĺ l `leh kik‿käbräh, sadulakõsõs‿`savvunuʔ Se Kos 

kädidseʔ pl käditside käditsiid käsipuud adra kädidseʔ Vas
`käegaʔ käsitsi ega nädäli te ti t  d ̀ võidu ja k iḱ  pidi ̀ käegat‿tegemä 

Vas Pul; mu `aigu `umbliva `rätsebäk‿ka v  l `käegaʔ Vas Pul; 
`umblõjal oĺ l käsikivi nulgah, `käega `aeti `ümbreʔ Vas Pul| Vrd 
käś sigaʔ  

käeh ~ käehn 1. valduses; võimuses eläjät‿` siplõsõp‿`parma käehn 
Rõu V; no om näide käeh viiś  tarrõ Vas; `seoni ajoni om maja iks 
elänüʔ ja om `tütre käeh t   `võimuss Vas; kink käeh om kerigu 
võ i Vas; `küllä tulõḱ  um umah käeh, a küläst mineḱ  olõ õiʔ umah 
käeh Vas Pus; naaś õ `võtmine oĺ l kah `heŕ ri käeh Vas Pul 2. käes, 
saabunud õdag jo käehn Rõu V; nimär‿rühek‿kodo minemä, õdag 
jok‿käeh Vas 3. korras ̀ tervüss oĺ l seeni ajoni käeh, no kattõ ärʔ, no 
om otsah Vas 4. mingi tegevuse või mõju all  ma tänidi nigu külä 
laheś s käeh Vas 

`käekene dem < käsi mu imä `käekeseʔ ommat‿taa t   tennüʔ Vas Pul; 
`käekesep‿`päś si vaɫɫalõ ni oĺ l Vaś so `vasta a o `nulka Se Kos 

käe/kivi käsikivi oĺ l käekivi, ku saa õs `veś kihe, s ss `t  gaj‿jahvatõdi 
Rõu| Vrd käsikivi -koŕv käes kantav korv peräh jo [ma] `naksi ku-
dama `k iki `korvõ: käe`korvõ, kumogak‿`korvõ, ja nuid toimitsit 
`korvõ Vas Pus -kot́ikõnõ  käekott nüüd võedass käeko ikõnõ käe 
`otsa ja mindäss mehele Se Kos -rät́t käterätt mul tädi üteĺ  käerä t 
Vas Pus| Vrd käterä t

käest valdusest, omandusest; võimusest (sageli asendatav ablatiiviga) 
tuĺ liv‿ võimumeheʔ riisil‿lehmäkese käest Rõu; t   jälk‿k gõ kabiś t 
takast, et `ütlek‿ ku muk‿käest midä küsütäss Vas Pul; timä k   
`tahtsõ tõõsõ käest, a tõõsõlõ ilmah es annaʔ Vas; haŕ okõsõ käest 
ostõti haŕ astõ   st viiś  rä ti Vas; ku [sa] kõ̭iḱ  käest arʔ annadõʔ, siss 
jääde ihoalastõ Vas; ku `riń ti ärm‿massa as, lä s kotuss käest Vas; 
esiʔ om  sialaudah, ei anna aamõtit käest Vas Pul; mink‿`Kaaŕli 
käest võtaʔ Vas Pul; Liiso iḱ k ja jõrvaś s, et no saa ma imä käest 

käest
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tõrõldaʔ Vas Pul; kuɫd päst kuninga käest ka arʔ Vas Pul; [ma] 
sai peräst lastõ käest v  l `trääsiʔ Vas; poig lä s iks `küüsse imä 
 käest, et paĺ loss ma võta naist `ta rigast Vas Pul; kivimängu üle 
sai m  p‿`pessäk‿ka imä käest Se Kos; poiś s `küüsse muk‿käest et 
kinga mit‿tulõmi `koś jullõ Se 

käe/täüś  peotäis ka s käetäüt [ma] pań ni kokku, s ss kääni kuppu Rõu 
-`vaɫguss  tasu surnu kordaseadjale hoobiss vanast oĺ l `antu hõpõ 
raha käe`valgusõss Rõu V;`lau si `kraaḿ jallõ andass käe`valgust, 
pandass `lau si pääle raha Rõu; käe`valguss saa toolõ, kes 
`lau si ni `rõivaʔ `vällä v   Rõu V; havva`kaibjalõ hiideti `kindaʔ 
käe`vaɫgõst, `k  ĺ ja `mõś kjalõ `ań ti rä iʔ käe`vaɫgõst, t   oĺ l 
t   käe`vaɫguss Se -`vaɫgõ tasu surnu kordaseadjale mullõ `ań ti 
käe`vaɫgõss kuh ikõnõ ja `ruubli raha Vas; t   raha `ań ti `k  ĺ ja 
`mõś kjalõ käe`vaɫgõst Se; käe`valgõ pidi olõma, ilma või eij‿jättäʔ 
Se; havva `kaibjalõ hiideti `kindaʔ käe`vaɫgõst, `k  ĺ ja `mõś kjalõ 
`ań ti rä iʔ käe`vaɫgõst Se -`vangu käe alt kinni ma `vässü minneh 
jo arʔ, a t   esä võ t mu käe`vangu, vei `sisse Vas -vaŕ s käsivars 
latsõl peenükesek‿käevarrõʔ nigu olõkõrrõkõsõʔ Vas; `võeti ka s 
toomõ ̀ varba, noh nii käevarrõst peenembäʔ, pässäst jämehhembäʔ 
Vas Pus; suurõ vähäʔ, nii käevarrõ `jämmüdse vai peenembäʔ Vas 

kägo käo käko ~ ḱ ago  ḱ ao ḱ ako kägu ku edimädse käo kuulõt, siss 
raputar‿rahako ti ja ̀ hõikaʔ: kaek‿kägo, mul raha ku rapa, siss saat 
t  l `aaś tal paĺ lo raha Rõu; lepä sirgukõsõ pujaʔ oĺ lik‿ḱ aopujal 
pesäst `maahha `aeduʔ Vas Pus; ü skõrd kuuli ma et mis t   nii 
krääḱ s sääl, kae, et ḱ ao poig ś aal Vas Pus; kuk‿ḱ ago jo uss`aida 
nakass `käümä, siss om pahanduss kah Vas Pul; t   olõ õih‿hüä, 
ku ḱ ago uss`aida käü `kuukma Vas; ku ḱ ago katsatamma nakaś s, 
s ss te ti `kesvä Vas Pus; tulõ ü s aig, kuna ḱ ago kuugahtass ja 
katsatass kah, ka-ka-kah, nii tege Vas Pus;`p  trepääväl kasuss 
ḱ aol suu kiń niʔ, ḱ ago inäp kuugu õiʔ Se Kos; ku ḱ ago tulõ `vitsa, 
siss saa `viĺ jä paĺ lo, tulõ `urba, saa `ohtu paĺ lo, a tulõ `lehte, saa 
`leinä paĺ lo Se Kos; lä s veli `kaema t  d ḱ ako, velele laś k ḱ ago 
`siibo alt `saapa Se  

kähr kähri `kähri mäger naa `püüdse ni paĺ lo `vähki t   kähri lihagaʔ 
Vas; kähr om keväjä kül ̀ väega kõhn, nigu koĺ gits Vas T; ̀ kähre om 
paĺ lo, n  t‿`tsuń gva maad, `vaklu `o svaʔ Vas T 

kährikene dem < kähr a kährikene jäänüp‿puu `vaihhõlõ, `eĺ li Vas 
käḱ istämä käḱ istäʔ käḱ istäss käḱ iś t pooma nöörägak‿käḱ iś t [ta] `hin-

dä `puuhhõ Se V  

käe/täüś  
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`käḱ mä käḱ kiʔ käḱ k käḱ ke käḱ i peitma s ss oĺ lir‿ratta kotohn 
ärk‿käḱ idüʔ Rõu; meil Heĺ mi es viisi oṕ piʔ, käḱ ke raamadus‿ silla 
ala Vas; kas sat‿t  d tseń di`m  trit ka `näie, mis ma sinnäk‿käḱ e 
Vas Pul; ku [sa] läät `mõŕ sa `mõisahe, käḱ kü üin‿n nna `käüs-
sehe Se 

käküssih peidus raha piät k gõ käküssih olõma Vas 
kälü kälü källü mehe vennanaine, kälis velenaaś õk‿`kutsvaʔ kälüʔ, üte 

vele naań õ ja tõsõ vele naań õ Se 
kälüś k kälüś ki kälüś kit mehe vennanaine, kälis kälüś k um nii, et ü s 

s saŕ  ütel, tõõnõ tõõsõl [vennal naiseks] Vas 
käń g käń gä `käń gä king kooldak‿käń gäʔ ummam‿mul `vaĺ miʔ 

Vas Pul;`vahtsõk‿käń gäk‿ka oĺ liʔ ostõduʔ Vas; üte jala otsah 
[ma] `kaŕ ksi viiś  `versta käń gäldäʔ Se; kodo tuĺ l käń gäldäʔ 
vai paĺ astõ `jaɫgugaʔ Se; ot sa suuanik, esi olõt oodussil ja, 
`mõtlõk‿käń gäldäk‿kaibat kardokit Se 

käń gidsekeseʔ pl dem < käń gine ma päś ti tätäl jalakõsõʔ ̀ maalõ, pań ni 
käń gidsekesek‿kuioma Se 

käń gine käń gidse käń gist jalats rõivass `säĺ gä ni käń gine `jalga ni 
s  ḱ , `rohkõp oɫõ õs vaiagiʔ Se 

käń gits käń gidsä käń gitsät jalats mul om käń gitsiid ni egam‿ma ilma 
`rõivallak‿ka ei olõʔ Vas 

`käń gmä `käń giʔ käń g `käń ge käń gi jalatseid (ka sukki, sokke) jalga 
panema, kängitsema ma inne lummõ `talvõ `jalgu kiń niʔ es käń giʔ 
Vas Pul;`ihna es `jaɫgu kiń nik‿`käń giʔ Se; `jaɫgo `käń kti aida reṕ i 
pääl Se Kos; siss [hommikul ema] `käń ge jaɫaki latsõl ark‿kiń niʔ, 
siss ai latsõ üless Se Kos 

käń gäkeseʔ pl dem < käń g kiä minno mõsk, ku ma ark‿koolõ, `ankõ 
toolõ naak‿käń gäkeseʔ Vas Pul 

käń gä/mulk käsikivi silm `päälmätsel kivipoolõl oĺ l mulk, kost `pań ti 
`peogat‿teŕ ri `sisse, käń gä`mulku Rõu 

käń k/sepp kingsepp käń ksepp teḱ k `saapiid ja parań d Vas Pus; eesti 
`aigu oĺ l meil v  l käń ksepp kotoh `saapit tegemäh Vas Pus

käpe käpe käpet käbe vanul  ks apaŕ  `astminõ, vanul käpe `ḱ auminõ 
(rhvl) Se Kos

käṕ ikullaʔ käpuli mi mäń ge pinikesegaʔ, vahel oĺ limik‿käṕ ikullaʔ, 
vahel uṕ ikullaʔ Rõu V; t   õlluʔ oĺ l nipaĺ lo kõva, et inemi-
sek‿kävek‿käṕ ikullaj‿joʔ Rõu V  

käṕ ilde käpuli sautarõh oĺ limi käṕ ilde leś o pääl Se; Ivvań  käṕ ilde 
ḱ au, persek‿kah tuurikõllaʔ Se Kos  

käṕ ilde
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käṕ ile käpuli vana Oś si om puŕ oh, käü käṕ ile taad t  d piteh Vas; 
poisil‿lä sik‿käṕ ile kardoka `viŕksit piteh Vas  

käpp käpä käppä käpp; jalg, käsi kel käpäʔ, t  l upoʔ, kes virk, t   saa 
saagi Rõu V; hobõnõ katõ käpä pääle käve üless ku `koś jole tuĺ l 
Se Pod  

`käprä kortsu Reene om ka `käprä tõmmanuʔ Vas; midä siin kaiaʔ, ku 
olt (oled) ärk‿`käprä jäänüʔ, `tihka ai vaŕ o`kaetusõ pääle kaiakiʔ Se 

käpäkene dem < käpp s ss jä i ma Kudikõsõ jumalagaʔ, võ i käpäkese 
Rõu V 

käŕ bik käŕ bigu käŕ bikut rõuguredel rõugu käŕ bigu lä sip‿puruss 
kut‿` siugõllõss Vas Pul; ku t   kuuĺ  lennugi päält käŕ bikide pää-
le tuĺ l, nii käŕ bigul‿lä sip‿purulõ, k iḱ  pisa ja pinna Vas Pul; 
pangõ käŕbigus‿`salvõ, s ss leeväle and iks `vaihtõpääl kost t  d 
h ngukõist Se 

`kärbläne `kärbläse `kärbläst kärbes kuń diliha pääle `väegat ‿tüḱ i-
sek‿`kärbläseʔ Rõu V; `kärbläse ommak‿ku soeʔ, naak ‿ka sööväʔ 
ü s ütte Vas; no ommav‿valusa   ʔ, no ommak ‿`kärbläsek‿ka ja-
lal Vas; ao tullõh ommaj‿jo `kärbläse üleväh, `laskvaʔ nigu huŕ rin 
Vas Pul; mu nahast jovva aik‿`kärbläne noḱ ki läbi aiaʔ Vas Pul; ah 
sat‿tuhanõ kui halusahe `kärbläne puri Vas Pul; vanna`kuŕ ja m ni 
`ütless, et `kärbläste jummaĺ  Vas Pul; lasõ no süvväk‿`kärbläisil 
kah, vaest midä jääss v  l maavaglulõgiʔ Vas; map‿pań ni la silõ 
`suhvlihe söögi, et muido lääväk‿`kärbläse mano Vas U; ku suuŕ  
`kärbläne (porikärbes) situss, kõrrapäält kalol vaglap‿pääl Se Pod| 
Vrd kärbäss 

`kärbläse/si̬i̬ń  kärbseseen `poiskõnõ sais, `vaɫgõ säŕ k säläh, kiŕ riv 
küpäŕ  pääh? - `kärbläses  ń Vas Pul 

kärbäne kärbätse kärbäst krobeline sa olõt leevä `väegak‿kärbätsess 
`jätnüʔ Vas Pul

kärbäss `kärpse kärbäst kärbes kärbäss kah `s  la taha aiʔ Se; `kuivi 
ärʔ kalaʔ, kärbäss ka s   is Se| Vrd `kärbläne 

kärdsähhämmä kärdsähtäʔ kärdsähhäss kärdsähti kärgatama `piḱ ne 
käve ku kärdsähti Rõu

käŕ g käre `käŕ ge musträhn käŕ g toristass `paklit (trummeldab kui-
vanud oksal) Rõu 

kärisem(m)ä käristäʔ kärisess kärisi kärisevat häält tegema 
kunnav‿`väegak‿kärisik‿ku kudõsiʔ Vas

`käŕ kmä `käŕ kiʔ käŕ k `käŕ ke käŕ gi kärkima tütäŕ  `käŕ ke `väegaʔ Vas 
Pul 

käṕ ile
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`käŕ knä `käŕ knä `käŕ knät kärgatus käügu uis‿sak‿`käŕ knägaʔ, pangu ui 
`uś si `pauknagaʔ (rhvl) Se Kos 

kärmäś s `kärmä kärmäst virk, kärmas kärmäś s and `ḱ asku käsile, a 
laisal koolõss kunn jala ala Se Kos 

kärn kärnä `kärnä kärn `viń gjal  sial mitu vika, ü skõrd kärs kärnäh, 
tõnõkõrd maa külmänüʔ Vas Pul 

käŕ n käŕ ni `käŕ ni kirn oĺ l koorõ käŕ n, käŕ nil oĺ l all mulk, pulk   n, 
sinnäk‿koŕ ati k  rt Rõu 

kärn/kunn kärnkonn m ni kunn om kärnäne, üldäss kärnkunn Vas Pul
`kärnä kärna; sügelistesse meil uma sann oĺ l jo arl‿`laonuʔ, siss käve 

ma külä `sannu pite `p  stlemäh ja lä si `kärnä  Rõu V 
kärnäkene kärnäkese kärnäkeist kärnake `n nna ai kärnäkese Vas Pul  
kärnä/leht́ kärnaoblikas taḱ ka ja kärnälehe `r  dsõ pääl ka käveʔ 

`oh a sirgukõsõʔ Vas Pus 
kärnäne kärnätse kärnäst kärnane kärnäst ̀ kunna üldäss kärnkunn Vas 
`kärnär `kärnäri `kärnärit aednik, kärner mu vanaesä oĺ l `mõisa `kär-

när Vas 
`kärplikanõ `kärplikatsõ `kärplikast krobeline võeh, sul olõ 

õim‿`m  ś skina nii `kärplikanõ, sa olõt leevä `väegak‿kärbätsess 
`jätnüʔ Vas Pul 

kärre kärre kärret terav, käre t   um sääne kärre s na vai kaĺ g s na 
Rõu 

käŕ rin kärinä kärinät kärin kaek‿ku‿tu kudu aig om s ss [ussid] 
`võtvak‿ku käŕ rin mõtsa seeh Vas Pul; a oĺ l  ks küläh ̀ sääń tsit talla 
kaʔ, et k gõ habõldi ku ü s müŕ rin ja käŕ rin Se L

kärs kärsä `kärsä kärss `viń gjal  sial mitu vika, ü skõrd kärs kärnäh, 
tõnõkõrd maa külmänüʔ Vas Pul 

käŕ sitüsih rahutus, kärsitus olekus inemine olõsi nigu tuŕ ril ku tä 
`haigõ om, nigu tuim ja käŕ sitüsih Vas Pul 

`käŕ smä `käŕ siʔ käŕ s `käŕ se käŕ si läbema, maldama, kärsima õdagu iks  
[ma] ärm‿mai si saia kah, käŕ si is `  tma hummoguniʔ Vas Pul 

kärähhüss kärähhüse kärähhüst kärgatus timä oĺ l lännüʔ `umma `tar-
rõ ja sääl oĺ l kärähhüss olluʔ Rõu V; nigu t   kärähhüss oĺ l sääl 
Kunnaluḿ bi kottal, meil hopõń  visaś s k gõst neläst jalast üless 
m  k‿`k iki vangõrdõgaʔ Vas U

kärähhütmä kärähhütäʔ kärähhüt kärähhü  käratama; kärgatama nii 
`piḱ ne kärähhü  ja ̀ piḱ ne lei t   mehe ̀ k  luss Rõu; esä kärähhü  
inne et mant k iḱ  Vas Pul; eeläk‿kärähhü  mullõ taa, et hain jo tett 
`omgiʔ Vas Pul; seo (isa) ku kärähhüt iks munõ voori arʔ, s ss [lap-

kärähhütmä
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sed] lääväʔ Se; es olõ `pilvegi, agu `piḱ ne kärähhü  inne, nii lei 
aida paɫama Se Kos

käsi käe kätt 1. kehaosa: käsi käsi mõsk kätt Rõu; 
 kum  bah   ham‿`määnt sem‿mul käeʔ ummaʔ Rõu; [ma] võt´i lehmä 
käe`perrä Rõu; kraaḿ  ja latsõʔ oĺ lir‿ra til, lehmäkene käeperähn 
Rõu V; ku midägi `haɫva um, hiidäk‿`käegaʔ, neeläʔ `alla Rõu V; 
lõunas  ḱ  and käś si `rammu Rõu H; ma `räḿ psi iks kirä täl käest 
ärʔ Rõu; naań õ karaś s katõ `käega mehele `hiussihe Vas; ak‿käeʔ 
olõ õs täl `puhtaʔ, varaś t Vas; olõ õim‿mak‿`kiń kik‿`küĺ ge kätt 
`pandnuʔ (kedagi löönud) Vas; `saapa kundsagal‿lei [ta] nigu puu 
halo t   käe mant Vas; kaet‿taa andass mullõ nos‿süvväʔ, la s ku-
sistõ käś siga siseh Vas; ma ̀ väegat‿tahasiʔ, ku saʔ nakkasi ̀ juh ma, 
su käe `perrä lätt paŕõmbahe Vas U; t   kardoka`k  ŕ mine lei ka 
`käś si, no ommak‿käeʔ `haigõʔ Vas Pul; ma oĺ li koolõtamah, mu 
käś si pääle `k  li timä Vas; käsildä ja jaluldaʔ, a üle ilma tark? 
- kaal, `minkak‿ kaalutass Vas; hopõń  pań d kodo `lahkma, t   
tõmmaś s käest vallalõ Vas; ̀ t  kõnõ võ t uma naaś õkõsõ käe`perrä 
ja vei kodo Vas; uma käsi käänd, uma kaal kand (eś s kui t  , nii 
esis‿ s  ) Vas Pul; no om naań õ ka pümme, siin käve, m  ś s vei 
`vällä käeperäh Vas; ku `Kot´li `k  li, käel  ʔ oĺ lik‿k iḱ  `ka ski 
murrõlduʔ Vas; [ma]`koŕ ja seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh Se 
V; käsi käe mõsk, mõlõmba`tahtvav‿`vaɫgõst Se Kos; kura käe p  l 
ommam‿mõtsaʔ, sinnäk‿`käänku uiʔ Se Kos; mul oĺ l `ku ja annom-
gi käeh Se Kos; siss [ma] kärähhüti et mant k iḱ , k iḱ  t   käest 
Se; `ań ti latsõlõ ka piiragu pala kätte Se; kussõḿ  puhuti `h ngu 
täüś , `pań ti `hernes‿`sisse, siss kumisi `väegaʔ jo latsõ käeh Se; 
m   lei kumani sa sügüselt, oĺ l puinõ ku seo paĺ l ja keṕ ik‿ka käeh 
Se; ku katõst saarõst `vällä tult (tuled), siss annaʔ t   munakõnõ 
ars‿s sara kätte Se Kos; kärmäś s and `ḱ asku käsile, a laisal 
koolõss kunn jala ala Se Kos; mi anna  ks `ḱ asku käsile, anna  ks 
`sõudu sõŕ milõ (rhvl) Se Kos 2. pikkusühik: labakäe, kämbla laius 
ka stõi·ś skümme kätt t   vikah  suuŕ  Vas Pus

käsi/kaaŕ sikõsõʔ pl -kaaŕ sikõistõ -kaaŕ sikõisi käsikraasid vanast 
kaaŕ siti villaʔ käsi kaaŕ sikõistõgaʔ Vas Pul -kivi käsikivi käsikivi 
oĺ l nii leṕ itet, et sai `suurmit ja `jauhha tetäʔ Rõu; ka s kivip  lt 
oĺ l käsikivil, kivi oĺ l all, ni kivi oĺ l pääl Vas Pus; `umblõjal 
oĺ l käsikivi nulgah, `käega `aeti `ümbreʔ, käsikiviga `võidsõ 
kup‿`p  nüʔ jahuʔ `jauhhaʔ Vas Pul; koh  palotõdi kotoh arʔ, kel 
käsikivi oĺ l, ś aal [nad] jah i Vas Pul; käsikiviʔ oĺ lik‿kotoh, noi-

käsi
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dõga jahvatõdi jälk‿`kaaru, te ti `kiislat Se; tsõõriguk‿kivipoolõʔ, 
ü s aɫɫ, tõõnõ pääɫ, t   oĺ l t   käsikivi Se Kos; mak‿küll olõ 
jahvatanuk‿`kiisla jahu käsikivigaʔ Se; käsikivi oĺ l: ü s kivi oĺ l all, 
sinnä oĺ lit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ, s ss tõõnõ p  ĺ  oĺ l pääl, s ss oĺ l 
ü s vits sinnäk‿kivile pääle pant s ss oĺ l nui `pistü sääl siseh, s ss 
`t  ga `aeti `ümbre ja jauhõti Se La| Vrd käekivi -koĺ gits lõuguti 
lina p  tka `t  di nurmõst, käsi koĺ gidsaga kolgõti t   p  tka arʔ 
Se 

käsil teoksil, käimas hainat   jo käsil Vas 
käsi/puu 1. püstpuu vokipingis lahhev‿villam‿mähiti `k   slehe, 

`k   sli `pań ti voḱ i käsi`puuhtõ Rõu V 2. vikatilöe pulk käsipuiõ-
ga vikahtit oĺ l hüä `teĺ liʔ Vas

käsitsi käsitsi käsitsi tõlvutõdi mõsu Vas R 
käsitsillaʔ käsitsi nüüd ommam‿maś sinaʔ, vanast te ti k iḱ  käsitsillaʔ 

Se; linnu kakuti käsitsillaʔ, s ss olõ õs maś sinit Se Sa
käsitsilt käsitsi näet `riihhi `peś ti käsitsilt Se Sa 
käsi/tü̬ü̬ käsitöö Mari teḱ k ilosat käsit  d ja ummõĺ  `kaatsu Vas Pul; 

mis no olõsi viga käsit  d tetäʔ, `määntse ‿ss no tuɫõʔ ommaʔ Se 
Kos; käsit   ja rõivass oĺ l k iḱ  `hindä tetäʔ  Se Kos 

käsk käsu ~ käsü `käsku ~ `käskü ~ ḱ ask  ḱ asu `ḱ asku 1. käsk, 
korraldus vana `mõisaherr oĺ l olnuv‿`väega `tihkõ, `andnuk‿käsü, 
et `herne`nii jil `olkup‿pulgas‿suuhn, siss saa õih‿`heŕ nit süvväʔ 
Rõu; ma ań ni `käsku  surõlõ, et toogõm‿mu vili ärʔ Vas; kärmäś s 
and `ḱ asku käsile, a laisal koolõss kunn jala ala Se Kos; mi anna 
 ks ̀ ḱ asku käsile, anna  ks ̀ sõudu sõŕ milõ (rhvl) Se Kos 2. ristiusu 
usulis-kõlbeline põhisäte, käsk tiiä äik‿kas [ma] olõ üttegi jumala 
`käskü `täütnüʔ Vas; paĺ lo noid `õigiid om, noid hü viʔ, kiä juma-
la käsü `perrä `joudvaʔ elläʔ Vas Pul; siss opati [koolis] niisama 
`ḱ aska, edimätsest ḱ asust `kümne ḱ asuni Vas

käś k `käś ku `käś kut kibu vanast oĺ l `puunõ käś k, esä ku s kiṕ p Se 
`käskmä `käskäʔ ~ `käske käsk `käś k käse  ~ `ḱ askma `kaskaʔ käskima 

ku rinnah‿`haigõʔ ummaʔ, s ss kästäss kust juvvaʔ Rõu V; mak‿käsi 
mitu kõrd, et t  t‿tuli paa ala Rõu V; `pernanõ käś k mul ega õdagu 
`piiblit lukõʔ Rõu; hüä om iks t   kah, ku sul kedä `käskä om Vas; 
t   esik‿käsk hinnäst tetäʔ Vas Pus; mak‿`kaŕ ksi esiʔ, lähäki is tõist 
`ḱ askma Vas; Poĺ lakõnõ `otsõ sul k iḱ  takah mis sa `iäle käsiʔ 
Vas Pul; kittäk‿kästä äiʔ Vas Pul;  poisi ań niv‿`viina, käsik‿`kiŕ giʔ 
Vas Pul; timäl oĺ l ḱ ast `viisa kutaʔ Vas Pul; siss [nad] käsikit‿t   
`vaesõlatsõ neläpävä õdagult `sanna Se Kos

`käskmä 
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käsn käsnä `käsnä käsn m nõl om silmä laka pääl käsn Rõu   
käsnäkene dem < käsn `n nna ai käsnäkese Vas Pul
käś sigaʔ käsitsi `võidu te ti s ss käś sigaʔ Vas Pul; m  p‿poisit‿tei iks 

käś sigak‿köüdseʔ ni k iḱ  Vas Pul| Vrd `käegaʔ
käte/rät́ikene dem < käterä t käterä ikene om `paklanõ Vas Pul -rät́t 

käterätt `mõŕ sa jagi `ań diid: `peigme s sarillõ `ań ti `hammõʔ, 
käterä iʔ jak‿kapudaʔ ja päärä t Rõu; `k  ĺ jaluu ku um, s ss võ-
tak‿` k  ĺ ja ̀ mõskmise vesi kah ja minem‿matusõ pääle, s ss ̀ k  ĺ ja 
seebiga mõsõʔ ja `k  ĺ ja `rõivaga vai käterä iga vai linagaʔ, kon 
`k  ĺ ja `lau sil oĺ l, s ss `t  ga `vaodar‿riś ti `otsa `vasta Rõu V; 
mul tädi üteĺ  käerä t, meil tõõsõʔ ̀ ü lik‿käterä t Vas Pus; ma ̀ umb-
li nailõ `tü rikalõ pa akottõ pääle ja käterätte pääle `lille Vas; 
vanast olõki õs käterä ti Vas; käterä iʔ oĺ liʔ `ahtakõsõʔ Vas; `üĺ ti 
küll, et labanõ käterä t olõ õin‿nii hüä ku toominõ Se| Vrd käerä t 

kätte 1. valdusse, omandusse (sageli asendatav allatiiviga) mul lä s ka 
nii ilostõ kuttu t   asi, uma neĺ likümmend `ruublit sai iks kätte 
Rõu V; kaes‿siss tuĺ l mullõ kiräkene, et kas olõt `rõiva kätte saanuʔ 
Rõu V; suuŕ  länik `pań ti lavva pääle, egä ü s võ t kuiss `jõusõ 
kätte (ulatas) Rõu VR; imä lä s, maś s jälp‿Peigi kätte riń diraha 
Vas; mis sa tõõsõlõ `ütledeʔ, `ütle hüvvä vai `haɫva, k iḱ  tuɫõ 
`hindälle kätte Vas; esä näüdäś s t   kätte ja pujak‿kaibit‿taa kajo 
Vas Pul; mat‿`tahtsõ tiidäs‿saiaʔ, kuiss ma iǵ ävetse elo kätte saa 
Vas 2. võimusesse; mõjusfääri jättü üis‿sukkõ vihma kätte Rõu; ku 
kusi kõrd `aigu hapanu, s ss `v  di kusõpo t `tuuldõ, s ss `pi stedi 
villak‿kusõ seest `vällä, `pań ti tuulõ kätte Rõu V; võik‿ku taa k  l 
[surm] kätte saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ Se Kos 3. käes, valduses 
magasiait oĺ l `viĺ jä nii täüś  olnuʔ, et vili ar haĺ litõdi kätte Vas 4. 
muud viideti nikani arʔ aig, et pümme tuĺ l kätte (läks pimedaks) 
Rõu K; no jäis‿sa vihma kätte Vas; mu poig `k  li `läätsi kätte (ta-
gajärjel) Vas U

kääbäss `kääpä kääbäst hauaküngas, kääbas kuk‿külm `kah-
muss lätt üle ihu, siss lätt surm üle suk‿`kääpä asõma Rõu H; 
setonaaś õl‿lääväk‿`kääpä pääle ja sääl sööväʔ Vas; Mihha˛il 
 ̀Petrovits lä s `kääpä pääle Se Kos 

käänd käänü `käändü puuvankri telje allküljel olev kaitseraud, kään ku 
puutele `vankriʔ oĺ liʔ, s ss `võeti oheŕ d üteh, käänd üteh, `minka 
ruḿ milõ pulk `sisse käändäss Vas 

`käändlemä kääneldäʔ ̀ käändless kääneĺ  käänlema, keerlema und  olõ 
õiʔ, s ss muiduguk‿`käändle inne Vas Pul; sivvuhädä om, ku la s 

käsn
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`siĺ miga k   `käändless, ülest kaess nigu huś s Se; [sa] är `rõiva 
lahudõ `säĺ gä kääneldeh Se  

`käändmä käändäʔ käänd kääń d käänä 1. keerama, käänama taa sää-
ne pääst`kääntäv (sõnakuulmatu) `poiskõsõots Rõu; paĺ lo um 
noid, kes sälä `käändvä `aĺ tri poolõ ja um k iḱ  `m  dä Rõu; puu 
nüś sikul oĺ l takan jälk‿kuusõ ossast sääne `kr ń ksi käänet [käepi-
de], säält `võeti kiń niʔ Rõu; sääne rabamise piń k oĺ l, sinnäp‿pań ni 
[ma] lina `kolkmõ pääle, rabajaga `nuhkli inne ja kääni iks t  d 
kolgand `ümbre `ringi Rõu; uma käsi käänd, uma kaal kand (eś s kui 
t  , nii esis‿ s  ) Vas Pul; mul om s  rd `ümbrek‿käändäʔ, käänäs‿sa 
mul s  rd `ümbre Vas; timä kääń d kummalõ ni ärl‿läpähtü Vas; 
suɫanõ `käändnük‿kellä ette Vas; mak‿kääni ärs‿`suugis‿saina poolõ 
Vas; käänä uś s vallalõ Vas Pul; Oś si kääń d ussõ lukku Vas Pus; ku 
puutele `vankriʔ oĺ liʔ, s ss `võeti oheŕd üteh, käänd üteh, `minka 
ruḿ milõ pulk `sisse käändäss Vas; m  ʔ Liisoga kääni hako kuppu 
Vas Pul; mõlaga kääneti ruih `ümbre Vas; `raoti hago ja `kääń ti 
kuppo ja s ss `pań ti `turba pääle ja s ss `pań ti tuli (kütise tegemi-
sest) Vas; ku [ma] kolgõ rehe man ka s maś sina täüt linno ärʔ, kääni 
ärʔ, oĺ l kuŕ st Se; pääkaŕ uss ka iks oĺ l, oĺ l vanõb kiä noid `la si 
rä i , kost käändäʔ ja kohe aiaʔ [karja] Se Kos; meil linar‿rabaduʔ, 
linak‿k iḱ  `katsa käänedüʔ Se Kos; kääväk‿ kääväs‿ś aal saart 
pite, kääni jält‿t   pääle Se Kos; ku nakass munakõnõ peoh 
heĺ otamma, siss `käänke ärs‿`saardõ Se Kos; t   (lina), mis [ma] 
soi ärʔ, kääni käänüssehe, t   oĺ l kadsa Se; t   `kääntävä väi s 
(liigendnuga)`oĺ lgi susi ja `kääntävä väi s vei kosilasõ `arkiʔ Se; 
kura käe p  l ommam‿mõtsaʔ, sinnäk‿`käänku uiʔ Se Kos 2. keerel-
des sadama lummõ nakaś s `käändmä ku kasuga `käüssest Rõu 

`käändümä `käändüdäʔ käänüss `käändü käänduma Preś si koolima-
ja mant käänüsski Pukastohe Rõu V; inne suurt `kõŕtsi käänüss 
sinnät‿t   Rõu; Alapalust käänüss t   `kuń ti üless Rõu 

käänähhütmä käänähhütäʔ käänähhüt käänähhü  kiiresti keera-
ma, pöörama mak‿käänähhüdi ussõ vaɫɫalõ Vas; timä käänähhü  
`ümbreʔ ja lä s jälʔ sinnäʔ joodikiidõ mano Vas Pul; nigu käsi kää-
nähhüt, nii pagõhhõss [kärbes] arʔ  Vas Pul; siss ma pań ni `laṕ ju 
pääle jahu ni käänähhüdi leevä `laṕ ju pääle, ilesti `höste ärʔ Se 

käänäk käänägu käänäkut suur leivakäär ka s suurt käänäkut lõigati 
üle pä si Rõu 

käänätüss käänätüse käänätüst käänak ku käänätüse pääl keerähhü  
inne t   [vankri] perä, nii kõrraga [ma] sattõ ra tist maha Se 

käänätüss
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käänüss käänüse käänüst 1. kokkukeeratud kimp (soetud linu) t   
(lina), mis [ma] soi ärʔ, kääni käänüssehe, t   oĺ l kadsa Se 2. 
(kõrre) sõlmevahe, lüli vanast m nõl tuĺ l `soĺ knit nigu oś a 
käänüssit Vas 

`kääpäkene dem < kääbäss egaü s t  d umma `kääpäkeist `eihtäss  
Vas Pul

käär/kammõŕ  käärkamber siiäs‿`seohhu `otsa tetäss käärkammõŕ , 
t  d olõ õiv‿v  l Vas  

kääräk käärägu kääräkut käänak mine `m  dä kääräkiid `Väń ni Rõu 
käävähhütmä käävähhütäʔ käävähhüt käävähhü  kõnnitama meid ka 

käävähhütiväʔ, munõ `viś ksivap‿piḱ kä `maalõ Se V
käüḱ  käügi `käüki käimine, käik sinnäk‿`küĺ li oĺ l meil kraamikõnõ 

v  d, kohn t  veerehn olõ õs `käüki Rõu; hüä küll oĺ l taa käüḱ , a 
ark‿ka [ma] `vässü Vas; taal om ka `käüki küländ taal pääväkesel 
Vas Pul 

`käümä  `kävvüʔ käü ~ käüse käve ~ `ḱ auma `ḱ avvuʔ ḱ au 1. astuma, 
kõndima; (kuskil mingil eesmärgil) käima nimäv‿valvõ `perrä et 
tä sääl käve ja taṕ i arʔ Rõu; amõdimehes‿sait‿tiidäʔ, et t   poiś s 
käü `küllä pruudi poolõ Rõu V; m nõl ommaj‿jok‿koolih `kävvüh 
umaʔ man Vas; es olõ isso järve veereh `ḱ avvuʔ Vas; ma iks käü 
kerikoh, ma ei olõ ütte `kõrdagi `jätnük‿käämäldäʔ Vas; [ta] pań d 
taa hibõli jäls‿`säĺ gä, nok‿käü ja külmehtäss Vas; latsõk‿kääväʔ 
nok‿ koolih, ommap‿piḱ embä minno joʔ Vas Pul; vanõbal velel jäi 
`tü rikka man käümälläʔ ja pidop‿pidämäldäʔ Vas Pul; taa naań õ 
käü ka siist iks `m  dä `keŕ kohe Vas; no om `kümne `aaś taga 
`vannu t   `poiskõnõ, t   käävät jot‿`t  hhü Vas; Miś so koolih 
[ma] käve uma kolm talvõkõist arʔ Vas Pul; kiń nik‿kasunu jäŕ v, 
sinnäk‿kävemik‿kurõ`maŕ ja Vas; `kuiva `väütät jäls‿selle süvväʔ, 
et s ss olõ õi `  se väläh `käümist Vas Pul; Paius   `omgi sääl 
järve veereh, koh t  t‿`tsuklõmah käveʔ Vas Pul; maḱ ki (minagi) 
käve kaŕ ah, naṕ iga s  ḱ  üteh Vas Pul; suurõmaja `pernanõ käve 
`sań ti (kerjamas) Vas; ü s kõrd [ma] ̀ saiõ ̀ ümbre truĺ liga ̀ ḱ avvuʔ, 
ni nakaś s sadama Vas Pus; papa sele  kül  ks et kuiss t   kunin-
gil `käümine (õitsipoiste mäng) oĺ l Vas; ü stõõsõ `võikna [me] 
kävek‿kanarikka roobitsamah Vas; taheti iks suurõmb sälätäüś  
tuvvaʔ, et s ss olõ õi nii paĺ lo `käümist Vas; Tanilal `tütretütäŕ  oĺ l 
muʔ `iäline, üteh kävemi kaŕ ah Vas Pus; sügüsene aig oĺ l, Semmo 
k   tõmmaś s `käümist Vas Pul; ma oĺ li katõsa `aaś takka vana, ku 
kaŕ ah alosti `ḱ avvuʔ Se Kos; kes sinnäl‿`luḿ pi jalp‿paĺ lo `ḱ augiʔ, 

käänüss
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hädä sinnäm‿minnäʔ Se Kos; tütäŕ  iks nurisass et ḱ au iks ilosappa, 
ḱ augu ui ni poganahe Se; käügu uis‿sak‿`käŕ knägaʔ, pangu ui ̀ uś si 
`pauknagaʔ (rhvl) Se Kos; ku vanast oĺ l rassõ`jalgnõ naań õ, s ss 
imä üteĺ  jo: käügu ui üle r   `vehmre, käügu ui üle ratta `vehmre 
Se V 2. imperatiivis: minema kasima käüm‿minemä Rõu 3. oma 
asendit või kohta muutma, liikuma külm käve kotusside üle Rõu 
V; kaet‿ sirgukõnõ käü linnõldõh Vas; huś s saavat õil‿liiva pääl 
`kävvüʔ Vas; te ti p  rhäll, t   piḱ k valdass oĺ l, keś kpaigah oĺ l 
pütt, siss ś aalt käve `ümbre Vas; t   `jaarmaŕ k käve `liinu pite, t   
käü üs talla pite Vas; v  pago om ku vesi käüse kõvastõ, aja `mul-
lõ üless Se V 4. sõitma pandass latsõ`k  rma pääle, `la siga siss 
käüdäss nii sama ilotõllõh Vas U; tulil ̀ käüjäk‿käävä iks ̀ v  ri piteh 
Vas Pul; Mõla puś si`  tustõ ḱ au puś s, a kavvõmbahe ḱ au uiʔ Se 
5. kerkima (tainas); käärima (õlu) talvõkuu edimädsil päivil `pań ti 
ka aõluk‿`käümä Rõu H; inne `naata as `saia `kastmagiʔ, ku sepp 
kohetusõ `käümä pań d Vas Pul; seppä `pań ti, siss `laś ti `ḱ auma 
kohetuss inne Se; pliini kohetuss `laś ti sepägak‿ `ḱ auma Se 6. ind-
lema m ni `ütless, et puĺ l`oina liha t  l`aiga `haisass, ku lammass 
käü Vas Pul 7. kulgema, suunduma siist `Leipsipalost käve kaŕ at   
Vas 8. käibel olema ku tu raha jäänüp‿paɫamallak‿kah, t   inäp 
käünü üs Vas Pul 9. müristama t   vanõmb la s om `väegat‿terräv, 
t   ku `piḱ ne käü Vas Pul; õdagu `leie pilveʔ ja siss tuĺ l räüss ja 
`piḱ ne käve Vas; piim siss ka `hapnõss ruttu arʔ, ku `piḱ ne ḱ au 
Se 10. muud `mõistuss piät iks rahast üle `käümä (tugevam ole-
ma), agu raha jo `mõistusõst üle käü, t   v   elo rappa Vas Pus; 
lasõk‿`ḱ avvuʔ (tee kiiresti), t  t‿tälle k iḱ  kraaḿ , mis vaia Se Kos; 
paṕ p  ks olõ õin‿naidõ  sikuga `ümbrek‿ḱ aunuʔ (tegelenud) Se 
Kos

`käüsekene dem < käüss ma oś ti ̀ meetrikese rõivast, tei ̀ vaɫgõst linige 
`rõivast `käüsekeseʔ Se Kos 

käüss `käüse ~`käüsse käüst ~ ḱ auss `ḱ ause ḱ aust varrukas, käis 
`käüse oĺ lil‿`lühküʔ Rõu; vanast oĺ lih‿`haḿ mil leh `käüseʔ 
ja `väŕ liga `käüseʔ Rõu V; lummõ nakaś s `käändmä ku kasu-
ga `käüssest Rõu; `käüsekangass `koeti esiʔ, t   oĺ l `ahtakõnõ 
Vas; ku [sa] läät `mõŕ sa `mõisahe, käḱ kü üin‿n nna `käüs-
sehe Se; t  d kutsuti ḱ auss, mia ribah oĺ l Se; `hammõ alonõ 
oĺ l `paklanõ, `käüse oĺ liʔ `ahtakõsõ Se; `hammõ `käüsse all 
ommal‿laastokakõsõʔ, päält om köŕdit Se;`hammõ imä ni ̀ hammõ 
`käüseʔ oĺ lil‿ linadsõʔ Se Kos; hamõh oĺ l kolmõ jakuline: `ham-

käüss
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mõ imä, `käüseʔ ja alonõ Se; [ma] pań ni alav  rt pite kaarusõ 
`ümbre `käüste Se; mustal rü vil muud es olõki is ku kaaruss oĺ l 
koet nii `ümbrek‿`käüste Se; ku v  l `käüserõõvast `koetanuʔ, ma 
koɫʔ `v  ri `pandnuk‿kruudis‿suurõmbaʔ Se; t  l vanaimä `käü-
sel oĺ l pudsukõnõ otsah Se Kos;  suraʔ ka oĺ lit‿tseesnambaʔ, 
ḱ au es nigu noʔ pindsak ḱ aust pite säläh Se Kos

köhhij köhijä köhijät köhija, köhiv mul oĺ lir‿rinnak‿kõvaʔ, ma olõ es 
köhhij inemine es Vas Pul     

köhimä `köhhiʔ köhi köhe köhima ta köhi küll, kopsu pääl 
ummam‿mustap‿pleḱ iʔ Rõu V; ma ü skõrd köhe jäletöhe, s ss veli 
üteĺ  et j  k‿kust Rõu V; mul m  ś s lä s `Miś so, tä köhe, ma `ü li 
et mineʔ aŕ sti mano Vas U; kual latsõl oĺ liʔ rinnah haŕ asõʔ, ni 
köhe, siss `v  di `sanna Se P; hobõnõ `väega lõõtsu  ja köhe `kui-
va köhhä Se 

`köhv́li `köh li `köh lit kühvel `köh li oĺ l iks esiʔ, `viś kli oĺ l esiʔ Vas; 
`köh li oĺ l piḱ ä hannagaʔ Vas Pus 

`köhv́likene dem < `köh li veli teḱ k üte `väiku `köh likese Rõu V; 
`köh likene om lännür‿ruṕ ikullõ Rõu 

köhä köhä köhhä ~ kühä kühä kühhä köha la sil ka um piḱ k kühä, 
n  k‿ka iks läḱ ätäseʔ Rõu V; hobõnõ `väega lõõtsu  ja köhe `kuiva 
köhhä Se 

köhähhämä köhähtäʔ köhähhäss köhähti köhatama ma olõ muido iks 
terveʔ inemine v  l, eim‿mak‿köhähhäʔ eir‿röhähhäʔ Vas 

`köŕ pmä `köŕ piʔ köŕ p `körpe `köŕ pe köŕ bi lürpima, helpima oĺ l periss 
hüä suṕ ikõnõ, mak‿körbe leeme, veli mütsü  sao Rõu V; köŕ biti ̀ pees-
tüst kausist Vas; ma olõ üle t   (rohkem kui teed)`köŕ pnük‿külv‿vett 
Se; `möĺ li te ti, `pań ti kama jahu v   `sisse, köŕbiti leevä pääle, oĺ l 
hüä Se; s ss  ks m  s‿sei puulivvast ja köŕ be `r  ga rohe peräst Se; 
toloknat te ti kah, t  d [ma] köŕ be nii sama Se J  

`körpämä körbädäʔ `körpäss körbäś s kord või paar rüüpama  
`körpäs‿sak‿ka taad hapund `piimägiʔ Rõu 

`köŕ tmä `köŕ tiʔ köŕ t `körte köŕ di krookima `hammõ `käüsse all 
ommal‿laastokakõsõʔ, päält om köŕ dit Se 

körts kördsü `körtsü korts, krooge `ümbret‿`ts  ri tõmmatass nõglaga 
tsuvva n na kokko, tsuvva n na `tõmbass `körtsü Se Kov 

köŕ t/soolik pärasoolikas köŕ tsooligu visati `mõtsa, noid saa as vorstõss 
tetäʔ Vas Pul 

köödsäh köötsus mat‿tunnõ noʔ, ku inemine om valu seeh köödsäh ja 
`oigass Vas Pul 

köhhij
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köüdeʔ `köüte köüdet köidis ka s `sirdust [ma] võt´i, `latvu piten pań ni 
kokku s ss `naksi keerutamma t  d köüdet Rõu; pilluti lina maha 
kõrrast, [linapeod] `võeti `köütest vallalõ Se 

köüd́s köüdse köüst köis timä `küsse jämehhet köüst Rõu; küünün 
oĺ l olnuj‿jämme köü s, köüdsega oĺ l `hindä ärt‿tappunuʔ Rõu; 
ütest otsast `peeti alast kiń nit‿t  d köüst Vas; m  p‿poisit‿tei iks 
käś sigak‿köüdseʔ ni k iḱ  Vas Pul 

köüdüss köüdüse köüdüst köidik, side ku joʔ linaʔ luust nii murrõlduss, 
siss koŕ ati [maa] päält ärʔ, `pań ti jälk‿köüdüse pääle Vas 

`köühhe `köühhe `köühhet kohev, pehme `köühhe lumi oĺ l, pehmekene 
ja `keŕ ge Rõu V

`köütmä `köütäʔ köüt köü  köüdä siduma, köitma ka s hobõst köü-
detäss `kõrvusi, kolmass köüdetäss `handa Rõu; Ka ikõnõ, köüdä 
taar‿rä t päähhä Rõu V; `pań ti `lamba sita `sisse t   kusõpo t, 
vana kasugatüḱ k köüdeti pääle Rõu V; s na köüt, s na päst Vas; 
mak‿köüdi pümehhüsi jo kaś sil jalak‿kiń niʔ Vas Pul; katõge  ke 
velidseʔ, üte v  rä igak‿kiń nik‿köüdedüʔ? - aia ̀ saibapaaŕ  Vas Pul; 
t   sua`köütmise nii  `võeti kolmõ keeruline Vas Pus; üte `kań dli 
alt tõõsõ ola pääle köüdeti v  ʔ [pulmalistele] Vas Pul; laba pääle 
köüdeti m  ś s kiń niʔ Vas Pul; ma tei `kastõhainust vihakõsõ, köüdi 
kimbukõistõ Vas T; `mõŕ sa imä köü  kosilasõlõ v   `pihta Se Kos; 
imä puhaś t haŕ asõkõsõ arʔ ja s ss kablakõsõga köü  kiń niʔ (jutt 
harja valmistamisest) Se Kov; ku ma kerikohe lää, ma rä ikese 
pähä köüdä Se; ku sajaʔ oĺ liʔ, siss suuŕ  keɫɫ oĺ l köüdet `vehmre 
`küĺ ge Se  

küdsämä1  kütsäʔ küdsäss ̀ kü si küpsema imä vei leevä külä ̀ ahja küd-
sämä Rõu V; `võidu ka [ma] panõ paɫakõsõ, t   ka küdsäss ilostõ 
ärʔ (sõiravalmistamisest) Rõu V; ütte`m  du kü sik‿k iḱ  kalaʔ Vas 
Pul; pä s um `küĺ gi päält `lahkik‿küdsänüʔ Vas Pus; rüäʔ `häi siʔ, 
väĺ giga palo  rüä ärʔ, kü si ärʔ nigu pań ni pääl Se

küdsämä2 kütsäʔ küdsä kü si  küpsetama imä kü si `leibä Rõu; 
ü skõrd [ma] kuuli ku ka s `sõpra minno `võhĺ ssiʔ, kül näk‿kü siʔ 
ja keedim‿minno (rääkisid tagaselja halvustavalt) Rõu V; `ramsa 
kana oĺ l, t   keedi ma inne ärʔ, liha kü si üle Rõu; ma taha vadsa 
kütsäs‿seppä Rõu; pahru liha pauk  nnõ kuk‿küdsät ja `haisass 
Vas Pul; ku [ma] `leibä kü si, siss võ i t   `riibõperä, tei `sääntse 
`kuklõkõsõ Vas U; vanast küdseti iks `k  kõ a o`paistõl Vas Pul; 
palonõid om sääne kõrbõnuʔ, nigu kala küdsä ärʔ Vas Pul; ku ahi 
küttü s ss a o`paistõl oĺ l hüä `k  kõ kütsäʔ Vas Pul; no läbetä 

küdsämä2
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eik‿kütsäʔ `leibä Se; kalak‿küdseti Se; aho suuh tulõ man küdseti 
n  p‿pliiniʔ Se Kos; küdset kardohk Se; küdsedül‿ leevä oĺ lit‿tarõh 
poolkah Se Kos

küdüseʔ pl ahjus koos sealihaga küpsetatud verivorstid voŕstiʔ 
`ahjo ja liha pääle, n  ʔ oĺ lik‿küdüseʔ Vas Pul; umak‿koorigu 
ummap‿paŕ õmbak‿ku külä küdüseʔ Vas Pus; noh latsõt‿`tulkõ, mul 
ummaʔ `väega hüäʔ ilosak‿küdüseʔ Vas Pus 

kühm kühmä `kühmä turi, küür ka s kardogakõist vöörähtünüʔ imäl 
kokko, nii olnuk‿ka s keṕ i`läüki kühmä pääl Vas Pul; ḱ ugra s um 
sääne kühmä sälägaʔ Vas Pul 

`kühmä kühmu, küüru t   om ka niisama jäänük‿`kühmä t   `t  gaʔ 
Vas Pul

kühmäh kühmus, küürus Kusta oĺ l kühmäh ja esiv‿värisi `jalgu pääl 
Vas Pul; taa om iǵ ävene ḱ ugra s, kühmäh jo k iḱ  Vas Pul; ma inne 
olõ õs v  l kühmähki nii Vas Pul 

kühmät́s kühmä si kühmä sit küürakas Ruuś mäel oĺ l ü s kühmä s 
k  ĺ ̀meistre Vas Pus

kühä vt köhä 
küḱ itämä küḱ itäʔ küḱ itäss küḱ i   kükitama  ku mak‿`kostkit‿tuĺ li, siss 

mak‿küḱ iti `maahha, siss pinikene karõĺ  `ümbre muʔ Rõu V; la s 
` siṕ se vitsagah‿`huś si, küḱ itänüm‿man jat‿` siṕ snüv‿vitsagaʔ Vas 
Pul 

küḱ kämä küḱ ädäʔ küḱ käss küḱ äś s kükitama kohe timä küḱ äś s, 
sinnäj‿jäi t   kogo kah Vas Pus; ma `küḱ si `maalõ Se

külʔ vt küll
külb külbü `külbü külviaeg vanast rüä `külbü `kaeti Se
küĺ bi/vakakõnõ -vakakõsõ -vakakõist (väike) külvivakk, külimit üte 

küĺ bivakakõsõ küĺ b kanolõ `viĺ jä Vas Pul  
`külbmä `külbäʔ külb küĺ b külbä külvama kolm ko ti küĺ b timä `kaa-

ru `maahha Rõu V; mis sak‿ külbät, t  d `lõikat Vas Pul; peedi 
ummak‿külbedüʔ Vas Pul; Oś si küĺ b mullõ kak‿kaara, näüss, kas 
saa ajoldõ `vaĺ miss Vas Pul; ma olõ õik‿`külbjä olnuʔ Vas Pul; 
seenek‿külbetäsek‿kup‿`päĺ käss Vas Pul; kaek‿ku inemises‿saava 
ärʔ elläʔ, ei olõk‿`kündmist eik‿`külbmist Vas Pul; ma viä `hitsk-
mit, siss ma näe, kuiss piät `külbmä Vas; mat‿tahasi esin‿`naada 
riś tk`haina `külbmä Vas; noorõ `kuuga võisõ k iḱ  päiv `kaara 
`külbäʔ Vas Pus;  noorõ `kuuga külbeti terä`viĺ jä Vas; papa küĺ b 
põllõga Vas Pus; jaanipäävä p  ĺ pävä külbetäse `nakriʔ Vas L; ku 
kuiv om, [te] `rühkek‿`külbäʔ Se; ku `ta rik hõrõhhõp külbeti, siss 

küdüseʔ
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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 võt-
tu ui `mütsügi maast arʔ, nii `rühkek‿`külbäp‿põld arʔ Se

küleh ~ külehn küljes, otsas, kuhugi kinnitatud mu esä oĺ l ka koodi-
varrõ külehn (rehepeksja) Rõu; [ta] poi `hindä arʔ, oĺ l ripakullaʔ 
redeli külehn Rõu; nooril poisal om `n  rigi (noori tüdrukuid) 
küleh külät, noil olõ õs `sääń tsit vanno vaiagiʔ Vas; `haukaküüd-
sel umman‿nõglak‿küleh Vas Pus; tõbi om ka küleh (kallal) Se; ti-
mäst `kaś vi hõpõnõ puu, kulladsõ lehek‿küleh Se; oĺ liva mul n   
hõpõ keediʔ ja rahak‿küleh Se; `piprõh‿`häitsesep‿puustalt, olõ 
õik‿`kõtru küleh Se; kablal‿lavvagu küleh ja s ss `naati sõkkamma 
Se; kiĺ oga all oĺ l suuŕ  puinõ luhań  nigu `tõrdo, jalaʔ all, `kõrvu 
olõ õs küleh Se  

küle/kammõŕ  hoiuruum rehetoa ja rehealuse taga küle `kambrõh oĺ l 
kardoga haud ka siseh Vas Pul; küle`kambrõhe `pań ti piimäʔ ja 
söögiʔ, t   oĺ l `sah ri   st Vas; m nõh küle`kambrõh `maati 
Vas; rehe`h  nõ kõrvalõ `kaartõ ala te ti küle`kambrõʔ Vas Pul 
-`luukõnõ küljeluu, roie nigul‿lehm `pääga rehäś s, vaivas‿sarvõʔ, 
ni lei `lamba küle`luukõsõs‿`sisse Vas 

külep küllap [kui ma] kodo lää, külep näüss, kas s ss saa timäst `aś ja 
Vas 

küless/maad inemine naaber, lähikonnas elav inimene võõrass küless-
maad inemine naaś s `kitmä, kosilanõ `uskõ ja võ t `arkiʔ Se Kos 

külest küljest, millestki lahti või lahku nimär‿riibin‿n  v‿vavar-
nap‿`puh tass, roobidsi leheʔ ja `häitsek‿ka külest ärʔ Rõu V; kars 
sulass puu ossa külest vallalõ Vas; ku linap‿`pehme olõ õs, siss 
lää es luuk‿külest Se; kaarak‿kahriti `huhmrõh, `peḱ liga pesseti 
`huhmrõh, koorõt‿tuĺ li ärk‿külest suurõmbalt Se; imä tuĺ l, võ t siss 
t   latsõlooma ja lõigaś s t   nabavarrõ säält külest ärʔ Se; siss 
[ma] laś si v  l mitu `v  ri `k  tõgaʔ, [odra]`handu lätt külest ärʔ 
Se; esä haugaś s leeväpala külest suutävve Se   

küĺ g küle `küĺ ge 1. kehaosa: külg m nikõrd ku [sa] liigahhutat, s ss 
pusk `tsuskass küle sisehn Rõu; egäl ütel umak‿kirbuk‿küle all, egäl 
umam‿`murrõʔ Vas; ku külä mullõ külegaʔ, ma `vasta k gõ kihägaʔ 
Vas Pul; und olõ õiʔ, s ss muiduguk‿`käändle inne, käänä iks ütte 
`küĺ ge ja tõist `küĺ ge Vas Pul; tiiäk‿kuiss nak‿küleki v  l `kandvaʔ, 
ma muud `t  ki eik‿ku maka Vas Pul; ku ḱ ulm küle all, siss läḿ mi 

küĺ g
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n na all Se Kos; [surnu]`kirstut‿te ti, s ss `lasta ka `pań ti ja küle 
alap‿`pań ti `h  vli 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 ku m  ʔ rüḱ ä põimi, s ss visati ` sirpe, kual  siŕp 
küle pääle sattõ, t  l tuĺ l surm Rõu V; pä s um `küĺ gi päält 
`lahkik‿küdsänüʔ Vas Pus; kuh i küleʔ [ma] `umblõ kokku Vas 

`küĺ ge 1. külge, otsa, millessegi kinni`vehmrep‿`pań ti s ss `küĺ ge 
[vankrile], ku `t  hhü `miń ti Rõu; olõ õim‿mak‿`kiń kik‿`küĺ ge kätt 
`pandnuʔ (kedagi löönud) Vas; ku higonõt, s ss hamõh nakahtass 
iho `küĺ ge Vas; tiä pań d tulõ `nimme maja `küĺ ge Vas; maʔ eś s 
kogoni rehe `siugu, esi oĺ li paks ja rehe `õkva ja latsõlõ nakaś s 
`küĺ ge (kandus üle) hädä Se; viisokõsõk‿`küĺ mi jala `küĺ ge Se 
2. jõuga kallale tõõnõ pinirõibõk‿karaś s Poĺ lalõ `küĺ ge Vas Pul; 
m nõl oĺ l vihaś s  siga, ai `hindäle `küĺ ge Se 3. pihta püssä 
paugul‿lä sik‿`küĺ ge ja poiś s nakaś s `oigamma Rõu V 

küll  ~ külʔ ~ ḱ ulʔ ~ külh 1. küll; muidugi, igatahes; küllap   taa um 
po i uma kaaś  külʔ Rõu V; mat‿taad `lehmä `häste `heĺ ssi külh, 
a  ks um kõhna Rõu V; küll no `s  jiid saa, ku `s  ki um Rõu V; 
mia kuulõt, t   piäh‿`hindälle, külʔ eloh vaia lätt Rõu V; külh külh 
helü laḱ ka lätt Rõu V; vanna olõmaad oĺ l hää haŕ riʔ, a `vahtsõt 
maad and iks tuiatak‿külh Rõu; küll um hüä elläʔ, ku olõ õi`võhlust 
ei ülekohust Rõu V; no  ks `paĺ lulõ inemiisile  silgahhass külʔ 
ilma ka `suuhhõ Vas Pus; mul küll olõsis‿ sullõ midä üldäʔ Vas; 
`taivakõnõ, küll olt (oled) otsah, küll olt otsah Vas; ś aksaʔ ollõv 
iks `ülnü et, kült‿tulõ jälʔ `muutuss Vas Pul; `hüäkene külʔ Vas; 
lubahhasõk‿ḱ ul ̀ ausahe mattaʔ [mind] Vas Pul; viiś  ̀ poiga küll oĺ l, 
a jäi k igist ilma Vas Pul;`k  ki te ti külh Vas; pilakit [ma]`näie 
külh Vas Pus; ma oĺ li külʔ nii terveʔ et naari `tõisi Vas; inemise 
ummaʔ uĺ liʔ, murõhtasõʔ, külk‿katõ`kümne `aaś ta peräst om k iḱ  
`tõistõ Vas;  imä `sopsõ [mul] `perse `lämmäss, oĺ l hüä külh Vas 
T; `Kaaŕlilõ `l  mine oĺ l külv‿väĺ k, olõss vai inemise art‿`tapnuʔ 
Vas; siss [ma] lä si t   mäe päält kaibi t  d `s  la, must küll oĺ l 
, a siss sai tarõ (soola eest sai ehitusmaterjali) Se Kos; ku saŕ  küll 
oĺ l hüä, a `väegak‿ kavva tuĺ l Se Kos; hummogult siss ḱ ulʔ `varra 
`ań ti süvväʔ Se Kos 2. küllalt muido oĺ l mul ega `aaś taga sibulit 
küll ja küll Vas; ilmah taad patukõist om tett külʔ Vas; võih, timmä 
saa naardak‿ḱ ulʔ Se Kos

küllükillaʔ küliti timä istuss nii p  ĺ  küllükillaʔ Rõu V    
küllülde külili maru lei aia küllülde Rõu 

`küĺ ge
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küllüle külili timä es `saaki säń gühn küllüle ollaʔ Rõu V; hüä oĺ l, et 
mak‿küllüle sattõ Vas Pul 

küllütämisi ~ külütämisi küljetsi küllütämisi [ma] naka tarõ poolõ 
tulõma, `jalga mitte üle läve `panda eis‿saa Vas; ku rüǵ ä mäe pääl 
külütämisi (mäekülgi mööda) `kaś vi, sääl saa õs hobõsõgaʔ, säält 
säläga kannõti ala`v  rde vai üless Vas 

külm  külmä `külmä ~ ḱ ulm ḱ ulma `ḱ ulma 1. külm, jahe,  mitte soe 
tarõ lä s külmäss, t   aho kütt lä s ärʔ Rõu V; ma võ i linno `väl-
lä luḿ bist ja jalol oĺ l ḱ ulm ja sääl tõmmaś s rimatii·smusõ `jalgu 
Rõu R; kuk‿külm `kahmuss lätt üle ihu, siss lätt surm üle su `kääpä 
asõma Rõu H; ku linanõ hamõʔ likõss ka lätt `hiigaʔ, t   ei nakah-
ta iho `küĺ ge, um külm Rõu; [tal] olnuk‿kopsupõlõndik ja koolnuʔ 
nägemädäk‿külmähn tarõhn  Rõu; ku hähnät‿ sagavaʔ, s ss 
saavak‿külmäʔ ja halvaʔ ilmaʔ Vas Pul; ma iks mõsi `siĺ mi külmä 
`v  gas‿sääl järve veereh Vas Pul; ku nok‿ külmemb saa, siss tapõ-
tass  siga arʔ Vas Pul; es tiä nurisas‿söögigaʔ, oĺ l s  ḱ  ḱ uɫm vai 
läḿ mi Vas Pul; ku [ta] v  st `vällä tuĺ l, siss hüdisi et ḱ ulm sai Vas 
Pul; hobõsõlõ saa ḱ ulm, hopõń  näet väläh Vas Pus; külmä `v  ga 
pant taaŕ  saiś  kavvamba `väŕ ski Se Kos; timä harvakult kü t, selle 
oĺ l ḱ ulm Se Kos; naka aik‿ḱ ulm, mul pa ar‿`rõivas‿säläh Se; a 
mis noʔ viga, [tüdrukud] lääväp‿Petserihe, `ostvas‿siidi sukakõsõʔ, 
kääväh‿hii-haa, olõ õij‿jalolõ ḱ ulm Se Kos 2. tundetu, osavõtma-
tu külä and iks `külmä nõvvu, `rahval ravvatsõ `süämeʔ Rõu; noʔ 
omma jo meheleminegi `väegak‿külmäʔ, elok‿külmäʔ Se 3. sooja 
puudumine, jahedus, külmus; külmatunne külm käve kotusside 
üle Rõu V; keesev `tüḱ se vägüsi `külmä `saama, selle et t  d te ti 
k gõ `ildappa Rõu H; kiŕ gess um `väega sikõk‿`k  lma, timä kan-
nahtass `kuuma ja `külmä Rõu V; [ta] `juudaline oĺ l nii laisk, et 
es viisik‿külmä  käehn väristägiʔ Rõu; ḱ ulm iks puri n  p‿`põrsa 
arʔ Vas Pul;`nakrit külm ei võtaʔ Vas L; mia `s  misest üle jääss, 
ku panõ õik‿`külmä (külma ruumi), nii `läühtüss `ärkiʔ Vas Pul; 
kuk‿`külmä putahhuss, nii [ma] naka ` suhḱ ma Vas Pul; vä-
läh om nok‿ḱ ulm `väegaʔ, aia`saibak‿ka `paukvaʔ Vas; oo, meil 
`Petra `peĺ gä äik‿`külmä Se; `küündlepäävä lätt külmä süä `lah-
ki, siss nakass puu juuŕ  lummõ `s  mä Se; talvõl suurõ külmä-
ga [naistel]`ṕ uksõ olõki is jalah Se; ku ḱ ulm küle all, siss läḿ mi 
n na all Se Kos; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿k iḱ  vallalõ, nätäĺ  `aigu 
kõvak‿külmäʔ, siss `küĺ mit‿ toroʔ arʔ Se Kos; naha `kindaʔ te tigi 
t   pääle, et suurõ külmäga `ḱ avvuʔ Se 

külm
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külmehtäm(m)ä külmehtäʔ külmehtäss külmeh  külmetama är ti 
no minguh‿hinnäst külmehtämmä Vas Pul; [ta] pań d taa hibõli 
jäls‿`säĺ gä, nok‿käü ja külmehtäss Vas 

külmä/hoid -hoiu -`hoidu külmakaitse saepuru oĺ l pant meil laepääle 
külmähoiuss Rõu V

külmält külmalt jaah`r  ga `s  di külmält Vas Pul
`külmämä külmädäʔ ̀ külmäss külmäś s 1. külmuma maa oĺ l külmänü 

hummogidõ Rõu V; nigu keväjä om maa külmänüʔ, päiv tulõ, siss 
`kostuss ärʔ Rõu; külmänü liha t   `tarrõ, t   ka `kostuss arʔ 
Rõu; ussõʔ ja`aknaʔ oĺ li elomajal vallalõ, s ss ̀ küĺ mssik‿`kiŕ kse 
ärʔ Rõu V; nii kui vett om katusõ pääl, nii külmäsek‿`kaartihe 
tilaʔ Vas Pul; nii ̀ kangõ külm, mia ̀ maahha  silgahti, t   ̀ küĺ mi 
Vas; talvõl v  l `külmäss [kohupiim] ärʔ, s ss `kirvõga v  l [ma] 
rai vai väidsega tsuń gõ Se Kos; viisokõsõk‿`küĺ mi jala ̀ küĺ ge Se; 
[ma] lasi ussõʔ `aknak‿ k iḱ  vallalõ, nätäĺ  `aigu kõvak‿külmäʔ, 
siss `küĺ mit‿toroʔ arʔ Se Kos 2. külma saama; külmetama esä 
tuĺ l Pelikovast kodo, üteĺ : jaɫaʔ `väegak‿külmäseʔ Se; esäl 
räbigu`rõivatsõj‿jala`rä keseʔ all, `paklatsõ jala`rä kesep‿ pääl, 
kas tah no või õiv‿vanaʔ jalaʔ külmädäʔ Se Kos 

külmätämä külmätäʔ külmätäss külmä  külmetama m  k‿külmädi 
`kiŕksiid, oĺ li esir‿rehetarõn, ussõʔ ja `aknaʔ oĺ li elomajal vallalõ 
Rõu V; no kos sah‿hinnäst olt külmätänüʔ Vas; [ma] lä si `randa 
piteh, eiä piteh kümme kilo`meetrit, külmädi `hindä v  l arʔ Se; toro 
oĺ lis‿`sääntsem‿mustaʔ, `sainu pite videliʔ, vanast külmätedi neid 
Se Kos 

küĺ vi/põĺ l külvipõll papa küĺ b põllõgaʔ, küĺ vi põĺ l oĺ l jo suuŕ  Vas Pus
`külvmä  `külväʔ külv  küĺ v külvä  külvama täüs `kuugak‿külvet 

hernek‿kasuss kõdrinõ Rõu H; `kaara külvän‿nii, et hobõsõ ja-
laasõmahn om ütesä jüvvä, rüǵ ä nii, et kuuś  jüvvä, siss saat `õigõ 
saagi Rõu H; vana `kuugak‿külvedüh‿`herneʔ vaglutõdasõʔ, noorõ 
`kuugak‿külvedün‿naglatõdasõʔ Rõu H; vana `kuugak‿külvetü nisuʔ 
jälʔ `lätvät‿tungõĺ ̀päähhä Rõu H;`ta rekku ja `läätsä eik‿külvetäʔ, 
noid hobõsõ säläst  siugatass ń apu otsagaʔ Rõu H; `maalõ sitta es 
pandaʔ, külveti ̀ tuhka Rõu V;  ku es olõt‿tuld tarõhn, s ss põrmand 
oĺ l ku külvetük‿kiŕ ksiid täüś  Rõu V; a mis mullõ t  st hääd om, 
ku tä tuĺ l küĺ v, ma es `näekiʔ Vas U; ma ei tiiäk‿kuiss riś tk`haina 
külvetäss Vas; ku külveti, s ss `üĺ ti:  ń nistaʔ jummaĺ , a `vasta vaia 
üldäʔ: annaj‿jummaĺ  Se Kos; ku pa alt külvät, sis saa ain‿nii ter-
räv [hernes] Se| Vrd `külbmä

külmehtäm(m)ä 
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külä külä küllä 1. väiksem maa-asula: küla umahn külähn oĺ l 
meieŕ   Rõu V; sinnäk‿`küĺ li oĺ l meil kraamikõnõ v  d, kohn 
t   veerehn olõ õs `käüki Rõu; esädsek‿kaś sik‿kah kavvõdahe 
`küĺ li kääväʔ Rõu; hädä aja härä `kaivu, näĺ g soe `küllä Rõu 
V;`ś akslasõk‿kävev‿`vaŕ gil, küläst võ il‿lihhu Rõu; amõ di-
mehes‿sait‿tiidäʔ, et t   poiss käü `küllä pruudi poolõ Rõu V; ma 
`ü li sis külänime kah, kohn poisi kodo oĺ l Rõu V;  lubata aiʔ lat-
sõl küĺ li piteh `huĺ kma minnäʔ Vas; mul veli tei edimätse elotarõ 
`seohhu ̀ küllä Vas; Kurõkülä ja Varõstõ külä ommal‿Lä i piiri pääl 
Vas Pul; paŕ õmbak‿ kodo kooriguʔ, ku külä küdüseʔ Vas Pus; ku sa 
umma suud ei validsa ja süänd ei aɫandaʔ, s ss sa käüt kümme 
küllä ja sań dit sada tarrõ Vas Pul; Semmo käve küĺ li piteh `sań tih 
Vas; timä oĺ l p  ĺ alastõ, timä inäp es `kõlbak‿küllä piteh minemä 
Vas; ka s nädälit oĺ l tuli (tulistamine) külä pääl Se Kos; a oĺ l  ks 
küläh `sääń tsit talla kaʔ, et k gõ habõldi ku ü s müŕ rin ja käŕ rin 
Se L; meil oĺ l küläü ine maa Se Kos; vanast oĺ l Trubal suuŕ  külä, 
k iḱ  kari käve külä ütte (külakarja) Se Kos; m  k‿külä oĺ l rahulik 
külä Se Kos 2. (hrl sisekohakäändeis) külaskäik, küllaminek ü s 
suvi tuĺ l uma `pernanõ `küllä ja üteĺ : ma vi̬i̬ Kudi arʔ Rõu V; ka-
goh ommaʔ aś aʔ (jutt kaladest), minkperäst tuldass `küllä Vas Pul; 
`v  rit `poissa kua `küllä tuĺ l, tiä `k iki `ropsõ Vas; `küllä tulõḱ  
um umah käeh, a küläst mineḱ  olõ õiʔ umah käeh Vas Pus; oo, t   
[piimaliud]  nnõ `vi̬i̬di `küllä koś tist  Se S 3. külarahvas külä and 
iks `külmä `nõvvu, `rahval ravvatsõ `süämeʔ Rõu; ku külä mullõ kü-
legaʔ, ma `vasta k gõ kihägaʔ Vas Pul; `tütrekene, anguk‿külä sullõ 
`avvu, angu uik‿külä tiko Vas Pul; külä koŕ aś s pääkaŕ ussõllõ `pal-
ka rahaga ja leevägaʔ Se; vanast oĺ lin‿n  p‿piiri kupõdsaʔ, s ss 
`v  ridõ küĺ liga ś aal kupõdsa ṕ aal m  k‿`kaŕ ksiʔ ja lauliʔ Se Kos 

külä- küla oma, külale iseloomulik, küla- küläinemistel oĺ l kah `väega 
hallõ t  d rüḱ ä, a `suuhtõ `panda saa as ütte terrä kah Rõu V; t   
saaŕ  oĺ l mõtsa veerehn niidü seehn, külä kaŕ aʔ oĺ liʔ ̀ ümbret‿`ts  ri 
Rõu; mi lä si `liuglõma, külä `poiskõsõ muŕ rip‿perä`r  kese pää-
le k iḱ , mak‿ka Rõu; nii ai `savvu `sisse, et küläpoiś s tuĺ l `kae-
ma Rõu; meil käve külänaań õ `pähḱ mihn Rõu; Riide um pirts, 
taa eis‿sünnük‿külä`rahvaga kah Rõu; meil oĺ l siin lähemäne 
küläm  ś s, ai elektri poś ti `maahha Rõu V; esä sai tiidäʔ, et susi 
muŕ d külä iḿ mise ärʔ Rõu V; külänaaś õl oĺ l eederiputõĺ  `mõr-
dunuʔ Rõu V; kuuś  kanna oĺ l, k iḱ  om küläpinel ärs‿s  d Vas; 
k iḱ  külä pinik‿`koŕ jasõk‿kanaʔ arʔ Vas; küläaŕ st oĺ l aŕ st, kes lii-

külä- 
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nast tuĺ l, t   oĺ l `toh ri Vas; es saa iks `kostki `nuhku, kes pa-
lotaja oĺ l, es tiiäkiʔ, et umak‿külämeheʔ Vas; nii külä latsõt‿tuĺ liʔ  
Se S; ka s kolk‿küläm  st `koŕ ssi eś s raha kokko, teik‿kirstukõsõ Se 
Kos; eelä õdagu oĺ lik‿külänaaś õp‿`paɫɫuisi lugõnup‿paŕ gigaʔ Se; 
küläm  ś s tõi rattaʔ, tõi kodo Se; `johtu s ss külänaań õ `tarrõ Se; 
m  ʔ oĺ li külävanõbaʔ, meil `käś ti ülest kirotar‿rahvass Se Kos 

küläkene dem < külä noh, [ma] tulõ kodo, küläkene arp‿palanuʔ Se 
Kos 

küläline külälise külälist külaline mul oĺ lik‿küläliseʔ `  taʔ Rõu V; pe-
riss häpe um, ei olõm‿midägik‿külälisele äń gädäʔ Rõu V; hüä om, 
ku küläliisi lähebäh om Vas; [sa] ülnük‿küläliisile, et vaja Linda 
poolõ minnäʔ Vas; taa om kavvõline küläline Vas; tulõ nigu k gõ 
paŕõmb küläline, hilestäss sinno ja aja magõhhõt juttu Vas; kõhn 
`vasta`võtmine küll om külälise jaoss Vas; `taĺ sipühi `aigu tuĺ l kü-
läliisi ja `käüti kerikuh Vas Pus; m nd külälist iks õhitsat, a tõist 
õhitsak‿ka ai Vas  

külälisekene dem < küläline mõista as mõtõldagiʔ, et mullõ 
tulõvak‿külälisekeseʔ Vas Pul

küländ küllalt taa maailm om iks `mäŕ ksä küländ Vas Pul; taal om ka 
`käüki küländ taal pääväkesel Vas Pul; kotoh om naid ü si `saapiid 
küländ Vas Pul

külät küllalt ma olõ ̀ koĺ knu linno külät Rõu; ku tä taad maia ̀ naanu es 
(ei oleks hakanud) tegemä, siss olnut‿täl raha külät Vas Pul; `taah-
ha `järve um külät neid jäänüʔ (uppunud) Vas Pul; mu imä nõś t ka 
noid `nii si kodo külät Vas Pul; hädä`päivi om nätt külät Vas Pul; 
ni Sergol ka matusõ pääl `kraami külät, sai süvvän‿ni juvvaʔ Se 
Kos

külütämisi vt küllütämisi 
kümme `kümne kümmend kümme imä oĺ l `ütsätõi·ś s`kümne `aaś tanõ, 

esä oĺ l vaest kümme `aaś takka vanõmb Rõu V; m  s‿sai kümme 
`kr  ni `põrsast Rõu V; ku sa umma suud ei validsa ja süänd 
ei aɫandaʔ, s ss sa käüt kümme küllä ja sań dit sada tarrõ Vas 
Pul; nüüd makat kelläni `kümneni Vas; siss opati [koolis] niisa-
ma `ḱ aska, edimätsest ḱ asust `kümne ḱ asuni Vas; päält `kümne 
piimälehmä ja`peeń kene kari (väiksemad loomad) oĺ l v  l pääle 
Vas Pul; no olõ õim‿muud umma ku kümme sõrmõluud Vas Pul; no 
om `kümne `aaś taga`vannu t   `poiskõnõ, `kümne sai v  l noʔ Vas; 
t   põdõ ka inäbät kümmend `aaś takka Vas; neo oṕ isõk‿`kümniid 
`aaś takku Vas; inäb kümmend ̀ puŕ ki oĺ l t  d ̀ pastee·ti Vas; hobõsõ 

küläkene
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ravval om kümme `mulku Se; pridanat `ań ti, saa `ruublidõ `ań ti ja 
ü si `kümnide `ruublidõ kiä ań d Se

kümnüss kümnüse kümnüst kümnis rahvass vei [kiriku]opõtajalõ teŕ ri, 
liha, k kkõ söögi`kraami, t   oĺ l kümnüss Rõu V 

`kündle/päiv vt `küündlepäiv
`kündmä `kündäʔ künd küń d künnä kündma haŕ kadraga maad künneti 

ja te ti Rõu V; ü s `viŕ güss `küń ti ja tõõnõ jäteti `kündmädäʔ Rõu; 
m  ś s `kündnün‿ nurmõh Vas; kaek‿ku inemises‿saava ärʔ elläʔ, 
ei olõk‿`kündmist eik‿`külbmist Vas Pul; n  j‿juurõkõsõk‿k iḱ  
pidil‿latsõt‿takah ärk‿`koŕ jamma, mia hopõń  `vällä küń d ja äeś t 
Vas Pul; jaanipääväss pidi olõma kesä künnet ja truĺ lit Vas Pus; 
oĺ l olnuk‿kõlahhuss, niik‿`küń djä `kaenuʔ, mis pilgahtu Vas; niisaa 
olissm   pääle [ta] küń d, noh `ildass jäi `kündmisegaʔ Vas; aid oĺ l 
üless künnet Vas U 

künneĺ  `kündle künneld küünal kerikoh pandass `k  ĺ jalõ künneĺ , 
a kotoh pandass `kündle raha Se; `ku ja 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;  sassonah iks 
oĺ l `kündlekaŕ bikõnõ ja oĺ l `kündliid ka  Se Kos; kadinitsast tulõ 
t   `kündle sau Se;`ku ja om kań nikõsõh, kerikuh pandass t   
kań nikõsõ manu künneĺ  paɫama Se Kos; kirstu mano pandass ka 
paĺ lokõsõ `kündlit Se; künneĺ  jäi paɫama Se; künneĺ  jäi paɫama, 
näet ku saa as `kelgi arp‿puhastuss Se| Vrd küünäĺ  

küńni/häŕ g künnihärg ku sõda `sisse tuĺ l, küń nihäräʔ oĺ lir‿ratastõ   h 
Vas

künnäŕ  `kündre künnärd  endisaegne pikkusühik: küünar  (ca ½ m) 
säidse künnärd oĺ l `rõiva tüḱ k, mähḱ  `ümbre pää Se| Vrd küünäŕ  

künnäŕ /pää küünarnukk [ta] muidogu künnäŕ ̀päägat‿`tüünne minno 
Vas; niäm‿muidugu `tüüń vä  nnõ künnäŕ päiegaʔ Vas Pul; tiä mui-
dugu tüüń  inne tõist,   surmass künnäŕ päiega   st Vas Pul; mul oĺ -
lik‿käek‿künnäŕ ̀päänit‿tõrvagaʔ pedäjä koorõ `k  ŕ misegaʔ Vas 
T; perem  ś s ni magasi, künnäŕ pää pań d `vasta maad jah Se| Vrd 
küünäŕ pää

küpäŕ  kübärä kübärät kübar esä `põldu  ks  ń niś t, kübärä tõś t pääst 
üless Rõu V; küü sist küpäŕ  om nõia väŕ k, ku küü sist küpäŕ  päähn, 
siss `kiäki näe eis‿sinno Rõu H; ilvesshainal um `valgõn‿nu iʔ ot-
sahn nigu puuvill, m ni palmi s noist kübäriid Rõu V; ma k gõ 
`umbli, ma `umbli kübäriid kah ja `luntõ Rõu V; esä tuĺ l `tarrõ, 

küpäŕ 
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võ t kübärä pääst Vas Pul; mia `kõrvuga oĺ l, oĺ l `kõrvugak‿küpäŕ  
Vas; `poiskõnõ sais, `vaɫgõ säŕ k säläh, kiŕ riv küpäŕ  pääh? - 
`kärbläses  ń  Vas Pul; neĺ li velekeist üte kübärä all ̀ saisvaʔ? - laud  
Vas Pul; köörit küpäŕ  oĺ l `ausa küpäŕ  Se 

küŕ vits küŕ vidse küŕ vist kõrvits t   teḱ k küŕ vidse `saia kah, k    
küŕ vidsep‿`pehmess, s ss pań d mano saia `tahtalõ Rõu V; 
mak‿kasvadi ü skõrd po ikõsõn küŕvitsiid Rõu V; küŕ vidsek‿keedä 
[ma] `pehmess, s ss lasõ läbi sõgla Rõu V; piimäga 
kasusõt‿tugõvak‿küŕvidseʔ, piimäanoma mõsuvesi um küŕ vitsile 
hüä Rõu V

küsümä `küssüʔ ~ küsüdäʔ  küsüss `küsse küsima; pärima timä `küsse 
jämehhet köüst Rõu; midä k  ĺ  küsüss, toda säĺ g saa Rõu H; maʔ 
es küsü et, kedäss tä `tahtsõ naisõss võttaʔ Rõu V; [ta] `lõikass 
`ohkõsõ raasakõsõ `leibä, ja sis v  l küsüss, sa nii ruttu ärs‿seiʔ 
Rõu;  pääkooli opõtaja iks viguristõ `küsse kah Vas Pul; [ma] olõ 
õis‿saanuk‿küsütüss, kas `keŕ kot om Vas Pul; mis sa siss küsüdeʔ 
Vas; tuhń ak eik‿k nõlaʔ midägiʔ, midä küsütäss, s ss saa õi `ültüss 
mia vaia Vas Pul; t   jälk‿k gõ kabiś t takast, et ̀ ütlek‿ ku muk‿ käest 
midä küsütäss Vas Pul; muni ań d sada `ruublit pridanat, muni ka s 
kolsata v  l, küsüti ku kõhnõb tütäŕ , pidi `andma Se| Vrd küüsümä  

`kütmä küttäʔ kütt kü t kütä kütma [sa] visaku uis‿siss lõunat, ku 
keress v  l kuumass kütet olõ õiʔ Rõu H; sügüsene undsõl‿lask 
läḿ mind, keväjäne kütt `külmä Rõu; timä kü t kibõhhõpa sanna 
kut‿tõõsõʔ Vas Pul; kütüse `kütmine tuĺ l, siss m  ʔ Liisoga kääni 
hako kuppu Vas Pul; ku kütüst küteti, s ss noist juurist `koeti `kor-
võ, mis maa seest `vällä `kiś ti Vas; ü s perem  ś s jäi rehe mano 
`kütmä, tõõsõl‿lä si `nurmõ Se; tuĺ l p  ĺ pühä, [me] küt́is‿sanna, 
käves‿sannah Se; `ai umma sanna`kü jäle Se V; timä harvakult 
kü t, selle oĺ l ḱ ulm Se Kos;`kütke sann, veege repäń  `sanna Se; 
ma `tehnsi k iḱ  sanna`kü jä ja v  ̀ t  ja ja halo`t  ja, k iḱ  `tehnsi 
läbi Se Kos 

kütse kütse kütset küps, valmis ku `kellä olõ õs, siss [ma] võ i kua 
pä si `vällä, siss kopudi t  d alomaist k  rt pite, ku kütse oĺ l, siss 
kumisi Se Kos 2. sügav, küllastunud (värvitoon) a perämädses‿saiʔ 
valsumbaʔ, saa as ni kütses‿sinidseʔ (villavärvimisest) Vas Pul

kütt kütü küttü kütmine tarõ lä s külmäss, t   aho kütt (ahjusoojus) 
lä s ärʔ Rõu V  

küttümmä küttüdäʔ küttüss küttü küdema reheahi küttü, säält võ t 
esä piibu pääle tulõ Rõu; ku sann ärk‿küttü, siss `laś ti hü sil v  l 

küŕ vits 
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saistaʔ ja hõhadaʔ Vas Pul; Loń ni pań d a o küttümmä Vas Pul; ku 
ahi küttü, s ss a o `paistõl oĺ l hüä `k  kõ kütsäʔ Vas Pul; nigu 
sann küttüss, nii tulõ t   v   toss lättest ülest Se; ku ahi ärk‿küttü, 
pühiti ahi `höste ärʔ  Se Kos 

kütüse- kütismaal kasvanud kütüse viläʔ oĺ liʔ iks k gõ hüäʔ ni 
sõõruviläʔ Rõu V; ammutõdi kütüse kesväʔ ja sõõru kesväʔ `rõuku 
Vas; n  k‿kütüse kesväk‿ka tuĺ lit‿ siŕ biga `põimaʔ Vas

kütüss kütüse kütüst kütis kütüst te ti `harva Rõu H; kütüssit [ma] 
pań ni `siingiʔ Rõu; siss `naati t  d `vahtsõt maad tegemä, niisama 
sõõruh ja kütüsih Vas U;  ku kütüst küteti, s ss noist juurist `koeti 
`korvõ, mis maa seest `vällä `kiś ti Vas; kütüse `kütmine tuĺ l, siss 
m  ʔ Liisoga kääni hako kuppu Vas Pul; kütüse tuhk pilluti laḱ ka 
Vas; n  p‿pandasõk‿ kõrrast rinna `viisi n  k‿kütüseʔ Vas; ku 
kütüss ärʔ oĺ l `jaahtunuʔ, siss `miń ti kütüst `laotama Vas;`rohkõp 
jämehhebä [puud], n   `raoti kütüsess, `pań ti maad, katõti siss t   
`turba `maaga arʔ ja siss `pań ti n   kütüsep‿palama Vas U 

küüd́s küüdse küüst 1. (sõrme, varba) küüs; küünis küü sist küpäŕ  
om nõia väŕ k, ku küü sist küpäŕ  päähn, siss `kiäki näe eis‿sinno 
Rõu H; tädil oĺ lik‿küüdseh‿`hindä poolõ  (koonerdas) Rõu V; roosi 
halu om hirmuss halu, sak‿küüstega `saina kakusiʔ Vas Pul; me-
hel olõ õs musta küüdse väärt ka `süüdü Vas Pul; krań dsikõsõl 
ummas‿`sääntse küüdsek‿kah, t   võtt k igildõ kiń niʔ Vas Pus; ma 
ai küüdse ala suurõ pinnu Se; küüdse`väŕmmisest saa õik‿kõtutäüt 
Se Kos 2. sisselõige, õnar oĺ l v  l looga küüdse `küĺ ge keɫɫ pant 
Se; hobõnõ ̀ kõvva sõi , vanamehekene haaŕ d loogaküüdsest kiń niʔ 
ja sai `surma Vas Pul

küüdsekene dem < küü s noorõʔ ajavak‿ku rakõsõp‿pähä, 
`väŕ mväk‿küüdsekeseʔ, `väŕ mvä huulõkõsõʔ Se Kos 

küüd́sihn võimuses, meelevallas, küüsis map‿pidi ka iks är olõma sääl 
herrä küü sihn Rõu 

kü̬ü̬ḱ  köögi `k  ki köök kardoka oĺ lik‿köögihn idänemähn Rõu; s ss 
lasi map‿põĺ vilõ `k  ki `maahha Rõu; puuk‿ka pidi vanast `tioline 
`mõisa `k  ki `t  ma Vas Pul; k  ḱ  om paĺ lo suurõb kut‿t   tarõ 
Vas; ma v   ärt‿`taĺ drigu `k  ki, et s ss om laud abarabakõnõ Vas; 
ma otsõ `täämbä k   köögi läbi Vas; ajap‿pini köögist `ussõ Vas 
Pul 

küüń  küünü `küünü (heina)küün küünün oĺ l olnuj‿jämme köü s Rõu 
V; `haina sai küünü täüś  Vas Pul; ka s `küünü oĺ l kodos   niidü 
pääl Vas; hain niideti `maahha, kuivati ärʔ, kiä pań d `küünü, t   

küüń 
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pań d `mõtsa `küünü Vas Pul; taa pini noidõ küünü alat‿teḱ k pujaʔ 
Vas Pul

`küündle/kuu  küünlakuu: veebruar sõõru `kirvõga `raoti `küündle-
kuu perämä sil päivil sõõrupla sist k iḱ  puuʔ `maahha Rõu H; 
ku `küündlekuu saa häräle juvvaʔ, s ss paastukuu kikkalõ saa aiʔ 
Vas Pul

`küündle/päiv ~ `kündle/päiv küünlapäev: 2. veebruar `küündlepää-
vä `aeti peeles‿`sisse ja nakati kudama Vas Pus; imä üteĺ  et: olõ 
õi lehmäle midägi [anda], nii `küündlepäävä `aigu, s  t lõṕ pi ärʔ  
Vas T; `ketramise aig oĺ l `küündlepääväniʔ Vas Pus; `küündle-
päävä lätt külmä süä `lahki, siss nakass puu juuŕ  lummõ `s  mä 
Se; `kündlepäiv om eloiä viiel`tõi·ś kul vebru˛aril  (vana kalendri 
järgi) Se 

`küündümä ̀ küündüdäʔ küünüss ̀ küündü 1. ulatuma keś k ̀ järve küünü 
eiv‿västäŕ  mano kalalõ Vas Pul; `võtkõ  nnõ, ku kätte küünüss Se 
2. piisama, jätkuma vili `v  di `turgu ja siss es küünüʔ lehmile Vas 

küünähhämä küünähtäʔ küünähhäss küünähti korraks küünitama taa 
naarahhass ku m nikõrd kaṕ i ala küünähhät, et no  kas kaṕ i all ka 
kiä k ń d Vas Pul 

küünäĺ  `küündle küünäld küünal kuiss jumalat, nii küünäld, kuiss rukõ, 
nii `k  rmat Rõu H; m  ś s karaś s [veski]`sulgu, ni sääl `paĺ li ku 
küünäĺ  Vas Pul; silm om iho küünäĺ  Vas Pul; terveh inemine nigu 
küünäĺ , `tolmu ka täl vika as olõʔ Vas Pul| Vrd künneĺ  

küünäŕ  `küündre küünärd endisaegne pikkusühik: küünar (ca ½ m) 
küünäŕ karvast, piotäüś  paĺ ast? - sannaviht Vas Pul; ma pań ni üte-
sä küünärd villast rõõvast üteh Vas Pul; ka stõ·iś skümme küünärd 
oĺ l pööräh Vas| Vrd künnär

küünäŕ /pää küünarnukk ku mul käeʔ ramõhhusõ arʔ, siss siist 
küünäŕ pää jakust hõõrahhuta, s ss tulõ joud tagasi Rõu V| Vrd 
künnäŕ pää  

küünütämä küünütäʔ küünütäss küünü  küünitama nigu ma kätt 
küünüdi, nii [rästik] tsusaś s Se Kos 

`küüŕ mä ̀ k  riʔ k  ŕ  ̀ k  re kööri ääri ülespoole keerama köörit küpäŕ  
oĺ l `ausa küpäŕ  Se

`küürä küüru ma eit‿tiiäʔ, mis tä hädä om, et `küürä kisk Rõu 
küüst vt küü s
küüsümä `küüssüʔ küüsüss `küüsse  küsima; pärima poig lä s iks 

`küüsse imä käest, et paĺ loss ma võta naist `ta rigast Vas Pul; 
timä es mõistak‿`kostaʔ, mia mat‿timä käest `küüsse Vas; poiś s v  l 

`küündle/kuu
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`küüsse, et kas teil ritk om tett vai ŕ oon Se Kos; kiä inne küläh 
`haigõst jäi, s ss jälm‿`Maaŕ a poolõ `r  hhi küüsümä Se Kos; hiiŕ  
`hambiid küüsü üiv‿`võɫgo, ku taht nii ko i `ka ski ürä Se; repäń  
küüsüss: määness s ss sul t   kari ka om? Se; muni kaess, et vana 
inemine, kõrraga and asõma (istekoha bussis), a m ni anna aik‿ku 
`küüssükiʔ (paludagi) Se Kos| Vrd küsümä

 

küüsümä
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ĺ aabatama ĺ aabataʔ ĺ aabatass ĺ aaba  ohtrasõnaliselt tagant sundima 
imä taa no vahel ĺ aaba   nnõ, ku vihm tulõkil, s ss ĺ aaba , üteĺ : 
teḱ er‿ruttu, teḱ er‿ruttu Vas Pul  

`laabuma `laabudaʔ `laabuss `laabu edenema, laabuma [nad] hõkõr-
divaʔ ja `hirskõllit‿tahn terver‿ravitsussvaheʔ, a t   es `laabuk ‿ko-
hegiʔ Rõu H

laaditamma laaditaʔ laaditass laadi  soovitama, korraldama ma laa-
didi t   `tütre Eedulõ naaś õss Vas; ma `naksi siss laaditamma, et 
`minke no `taahha, eläget‿tah Vas 

laadna laadna laadnat lahke, sõbralik, ladna ku inemise ummaʔ laadnaʔ 
ja `sündliguʔ, t   um hinnatav Rõu 

laadung laadungi laadungit suur kogus, laadung t   t   (toob) viina-
laadungi kodu Rõu 

`laagri `laagri `laagrit laager [ma] esiki näi Petseri `laagrih t  d joo-
gihätä Vas Pus; ega hummogu `aeti `laagrih lugõmisele (loendu-
sele) Se

laahvka laahvka laahvkat  kauplus(auto) imä ĺ att laahvka mano, 
latsõk‿k gõ taka Se Kos 

`laaṕ ma `laapiʔ laaṕ  `laapõ laabi siluma hiuss oĺ l sorrõ sugimaldaʔ, 
`lauhkõ ilma `laaṕ maldaʔ (rhvl) Rõu; külm‿minno liibitäss ja laabi-
tass, ma iks istu `mõŕ sa pää pääl? - liniḱ  Vas

`laapsa `laapsa `laapsat  1. ladus, sorav tiä oĺ l sääne `laapsa jutuga 
m  ś s Rõu H 2. jõudus ka stõi·ś skümme kätt t   vikah  suuŕ , tollõ-
ga oĺ l `väega `laapsa [niita] Vas Pus

laaŕ  laari ̀ laari laar ka s ̀ laari (pesakonda) ̀ põŕ ssiid tõi  siga Vas Pus
`laaś ma `laasiʔ laaś  `laasõ laasi (oksi) laasima ega puud ladvast 

eil‿laasitaʔ, puud laasitass tüvest Rõu 
laastok laastoga laastokat meestesärgi kaenlaaluse nelinurkne kiil va-

nast `pań ti laastogaʔ `kań dli alaʔ, a mal‿laastogit eip‿panõ Se
laastokakõnõ dem < laastok `hammõ `käüsse all ommal‿laastoka-

kõsõʔ Se 
laat laado `laato laat laado pääl `k  li ü s lihuniḱ  ärʔ Rõu; suu-

rõp‿`põrsa oĺ liʔ, taheti ̀ laatu viiäʔ müügile Rõu V; lehmäʔ lä sil‿lä-
bi `viĺ jü, n  m‿mü vim‿mü vim‿mü viʔ ku laadoh Rõu V; Petserihn 
oĺ lil‿laadoʔ Rõu V; timä lä s `laatu, mak‿ka lä si üteh Vas Pul; 

Võru sõnaraamat.indd   330Võru sõnaraamat.indd   330 9/22/2011   9:37:10 PM9/22/2011   9:37:10 PM



331

vanast `peeti laaduʔ Miś soh Vas Pul;`kuḿ pveḱ ke ja präänikit ja 
k kkõ oĺ l laaduh Vas; vets laadul tahat k gõ t  d, kiä odavappa 
and Vas

laat́ laadi `laati laid, riba k gõpäält `pań ti rõivass [poti ümber], s ss 
nahadsõl‿laadiʔ, s ss viĺ ditüḱ üʔ Vas

ĺ aat vt minemä
`laatka ̀ laatka ̀ laatkat 1. madal puust toidunõu ̀ laatka om lavvust tett, 

lavvunõ perä all, sinnäh‿hiideti s  ḱ  ja `pań ti lavva pääle Vas Pul; 
`laatkal olõ õs kaast Vas Pul; äḱ ki tsõõrik sadanuk‿käest `maahha, 
imä hõiganu et hõi, `laatka lätt Vas; perse ku `laatka takah Vas;  
`laatka om puuannoḿ , säänesama lavvust tett nigu tsõõrik Vas; 
tsõõrik um puu annom, tsõõrikuss iks `üĺ tigiʔ, `laatkass ka kutsuti 
Vas Pul 2. madal kaanega savinõu (ahjus toidutegemiseks) Annõ 
`võtnu a osuu päält `laatkaga pudro Vas Pul

`laatkakõnõ dem < `laatka vanast olõ õs `pannõ, kutsuti `laatkakõsõʔ 
Se  

laba laba lapa 1. kõrgendatud alus, lava taa sattõ ku labalt `maahha 
uḿ mi kooli`aś jugaʔ, jäi timä koolist `maahha Rõu V; laba pääle 
köüdeti m  ś s kiń niʔ Vas Pul 2. (sauna)lava labalõ lä s [ta] alastõ 
Rõu V; ma higidsä laba pääl Rõu V; takahp  l sannah om laba, 
piḱ k ja laǵ a laba Vas Pul 

laba/maśsin  linamasin (linavarte murdmiseks) labamaś sina pääl 
oĺ lik‿k iḱ  nii `säedüʔ, n  l‿linaʔ, lina `kolkmõʔ Vas U

labanõ labadsõ labast koekiri: labane `üĺ ti küll, et labanõ käterä t olõ 
õin‿nii hüä ku toominõ Se| Vrd lavanõ 

laba/rattaʔ pl pikkvanker vanast üteldi piḱ kä troś kat et labarattaʔ 
Vas Pul; labarattaʔ oĺ lis‿`sääntse lajaʔ Vas -trośka pikkvanker 
labatroś kaʔ oĺ liʔ ilma vedraldaʔ, a kaś ttroś kal oĺ liʔ iks vedroʔ all 
Vas Pul

ladam ladama ladamat lade kadajit `raoti mahaʔ,`õkva kõrrast `pak-
su nigu ladam Rõu; kaek‿ka s ladamat kummutõdi kokku, s ss 
[me]`naksi `pesmä `k  tõgaʔ Rõu  

ladsahhuma ladsahhudaʔ ladsahhuss ladsahtu ~ ladsa˛um(m)a lad-
sa˛udaʔ ladsa˛uss  kokku vajuma madalar‿ruaʔ vihmaga ladsa˛usõ 
ärʔ Rõu H; m nikõrd sai karaś k ladsahhunuʔ, olõ õs nii hää Rõu 

lad v́ ladva `latva latv `vahtrõ `latva `ossõ `vaihhõlõ oĺ l varõs-
sõl pesä jo art‿ tett Rõu V; n   rüä vihuladvaʔ `pań ti kokku 
 sin  näl ‿`liuhka Rõu; ka s `sirdust [ma] võ i, `latvu piten pań ni 

lad v́
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kokku Rõu; [ma]`viś ksi jälʔ ladvak‿kokku, s ss `naksi jälʔ ammu-
tamma `k  tõgaʔ Rõu; ega puud ladvast eil‿laasitaʔ, puud laasi-
tass tüvest Rõu; juurõk‿kokko `j  skvaʔ, ladvak‿kokko langõhhusõʔ 
Vas Pul; n   tuliossa omma näet n  ʔ, ku om `pistü kasunu oss, 
sääne nigu tõõnõ lad   kasunuʔ ja t   om s ss ossass Vas Pus; 
häɫɫ käve nik‿`korgõlõ, üle pedäjä `latvu Vas Pul;  inne iks [rukki-
vihu] ladvap‿`peś ti `vasta `piń ki ärʔ Se 

laemb vt laǵ a
`laembalt laialdasemalt Kärinäʔ (küla) omman‿`nurmõ piteh `laembalt 

Vas Pul
laǵ a laja laḱ a lai; avar, laialdane illoś s pinikene, timä oĺ l laǵ a, timä 

oĺ l `väega rammuhn Rõu V; illoś s pinikene kui müg ŕ , laemb laiu-
tõ kup‿`piuta Rõu V; ku tagumatsõp‿puusa luuʔ ummal‿lajaʔ, siss 
um sünnütüss `keŕ ge Rõu V; laǵ a t  rada lätt läbi mõtsa Rõu V; 
mul oĺ l `kangru koet suuŕ  rä t, laḱ u peelde pääl koet Rõu V; suuŕ  
ümärik kivi, päält oĺ l laemb, alt oĺ l `kitsamb Rõu V; leh ad ŕ  um 
`sääntse laja n nagaʔ Rõu V; [ta] vali noid laḱ u upõ ko ist `tõrdu-
he nigu hasisi Rõu; naa omma laḱ a jako peeleʔ, nii laḱ u ̀ p  li [ma] 
eit‿tahaʔ Vas; m ni `tü rik um ka `väega laja `suugaʔ (suure jutu-
ga), lasõ õik‿`kelgis‿s nna üldäʔ Vas Pul; villadsõ `kanga suaʔ oĺ li 
esiʔ, n   oĺ lil‿laḱ a jako, n   oĺ li `laembaʔ Vas Pus; habaś k om 
suuŕ  ja laǵ a, hüä `säĺ gä visadaʔ Vas Pul; seol talol oĺ l laǵ a ussaid 
Vas Pul; kaadsaʔ oĺ lil‿lajaʔ ja harok‿ka lajaʔ Vas Pul; peigmehel 
oĺ lil‿lajav‿v  ʔ Se; suuŕ  kaɫa ja määness laǵ a Se 

ĺ aǵ ahhuma ĺ aǵ ahhudaʔ ĺ aǵ ahhuss ĺ aǵ ahtu lahvatama olõ õs siss 
klaasiga `laḿ pi, klaaś  lätt `tolmu täüś , k iḱ  ĺ aǵ ahhuss palama 
Vas| Vrd läügähtümä

lagi lae lakõ (hoone) lagi meil um `pantu nii linaluid ka tahal‿lae pääle 
Rõu V; no a oluń gih keedeti, luń k oĺ l nii üle tett, et s ss lää eit‿tuli 
lakkõ Vas; lae all oĺ l kana pesä Vas Pul; kual olõ õs lakõ pääl es 
midägiʔ Vas Pul; aidal oĺ l iks lakõ kah, `saĺ vi `ko sil oĺ l lagi kah 
pääl Vas; tuli hubsahti inne, nii oĺ l laeh Vas; suidsulihap‿`pań ti 
aida lakkõ rippa, `s  la ka vahelõ Vas U; kirga si oĺ liv‿vereväʔ, 
lae alotsit pite käveväʔ ja `ümbre aho Se; eüss `aeti `laeni täüś  
[ahet] Se;`sääntse hangup‿`pantu lakkõ, [ma] pań ni naha hangu 
`otsa (naha parkimisest) Se Kos;  urbõkõsõp‿ `pań ti `lauta lakkõ 
(palmipuudepüha kombest) Se Kos

lagi/pää pealagi [mul] kibisäss pää tast lagipääst Rõu V

laemb
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lagonõma (osalt langeb kokku verbiga lagovama) lagodaʔ ~ lagonõdaʔ 
lagonõss lagosi lagunema; purunema  meil uma sann oĺ l jo 
arl‿`laonuʔ  Rõu V; `taĺ drik lä s`maahha ja lagosi ärʔ Vas Pul; 
hoonõʔ lagonõss ruttu Vas; ait oĺ l periss terveʔ, es olõ ̀ arki ̀ laonuʔ 
Vas Pul  

lagovama (osalt langeb kokku verbiga lagonõma)`laodaʔ~ lagodaʔ 
lagovass lagosi lagunema; purunema egak‿kaɫa pal´lo taha 
aik‿`k  mist õiʔ, s ss lagovass jäl ärʔ Vas; `h  nõk‿ka jo lagovasõʔ 
arʔ Vas Pul

lagõstik lagõstigu lagõstikku lagendik lagõstigu pääl oĺ l suuŕ  kand Vas 
lah́alik la aligu la alikku lahjapoolne la alik suidsu liha oĺ l Rõu V; 

taa liha olõ õiv‿väḱ ev, um la alik Rõu V 
lahass/pu̬u̬ĺ  lõhandik pirrupakust vai lõmmust `l  di lahasspoolõʔ, la-

hasspoolist lahasti sugaraʔ Rõu 
lahe lahe lahehet  mitte sassis olev, lahe n  v‿villaʔ, mis `lamba säläst 

om pöet, n  ʔ ommal‿lahembaʔ Vas; `lamba säläh `mõskõh oĺ l vill 
lahe ja hüä Vas U| Vrd lahhe

laheʔ `lahkmõ ~ `lahkõ lahet lõhe, pilu, pragu inne lüvväss 
`kirvõgal ‿`lahkmõr‿`riś ti `sisse, peräst lüvväss `kirvõ ja `peiḱ -
ligas‿suurõp‿paɫav‿`vällä (raieküna valmistamisest) Rõu V; roni-
ja kand tagavarass `s  ki, taha pähnä `lahkõhe Vas Pus; vanast 
oĺ lir‿ri siguʔ paĺ gi `lahkidõ seeh Vas 

laheng lahengu lahengut lahing siih nakass `orga seeh laheng, siist saa 
`surma ja k kkõ saa Se Kos 

lahhe lahhe lahehhet mitte sassis olev, lahe lahhev‿villam‿mähiti 
`k   slehe Rõu V| Vrd lahe

lahi vt `lahkma
`lahki ~ `lahkiʔ lõhki, puruks lammass `astnu sõraga seo seere maŕ a 

`lahkiʔ Rõu; nigu kõo urban‿`naksil‿`lahki minemä (pakatama), 
siss `pań ti urbap‿pudõlahe Vas Pul; sisaś k ja piho tulõvas‿s ss, 
ku urb nakass `lahki minemä Vas Pul; pä s um `küĺ gi päält 
`lahkik‿küdsänüʔ Vas Pus; havvõl‿`lahksi [ma] nii `piutamiisi 
`lahkiʔ Vas; `saagit‿tõisilõ lehmile opinguss, s   ei inäp hinnäst 
`lahkiʔ Vas; siss lõigata ail‿`leibä väidsegaʔ, kut‿tõõsõl‿leeväʔ 
ahoh, muido lätt leib `lahkiʔ Se; `käekesep‿`päś si vaɫɫalõ, ni oĺ l 
Vaś so `vasta a o `nulka n naluu `lahkiʔ Se Kos; suuŕ  meri oĺ l   h, 
vanajuudaś s laḱ k, laḱ k, laḱ k nikagu lä s ̀ lahki Se; ̀ küündlepäävä 
lätt külmä süä `lahki Se 

`lahkma `lahkuʔ lahk lahḱ  lahu 1. lõhkuma; purustama lõmmul‿lahuti 
edimält neläss, neländikõst lahuti sugaraʔ Rõu H; t   lahḱ  

`lahkma 
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`taĺ drigu arʔ Vas; kes kül seo kõo lahk, noh om `väega `oslikanõ 
Vas;  siga oĺ l sulu arl‿`lahknuʔ Vas Pus; ku sääne halv räpäk 
hopõń  oĺ l, t   lahḱ  mitu `atra  Vas Pus; ku tit‿tast `maahha sa-
tat, t   lahudõ uma pää Vas; määne kand tõrvanõ oĺ l, t   [ma] 
lahe arʔ ja noidõga käve kalal Vas Pul; minev`aaś ta lasi ma v  l 
arl‿`lahku mõhõ Vas Pul; [sa] är `rõiva lahudõ `säĺ gä kääneldeh 
Se; Riia langasõt‿tuĺ lil‿`lahkuk‿k iḱ  ärʔ, muidu olal‿`l  vü üiʔ Se; 
oĺ l pirrukõsõl‿lahudup‿peeń okõsõst `väegaʔ Se 2. lööma, peksma 
säidse tüḱ kü [usse] oĺ l mättä pääl kõrrah k iḱ , [ma] lahi `päähhä 
nii kui otsah Se 3. tormama, kiirustama [sa] naka no `lahkma  nnõ 
kodo poolõ Vas; hopõń  pań d kodo `lahkma Vas

`lahkmõ vt laheʔ 
`ĺ ahkoh vt `lähkoh 
`ĺ ahkohe vt `lähkohe  
`ĺ ahkost lähedalt m  l‿`ĺ ahkost oĺ l t   `tü rik peri Vas Pul; püvi `väega 

ruttu j  ś k, tah  minnu pesä `ĺ ahkust arp‿pettäʔ Vas Pus| Vrd `läh-
kesest

`lahksama lahastaʔ `lahksass lahaś s ~  `lahksõma lahastaʔ `lahk-
sõss lahaś s 1. lõhestama; rebima pirrupakust vai lõmmust `l  di 
lahasspoolõʔ, lahasspoolist lahasti sugaraʔ Rõu; piḱ seesä om 
`üllen, t   kuk‿kuŕ ass saa, siss `lahksass `üllest loodigaʔ Rõu H; 
olõ õih‿ hädä laṕ pi poolõss lahastaʔ Vas N; [sa] `lahksõt‿taa ń arts 
poolõst Se 2. katki tegema; lõhki lõikama, lahkama  siga tapõti 
arʔ, puhastõdi arʔ, siss `naati `lahksõma Vas U; havvõl‿`lahksi  
[ma]  nii `piutamiisi `lahkiʔ Vas; lahasti  siga `lahki ja säält `võe-
ti sisekund `vällä Vas; la igõ 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 `la si jätt ja `lahku 
mindäss Se Kos; vanast mõtõldi, et kos t   `häügaʔ et `lahku lä s, 
a no om mooduh Se Kos 

`lahkuss `lahkusõ `lahkust lahkus Einaril olõ õih‿`halvust, a olõ 
õil‿`lah kust kah Vas Pul

`lahkõ1 `lahkõ `lahkõt lahke, sõbralik timä om k igildõ vahvanõ ja 
`lahkõ Vas; t   m  ś s sai ka sääne tolopinõ, olõ õs ni ̀ lahkõ Vas Pul 

`lahkõ2 vt laheʔ
`lahkõma lahedaʔ `lahkõss laheś s lõhenema; lõhkema ma tänidi nigu 

külä laheś s käeh Vas; säidse süld maa ̀ lahkõss, ku naań õ lätt ̀ paĺ ja 
`pääga üle tarõ vai üle moro Se; ku käeʔ lahenuʔ vai mia, siss om 
la igõ rasvaga hüä `võidaʔ, la igõ ras v tege `pehmest Se Pod 

`lahkmõ
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ĺ aht vt minemä 
lahutam(m)a  lahutaʔ lahutass lahu  ~ `lauhtam(m)a  `lauhtaʔ `lauh-

tass  lauh  1. laiali lahutama või lõhkuma ku [tapetud]  siga oĺ l 
arp‿puhastõt, s ss k gõpääst `võeti r ndvits ja `lauhti ärʔ Vas 2. 
harvendama peedi ummak‿külbedüʔ, ś aalt iks tulõ lahutaʔ Vas Pul 
3. villu lahedaks näppima mia `mõstu villaʔ vabrigu mano v  t, siss 
noid piät jälʔ lahutama Vas U 4. abielu tühistama t  l `vaie aol 
lahu  arʔ t   naań õ `hindä t  st mehest Rõu V; esiv‿ värisi `jalgu 
pääl, a lä s Võrolõ `lauhtamma Vas Pul; nigu mehega tuĺ l viha, 
ni kõrraga lahutamma Vas Pul 5. enesetunnet parandama võta ha-
pund `piimä, seo lahotass süänd Vas 

laheś s vt `lahkõma
laid laia `laida kangalaiune osa, paan `villań  `koeti paks, oĺ l `neĺ jä 

`kań ti, ka s `laida ummõldi kokko Vas Pul 
laih la a `laihha 1. taine, lahja vanast väümehele `ań ti vägevät, 

no o sitass `laihha, la as‿ süvväsek‿k   ärʔ inne Vas; laih liha 
`s  lduss ruttu arʔ `väegaʔ Vas U; `laihha liha ütte pissu ka es 
olõʔ Vas Pul 2. väheviljakas `hernega ka utat maad, saa laih, naka 
õim‿midägiʔ kasuma Se 

`laimama laimadaʔ `laimass laimaś s laimama mat‿tiiä äiʔ, mis tu põhi 
um, et tä ni laimaś s minno Rõu V

`lainallaʔ lainetamas, laines `vihma tuĺ l ku robisi, meil oĺ l maa k iḱ  
`lainallaʔ Rõu 

lainõʔ `lainõ lainõt laine ku lainõt‿tuĺ l, t   tuĺ l nigu sain, t   oĺ l `kor-
gõ lainõʔ Rõu V;  järvehn oĺ lin‿nii suurõl‿`lainõʔ, et lainõʔ visaś s 
kalaʔ kavvõdahe maa pääle Rõu V; ilo iks   h lätt, lauluʔ `laskva 
`lainil  (rhvl) Se Kos 

lainõtama lainõtaʔ lainõtass lainõ  voolama, lainetama Mallõ iḱ k nigu 
lainõ  Rõu; higi lainõ  v   `m  du `alla Rõu V 

laisa/luu laiskvorst saa eil‿`l  ka lepäpuust, eih‿hüvvä `nahka laisa-
luust Rõu H

laisk laisa `laiska laisk ku t  d eit‿t  , siss olt (oled) hoolõdu ja laisk 
Rõu; laisk um `la siga naań õ ja uĺ l um hobõsõldam‿m  ś s Rõu; 
vähḱ  om laisk Vas Pul; tuli taha ait‿tuhń akut, la s `laiska `hoit-
jat Vas Pus; virgal hobõsõl jalah‿hanguh, laisal liha säläh Se Kos; 
mak‿kannahha ail‿`laiska Se; kärmäś s and `ḱ asku käsile, a laisal 
koolõss kunn jala ala Se Kos 

`laitma ̀ laitaʔ lait lai  laida laitma mul um t   ü s k iḱ , kas li sik‿`kitväʔ 
vai sań dil‿`laitvaʔ Rõu V; ega Ainot `laita ais‿saaʔ, k igildõ um 

`laitma 
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hüä inemine Rõu; imä iks lai  `väegat‿t  d naist Vas Pul; sääne 
sań t, ku `jouti tälle `andaʔ, siss ki t, ku jouda as, siss lai  Vas Pul; 
sal‿laidadõʔ umma ello Vas; taso õit‿tõist `laitaʔ Se Kos 

`laituss `laitusõ `laitust laius siss [ma] pań ni seo `rõiva siiäʔ v  l `lai-
tusõst Se 

`laiuss `laiusõ `laiust laius ku `kanga vidämine um, siss langat‿ tu-
lõvak‿`kanga `laiusõ `perrä vitäʔ Rõu V| Vrd laḱ kuss

laiutõ laiuti illoś s pinikene kui müg ŕ , laemb laiutõ kup‿`piuta Rõu 
laiv laiva `laiva laev a esä meid laivaga tõi, siss laulami et siiĺ o viiĺ o, 

lasõl‿laiv, `toukap‿`purju (rhvl) Se Pod; jäi v  l `merde kiń nit‿t   
laiv Se 

lajah ~ lajahn 1. laiali [ma] lä si kannu `otsa, esik‿kummalõ maahn, 
seenek‿k iḱ  lajahn Rõu V; sääl ummal‿lajah n  t‿taloʔ Vas; ü s 
poig om `maia jäänüʔ, muido ommak‿k iḱ   (lapsed) `ilma piteh 
lajah Vas Pul 2. ammuli `suukõnõ oĺ l lajah ja `leibä täüś  Vas; susi 
nulgah, suu lajah? - ahi Vas Pul 

lajaline lajalitse lajalist laialdane Palomõtsa om suuŕ  külä, ta om `häs-
te lajaline Rõu; näil oĺ l lajaline ussaid Rõu V; ku põlla oĺ l maa, 
siss oĺ liv‿`väega lajalitsõp‿põllukõsõʔ Se Kos

lajalt laial alal, laialt ku `nüsmä nakat, edimält tulõ `piimä peenem-
bähe, siss tulõ `loohvkahe vai lajalt Rõu V; kala käü `päivä la-
jalt `väegaʔ, a `  se om paigal Vas Pul; timä käve lajalt, k iḱ  
kolgak‿kä ve läbi Vas Pul; t  d oĺ l `väega lajalt Vas U; koho`piimä 
te ti suvõ poolõ, kup‿`piimä lajalt käeh oĺ l Vas Pus;  ku pää la-
jalt `väega oĺ l ärs‿s  d [täidel], siss üteldi, et päänahk um k iḱ  
ku rah Vas 

lakad́siʔ pl laka sidõ laka sit paju- või pärnaniinest viisud koh 
oĺ liv‿vesidse niidü hainamaaʔ, [ma] pań ni laka sij‿`jaɫga, vesi 
k iḱ  j  ś k `vällä, a tsuvva seest joosõ õiʔ Se; laka sik‿kaḱ i [ma] 
ruttu arʔ, paiukoorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst laka siʔ Se

lakad́sikõsõʔ pl dem < laka siʔ mul kadonu vanaimä ̀ eĺ li, t   ̀ mõistsõ 
laka sikõisi, `sääń tsit `viisa kutaʔ Se; koh oĺ liv‿vesidse niidüʔ, 
[ma] pań ni laka si `jaɫga, vesi k iḱ  j  ś k laka sikõisist `vällä Se  

lakahhama lakahtaʔ lakahhass lakahti korraks keelega limpsama taa 
pini lakahhass  nnõ ja um söönüʔ Rõu V; pinikene kopahhass iks 
`jalgugaj‿ ja lakahhass suud (haigest koerast) Rõu V; mas‿suṕ i kar-
doka arʔ, muidu pini lakahhass väe päält ärʔ Rõu V

lakahtam(m)a lakahtaʔ lakahtass lakah  keelega limpsama piim 
`maahha lä s lavva pääle, siss latsõl‿lakahti lavva päält ärʔ Rõu 

`laituss 
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V; võta sa perä ärl‿lakahtaʔ Rõu V; ku tä kotoh imägas‿sei, siss 
lakah  ark‿kah n  l‿`luidsaʔ Vas Pul

lakakõnõ lakakõsõ lakakõist noor hernekaun(ake) edimält 
ummah‿`hernel lakakõsõʔ Vas Pus

laḱ ka laiali tahass `aeti laḱ ka, `pań ti `kruusli pääle, `aeti t   ka laḱ ka, 
s ss `kääń ti `truĺ li, te ti piirak Rõu; hago `laotõdi maa pääle 
laḱ ka Vas; kütüse tuhk pilluti laḱ ka Vas; nüüd tetäss `kliimegaʔ 
ja `naklugak‿kaś tiʔ, n  l‿lääväl‿laḱ ka Vas; `väikene `aokõnõ oĺ l, 
s ss oĺ l t   laḱ kamineḱ  näil Vas Pul; Nigula `puuś li ette oĺ l 
jäänül‿laḿ bikõnõ palama ja `puuś li lä s palama ja tuli lä s laḱ ka 
Se; a minkperäst nä laḱ ka lä siʔ (lahutasid) Se  

laḱ kuss laḱ kusõ laḱ kust laius teḱ i laḱ kuss Vas| Vrd `laiuss
`lakma lakkuʔ lakk laḱ k laku lakkuma laud um puhass nigu lakut Rõu V; 

[te] lakkõl‿`luidsa är ja `ankõ `ai umma Rõu; `lambal‿laḱ is‿`s  la 
Rõu; ka s suurt piń ni laḱ iʔ `veś kikuast `sainu päält `tuś ti Vas 
Pus; suurõh‿huulõs‿sooś ti süvväʔ, `p  nüh‿huulõp‿`perse lakkuʔ 
Vas Pus; ilmaś aldaʔ anda aip‿`perstki lakkuʔ Se; suuŕ  meri oĺ l   h, 
vanajuudaś s laḱ k, laḱ k, laḱ k nikagu lä s `lahki Se 

lakõ lakõ lagõhhõt 1. lage, tühi kiŕ riv kari, lakõ väli, tark kaŕ a `kaitsja? 
- kirätäheʔ, papõŕ , lukõi Vas Pul; lakõn‿nurmõʔ Se 2. lage koht, la-
gendik lakõ pääle eim‿ massav‿ `v  mine, lakõ pääl nägevä ärʔ Vas 
Pul; egah paigah olõ õil‿lagõhhõt, om paks mõts Vas Pul

`lambakõnõ dem < lammass kae ku lammass püä ärʔ siss vill tulõ ̀ lam-
bakõsõl nigu kask säläst `maahha Vas U; tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, 
laudah `  tva `lambakõsõʔ Se Kos; [palmipuudepühal]`lamba 
`sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ pääd pite hiĺ lokõidsi pututi, 
et `lambakõsõk‿kasuma ja u õkõsõ `urbuma Se Kos

`lamba/liha lambaliha ̀ lambaliha ni  sialiha ̀ pań ti ̀ tõrdohe, s  l pää-
le, `lambaliha s  lvette es pandaʔ Vas -tallõkõnõ lambahänilane 
`lambatallõkõistõ pesäʔ ummam‿maa pääl `kohkip‿puhma all Vas 
Pus; ̀ lambatallõkõnõ sääne hahk um, tumõdaba hahaʔ joonõkõsõʔ, 
ja kõtu alt um sääne rohekass kõllakass, esäne um `rohkõp nigu 
kõllatsõp, imäne um rohekap Vas Pus 

laḿ bikõnõ dem < laḿ p Nigula `puuś li ette oĺ l jäänül‿laḿ bikõnõ pa-
lama Se

laḿ bi/õli ~ laḿ bi/õĺ l petrooleum [ma] kuuli koh `ko sil laul ja 
sinnäp‿pań ni laḿ biõli prussakilõ Vas; inne s a `möĺ li sai vaa  
laḿ biõĺ li `t  duss Vas Pus 

ĺ ambunõ ĺ ambudsõ ĺ ambust ligane, lögane ku järvest tõmmati linnu 
`vällä, t   oĺ l `väegaĺ ‿ĺ ambunõ t   Vas 

ĺ ambunõ
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lammass ̀ lamba lammast lammas ̀ lambal‿laḱ is‿`s  la Rõu; [ta] haś sa  
pini `lambalõ pääle Rõu; ku undsõʔ um, s ss um soel hüä `laḿ biid 
murdaʔ Rõu V; tohe eir‿riha perän vitäʔ, s ss `lamban‿nakasõ 
`poigõ `vihkama Rõu H; lä s m ni päiv `m  dä, iks o siti noid 
`laḿ biid Rõu V; imä lätt ikkõh   h, latsõt‿takah ̀ tań dsih? - lammass 
ja voonakõsõʔ Vas Pul; siss oĺ l olnu ma eit‿tiiä pääle `kümne soe 
siss paŕ gih ja `laḿ bidõ `sisse joosnuʔ Vas Pus;`t  ŕ jaga [ma] vei 
`laḿ bilõ `j  ki Vas Pul; villah om iks rasõhhõp `mõskak‿ku `lam-
bah (lamba seljas) Vas U; m ni `ütless, et puĺ l`oina liha t  l`aiga 
`haisass, ku lammass käü Vas Pul; keväjä ku om `lambanaha suu-
runõ paɫakõnõ paĺ ast maad, s ss lõiv jo lõõritass pääl Vas Pul; 
lammast siist nigu `naati alaotsa p  lt `lõikama (pügama) Vas; 
`lambak‿kaḱ ik‿ke iv‿vallalõ ja pagõsi kodo Se Kov; lammast iks 
tapõti sügüse Se; nigu linna rabati ̀ lamba`nahka, nahk ̀ pań ti prääl-
ka pääle, lina rabajaga rabati siss Se; `lambal ommav‿`väikokõsõ 
rauhaʔ Se Kos; kapuda oĺ lip‿piḱ äʔ,`ɫamba viɫɫast Se Kos; mis 
oĺ l `lamba hiigat‿t   vill k  h, t  d `villa `võidsõ [sa] `hoitaʔ 
viiś  `aaś takka Se Kos;  egä lehmä päält oĺ l päiv [karjas käia], a 
`laḿ bidõ päält olõ õs Se  

laḿ p laḿ bi `laḿ pi lamp esä es läpeʔ, tä es kae, et laḿ p `pai-
ka jäi Rõu; nigu [ta] `pi skigat‿tulõ laḿ bi mano pań d, nii 
läügähtügip‿`paklap‿paɫama Vas; olõ õs siss klaasiga `laḿ pi 
Vas; tarõh oĺ l laḿ p, rehesainah oĺ l s ss tulõkaṕ p ja rehetarõh 
ka oĺ l tulõkaṕ p Vas Pus; siss `oĺ lgi jo pühä majah, ku klaasiga 
laḿ bit‿tuĺ liʔ Se 

ĺ amp ĺ ambu `ĺ ampu liga, löga ĺ amp om läǵ ä, noh, sääne `niɫbõ Vas 
`lammõma lamõdaʔ `lammõss lamõsi pikali heitma [ma] lä si `säń gü, 

`laḿ ssi piḱ äle, pini lamõsi mu säń gü ette Vas Pul; `lammõs‿sina 
siiäʔ, ma lää `ussõ Se; [sa] `lammõp‿ põrmadu pääle `maalõ Se 

land lannu `landu (kinnikasvanud) väike järv; lomp; madal vesine maa 
land om iks põllu maa pääl, söödü pääl, sääl ommaki luḿ bis‿siseh 
Vas; land om iks `ohkõnõ, lannust lähät läbi Vas; kohegit‿ soppa 
`koŕ ju vesi, t   oĺ l land Vas Pul; lannu pääle kävel‿latsõt‿`talvõ 
`viś si `laskma Vas Pul 

`landu: ḱ aokiräss `lindu, `landu, `näütäk‿kualt p  lt mullõ peigm  ś s 
tulõ Rõu V 

lang1 langa `langa lõng ku `kanga vidämine um, siss lan-
gat‿tulõvak‿`kanga `laiusõ `perrä vitäʔ Rõu V; taa no m ni lang, 
taa nigu häüss Vas Pul; taa nii peeń okõnõ lang ku kiholasõ sitt Vas 

lammass 
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Pus; langaga pandasõk‿kaɫaʔ üle orrõ [kuivama] Se; ku `peeń kese 
langaʔ, saa `peeń kene rõivass, ku jämmel‿langaʔ, saa paks rõivass 
Se; vanast `aeti ɫangaʔ `ahjo `hauduma patugaʔ Se Kos; [ma] sa-
lidsi la igal‿langa `perrä, iks ka s la ikat kokko Se; joosuv   oĺ l 
`koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ ja viie langasõgaʔ ja linatsõst langast 
ja villadsõl‿lõimõʔ Se; ma mäletä, ku `puitsõ ń opsip‿`pań ti mano 
(külge) ja langast ń opsiʔ Se; suurõv‿v  ʔ oĺ liv‿viietõi·ś s`kümne 
langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ Se; must nõgla s, olõ õs villanõ, 
oĺ l `paklanõ lang Se   

lang2 langu `langu abielu kaudu sugulane: lang mul oĺ l miniä˛esä ja 
miniä˛imä, n   ommal‿languʔ Se; languʔ ommap‿puja naaś õesä ja 
naaś õimä Se 

langa/liniḱ  setu naise linane peakate meheimäl oĺ l õga päiv liniḱ  pääh 
k  , langaliniḱ  Se 

langanõ langadsõ langast linane meheimäl oĺ l õga päiv liniḱ  pääh 
k  , langaliniḱ , langanõ, a mul oĺ l jo lõimõnõ Se 

langass langasõ langast värvitud villane lõng kirivä Riia langasõʔ 
Se; joosuv   oĺ l `koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ ja viie 
langasõgaʔ ja linatsõst langast ja villadsõ lõimõʔ Se; Riia 
langasõt‿tuĺ lil‿`lahkuk‿k iḱ  ärʔ, muidu olal‿`l  vü üiʔ Se 

langõhhuma langõhhudaʔ langõhhuss langõhtu kokku puutuma või 
langema lepp liina huulitsah, taḿ m Tartu tasatsõh, juurõk‿kokko 
`j  skvaʔ, ladvak‿kokko langõhhusõʔ? - pruu  üteh paigah, peig-
m  ś s tõõsõh paigah Vas Pul

lań k lań gi `lań ki raielank `võeti mõts arʔ, ka s `lań ki `mõtsa Rõu 
`laodaʔ vt lagovama
`laonuhe rikkis, katkiselt poig jä t maś sina `laonuhe `saisma Vas 
lao/`päälne pööning, lakk lao`päälse oĺ li iks rüä `oĺ gi täüś  Vas Pul
laoss `laosõ laost taimelava looma oĺ lil‿`laossõn Rõu V; looma `laosõ 

te ti iks kos sääne kallõss vai sääne perve kallõss oĺ l Vas;`laosõ 
maa  ks oĺ l hüä, toolõ `pań ti iks sügüse sitt Vas U 

`laotama `laotaʔ `laotass lao  1. lõhkuma, lammutama ütevahe  [ta] 
lao  anomiid Vas; `t  rit munnõ `tihka as [vennale kaasa] `andaʔ, 
`laotass arʔ Vas; t   majakõnõ `laotõdi säält arʔ Vas Pul;  suvid-
sõpühist `laotõdi häɫɫ ärʔ Se; paṕ il uma  siga `otsõ jop‿`pahru 
jat‿ siga `laotanus‿sulu arʔ Se Kos 2. laiali puistama; lahtiselt 
laiali asetama õdaguni [ma]`laodi v  l sitta Rõu; ku kütüss ärʔ oĺ l 
`jaahtunuʔ, siss `miń ti kütüst `laotama Vas; [ma] mõsi sälämõsu 
ka arʔ ja `laodi aia pääle kuioma Vas; niän‿nii `laodi ark‿ka niäʔ 

`laotama
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 (fotod) laḱ ka nii saa (niisama, asjata), võinu us jakaʔ nii`m  du 
Vas; imä pidi rual‿`laotamma ja hain palahhamma Vas Pul; 
egas‿sago ̀ la si ̀ laoda õiʔ (öeldi, kui roog oli liiga paksuks läinud) 
Vas; `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 
midä esä `korjass, t  d poig `laotass Rõu H; kiä saa ja `laotass, 
t  l olõ õim‿midägi tiid ku kavva Se 

lapahhuma lapahhudaʔ lapahhuss lapahtu  (üle ääre) loksuma ku kuum 
vesi lapahhuss kui jala pääle, siss saa eij‿`jaɫgu `pandak‿kiń ni eiʔ 
Vas Pus

lapahtumma lapahtudaʔ lapahtuss lapahtu  1. järsku kukkuma muna 
lapahtu ̀ maahha, munak  ŕ  lä s ̀ ka skiʔ Rõu; tiiäʔ, kuiss t   s na 
nii lapahtu suust  Vas Pul 2. õnnestuma, korda minema `mustlanõ 
üteĺ : mas‿`süüdü ei olõʔ, ku teil es lapahtut‿t   asi Rõu 

ĺ apatama ĺ apataʔ ĺ apatass ĺ apa  lobisema kas om paŕ õp `vaiki ollaʔ 
vai sum‿`m  du ĺ apataʔ Vas 

laṕ ik laṕ igu laṕ ikut lapergune, lapik tõõnõ um laṕ ikut luud (lapiku 
kondiga), tõõnõ um höörik Vas Pus; laṕ igup‿pütükese oĺ livaʔ, tol-
lõga `t  di `viina Se 

laṕ ikõnõ dem < laṕ p| 1. riidetükk, paik annam‿mullõ laṕ ikõisi ja 
nõg ĺ  Rõu; taa võtt laṕ ikõsõ, vala `viina pääle Rõu; siss võõdõti 
laṕ ikõnõ, siss te ti seebiga kokko Se 2. maatükk mis sa `jandat 
naidõ maalaṕ ikõistõgaʔ, minek‿`kolhoo·si Rõu

`laṕ ju `laṕ ju `laṕ jut labidas kardoka oĺ liʔ ärm‿`määnüʔ, n  v‿visati 
`laṕ juga `v  rde Rõu; susi suuh, sarvõp‿pääh, piḱ k hand `perseh? 
- `leibä pandass `laṕ juga `ahju Vas Pul; otsast ku ora,`keś kelt ku 
kerä, takast ku `laṕ ju? - kana Vas Pul; `pikligul‿ leeväʔ iks oĺ liʔ, 
`laṕ juga `pań ti `ahjo Vas U; siss ma pań ni `laṕ ju pääle jahu ni 
käänähhüdi leevä `laṕ ju pääle Se; kiä käś sigaʔ, kiä `laṕ jugaʔ, kiä 
mingas‿sai, k iḱ  kaibih‿`hauda Se Kos 

laṕ p laṕ i laṕ pi riidetükk, lapp, paik `jaɫgu `vaihhõlõ `pań ti laṕ iʔ, 
`üĺ ti kaadsa põrnaʔ Vas; võtal‿laṕ p, `pühḱ sel‿laud üle Vas; olõ 
õih‿ hädä laṕ pi poolõss lahastaʔ Vas N; mul vanast oĺ liʔ iks laṕ iʔ 
`ümbreʔ [menstruatsiooni ajal] Vas; siss võõdõti laṕ ikõnõ, siss te ti 
seebiga kokko, siss `pań ti sinnä haŕ astõ pääle t   laṕ p Se; laṕ iga 
[ma] lei paast piteh, s ss sai ahi puhass Se

`lapsama lapsadaʔ `lapsass lapsaś s korraks lööma, laksama imä 
kopsaś s kulagugaʔ vai lapsaś s `piogaʔ Vas 

lapahhuma
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`laṕ sma `laṕ siʔ laṕ s `lapsõ laṕ si jalgu järel vedama, liipama täl 
oĺ lij‿jaɫav‿vigalitsõʔ, sedä`m  du `jaɫguga `lapsõ Se 

`laṕ smiisi jalgu lohistades t   poiś s k gõ käve `laṕ smiisi Se 
lapuline lapulise lapulist kontvõõras lapuliseʔ oĺ lin‿n  k‿kiä 

`kutsmadap‿`pulma lä siʔ Rõu V 
lapõh ~ lapõʔ lappõ lapõht sea küljetükk  sia lappõʔ ja sälätüḱ üp‿-

pań ni ma sanna `v  rüiste Vas; ka s suurt  sia lapõht, k iḱ  `võeti 
arʔ Vas Pul

lapõrdama lapõrdaʔ lapõrdass lapõŕ d vänderdama, laperdama hani-
pujakõsõl‿ lapõrdasõ `viĺ jä Vas; ü s `tahtsõ puś si pääle minnäʔ, 
ü s mehe juuś t, a iks lapõŕd edesi-tagasi Vas 

`larmama larmadaʔ `larmass larmaś s lärmi tegema, lärmama 
latsõl‿`larmasõ  nnõ, mugu ütest tüḱ üst Vas U; `talgoliseʔ mutku 
järveh ojodi ü stõist ja `laŕ mssiʔ Vas; latsõl‿lasõ õs esäl midägi 
imäle tetäʔ, larmaś s `suuga mia larmaś s Vas;  sura j   us, `larma 
õs, esäle ka `m  ldü Se 

larmitsama larmidaʔ larmitsass larmi s lärmitsema nakaś s m  ś s 
mukkal‿larmitsama: t  t‿t   tõtõst Se La

las verbi `laskma imperatiivi lühivorm las jumala tassoʔ olla t   asi 
Rõu; las tä arʔ avaldass, kos tä t  d juttu kuuĺ d Rõu V; las  mak‿ka 
hinnäst kobahhuta, ma `tihkagim‿mu o inemiisih ollaʔ Rõu V; las 
no aig paranõss, külm‿ma s ss kutsu k iḱ  kokko Vas Pul; las no 
latsõk‿ka ̀ puhkasõʔ Se Kos; [sa] ̀ umblõ esäle ̀ päälmätsek‿kaadsaʔ, 
püredä ärʔ, siss las timä aja katõk‿kaadsaʔ `jalga Se

lasi vt `laskma 
lasits lasidsa lasitsat nirk lasits um sääne illoś s, `vaɫgõkõnõ, t   um 

kaś si   st Se Kov| Vrd lasnits
laś si vt `laskma 
`laskma `laskaʔ ~ `laskõʔ lask laś k lasõ 1. (teha) lubama, võimalda-

ma jummaĺ  eil‿lasõh‿hinnäst pilgadaʔ Rõu V; ma `tervüse poolõst 
`laś ti kodo Rõu V; ma panõ arʔ sõõrahhumma ta lehmäkese, kas 
s ss `nüssäʔ lask vai lasõ õiʔ Rõu; ega vanast õs lastan‿naist ilma 
tööldäʔ ollaʔ Rõu;`lasku uiʔ (ära lase) üttegi ilma söömäldä ärʔ 
Vas; a mis sa mullõ innembä `ütle es, ma olõss su kodo `lasknuʔ 
Vas; no om p  ĺ pävä õdag, `laskõ meid kodo Vas; pühäbä hum-
mogu laś k imä muil `maadaʔ Vas; n  t‿tõõsõt‿tsü sütäset‿takast, 
et sa last naaś õl `mäń giʔ `hindägaʔ Vas Pul; `taivaesäkene, kui sa 
no lasiʔ hiń ge`vainlasõl minno nii tohradaʔ Vas; esä lasõ õs pitta 
`kävvüʔ Vas Pul; katusõ alt lasta aiʔ jüväldä arm‿minnäʔ Vas Pus; 

`laskma
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koolõv‿vai ark‿kah, a nõia mano mas‿sinno eil‿lasõʔ Vas Pul; oh sa 
`heldekene! parhilla os `hindä `lasknut‿ tiiäk‿kohe ärv‿viiäʔ Vas; 
nikani elät v  l, ku jummaĺ  lask Se; vaja neol‿latsõʔ `ilma `saataʔ, 
muido lasta õim‿meil üteh elläʔ Se Kos; tohi is inne `lehmigi 
`välläl‿`laskõʔ, ku [ma] soe ärä hai Se; ku vanast oĺ l rassõ`jalgnõ 
naań õ, s ss imä üteĺ  jo: ̀ lasku ui ̀ kaś si läbi ̀ jalgu Se V 2. allapoo-
le langeda või vajuda võimaldama, asetama ü skõrd lehm `tahtsõ 
`nüsmise `aigo `maahha `laskaʔ, kalluskõlli joba `jalgu pääl Rõu 
V; not‿tohe eip‿purukõist piimä pääle `laskaʔ Vas; kaek‿ku inemi-
ne lask `hindä hukka Vas; Jaań  laś k pää `alla ja oĺ l hiń g lännüʔ 
Vas Pul; inne kirstu `sisse `laskmist `amtõdi k   pań giga havvast 
vett `vällä Se; `kuuvna põrmandu pääle `laś ti olõm‿`maahha Se; 
`hauda `laś ti `liń kidegaʔ [puusärk]  Se; velele laś k ḱ ago `siibo 
alt `saapa Se 3. laskuma, (pikali)  heitma s ss lasi map‿põĺ vilõ 
`k  ki `maahha Rõu; `Kaaŕ li kah, nigu `säń gü laś k, nii oĺ l kooluʔ 
Vas; hobõsõl oĺ lih‿hiireʔ, vehmerde `vaihhõlõ laś k `maalõ Se; ni-
meste peräst [ma] saa aik‿kumaruisi `laskaʔ Se 4. voolama pane-
ma; peene joana kallama joodik jõi eederit, laś k üle pudõlikaala 
Rõu V; jahu um ka hüä `põrsalõ pudru pääle `laskaʔ Rõu; kas sul 
midä hapund ei olõs‿`suuhhõ `laskaʔ Vas; kanarigast te ti pud ŕ , 
`laś ti `piogak‿kuĺ lijahu ka `sisse Vas Pul; kiĺ okast `laś ti käe pääle 
vett, `mõś ti suu ja `mõś ti kätt Se; saṕ p lastass pudõlahe, ku midä 
arp‿palotat, s ss ̀ t  ga võiat Se; kań õbiʔ [ma] suŕ bi arʔ ̀ huhmrõh, 
tei  jauhast, lasi läbi sõgla v  l `höste Se Ja; hämmätüse `sisse `laś ti 
munna vai ku kardoka pud ŕ  keedeti, sinnäl‿`laś ti munna `sisse Se  
5. pidevalt heli tekitama, häälitsema kakk laul ̀   se, lask iks huhuu· 
huhuu· Vas Pus 6. midagi tegema; tööriistaga töötlema nigut‿talvõl 
`püüti, niär‿raiõt‿`tuurõga mulgus‿`sisse, pań niv‿võrgul‿lasis‿`sisse 
Rõu R; oĺ l mulk last `saina ja oĺ l pulgaga kiń nil‿l  d Vas; 
lasõv‿v  l akõnd vallalõ Vas; noʔ ommas‿s  k‿kuivass `lastuʔ Vas 
Pul; ku [sa] piḱ ä alandiku lasõdõʔ, tulõ rabanduss `kangalõ `sisse 
Vas; lasõl‿läbi `kõrvu (ära kuula), ku tõõnõ vannuss Vas; te ti n  ŕ 
`n  ga t   `tunglõ mant, s ss `laś ti paĺ gi pääle joonõʔ Vas; mam-
ma laś k ̀ sõŕ miga pääd piteh Vas; imä kudi sugukõsõ ja laś k käś siga 
üle `kanga Vas; lannu pääle kävel‿latsõt‿`talvõ `viś si `laskma Vas 
Pul; mäeʔ oĺ lit‿talvõl `iädseʔ, `v  ga v  l [ma] vaɫi, s ss ütest mäest 
[ma] lasi reḱ i vai pedäjä `ossõ pääl `aɫɫa, siss jälj‿j  ś k `tõistõ 
mäḱ ke üless Se Kos; pliini kohetuss `laś ti sepägak‿`ḱ auma Se; 
[ma] lasi ussõʔ `aknak‿ k iḱ  vallalõ Se Kos; siss [ma] laś si v  l 

`laskma
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mitu `v  ri `k  tõgaʔ, [odra] `handu lätt külest ärʔ Se; kaes‿suuŕ 
akań  `laś ti läbi saŕa arʔ, s ss `naati [teri] `viskama Se Kos;  siga 
`pussõ läbi haŕ astõ? - sannah läbi kerese lastass lõõnaht Se; no 
lastasõl‿läbi maś sina ärʔ, jaahtlihat‿tetäseʔ Se; lasõk‿ḱ avvuʔ (tee 
kiiresti) Se 7. lööma; viskama nigu tiä t   määdsäga laś k (viskas), 
nii lä s `õkva meele kottalõ Vas; vahepääl läbi `saapidõ nigu kiv-
vega laś k, sääne räüss tuĺ l Vas Pus 8. eraldama; eritama `västräga 
`püüti kudõnõmise ̀ aigu, ku kalam‿`maŕ ja ̀ laskvaʔ Vas T; piät ̀ tiid-
mä, ku sa liisna kavva piät [lambanahka parkimisvedelikus], siss 
lask karva `maalõ Se 9. muutma a no maduʔ oĺ liv‿vanast inemi-
sil `lastu `sääntsess noh `nõidusõ [loomadeks] Se Pod; sajal‿`laś ti 
`soendohe, vanast oĺ l iks `väegap‿paĺ lo `nõidu Se Kos 10. kiires-
ti liikuma täi k iḱ  kerigu aig laś k `säŕki piteh Vas Pul; pini lask 
`puhmõ pite ja hüppeless üless, hirmutass noid pask`räś tiid Vas 
Pus; latsõl‿`laskvak‿ku tüḿ min ütest tarõst `tõistõ Vas; vaś k laś k 
`m  dä `mõtsa kum‿muda ` siugõlli Vas; vasigõ lasil‿`lauta piteh 
ku põdraʔ Vas Pul; ao tullõh ommaj‿jo `kärbläse üleväh, `laskvaʔ 
nigu huŕ rin Vas Pul; naań õ lask ku vars pää säläh Vas; lasõl‿laiv, 
`toukap‿`purju, siiĺ o viiĺ o Se Pod 11. teha paluma või käskima 
ma lasi ummõlda `vahtsõ `ündrugu Rõu; t   uuŕ  oĺ l Eedul esi 
last tetäʔ Vas; meil oĺ l last sinnäs‿sam mõld  lõigada s  st Vas; 
minev`aaś ta lasi ma v  l arl‿`lahku mõhõ Vas Pul; ma olõ neid `lau-
tu mitukõrd `lasknus‿`säädäʔ Vas; ma lasi püdälä `suuhhõ `pandaʔ, 
nii nutsu  verd täüś  nigu ü s pulk Se Kos; `kirvõ siĺ m om `lahkiʔ, 
lasõ ark‿klepataʔ Se 12. tulistama; lasuga tapma la s `hiitü t  d 
`laskmist ja jäi meeleldäʔ Vas; [ma] lä sigi vahel püssäga `mõtsa, 
a `tahtu us üttegi eläjät `laskaʔ Vas; vana pinitüḱ k, kavvass tedä 
söödetäss, vaia `maahha `laskaʔ Vas; ü s `soldań n `väega kõvastõ 
j  ś k, rehḱ  ̀ käega ja üteĺ : ärl‿`laskuʔ Vas; hobõnõ tappu ̀ määntse 
suurõtüḱ ügaʔ, või, nimä (sakslased) jo lasiv‿`väega `suuri tüḱ kä 
Se; meil ka oĺ l  sasson, a s a `aigu `laś ti miiniga ülest Se

lasnits  lasnidsa lasnitsat nirk lasnits ai suurt `võhlu takah Vas Pus| 
Vrd lasits

last lastu `lastu 1. (raiumisel, hööveldamisel jne tekkiv) õhuke riba, 
laast meil `t  di Võrolt lastu purru eläjille alap‿`pandaʔ Rõu V; 
[surnu] `kirstu `pań ti `h  vli lastuʔ Rõu V;  [surnu]`kirstut‿te ti, 
s ss `lasta ka `pań ti ja küle alap‿`pań ti `h  vli lastuʔ ja rõivass 
pääle jäls‿sinnäl‿lastalõ Se; t  l maal `raotass `tammõ, siiä 
`maalõ lastuʔ `kargasõʔ? - väĺ k Se Kos 2. katuselaast, -pilbas 

last
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nimäp‿`pandvaki eterniidi pääle nailõ lastalõ, na omma vihma ja 
pääväga üless `tulnu naal‿lastuʔ, ruṕ ikullaʔ Rõu V; timä eś s lei 
`hindäle `lasta sae`kaadri man Vas; no katõtass lastast katuss Se 
3. luisk ku ma lastu maha jätä, siss hain kasuss üle, `näeki eiʔ Rõu 
V; timä `löüse `lastu `puuduss ollõv üte puhugaʔ Rõu V; vikahti 
hikoʔ last um kannahtamadak‿kuum (väga kuum) Rõu V; vikahtit 
`tsaeti ja siss `hioti jalʔ vikahti lastugaʔ Vas Pus; tõõnõ oĺ l vi̬i̬l 
suurõmb noid vannu [vikati] `lastõ, mis papal oĺ l esi tett Vas Pus; 
lastu oĺ li  simmeń dist vai sõmõrast vai mis nä oĺ liʔ Vas Pul; Ees-
ti `aigu tuĺ lis‿`sääntse valõdu lastuʔ, vai `vällät‿`tsaeduʔ Vas Pus; 
meil papal oĺ l liivakivi last, eś s tett, `vällä raot Vas Pus

lastanõ lastadsõ lastast laastudest tehtud, pilpa- imäl oĺ l `väikene ma-
jakõnõ, t  l oĺ l lavvunõ katuss, es olõl‿lastanõ Se

lastukõnõ dem < last| luisk mul oĺ l ü s hüä lastukõnõ, t   oĺ l 
`väegak‿kubõrlikanõ ja kahrõʔ Rõu V

lasõhhuma lasõhhudaʔ lasõhhuss lasõhtu tagasi või järele andma, vä-
henema ku ma `liikvat võta, ü s kümme ` silka, siss lasõhhuss halu 
tagasi Se

lat́ik la iga ~ la igõ la ikat ~ la igõt ~ lat́k `la kõ `la kõt latikas 
Pruuksa järvest ja Maksa järvest `t  di `la kit Vas; [ma] salid-
si la igal‿langa `perrä, iks ka s la ikat kokko Se; ras v om hüä 
la ikõl Se Pod; la igõ lahasti poolõst ja havvõʔ, `kuivi ärʔ kalaʔ 
Se; ku käeʔ lahenuʔ vai mia, siss om la igõ rasvaga hüä võidaʔ, 
la igõ ras v tege `pehmest Se Pod; la igaʔ ka kuivatasõʔ Se

`latrõ `latrõ `latrõt vaheseintega eraldatud osa, latter kuuś  hobõst, egäl 
ütel uma `latrõ Se

lat́s latsõ last 1. laps sukku saavas‿soepujaʔ, `immä iḿ miselatsõʔ Rõu 
V; t   `tü rik oĺ l last, noh nii rasõdat Rõu;  sirgu minegi ja tulõgi 
`aigu ka eiv‿võiʔ last võõrutaʔ, s ss saa `ilma pite `huĺ kja Rõu; 
tõsõpoolõp‿`pań ti `kuiva kotusõhe, ku likõhe saa, s ss nakass la s 
`ikma `väegaʔ Rõu V; hinnästpiteh oĺ li [ma] pujagaʔ, latsõ`kań dja 
noh Vas; [heina]`kaarõ palahhamma saadõti latsõʔ, latsõp‿palasi 
nuiagaʔ Vas; esiʔ om latsõiä siseh, a kaek‿ku `tarka juttu aja Vas; 
[ma] sai peräst lastõ käest v  l `trääsiʔ Vas; vanast oĺ l haɫv vanol 
elläʔ, tuĺ l `la si armu pääle `l  taʔ Vas; la sil t   karmuga pää 
halu  Vas; hällüldä mõista as `kuigi last `hoitaʔ Vas Pul; ü s poig 
`oĺ lgit‿täl ̀ la si Vas Pul; m nikõrd nii [ma] kiigudi, ku la s hüppeli 
hällüh Vas Pul; hopõń  sõit, u as‿`saisvaʔ? - latsõ häɫɫ Vas Pul; pan-
dass latsõ`k  rma pääleʔ, `la siga siss käüdäss nii sama ilotõllõh 
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Vas U; hüä la s tunnuss ̀ hällü Se Kos; imäl üldäss säidsekümmend 
säidse `v  ri la silõ `ań diss `andaʔ Se; vanast` ań ti  ks `rinda lat-
sõlõ katõni `aaś tagani Se; s sarõl oĺ l `tütrugust (tüdrukupõlves) 
la s Se; imä `ütless la silõ   st, latsõʔ `ütlesep‿`perrä Se Kos; t  d 
 ks olõ õs et latsõj‿jäteti tuulõlõ tougadaʔ ja ilmalõ kasvataʔ Se 
Kos;  äiokaḿ midsaʔ kutsutivaʔ, la s `saista õs `jaɫgu pääle, [nad] 
`veiet‿tahar‿ristteie mano, t   pääle, latsõ pań ni `maahha ja siss 
sääl võ iva langa, et mähevä t   latsõ jaɫakõsõ kiń ni, loiva juma-
lasõnakõist Se Va 2. lapseiga mi latsõn iks näi sussõ Rõu; tõõnõ 
jaɫg oĺ l joba latsõst (lapsest saadik) viganõ Vas; imä latsõh näi 
t  d ku `viś liga visati teŕ ri Vas U

latsahham(m)a latsahtaʔ latsahhass latsahti latsti kukkuma munõvoo-
ri [ma] lä si üle siɫɫa `uia nigu latsahti  nnõ Se Kos

lat́sinõ la sidsõ la sist lapsi omav, lapseline la sinõ pereh oĺ l Vas
`lat́skõnõ vt latsõkõnõ
latsutama latsutaʔ latsutass latsu  käega patsutama ma latsudi 

uṕ inhainak‿kuumalt pääle ja mähe jala kiń niʔ Rõu V; [taigen] 
vadsass iks latsutõdi, lajass Vas; maama iks hoit hü vi `lehmi, lat-
sutass Laigassit Se; lavva pääle võtõti t   [vatsa] kohetuss, latsutõ-
di arʔ tiĺ lokõsõss, `ohkokõsõss, ni pio pa ukõsõss latsutõdi arʔ Se

latsõkõnõ ~ ̀ lat́skõnõ dem < la s midäss naal‿`la skõsõʔ tahn hiḱ itäse 
ja ` suhḱ vaʔ Rõu; taa latsõkõnõ om sääne häüläss Rõu; illoś s lat-
sõkõnõ nigu niń nikene Vas; t   latsõkõnõ oĺ l elläv nigu tuisk Vas Pul; 
latsõkõsõl suu `kuiva `leibä täüś  Vas; verej  ʔ joosiʔ ja silmäv  ʔ, 
latsõkõsõj‿jäit‿`tarrõ `kirsma Vas; latsõkõnõ kah, reṕ pi piteh tulõ 
ku püvi, `õkva linnuh Vas; latsõkõìsi es saak‿`kiäkip‿`pästmä Vas 
Pul; tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, k iḱ  t  ʔ tetäʔ om Se Kos; hum-
mogult `tahtu us t  d latsõkõist ni `varra üless aiaʔ Se Kos; [ma] 
`koŕ ja 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 < latsõl  m [soldatid] jalagap‿peś sik‿kõttu piteh 
t  d naist, latsõloomakõnõ `k  li arʔ Vas; muɫɫõgi näüdäś s, kui 
om lõigat kõtt ni võõdõti latsõloomakõnõ `vällä Se -lu̬u̬m loode, 
vastsündinu t   latsõl  m um sääl imäkua sisehn halvass naanu 
minemä ja tege `haigõt Rõu; imä tuĺ l, võ t siss t   latsõlooma ja 
lõigaś s t   nabavarrõ säält külest ärʔ Se

latsõnõ latsõdsõ latsõst lapseohtu ma oĺ li s ss v  l sääne latsõnõ `pois-
kõnõ Vas

latsõnõ
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latsõ/olõḱ  sünnitus imä oĺ l perän latsõolõkit latsõga nätäĺ  `päivi san-
nahn Rõu -põĺ v lapsepõlv mu imä latsõpõĺ v oĺ l Kurõküläh Vas 
-valu sünnitusvalu mam‿midägi eit‿t  , ku valu pääle tulõ, ku m ni 
latsõvalu inne, istut arʔ kipõń  `aigu Se

ĺ att vt minemä
lat́t la i la ti 1. latt, ritv  paik paiga pääl, la t la i pääl, a `nõkla olõ 

õis‿seeh olnuʔ? - kapstass Se  2. trumli osa rehepessu maś sinal 
`trumli la t lä s puru ja t   `trumli la iga lei surnuss `õkva kõr-
ragaʔ Vas U 3. kokkulapatud kangas ku rõivass la i`m  du um 
pant, s ss um paĺ gnass Rõu V

lat́ti 1. kokkulapatult, lappesse perän `preś mist la ti pandass rõivass, 
nii nigu `kanga`paĺ kna ummaʔ Rõu 2. lahasesse mul oĺ l jalg 
`ka skiʔ, aŕ st pań d jala la ti Rõu

latõrna latõrna latõrnat latern latõrna tulõʔ oĺ liv‿`väega tinnõʔ Rõu 
V; a no nivõrd oĺ l t  d ` nnõ, et tu tulõkipõń  sinnäʔ latõrna `sisse 
jäi Vas Pul

laud lavva `lauda 1. saelaud kraba  oĺ l lavvust kokku l  d Rõu; hoo-
biss vanast te ti `lau si, `pań ti piń giʔ alaʔ, lavvap‿pääle Rõu V; 
kuum vägi panõl‿länikohe, säält imma läbi, väe joonõʔ aja `lau-
du `vaihhõlt läbi Rõu V; ma pań ni lavvak‿`kih i sinnäʔ Vas; t   
näet laś k põrmadulavvah‿höölidäʔ Vas Pus; `laatkaʔ oĺ lil‿lavvust 
tettüʔ Vas; ruih oĺ l `siivugaʔ, lavva oĺ lil‿`l  düʔ Vas; velet‿teiʔ 
lavvust loo sigu Vas; tsõõrigu oĺ lip‿`puidsõ, lavvust tettüʔ Vas 
Pul; k iḱ  `aknakõsõʔ `määntsest lavvapalakõsõst ja hirrest  [ma] 
tahvidsi `vällä Se Kos 2. saelauast (tarbe)ese, hrl söögilaud eh ti 
lavvaʔ omma ärk‿kakõnum‿mant Rõu; peres‿s  , laud laul? - ̀ põrsa 
iḿ mise man sööväʔ Rõu; piḱ k `vaɫgõ laud ja k igil puu luhidsaʔ 
Rõu; laud oĺ l meil söögildäʔ Rõu V; piim `maahha lä s lavva pää-
le, siss latsõl‿lakahti lavva päält ärʔ Rõu V; `minke no `restoraa·ni, 
sääl teḱ el‿laud ka üless (tellige söögid) Rõu V; panõ lavvalõ 
mia om, `olkõ vai vesi ja leib Vas; neĺ li velekeist üte kübärä all 
`saisvaʔ? - laud  Vas Pul; t   ś aal porgatass jat‿ sorgatass lavva 
man Vas; üteh lavvah `s  di, k iḱ  oĺ l ü ine Vas; peräkõrd pań d 
[ema] esi söögi lavvalõ Vas; ka skümmend inemist oĺ l lavva man 
üle päiviliste Vas; [te] söögeʔ esiʔ ja `kraaḿ kõ esiʔ uma laud kah 
Vas; nelält kõrralt oĺ l siih `laudu ja k iḱ  `s  ke ja `j  kõ täüś  Vas; 
pajal (pajaaknal) oĺ l all ja üleväh sääne sõõrmõss, sääl laud j  ś k 
edesi-tagasi Vas; ku saa õs õga p  ĺ pühä ̀ piń ke ja ̀ laudu ̀ mõskaʔ, 
siss oĺ l jo asi (olukord) haɫv Se P; tõõsõ reṕ i lavva pääl oĺ lij‿jo 
katõ sarvõga vanas‿sitaʔ Se; veli pań d [viina] pudõli lavva pää-

latsõ/olõk´
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le, ai  ks jutu `maalõ Se; kut‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, 
siss kutsutass ja `säetäss `puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se; pido 
`aigo leeväpaɫap‿`pań ti lavva `v  ri pite, siss viinagaʔ `hämmü ärʔ 
Se; kua sai k kõ inne `viŕ ksega `otsa t  d põrmadu `lauda piteh, 
toolõ üteldi et sas‿saat k kõ inne mehele kaʔ Se Kos; `põrgohe om 
ka stõi·ś skümme reṕ i `lauda `alla minnäʔ Se; ku ta nakaś s ś aalt 
`põrgost `vällä tulõma, s ss reṕ i `laudu pääl olõ õs üttegi vanasit-
ta saŕ vilist Se; ku riś teti arʔ, siss te ti t   riś tjä  si laud  Se; noid 
(matuselisi) ka ravitass, õdagutsõlõ lavvalõ k iḱ  kutsutasõʔ Se 3. 
söögikord `ku ja sünnüss jo lavva aost, edimätse lavva `aigu, ku 
kerikust kodot‿tuldass `s  mä Se 4. kiriklik armulaud ku ärs‿sai 
pääk  ĺ , s ss kerikoh `võeti lavvalõ Rõu; Eevaĺ t ań d mullõ kiro-
tussraha, kiro  mu lavvalõ Vas; kuiss ma `  se lavvalõ `võtma  lää 
[surijat], kas poig ni `k  lva om? Vas Pul  

laud/aid laud-, plankaed laudaid `oĺ lgi pistüline Se
lauda/sitt sõnnik t   möi laudasita ka arʔ Rõu; veli vidi lauda sitta 

Rõu V
`laudo `laudo `laudot seinariiul, laudi imä kü si leevä ärʔ, pań d `lau-

dohe Se
`lauguss `laugusõ `laugust ahtelaug egahn rehen oĺ l neli `laugust ja 

ega `lauguss oĺ l neli part Rõu
`laugõllõma `laugõllaʔ `laugõllõss `laugõlli 1. siia-sinna liikuma; se-

bima [ta] `laugõllõss tah jaloh, eit‿t   esiʔ, ei lasõt‿tõistõl ka t  d 
tetäʔ Vas; käü pääle `laugõllõh, `laugõllõss pääle tah jaloh Vas; 
pinitüḱ k ka `laugõllõss tah jaluh Vas 2. madalal lendlema, liug-
lema [kull] `taiva all seeniss `laugõllõss ku kanna näge, s ss om 
kanal säläh kah Vas

`lauhhuma `lauhhudaʔ `lauhhuss `lauhtu üksteisest eralduma, lahku-
ma kup‿pinip‿purõlasõʔ ja vett `viskat, s ss `lauhhusõ arʔ Rõu V

`lauhkõ `lauhkõ `lauhkõt 1. mitte sassis olev, lahe hiuss oĺ l sorrõ 
sugimaldaʔ, `lauhkõ ilma `laaṕ maldaʔ (rhvl) Rõu; istul‿`lambalõ 
`säĺ gä ja mõsõt‿ta `õkva `puhtass ja villaʔ ommal‿`lauhkõʔ ja 
ilosaʔ Vas U 2. värske (õhk) akõń  vallalõ om, s ss saa paĺ lo `lauh-
kõp taa tarõ Vas

`lauhtam(m)a vt lahutama
`lauhtuss `lauhtusõ `lauhtust lahutus noil ka tullõv no abielo `lauhtuss 

Vas Pul
laul laulu `laulu laul `pernanõ lauĺ  mullõ jumalas na `laulu Rõu; 

joodigõ jutul ja `varga laulul olõ õit‿`tolku Vas Pus; iisitsil ei 

laul
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olõv‿`väega suurt `laulu Vas Pus; `määń tsiid `laula sat‿tahat, noid 
ma loe, hola`laula, tsõõri`laula ja `k iki Vas Pul; vanast ka  ks 
mõistõti `laula säädäʔ Vas; mitu raamatut võisõ triḱ kit‿timä laulast 
Vas; [ta] tüḱ iss hojotamma, l   `laulu küllä piteh Vas Pul; ma osta 
ail‿`laula `aŕssinagaʔ, mõõda ail‿`laula `meetrigaʔ (rhvl)  Se; `la si 
k   ̀ aeti lauluga ülest Se; timäl ommal‿laulus naʔ k kõsagamatsõʔ 
Se; inne lihavõõdõt säidse nädälit määnestki `laulu laulõta õs Se

laulatama laulataʔ laulatass laula  laulatama ku ma laulatõdi, s ss oĺ l 
ka lõõgat hiuss Rõu V; ma olõ iks laulatõt, egass ma laulatama-
da ei olõʔ Vas; teḱ e not‿t  k‿ka olinõgis‿ sõrmuss, saat arl‿laulataʔ 
Vas;`tulkõ no laulatammast vai kost taht Vas; sõrmussiid olõ õs 
ja jäi paaŕ  (abielupaar) laulatamallat‿t  kõrd Vas; kaaĺ  võõdõti 
laulatõh päält arʔ Se

`laulma lauldaʔ laul lauĺ  laula  1. laulma (inimene) inne s nudaʔ, pe-
räst laulaʔ Rõu V; `pernanõ lauĺ  mullõ jumalas na `laulu Rõu; ku 
põllu man `oĺ ti, `põldu kokko `pań ti, s ss `väega `lauĺ ti Rõu V; 
ku [ma] n  ŕ  oĺ li, s ss iks lauli hola`laula Vas; Kusta oĺ l tenorih 
ka hüä `lauĺ ja Vas Pus; mu uno majah ommak‿k iḱ  piĺ liʔ, `minka 
`võidõm‿`mäń giʔ ja lauldaʔ Vas Pul; neĺ li `nei sikeist `lätvät‿t  d 
piteh ni `laulvaʔ: kiigak‿kaagaʔ, kiigak‿kaagaʔ, a ü stõõsõlõ `jäŕgi 
eis‿saaʔ? - puu`teĺ giga rattaʔ Vas; vanast `ḱ auti sagõhhõhe kok-
ko, `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 `v  rde, siss laulami Se Pod; 
mul veli ka mõiś t lauldaʔ Se Kos; [ma] ketso võ i `üś kä ja lä si 
`istõlõ, üttekokko lä simi, sääl laulimi ja `ke rimi k iḱ     üleväh 
Se L; mis‿ti röögide `  se, a mi jäl `nimme lauliʔ  Se; t   sa hüä 
kaŕ uss, kiä iks lauldaʔ ilosahe mõist Se Kos; timä lauĺ  ka kerigu 
`rahva seeh nigu kumisi Se; rüä põimu `aigo katõkeś ke laulimi Se 
2. häält tegema, häälitsema (lind, putukas) k gõ ̀ ri skal‿lauli tarõh 
Vas; [ma] kuuli koh ̀ ko sil laul ja sinnäp‿pań ni laḿ biõli prussakilõ 
Vas; vihma`kaś si sai esi pettäk‿kah, ku tä lauĺ  Vas Pus;  piho t   
noh paĺ lo siih kotoh es pesitseʔ, a t   käü kah siih `laulmah Vas 
Pus; vihmakaś s inne `vihma laul, nigu kaś s r  ḱ  Vas Pus; kakk 
laul `  se, lask iks huhuu· huhuu· Vas Pus;  ri siga `laulvaʔ Se 3. 
undama, pilli ajama ku hüä kõrv laul, s ss kuulõt hüvvä juttu Vas; 
mul kõrvak‿k   `laulvaʔ Vas Pul

`laulmine `laulmise `laulmist laulmine, laul ku jarmoĺ  oĺ l, siss olõ õs 
`laulmiisi vaiagiʔ Se

laulatama
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laulu/ku̬u̬ŕ  -koori -`k  ri laulukoor lauluk  ŕ  ka k   om, ku opõtaja 
om Vas Pul

laululine laululidse laululist lauluhimuline vanaimä oĺ l laululine Se
laulu/rästäss laulurästas laulurästäss kah um sääne hahk, sääne kiŕriv, 

tumõdappa `hahka ja pruumikast `hahka kiŕriv Vas Pus  -viiekene 
lauluviis(ike) imä sele  kua kilõhhõhe, kua torõhhõhe, siss ś aalt 
[ma] opõgi n  l‿lauluviiekeseʔ Se Kos -vitäi eestlaulja timä `omgi 
sääl lauluvitäi Se

lausik lausigu lausikut lame alumiini `paakõnõ um lausigu perägaʔ 
Rõu V

`lausma `lausuʔ laus lauś  lausu lausuma, ütlema ma lausu uis‿s nna 
ka `vasta Rõu; t   lausu us `musta es `vaɫgõt Rõu; m  ʔ olõ tarõh 
katõkeś ke nigu tuḿ miʔ, kumb kummalõgi ei saa s nna `lausuʔ Vas 
T; Jaań  oĺ l iks inne sääne jutakass, a no lausu õis‿s nnagiʔ Vas

lauss lausa `laussa lõks mat‿tuĺ li `taahha nigu ro t lausa pääle Vas
laut lauda `lauta laut lauda oĺ lik‿ka vanaʔ, ütet‿tüḱ ükeseʔ oĺ liʔ Rõu 

R; es tohel‿`lauta viiäv‿võõrast inemist, et t   kahitsass ärʔ eläjä 
`s  mise Rõu; külä lehm m  l‿lauda man müüge, t   `otsõ `puĺ li 
Rõu V; lehmär‿röögeʔ `j  tmaldaʔ laudahn Rõu V; laut oĺ l `väike-
ne niguk‿kiviunik Vas; nip‿piḱ k laut oĺ l kut‿taa ̀ mäemäne maja Vas 
Pul; lehm ̀ pankõ (pangu) laudast edejalav‿`vällä, tagajalal‿laudah, 
või jo `s  mä `naadaʔ Vas Pul; vasigõ `j  ś kil‿`lauta piteh ja 
`iḿ miʔ Vas; koh om laudah, sääl om lauda takah kah Vas; `tõrdo 
`pań ti `lauta ärʔ Vas; k gõ vanast k nõldi t  d, et `ü ski laut ei olõ 
ilma, koh madu ei olõʔ Vas; suvõl `naata es eläjiid `lauta ajamagiʔ 
Vas; ütel p  l `tahra oĺ lik‿kõlgusõʔ, tõõsõl p  l oĺ lil‿laudaʔ Vas 
Pul; jaanipäävä `  se kävevä nõial‿`lautõ pidi, peräkõrd `saadi 
tiidäʔ, s ss `pań ti tappa laudaʔ Se Pop; ku aidah `leibä, s ss lau-
dah `kaŕ ja Se Kos; siss tuvvass urbõkõisi `tarrõ ja pandass jumala 
ette ja vanast `v  di `lauta Se Kos; `lauta [ta] kudi, pań d t   kivi 
lauda müürü `sisse Se; nipaĺ lo jäi alalõ ku pliidi laut, `pliitega 
laut, k iḱ  oĺ l arp‿palotõt Se; luhań  oĺ l kest `lauta Se; laut oĺ l pal-
gõst tett, sammõĺ  `vaihhõl Se Kos; urbõkõsõp‿ `pań ti `lauta lakkõ 
(palmipuudepüha kombest) Se Kos

`laut́si `lau si `lau sit surnulava hoobiss vanast te ti `lau si, `pań ti 
piń giʔ alaʔ, lavvap‿pääle, s ss `pań ti kuusõ ossaʔ, `pań ti pallai 
pääle ossõlõ Rõu V; käe`valguss saa toolõ, kes `lau si ni `rõivaʔ 
`vällä v   Rõu V; `lau si kraamitass `väega ruttu tarõst `vällä Rõu 
V; `lau si `kraaḿ jalõ andass käe`valgust, pandass `lau si pääle 

`laut́si 
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raha Rõu; `k  ĺ jaluu ku um, s ss võtak‿ `k  ĺ ja `mõskmise vesi 
kah ja minem‿matusõ pääle, s ss `k  ĺ ja seebiga mõsõʔ ja `k  ĺ ja 
`rõivaga vai käterä iga vai linagaʔ, kon `k  ĺ ja `lau sil oĺ l, s ss 
`t  ga ̀ vaodar‿riś ti ̀ otsa ̀ vasta Rõu V; m  ś s oĺ l m ni ka s nädälit 
sääl `lau sil Vas; no [nad] veeväk‿`k  ĺ ja `keŕ kohe `lau silõ Vas

lava lava lava (taime)lava meil oĺ l `klaasõ all pinnäŕ  vai lava papal 
tett Vas; t   oĺ l `aiksahe tett t   läḿ mi lava, kuŕgiʔ jo `häi siʔ Vas

lavadsõkõnõ dem < lavanõ lavadsõkõnõ kangass `koeti, katõ `nitsõgaʔ 
Se

lavanõ lavadsõ lavast koekiri: labane paboi oĺ l lavanõ koet Se V| Vrd 
labanõ 

lavvaguʔ pl lavvakidõ lavvakit õhukesed ruudukujulised lauakesed vöö 
kudumiseks, kõlad lavvakidõga [ma] koi v   Se

lavvak lavvagu lavvakut voki või kangastelgede tallalaud kablal‿-
lavvagu küleh ja s ss `naati sõkkamma Se

lavva/kerik lauakirik `saimis‿s ss lavva kerikohe `kõrvuisi Rõu V; imä 
esäga mõlõmba lavva kerikohe lä sikiʔ Vas Pul; ma lä si lavva 
kerikohe kah seod `kõrda Vas

lavvakõnõ dem < laud| saelaud `v  ti `ohkul‿lavvakõsõʔ, noist te ti 
n  t‿tsõõ riguʔ Vas; haava lavvakõsõp‿`painduʔ ja oĺ liv‿`väega 
`valgõʔ Vas Pul; munaloomka linaluist ̀ höste te ti, ̀ pań ti lavvakõnõ 
ja li nak‿`kor gõmpa Se

lavvanõ lavvadsõ lavvast laudadest tehtud, laudne a mis parak, lav-
vanõ, t   läḿ mind piä äs Se| Vrd lavvunõ

lavva/rattaʔ pl pikkvanker meil oĺ lil‿lineikaʔ vai lavvarattaʔ, vedro 
rattaʔ oĺ liʔ iks esiʔ Se; oĺ lit‿t  rattaʔ ni piń krattaʔ vai lavvarattaʔ 
Se -rät́t laudlina ku v  l `käüserõõvast `koetanuʔ, ma koɫʔ `v  ri 
`pandnuk‿kruudis‿suurõmbaʔ, siss saanuʔ hüäʔ lavvarä iʔ Se; leib 
s  l `pań ti lavva pääle, lavvarä t aɫa, neĺ lopooli `pań ti lavvarä il 
nulgakõsõ pääle Se; kaaĺ  oĺ l lavvarä t Se

lavvunõ lavvudsõ lavvust laudne `laatka om lavvust tett, lavvunõ perä 
all Vas; lavvunõ põrmand Vas U; imäl oĺ l `väikene majakõnõ, t  l 
oĺ l lavvunõ katuss Se; velepoig teḱ k lavvudsõk‿keeleʔ Se Kos| Vrd 
lavvanõ 

leedeʔ `l  te leedet 1. liivaseljandik; leetseljak leedeʔ om `valkjass pi-
hupeenikene liiv tah järve veereh Vas; Puĺ li järveh tah om leedeʔ, 
tulõ õil‿`l  te pääle eiʔ vähäʔ Vas; keväjä ku leedeʔ ark‿kuioss, siss 
um koorik nigu pliń k pääl Vas Pus; leedeʔ ruttu kuioss ja ruttu li-
gonõss kah Vas Pus 2. leetunud, leetjas taa om `l  tene jäŕ v, k iḱ  
leedel‿liiv Vas

lava
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leegitsämä leegidäʔ leegitsäss leegi s leegitsema kuiva `puuga leegit-
säss tuli `korgõhe Vas Pul

leelotamma leelotaʔ leelotass leelo  leelutama setol‿leelotasõj‿ja 
kaasikutvaʔ Vas| Vrd lelotamma

leemene leemedse leemest vedel, rohke leemega kaem‿m nikõrd um 
hapu piim sääne villõ, t   tähendäss leemene Rõu V

leemüskine leemüskidse leemüskist vedel, rohke leemega peesütüss olõ 
õs leemüskine, oĺ l sakõ Rõu; ̀ kiisla oĺ l sakõ ja peesütüss oĺ l veteĺ , 
jüvä leemüskine Vas

leeri/lat́s leerilaps t  kõrd oĺ lik‿k igil leerila sil uma`koeduk‿-
kleidikeseʔ Vas

leevä- 1. leiva- esä lä s jalagaʔ Petserehe hobõst `o sma, tsuvvakõsõ 
jalahn, leeväko ikõnõ käehn Rõu V; leevä mõhḱ  (leivaküna) oĺ l 
`jalgugaʔ Vas U; leevä mõhḱ  `võeti sääne suuŕ  puu, t   sisest 
kaibõti ärʔ Vas; leevävań nil (leivaastjal) oĺ lij‿jalaʔ all Vas; leevä 
vaś na oĺ l, juurõtuist iks `jäeti Se 2. vilja- täl om hüä leeväait suurõ 
reṕ igaʔ Se; ku inne `taĺ sipühi, inne vastast `aaś takka kolm `v  ri 
jo puu härmäh om, s ss saa iks vilä suvi, leevä suvi Se Kos 

leeväkene dem < leib proś sonat maidsõtass siss, ku söömäldä olõdõ, 
t   om `väikene leeväkene Se

lehe/hain lehtne hein, lehthein `võtku õil‿lehe`haina, taa lehehain um 
`mõŕ kjanõ Rõu

lehekene dem < leh | lakk hobõsõkõisi lehekese oĺ lit‿tuld `saanuʔ, niäʔ 
iks oĺ li kost läbi tuĺ li `tulnuʔ Se Kos

lehe/sit́k maipõrnikas pähnäh [me] käveʔ, lehe `si käʔ sääl `lindõllik‿-
k   Vas; kae ku no naid lehe`si kä `vaklu um põɫd täüś , 
 sirguk‿`koŕ jasõʔ Vas Pus 

lehess lehese lehest leht; lehtedega oks umalõ aś alõ [ma] lä si, 
`sõ ̭sskip‿pidi lehess käeh olõma ja `t  ga mahatõllõma [sääski] 
Se Kos; löögel‿leheseʔ ja m  p‿panõ hainarual‿leheste pääle Se; 
kõolehestegas‿`saiõv‿vahadsõ munaʔ [värvimisel] Se; kõoleheste 
ja sibulakoordõgat‿te ti (värviti mune) suvistõpühiss Se 

lehm lehmä `lehmä lehm lehmäʔ lä sil‿ läbi `viĺ jü Rõu V; kaŕ atõdi 
`lehmi kolhoo·si maa pääl Rõu V; kut‿talohn oĺ l piimä vaheʔ, s ss 
nõrgutõdi kań õbi `kruuś li `v  ga üless ja t  d kutsuti piḱ älehmä 
piimäss Rõu H; `puunõ kiṕ p ka oĺ l lehmä `nüssäʔ Rõu; taa meil 
hõhvanõ lehm, edimätsel piimäl Rõu V; mat‿tei lehmile nõgõsõ 
havvutust Rõu V; kolmadal `aaś tagal paaritadass, s ss tulõ lehm 
piimäle Rõu V; ma rühe lehmänüssänguss kodo Rõu;  ü s vana 

lehm

Võru sõnaraamat.indd   351Võru sõnaraamat.indd   351 9/22/2011   9:37:13 PM9/22/2011   9:37:13 PM



352

lehmäkoŕ v jäi jap‿`põrsakõnõ Vas; vanast arvati, et krobikunn käü 
`lauta `lehmi imemä Vas; susi `undass, lehm inna Vas; innembi ma 
olõl‿lehmäldäʔ, ku kraavi`kaibja  Vas Pul;`saagit‿tõisilõ lehmile 
opinguss, s   ei inäp hinnäst `lahkiʔ Vas; maama iks hoit hü vi 
`lehmi, latsutass Laigassit Se; hobõsõ rüń ni hiideti lehmile ette, 
lehm sei `k iki sammõldõga `sisse Se; vanast `üĺ ti, et taaŕ  um p  ĺ  
`lehmä Se Sa; sügüse tapõti `lehmi `maalõ Se; t   oĺ l au, ku paĺ lo 
`lehmi oĺ l Se; ja vot ku `piḱ ne ḱ au, s ss lehmä mano mingu uiʔ Se 
Kos; luhanih te ti n  m‿`mõś kmap‿`parrass nigu lehmäle sai viiäʔ 
Se; oĺ l koĺ mi lehmi, aga `piimä oĺ l veidebä süvväʔ ku noʔ Se; tohi 
is inne `lehmigi `välläl‿`laskõʔ, ku [ma] soe ärä hai Se

lehm/hõhv lehmmullikas `Väimelä `mõisast `t  di lehm`hõhvu Rõu 
lehmä- lehmadest koosnev, lehmadele määratud, lehma- no sai leh-

märuhi arp‿`pantuss Rõu; inne [ma] käve  siakaŕ ah, sõ ̭ss lä si 
lehmä`kaŕ ja Vas; Liisokõnõ `v  di pohete ajoss lehmä `lauta Vas; 
lehmäaiaʔ ja `kapstaaiaʔ, k iḱ  oĺ lir‿rohelidse aiaʔ ehk roht aiaʔ 
Vas; `t  ral ‿lehmähaina suvõl `v  di koŕ vigaʔ Vas Pus; lehmä-
aganaʔ oĺ liʔ rüäaganaʔ, kaara, kesvä ja nisuaganaʔ Vas; ruih oĺ l 
nigu lehmä ruih, ruih oĺ l `siivugaʔ Vas; m  p‿pań ni raha lehmä 
rohe ala Vas Pus 

lehmä/aganik lehmaaganate hoiuruum ü s oĺ l  siaaganik, tõõnõ oĺ l 
lehmäaganik Vas; lehmäaganikuh oĺ liʔ rüäaganaʔ, kaara, kesvä ja 
nisuaganaʔ Vas 

lehmäkene dem < lehm hoo s hoo s lehmäkene, `lehmä kutsuti 
`j  ma Rõu; latsõ oĺ lir‿ra til, lehmäkene käeperähn Rõu V; ma 
panõ arʔ sõõrahhumma ta lehmäkese Rõu; t   lehmäkene tuĺ l alt 
tulõ tagasi Rõu V; tuĺ liv‿ võimumeheʔ,  riisil‿lehmäkese käest Rõu; 
verrev lehmäkene, jõh inõ l iakõnõ? - kurõmari Vas Pul; olõki ei 
mul lehmäkeist, hõhvakõnõ om Se Sa; no om k igil ü si lehmäkeisi 
ja ka si, andass `hainu vooĺ u Se Kos; lehmäkene sai raanat mõt-
sah Se Kos

lehmä/`kiŕ jä punakaspruun võik‿kiä illoś s pluusõrõivass, taa om 
lehmä`kiŕ jä Vas Pul -`nüsjä väike-lehelind lehmä`nüsjä laul et: 
 silk,  silk,  silk, t    silgutass `lehmä Vas Pus; lehmä`nüsjä um 
ka sääne haĺ likass kiŕ riv Vas Pus; lehmä`nüsjä um `tialasõst pisu 
suurõmb Vas Pus

leht́ lehe `lehte 1. puu-, rohttaimeleht siss oĺ l `kangõ kuum, lepäʔ 
oĺ liʔ ilma lehildäʔ Rõu; olõ õs `lehte, es olõh‿häiermit Rõu V; mul 
oĺ l hirm nii suuŕ , ma värisi ku haava leh  Rõu V; `maŕ tkiid oĺ l 

lehm/hõhv 
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ü skõrd nii paĺ lo `kapsta `lehti pääl Rõu; oĺ l unik `kapsta `leh-
ti võet, kõllatsõ leheʔ, `määnü leheʔ Rõu V; räüss tuĺ l vihmaga 
segi, k iḱ  puuʔ roobi s lehist `puhtass Rõu; ku t   jahepud ŕ  oĺ l 
külmäss lännüʔ, `pań ti iks `lehte (loorberilehte) ja pipõrd kah pisu 
Rõu; pää˛alotsõ ko ti roobiti vihaleheʔ, n   oĺ lip‿`pehmeʔ (sur-
nu padjast) Rõu V; inne jaani`päivä vaś t oĺ l t   räüss, leh  oĺ l 
jo puuh Vas Pus; puuʔ oĺ lil‿leheh joʔ, ka s `kraati oĺ l läḿ mind 
Vas; kari oĺ l kül mõtsah joʔ, aga `õigõt `lehte es olõ v  l puuh Vas; 
ku leh  `puuhhõ tulõma vai puust minemä nakass, s ss `sääntse 
vanak‿koolõsõʔ Vas; `vahtrõl ja haaval lä s leh  üteliisi `maalõ 
Se; suvidsõpühist väŕ miti munnõ sibula`k  rigaʔ ja kõo`leh igaʔ 
Se; [ma] võ i sälä koŕ vi ja tõi eläjille lehe prükü ala Se; a [kui 
kägu] tulõ `lehte, saa `leinä paĺ lo Se Kos; ma pań ni tuvagu `lehte 
pääle ja `naksiva `vällä tulõma eläjäs‿siĺ mä sarna seest Se Pop 
2. hobuse lakk hobõsõ iks oĺ liʔ kost läbi tuĺ liʔ `tulnuʔ, kual oĺ l 
`leh kik‿käbräh Se Kos 3. adra hõlm adra leh  käänd `turba ilosa-
he kummalõ Vas Pus 

leht́/ad ŕ  hõlmader leh ad ŕ  oĺ l katõ hobõsõ ad ŕ  Rõu; leh ad ŕ  
um `sääntse laja n nagaʔ Rõu V; m ni üteĺ  leh ad ŕ , m ni üteĺ  
ś aksamaa ad ŕ , a `rohkõp [ma] kuuli  ks et leh ad ŕ  Vas Pul 
-käüss värvlita varrukas leh `käüse oĺ lip‿paŕõmbaʔ, n   es lään‿ni 
mustass ku `väŕ ligak‿`käüseʔ Rõu

lei vt `l  mä 
leib leevä `leibä 1. leib suuŕ  kolmjalg oĺ l, sääl kastõti `leibä Rõu; 

meil iks leevä `lõikamise `väi si oĺ l Rõu V; peenükene leib (ruk-
kipüülileib) es  ń nistu mul Rõu; veli lei umalõ leeväle (hakkas 
omaette elama) Rõu V; kelle `leibä s  t, t   poolõ haugut Rõu; 
taa rahaga elä ma nädäli pia leeväh (saan nädal aega süüa) Vas; 
uma leib lätt `piutamiisi kaalast `alla, a puja leib lätt `riś ti Vas 
Pul; kiä s ss `tarku leevä s  , ku `uĺ le siäh ei olõʔ Vas; meil joht 
olõ õs leevä`puuduss Vas; susi suuh, sarvõp‿pääh, piḱ k hand 
`perseh? - `leibä pandass `laṕ juga `ahju Vas Pul; kanarik `häit-
semä naaś s, nii roobiti `häitsme ni leheʔ, kuivati arʔ, ś aalt sai leib 
Vas; `tü rigulõ `üĺ ti, et s  s‿sa leeväots, s ss saat külä `otsa me-
hele Vas Pus; ihnõp‿`pernanõ `lõika as t  `rahvalõ pehmet `leibä 
Vas Pul; ahoh kõrvati t   [linnase] leib v  l ärʔ Se Kos; leib kuivati 
`höste ärk‿ku suhaŕ  jo Se Kov; pido `aigo leeväpaɫap‿`pań ti lavva 
`v  ri pite, siss viinagaʔ `hämmü ärʔ Se; esä haugaś s leeväpala kü-
lest suutävve, visaś s edesi ja jälp‿`põimsõ seeniss ku leeväpalani 

leib
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sai Se; leib s  l `pań ti lavva pääle, lavvarä t aɫa Se; siss lõigata 
ail‿`leibä väidsegaʔ, kut‿tõõsõl‿leeväʔ ahoh, muido lätt leib `lahkiʔ 
Se;`r  dli `pań ti taari`tõrdulõ ala, `r  dlidõ pääle `pań ti oɫõʔ, 
siss `pań ti [linnase] leib ja vesi pääle, leib `pań ti tüḱ ä Se; leevä 
[ma] vaĺ adi ärʔ, ilesti ärʔ, siss sai leeväl illoś s k  ŕ  Se; `leibü iks 
`peeti ahoh `keĺ li pite Se Kos 2. vili ku aidah `leibä, s ss laudah 
`kaŕ ja Se Kos; pangõ käŕbigus‿`salvõ, s ss leeväle and iks `vaih-
tõpääl kost t  d h ngukõist (õhku) Se; tuɫõ õil‿leib leś atõh, tuɫõ 
õim‿ma t `maatõh Se Kos; annamis‿sullõ munõ puudakõsõ `leibä 
kah, ̀ leibä meil om Se Kos; ̀ leibä oĺ l mitu aidatäüt Se; külä koŕ aś s 
pääkaŕ ussõllõ `palka rahaga ja leevägaʔ Se 

`leie vt `l  mä
leier leieri leierit loor panda õs mullõ `liń ket `päähhä, mul oĺ l vinne 

`m  du leier Se 
lein leinä `leinä lein a [kui kägu] tulõ `lehte, saa `leinä paĺ lo Se Kos
leinäline leinälise leinälist leinaline no om lihavõõdõ iks leinäline, mu-

napühi om `murrõlinõ (rhvl) Se Kos  
`leinämä leinätäʔ `leinäss leinäś s leinama maŕ a umma arr‿roobiduʔ, 

varrõʔ ummal‿`leinäjä `perrä Rõu V; ku m  ś s ark‿`k  li, s ss Ma-
rikõnõ iḱ k ja leinäś s Vas Pul 

lell lellä `lellä isa vend, onu näide imä um meele (meile) lellä tütäŕ  
Rõu; lelläpoig sai nägemä, et timä naist läpähtedäss Rõu; leɫɫ 
lä s `v  ri uḿ mi pakla ́ si kaadsakõisigaʔ Vas Pul; lell oĺ l kuka 
jalagaʔ Vas U; umanõ t   om nigu lähemäne `väegaʔ, imä ja esä 
ja s saraʔ ja veleʔ ja lelläʔ ja unuʔ ja tädiʔ ja tsõdsõʔ Vas Pul; 
k iḱ  kiro  üless, mis lelläl ja mis tsõ sil nimeʔ Vas Pul; `k  li t   
setost lellänaań õ arʔ Vas; t   om ka sildõ umanõ, riś tesätütäŕ  ni 
lellätütäŕ  Se; minkperäst lellänaań õ sa võit kavva elläʔ Se;`Maaŕa 
pää põkku ei annaʔ, muidugu ai tulõma, minet‿ t   lellänaisõ t   
ärʔ Se Kos; ku määnegi rehkendüss oĺ l, siss lelläpoig jäl opaś s 
timmä Se

lelläkene dem < lell  mu lelläkene `puhkass Plaani matusõh Vas Pul; 
mu lelläkene `riś tse `hinne vinne `usku Vas Pul

lelo ~ leloo(h) leelo rüä põimu ̀ aigo katõkeś ke laulimi, lelotimi ni ilosa-
he 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 lelo  leelutama rüä põimu `aigo katõkeś ke 
laulimi, lelotimi ni ilosahe Se| Vrd leelotamma

`leie
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lennuḱ  lennugi lennukit lennuk ku t   kuuĺ  lennugi päält käŕ bikide 
pääle tuĺ l, nii käŕ bigul‿ lä sip‿purulõ Vas Pul; vanast olõ õs lennu-
kit ja luhi`laiva, s ss `üĺ ti pudaraʔ Se Kos| Vrd linnuḱ 

`leotuss ̀ leotusõ ̀ leotust tõmmis, leotis mul oĺ l ü skõrd ̀ maoga ̀ väega 
hädä, s ss `naksi t  d tedremarana vai nabahaina `leotust `võtma 
Vas

lepeʔ leppe lepet pehme tinav`aaś ta talvõl es mõistak‿`kuigi liha 
`hoitaʔ, lepet‿taĺ v oĺ l Rõu

leṕ ik leṕ igu leṕ ikut lepik leṕ iku veerehn oĺ l ü s  sopanõ kotuss Rõu V 
leṕ itämä leṕ itäʔ leṕ itäss leṕ i  seadma, tellima käsikivi oĺ l nii leṕ itet, 

et sai `suurmit ja `jauhha tetäʔ Rõu 
`lepmä leppüʔ lepüss leppe leppima, tülitsemast loobuma siss leppe 

nimäʔ ärʔ, ü s `eĺ li umah nulgahn, tõõnõ umah nulgahn Rõu V; 
meil tõrõldass, tülütädäss ja lepütäss kah Rõu V; Kusta velekene, 
lepü uma hüä velega arʔ Rõu V; ta es lepüʔ velega ärʔ Rõu V; 
umap‿pinip‿purõlasõʔ ni lepüseʔ Vas; `kohtohe kaibaś s külʔ esä, a 
niäl‿leppe ärʔ Vas Pul

lepp lepä leppä lepp lepä `k  riga [ta] `väŕme linast Rõu V; lepp liina 
huulitsah, taḿ m Tartu tasatsõh Vas Pul; ku `t  rõl‿ lepä ahoh, s ss 
`hussuss, n  t‿tegevä `savvu Vas; lepäst ja kõost sai hüä `vaɫgõ 
tuhk Se Kos 

lepp/maim -maimõ -`maimõ kala: lepamaim havvõʔ ja leppmaimõʔ 
oĺ lim‿m   iuh Se 

lepäkene dem < lepp esä lõigaś s lepäkese `maalõ Se Kos 
lepäne lepädse lepäst lepapuust tehtud, lepne lepäne tulitungõĺ  oĺ l 

hüdsess palotõt Vas; siih või eik‿k kkõ k nõldaʔ, lepädsek‿keeleʔ 
(edasirääkijad) om siih Se 

lepä/puu lepp saa eil‿`l  ka lepäpuust, eih‿hüvvä ̀ nahka laisaluust Rõu 
H; lepä puust saa tuhk `vaɫgõ Se Kos -t́sirgukõnõ dem < lepä sirk 
lepä sirgukõsõ pujaʔ oĺ lik‿ḱ aopujal pesäst `maahha `aeduʔ 
Vas Pus -t́sirk lepalind lepä sirguʔ ommav‿`väegat‿ sipakõsõʔ, 
maŕ a`puhmõ seeh ommap‿pesäkeseʔ Vas Pus; lepä sirk `r  ḱ e 
ś aal k gõ Vas Pus 

leśatama vt lesätämä
leś o leś o leś so ahjupink (vene ahju juures) taa um leś o, tahn um hüä 

esik‿ka peeseldäʔ Rõu; leś o pääl [ma] `istõ Se Kos; ahi `oĺ lgi va-
nast aŕ st ja leś o Se; sautarõh oĺ limi käṕ ilde leś o pääl Se

lesätämä lesätäʔ lesätäss lesä  ~ leś atama  leś ataʔ leś atass leś a  le-
sima tuɫõ õil‿leib leś atõh, tuɫõ õim‿ma t `maatõh Se Kos;`mulgi 

lesätämä ~ leśatama

Võru sõnaraamat.indd   355Võru sõnaraamat.indd   355 9/22/2011   9:37:13 PM9/22/2011   9:37:13 PM



356

m  ś s leś a  koobah Se Kos; ma lesädä, siss om jälp‿paŕõb, siss 
puusaʔ olõ õin‿ni halusaʔ, küleki halusaʔ Se T  

liba: t   liba, maa suga, mõtski s, meresikk? - regi, äg ĺ , kägu, vähk Vas
libahhama libahtaʔ libahhass libahti libedasti (alla) minema, libisema 

no j   ark‿ka s `toṕ si, a toṕ s `viina lätt iks ku libahhass  nnõ Vas 
liblik libligu liblikut liblikas kunn s   liblikut Rõu V; m ni suvi um 

paĺ lo naid liblikit Vas| Vrd lipk(ass)
liblõʔ `liplõ liblõt  ~ `lipõĺ  `liplõ lipõld õhuke leheke või helves, lible 

kaaraliblõt‿tuĺ l `silmä, vanainemine võ t `liplõ keelega `vällä 
Rõu; kaara `liplist te ti `pa jo Vas; kaar om paksu koorõ seeh, 
`mitmakõrralinõ lipõĺ  om pääl Vas 

ligi lähedal(e); vastu Kuŕ gjärveʔ ummah‿`Haanin, ligi `Haani `mõisat 
pia Rõu; puu ossav‿`vaalduk‿k iḱ  ligi maad Rõu V; seo taht päält 
ärʔ hõõrahhutaʔ, taa `pi sü eil‿ligi, taa sõg ĺ  Rõu; tä `eĺ li ligi 
Võrro Vas; ü s naaś s ligi `tüḱ mä, ma võ i jo luvvakandsugi kätte, 
et mat‿tälle koiralõ `näüdä Vas; ligi maad hago jääss palamallaʔ 
Vas Pul; n  k‿kaara orasõ n  ʔ oĺ lik‿ka ligi maad ja kesvä orass 
Vas

ligi/hapu koorealune hapupiim k  ŕ  `võeti ar  nnõ päält, siss t  d kut-
suti siss nii et ligihapu Vas U; ligihapu piim, t  st te ti la silõ pu i, 
t   oĺ l `väegade hää t   ligihapu Vas U -`lähkün lähedal tiä `eĺ li 
siin ligi`lähkün Rõu; mõts oĺ l ligi`lähkün Rõu; kaen‿niän‿näiʔ ärʔ, 
et t   susi kõtutõlli sääl ligi`lähkün puhma all Rõu 

ligimäne ligimätse ligimäst lähedane, lähi- s sarõʔ ja velenaaś õʔ, 
ligimätses‿sugulasõ oĺ lik‿kaasigõʔ Vas  

ligistikku lähestikku kikkaseene kasusõt‿ sagarigun, m nikõrd om li-
gistikku mitu  sagarikku Rõu H 

ligonõm(m)a (osalt langeb kokku verbiga ligovama) `liodaʔ ~ ligo-
nõdaʔ  ligonõss ligosi ligunema ku sinikivi oĺ l ligonuʔ, siss `pań ti 
villas‿`sisse Rõu; hainaʔ jäil‿ligonõma, [ma] es jõvvar‿rukka 
arv‿võttaʔ Vas; mamma inne v  l lio  uaʔ, s ss ligonõss t   ver-
rev l  ḿ  `vällä Vas Pul; ku [ma] rüḱ ä `niitmä `naksi, s ss 
pań ni `rõuku, n  r‿riibagu s ss pääle ja sääl kah es ligonõ ku 
`määntsev‿vihmat‿tuĺ liʔ Vas Pus; leedeʔ ruttu kuioss ja ruttu li-
gonõss kah Vas Pus 

ligovama `liodaʔ ~ ligodaʔ ligovass ligosi ligunema las säŕgikene li-
govass, siss um hüä pehmekene `mõskaʔ Rõu; jättü üis‿sukkõ vih-
ma kätte, sukal‿ligovasõ arʔ Rõu; ku vihm tulõkil, s ss imä rutu : 
teḱ er‿ruttu, teḱ er‿ruttu, hainal‿ligovasõ arʔ Vas 

liba
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ligu lio liko (hrl sisekohakäänetes) ligunemine, leotus seo oĺ l mul 
liohn, seo `katlakõnõ, no saa arm‿`mõskaʔ Rõu; sinikivi `pań ti 
`rõivań ardsuga kusõ `sisse likku Rõu V; linaʔ oĺ lik‿kuu `aigu jär-
veh lioh Vas; lipõ te ti tuhõst, tuhap‿`pań ti likko Vas Pul; järveh  
[ta] pań d mõsu likku, kivip‿pań d pääle Vas 

liha liha lihha ~ liha 1. lihaskude, liha lehmäʔ ollõv nii täüś  söödedüʔ, 
et liha rappuss sälähn Rõu V; liha oĺ l iks pääs  ḱ  Rõu; siin 
um t  d kül `olnu, et sann um lännül‿lihhuga paɫama Rõu; oĺ l 
`hüästes‿`s  dü kah, oĺ l lihha mütsütet ja koho`piimä Rõu V; t   pa-
huss sääne kuń n um, sääne liha tüḱ k Rõu;`ś akslasõk‿kävev‿`vaŕ gil, 
külist võ il‿lihhu Rõu; `pań ti lihapala `kapstiidõ `sisse, s ss sai 
meḱ k hüä Rõu V; ku liha oĺ l säläh, s ss joht saa as `haigõt [kuk-
kudes] Vas Pul; linaluuʔ lei jo lihalõ pääle, lõigati tüḱ k `maahha 
Vas Pul; ku ma naka mälehtämmä jo k gõ suidsutõdi liha Vas;  aida 
`haŕ ja `pań ti lihar‿rippa Vas; ku [ma] lihu suidsudi, s ss suidsudi 
`suuri `haugi kah Vas; ś   majoss oĺ liʔ lihagak‿`kapstaʔ ja veteĺ  
piim Vas; ku n  l‿lihaʔ `j  skma `naksiʔ, lihaʔ jo ` silkma `naksiʔ 
[suitsutamisel], s ss üteldi et väḱ e jo j  sk Vas; k iḱ  allõ  kuivaś s 
tah lihhu Vas; m ni `ütless, et puĺ l`oina liha t  l `aiga `haisass, ku 
lammass käü Vas Pul; ku tapõti midä, s ss poig iks piĺ l liha`ń artsa 
kõrvalõ Vas Pul;` siakõnõ oĺ l ku ü s lihaunik Vas; tuuĺ  puhk `õkva 
luust ja lihast läbi Vas; `seĺ gest lihast keedeti, sai jaher  g Vas 
Ts; piim ja liha `oĺ lgi korron Se Kos; vanast selle paastõti, et olõ 
õs lihhu nii ja lehmäʔ anna as `piimä Se; iḿ mist või‿i tappa, ku ta 
`pahru `otsõ, siss hukkat liha arʔ, siss olõ õi liha puhaś s, siss om 
liha k iḱ  verine Se; liharaasaga nühiti pań n üle Se Kos; haĺ litõdu 
oĺ liʔ liharaasaʔ, mia timä tõi t   mano Se 2. viljakeha häräseeneʔ 
ommah‿hahaʔ, noil om `väega paks liha Vas Pul 

liha/kana lihakana ütek‿kanal‿loovar‿`rohkõmb munnõ, tõõsõ umma 
lihakanaʔ Vas U 

lihakõnõ dem < liha külm‿maḱ ki (minagi) sei kitsõlihakõist Vas Pul 
liha/ras v seapekist töödeldud rasv(amass) liharasva pä s höörütedi 

rüä jahu seeh üle Vas; ma inäp es näe liharasva tsagamist Vas Pus 
-`tõrdo lihatõrs, -tünn liha `tõrdu oĺ l `rõivaaidah Vas; ku om elläi 
`höste joonõh hoiõt, om liha`tõrdok‿ka tävveʔ Se -vaheʔ -`vaihhõ 
-vaheht lihapuudus meil olõ õs lihavaheht kunagiʔ Vas 

liha/võtõʔ -võttõ -võtõt ~ liha/võõdõʔ -`v  tõ -võõdõt ülestõusmis-
pühad, lihavõtted lihavõttõ pühi keedeti munnõ Vas; lihavõttõ 
`paastu oĺ l säidse nädälit Vas Pul; lihavõttõ pühist um riś ti`päivä 

liha/võtõʔ ~ liha/võõdõʔ
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neĺ likümmend `päivä Vas; lihavõõdõʔ oĺ l k gõ suurõp pühi Se; 
liha`v  tõ `aigu te ti ka `sõira Se Ts; liha`v  tõst väŕmiti mun-
nõ verevä väŕ migaʔ, a suvidsõpühist väŕmiti sibula`k  rigaʔ ja 
kõo`leh igaʔ Se; inne lihavõõdõt nätäĺ  `aigu t   om urbõpäiv Se 
Kos; inne lihavõõdõt säidse nädälit määnestki `laulu laulõta õs Se; 
ilosa ubinak‿ku liha`v  tõ munaʔ Se; lihavõttõ `aigu oĺ l seo mäe 
pääl häll, tõõsõ mäe pääl häll Se Kos; no om lihavõõdõ iks leinäli-
ne, munapühi om `murrõlinõ  (rhvl) Se Kos  

lihuniḱ  lihuniḱ i lihuniḱ ki lihunik laado pääl `k  li ü s lihuniḱ  ärʔ 
Rõu;`kangõ m  ś s ku lihuniḱ , rammuh ni ń aost sinine verrev Vas 

liig liiga, ülearu esä üteĺ  et mis liig om, `laskõ läbi `kõrvu Vas Pul 
liigahham(m)a liigahtaʔ liigahhass liigahti liigatama lõmmuleh  lii-

gahhass, k iḱ  kari `kaehhass? - tarõuś s ja inemiseʔ Vas 
liigahhutma liigahhutaʔ liigahhut liigahhu  korraks natuke liigutama 

m nikõrd ku [sa] liigahhutat, s ss pusk, `tsuskass küle sisehn Rõu; 
ku ma liigahhudi, valu lei `olga Rõu V; sääl tohe eis‿sa midägi 
liigahhutaʔ, k iḱ  piät kõrrah olõma Vas; kell tirahhu  ku ma lii-
gahhuti Vas Pus; mul m  ś s kuuĺ d inne minnu ku la s liigahhu  Vas 

liigutam(m)a liigutaʔ liigutass liigu  liigutama kala liigutass `hurma 
Rõu; t   naań õ oĺ l rahulik, es liigudaʔ `hurmagiʔ (ei teinud üht-
ki liigutust) Rõu V; ma naka es inäp [taime] `juuri liigutamma, 
naa ommas‿suurõ `maagaʔ, mütsäkuhn panõgiʔ Rõu V; pini liigu  
iks noid `kõrvu üless ja `alla Rõu V; ku kõhvahhutah‿haŕ agaʔ, siss 
[lehm] `kullõss, siss `jaɫga ei liigudaʔ Rõu V; `kuigi `m  du es 
saak‿kätt liigutaʔ Vas; latsõv‿vaheʔ `aknõst ja lauliʔ: kõŕdsiliń gi 
liigutajaʔ, kõŕdsipiń gi peesütäjäʔ Vas Pul

liigõ ̀ liikmõ liigõt kuhugi kuuluv isik, liige maʔ oĺ li ̀ haigõ, selle jäi ma 
kolhoo·si `liikmõst `maahha Rõu V 

liik liigu `liiku alkoholiga kostitamine, liigud tiä oĺ l väega ń aronõ kah, 
es ostat‿timä `liiku Vas Pul

`liikma `liikuʔ liiguss `liikõ 1. liikuma; lainetama, voogama tuulõga 
rüǵ ä liiguss Rõu V; ma rapudi tedä, täl süä `liikõ Rõu V; puĺ l võ t 
t   vaadi ette, näet puĺ lil ku liiguss, s ss t  d ta `saŕ jass Vas 2. 
käima, kõndima [ma] lä si vilärõugu `sisse, magasi, s ss `naksi 
jäl `liikma kodo poolõ Rõu; uma naań õ um põtõv inemine, vahe-
pääl oĺ l piḱ älde, vahepääl `liikõ Rõu; [sa] käüʔ ja liiguʔ, muido 
jäät sa `paika! Vas; ku [surnu] `kirstu `vällä `v  di, siss lä si iks 
mak‿ka takah liigi Vas Pul;  t  l ka jalaʔ hädälitseʔ, ei inäp jalost 
tahal‿`liikuʔ Vas; esä tarrõ pite ka katõ keṕ iga liiguss Vas 

lihunik´
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`liikva `liikva `liikvat eeterpiiritus, liikva t   mullõ sorokõnõ `liikvat 
Se; näil oĺ l säidse `liitret `liikvat üteh `kihlätse `aigu Se Pod; ku 
ma `liikvat võta, ü s kümme ` silka, siss lasõhhuss halu tagasi Se; 
vanast `peeti `liikvaga `saaju Se Kos 

li̬i̬ḿ  leeme `l  mi (toidu) vedelik, leem ma kalluda kohopiimä sõgla 
pääle, et l  ḿ  `vällä lätt Rõu V; kala l  ḿ  oĺ l magusa `maugaʔ Rõu; 
oĺ l periss hüä suṕ ikõnõ, mak‿körbe leeme, veli mütsü  sao Rõu V; 
kaet‿t   `vaotuss ai `kapstile leeme pääle Rõu; lähätä `oh ja arʔ, 
siss saa valluss l  ḿ  Rõu; seeneʔ [ma] lähädi iks ärʔ, s ss pań ni 
harva rä i pääle, kivip‿ pääle, s ss `pi sü t   l  ḿ  `vällä Vas; 
eläjäs‿seiʔ leeme ja sao, k iḱ  seiʔ `nahka Vas; nõgõsõl  ḿ  võtt nigu 
`piogat‿täiʔ ärʔ Vas; läädsä`l  mi `ań ti süvväʔ Vas; [kaera]jahulõ 
`pań ti vesi pääle, s ss pi sitedi `piogaʔ `sõklõv‿`vällä, leemest kee-
deti `kiisla Vas; mamma inne v  l lio  uaʔ, s ss ligonõss t   verrev 
l  ḿ  `vällä Vas Pul

liin liina `liina 1. linn ü s liina`poiskõnõ oĺ l kaŕ ah Rõu; liinahn kah 
tullõv `savvu ku tuulõ pöörähhüsega l   Rõu V; la s `tahtu uiʔ lii-
nah ollaʔ Vas Pul; taanimaaniʔ oĺ l olnum‿Miś so liin Vas Pul; pia 
ega nädäli lä s uma võiv  ŕ  ̀ liinu, ̀ Tartohe vai ̀ Pihkvahe vai ̀ Rii-
ga Vas Pul; egass liinah huulidsõ pääl olõp‿püve pessä Vas Pus; 
t   `jaarmaŕ k käve `liinu pite, t   käü üs talla pite Vas; maʔ umma 
miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ ei Petseri liina   st anna õi arʔ Se 
Kos; liinah liinah  ĺ , maal maah  ĺ  Se Kos 2. kindlus, linnus 
naid liina`kandsa om küländ k igih paiguh Vas Pul

liiń  liini `liini rinne m  p‿poolõ `t  di pinnegat‿tapõtuisi, n  t‿`t  di 
vaest s a liinilt Rõu V; riś tipäiv oĺ l jo `m  dä ku liiń  üle ärl‿lä s, 
punadsõv‿`vällä `aeti Vas; eś s liini all  (lahingutegevuse piirkon-
nas) `eĺ li, selle mat‿tiiä mis sõda om  Se Kos

liini/jaań  -jaani -`jaani joonlaud, liineal liinijaaniga `m  dä ń appõ es 
andaʔ, `nulka iks `pań ti koolih Vas 

`liiṕ mä ̀ liiṕ i liiṕ  ̀ liipe liibi siluma, sättima küllm‿minno liibitäss ja laa-
bitass, ma iks istu `mõŕ sa pää pääl? -  liniḱ  Vas 

li̬i̬ŕ leeri `l  ri kiriklik leer, leeriõpetus nika ku tuĺ l `l  ri mineḱ , siss 
[ma] lä si `li̬i̬ri, siss inäp `k  li es lähäʔ Vas R

liisna liisna liisnat 1. ülearune, liigne, lisa- a osuu `ko sil oĺ lil‿liis-
nap‿parrõʔ Rõu H; T´siberih oĺ l liisnat maad paĺ lo Se La; vanast 
olõ õs liisnit rahhu `rahval Se 2. liiga piät `tiidmä, ku sa liisna kav-
va piät [lamba nahka parkimisvedelikus], siss lask karva ̀ maalõ Se 

liisna
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liisnalt liigselt, liiga timä oĺ l liisnalt sikõʔ, olõ õs vei okõsõ sikõʔ Se; 
nok‿ka  ks om m nõl jälʔ liisnalt `lühkese `rõivaʔ Se; tä es olõʔ, et 
tä liisnalt jõi kunagiʔ Se

`li̬i̬tene leetene taa om `l  tene jäŕ v, k iḱ  leedel‿liiv Vas
`liitre `liitre `liitret liiter näil oĺ l säidse `liitret `liikvat üteh `kihlätse 

`aigu Se Pod; laṕ igup‿pütükese oĺ livaʔ, viiś  `liitret [viina] lä s 
sinnäs‿`sisse Se 

liiv liiva `liiva liiv anoma `mõskaʔ `vaɫgõ liiv Rõu V; piimä anoma `lii-
voga `mõś ti Rõu V; liivaterä olõ õis‿suuŕ  eil‿ laǵ a, a kaek‿ku suuŕ  
mägi saa liivaterist Rõu V; puu pań giʔ pidi liivaga `h  rma Rõu; 
tsõdsõ laś k `järve liiva pääle kõtulõ, sääl     `surma Vas Pul; söö-
gilaud oĺ l iks liivaga mõst Se; tarõʔ oĺ lim‿`mõskaʔ, iks liivagaʔ ja 
lipõgaʔ [ma] mõsi Se; piḱ äp‿piń giʔ, n  t‿`tahtsõk‿ka liivaga ̀ mõsk-
mist Se P; tuń t um ḱ aunu mu `hammõ man, `pandnuh‿`hammõ liiva 
`sisse Se Kos 

liiva- liivast tehtud või saadud, liiva sisaldav meil papal oĺ l liivakivi 
last Vas Pus; m  ʔ maaʔ ommak‿ka `sääntses‿samadsõ `keŕ ge vai 
liiva ruusa maaʔ Vas U; ̀ ta rigu maa om sääne liiva ̀ maakõnõ Vas 
Pul; liiva maa pääle iks inäbä te ti `ta rik Se; m  k‿kaibi `mõtsa 
pedäjä ala liiva koobaʔ, siss `eĺ limis‿ sääl kuu `aigu Se  

liivak liivako liivakot liivane koht, liivak liivak oĺ l `väega ärm‿miinitet, 
imä sai `surma liivakoh Se 

Liiva-Liiś o surm kül Liiva-Liiś o aŕ st, nii et ei olõh‿hallu `kohkiʔ Vas 
liivanõ liivatsõ liivast liivane illoś s liivanõ kotuss Vas;`väega liivanõ t   

oĺ l, inämbä [ma] lä si iks jaɫagaʔ Se Kos 
liiva/puu ploomipuu liivapuu m  ś  Se; timäl kap‿paĺ lo olõ õs noid lii-

vapuu `maŕ ju Se 
likahhama likahtaʔ likahhass likahti  lonkama ü s jalg jo havvah, 

tõõnõ havva veere pääl, pisu kõvõmbahe likahhat, nii satatki `sisse 
Vas Pus 

likõ likõ ligõhhõt  ~ likõt 1. märg, lige a osuu `ko sil oĺ lil‿liisnap‿-
parrõʔ, sinnä atõti ligõhhit rõugupäälitsit ohembahe Rõu; no viiäss 
likõ vili `kuivuistõ Rõu V; [ma] oĺ lil‿ likõ nigu rääbüss Vas; vaest 
tah veś sin om, saavaj‿jalaʔ ligõhhõss Vas Pul; ma lä si `häḿ ssi 
sääl s  h `hindä v   seeh likõss Vas; hamõ oĺ l k iḱ  likõ säläh Vas; 
mõsu te ti likõss, s ss  sipahhudõti `tuhka ka `vei kese `vaihhõlõ 
ja vesi pääle Vas U; peräp  lt pää poolõ te ti lehm likõss Se 2. niis-
kus, vesi; märg keskkond toorõss mõtsa puu nakass ligõhhõt ajama 

liisnalt
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`vällä Rõu V; tõsõpoolõp‿`pań ti ̀ kuiva kotusõhe, ku likõhe saa, s ss 
nakass la s `ikma `väegaʔ Rõu V; kurõmaŕ at‿`tahtval‿ligõhhõt Vas

likõlt märjalt ku rõivass vanutusõst läbi lä s, s ss mähiti rõivass likõlt 
`ümbret‿truĺ li  Rõu V

likõnõ likõdsõ likõst sajune, vihmane sääne likõnõ ilm oĺ l  Rõu 
liĺ l liĺ li `liĺ li lill taal liĺ lil piät olõma `korgõ vaaś , muido liĺ l lokah-

hass arʔ Rõu V; [sa] nuhudan‿ noʔ, ku hüä taal liĺ lil h ng um Vas 
Pus; taa liĺ l om eloline külʔ Vas; ma istuda liĺ lit‿tahaʔ Vas Pul; 
kaes‿siin om matuss, s ss k iḱ  `eihtäse `lillegaʔ Vas; ma `umbli 
nailõ `tü rikalõ pa akottõ pääle ja käterätte pääle `lille Vas; va-
nast oĺ lip‿pähnädse livvaʔ, väŕ midüj‿ ja liĺ lip‿pääl Se Sa 

liĺ likene dem < liĺ l `krantsõ seen um `sääntse liĺ likeseʔ nigu ḱ ao-
`katlaʔ Rõu V 

limba/jalaga lonkur näil oĺ l limbajalaga hopõń  Rõu 
limbsahhutma limbsahhudaʔ limbsahhut limbsahhu  limpsama vars 

tuĺ l söögi lavva mano, limbsahhu  k gõ arʔ Rõu 
limmunaa·t́ limmunaa·di `limmunaa·ti limonaad ma oś ti `limmunaa·ti 

Vas Pul
`limpama limbataʔ `limpass limbaś s lonkama `rohkõp `aaś takka 

[ma] `limpsi `jalga Rõu; `päivä [ma] `limpsi iks, käve lauda man 
ja taĺ lidi Rõu V; näil oĺ l ü s kuka jalagat‿`tütruk, kukaś s nii vai 
limbaś s Rõu V 

lina lina linna 1. lina; linakiud säidse `kaalu sai linnu Rõu; suuŕ  jago 
linno maś sindõdi maś sinagaʔ Rõu; rabajaga roṕ siti linnu, t   ai 
suurõl‿l  m‿`maahha Rõu; ma häiehti linaʔ vai `paklaʔ arʔ, vinü-
ti piḱ äss Vas Pus; lina om jo kahhaŕ  `väegaʔ, lina kukk lätt vett 
täüś  Vas U; `ka ripääväss pidiʔ olõma linam‿maś sindõduʔ Vas; 
[kastelikku pandud] linaʔ oĺ lis‿`sääntseh‿hahaʔ Vas Pus; lin-
na es tetä `väegap‿paĺ lond Vas; linnoga oĺ l paĺ lo t  d ja `vai-
va Vas U; S  järve veereh om parhilla v  l plań gi tüḱ kä, mia 
linnu pääl oĺ l Vas; kań õbi hinneh om kõvõp ku lina hinneh Se; 
linnu kakuti käsitsillaʔ, s ss olõ õs maś sinit Se Sa; linost oĺ l 
k kõ suurõb raha`saamine Se; linaga utat maad ja `hernega 
`väega utõtass maad Se Sa; kos sat‿te ti linost, [ma] `hiusõgap‿ 
paĺ midsi kokko kossaʔ vahru `m  du Se Ts; määne neli `kaalu 
linnu saanuʔ Se; [ma] kaḱ i linna ja pisi ka j  ś k `jalguvahet pite 
`alla Se; munaloomka linaluist `höste te ti, `pań ti lavvakõnõ ja 
linak‿`korgõmpa Se; ku linap‿`pehme olõ õs, siss lää es luuk‿külest 
Se; nigu linna rabati `lamba `nahka. nahk `pań ti präälka pääle, 

lina
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lina rabajaga rabati siss Se; kolgõti t   lina p  tka arʔ, siss [ma] 
kai, kas ommap‿`parrap‿`pehmeʔ Se; `aeti linno `laotama otsa-
ni `väikost Se Kos  2. linasest materjalist ese `k  ĺ jaluu ku um, 
s ss võtak‿`k  ĺ ja `mõskmise vesi kah ja minem‿matusõ pääle, 
s ss `k  ĺ ja seebiga mõsõʔ ja `k  ĺ ja `rõivaga vai käterä iga vai 
linagaʔ, kon `k  ĺ ja `lau sil oĺ l, s ss `t  ga `vaodar‿riś ti `otsa 
`vasta Rõu V; [tapetud] vasik oĺ l linaga üless tõmmat `talla rippa 
Rõu V; surnu om, siss pandass lakkõ surnu kottalõ lina Se 

lina- linaga või linatöötlusega seotud sääne rabamise piń k oĺ l, 
sinnäp‿pań ni [ma] lina `kolkmõ pääle Rõu; õdagusspoolõ oĺ l 
lina`talgu Rõu; meil um v  l lina `mühkä (kimpe) tahn ülevähn 
Rõu; lina kubu oĺ l nurmõ pääl Se; jumala jaku pääɫ suuŕ  lina rõuk 
Se Kos; nigu linna rabati `lamba`nahka, nahk `pań ti präälka pää-
le, lina rabajaga (ropsimõõgaga) rabati siss Se

lina/hari tööriist linade sugemiseks lina hari oĺ l kolmõh `jämmüseh 
Vas -keeruss linakeere, sõõre setok‿käve vanast k gõ, linakee-
russist oĺ lit‿tettüp‿päternäʔ Vas -luu 1. linaluu meil um `pantu nii 
linaluid ka tahal‿lae pääle Rõu V; munaloomka linaluist `höste 
te ti Se; eläjäʔ ommav‿`vaɫgõk‿ku linaluuʔ, n  l‿löövä siĺ mä `sisse 
Se 2. porikärbse koorunud vastne linaluuʔ lei jo lihalõ pääle, lõi-
gati tüḱ k ̀ maahha, es olõm‿midägi ̀ halva maku täl, a linaluup‿pääl 
Vas Pul -läpp linaleoauk vana lina läpp vai lina mo sil oĺ l ̀ ĺ ahkoh 
Se -maśsin linamasin (linavarte murdmiseks) hurga s oĺ l `trullõ-
ga linamaś sin, vändäga oĺ l aiaʔ Vas; `puunõ kistavaŕ s oĺ l `veś ki 
man, koĺ gidsõ man, linamaś sinal kah Vas Pus -mot́sil linaleoauk 
vana lina läpp vai lina mo sil oĺ l `ĺ ahkoh Se; `sääntse mo sila 
oĺ lik‿kaibõduʔ, lina mo silaʔ Se

linanõ linadsõ linast linane lepä `k  riga [ta] `väŕ me linast [kangast] 
Rõu V; linanõ um `kaalsamb iks ku t   `kaproń nii  Rõu V; meil 
oĺ lil‿linadsõ rä ikeseʔ, sõira rä ikeseʔ Rõu;`pań ti v  l ü s k  rd 
linast `langa `sisse (kangakudumisest) Vas; linatsit `kangit es 
taheta ü si paĺ lo sukka `pandaʔ, ü s ü si, tõõnõ paarõ, nii küll 
iks `pań ti Vas Pus; `vaɫgõl‿linadsõk‿kaadsakõsõʔ oĺ lij‿jalah Vas; 
vanast oĺ l rõivass k iḱ  valu linanõ, a paĺ loss noʔ om linast? 
Se; mu mehe˛esä lä s `koś jullõ, `valgõl‿linadsõ ṕ uksikõsõ jalah, 
linanõ `hammõkõnõ säläh Se; päternit `koeti linatsõst Se; linat-
sõst `koeti `hammõ `käüseʔ ja `hammõ imä Se Kos; mehe˛esä lä s 
Peliko va `hainu `perrä ka skümmend `versta talvõl, ai `vaɫgõ 
linadsõk‿kaadsaj‿`jaɫga Se Kos; linanõ rõivass saĺ liss `tuhka Se 

lina- 
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Kos; joosuv   oĺ l `koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ ja viie langasõgaʔ 
ja linatsõst langast ja villadsõl‿lõimõʔ Se; rüü  oĺ l must, linanõ 
Se Ts| Vrd linonõ

lina/pio linapeo lina peie päält oĺ l hind Se -rabahhaja linaropsija ̀ võe-
ti lina rabahhajaj‿ja s ss köüdeti [ropsitud linapeod] `punda Vas 
U; linarabahhaja oĺ l p  ĺ pümme inemisekene Vas; neĺ li viiś  lina-
rabahhajat oĺ l, `  spä tuĺ lis‿`sisse, p  ĺ pühä lä siʔ Se; innembä 
oĺ lil‿linarabahhajak‿k   `vinläseʔ Se; meil oĺ lil‿linarabahhajaʔ, 
m  t‿tei velenaaś õga ̀ ŕ oona Se Kos -rabahhajakõnõ dem < linara-
bahhaja linarabahhajakõnõ pań d rehe palama Vas Pul -seemen li-
naseeme lina`s  mne küll  [ma] tuulõti, tuulõgaʔ lä si agana `vällä 
Rõu R; `huhmrõh iks suŕ b n  l‿lina`s  mneʔ, siss teḱ k lina`s  mne 
`maaslat Se; k iḱ  tarõ h ngaś s t  d lina`s  mne `maasla `h ngu 
Se Kos; ku lina`s  mnit saŕ ati, t   sari oĺ l sääne pa akõnõ Se 
Kos; lina`s  mne aganakõsõ ja `määntse `sääntse peräpoolidsõ 
`ań ti ` siolõ Se; lina seemen om `väegap‿peeń okõnõ Se Kos 

lind linnu `lindu lind siss ku ma kodo tuĺ li, siss ma tuĺ li nigu lind Rõu
`lindama linnadaʔ `lindass linnaś s 1. (tiibadega) lendama `tia-

lasõl‿`liń tsiʔ `akna poolõ Rõu V; siss sai ma varõsõpuja kätte, t   
jo linnaś s Rõu V; `lipkal‿`lindasõ väläh Vas; egas‿sa linnada saa 
õiʔ, olõ õis‿`siibo Vas 2. paiskuma ku t   kuuĺ  tuĺ l, s ss käŕbigu 
`liń tsi laḱ ka nigu pirru `tukmaʔ Vas Pul; haavast linnaś s verd ku 
härä kurgust Vas Pul 3. kukkuma ku tä kulagugam‿mullõ `kuk-
rohe viro , s ss `liń tsi ma n nuldõ `maahha Vas Pul 4. voolama 
ku ma `leibä kaś ti, siss hikõ linnaś s üle näo Rõu VR; ku hain um 
maahn ja vihm tulõkil, siss võtat nii et higi `lindass Rõu V; Tähḱ  
(lehm) aja `õkva nigu rehe `pesmise maś sin `undass ja häüss `lin-
dass Vas U 5. kiiresti liikuma `varba mugu `lõiksi jalglavva pääl 
ja voḱ k linnaś s `ümbrek‿ku huń n Rõu; siin olõt ku `ah sima pääl, 
`autol‿`lindasõs‿siiäs‿sinnäʔ Vas Pul

liń di/`traktoŕ  -`traktori -`traktorit linttraktor liń di`traktorigaʔ ma üteh 
jovva aim‿minnäʔ, a Pelaruś sile peri ka anna aiʔ Se 

`lindlõma linnõldaʔ `lindlõss linnõĺ  lendlema kalakauril‿`lindlõsõʔ 
Rõu; kana linnõĺ  üle ś aalt ja `r  ḱ e ja kaka  et pujaʔ uppusõ ärʔ 
Vas Pus; kaet‿ sirgukõnõ käü linnõldõh Vas; ku `vaɫgõ `lipkakõnõ 
`lindlõss `määntse `haigõ `ümbreʔ, t   koolõss arʔ Vas Pul| Vrd 
`lindõllõma 

liń dsiʔ pl `lintse `lintse leid liń dsiʔ ummah‿hobõsõl `vasta pitäʔ, ku mä-
gine maa um Vas Pus

liń dsiʔ 
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`lindu1 lendu võiliĺ li `häitsel‿`lätvä `lindu nigu pakaĺ  Rõu
`lindu2: ḱ aokiräss `lindu, `landu, `näütäk‿ kualt p  lt mullõ peigm  ś s 

tulõ Rõu V 
`lindva `lindva `lindvat rabandus, lendva `lindva om ärʔ löönüʔ Vas; 

puĺ likõnõ jäi `haigõst, väriś t ja lei halu `sisse, siss `üĺ ti et ar om 
`lindva löönüʔ Se L

`lindõllõma `lindõllaʔ `lindõllõss `lindõlli lendlema lehe `si käʔ 
`lindõllik‿keväjä Vas; sita`si käʔ n  l‿`lindõlli ś aalt `m  dä lävve 
Vas Pul; [me] pähnäh käveʔ, lehe `si käʔ sääl `lindõllik‿k   Vas; 
muntkõrra muni sääne kimalanõ `lindõllõss Se| Vrd `lindlõma 

lineikaʔ pl pikkvanker meil oĺ liʔ lineikaʔ vai lavvarattaʔ Se 
liniḱ  linige liniket ~ liń k `liń ke `liń ket 1. abielunaise pikk linane peaka-

te, linik ü s noorik oĺ l nõrgahhanuʔ lavva `taadõ arʔ, nik‿kõvastõ 
oĺ l liniḱ  `paogap‿`päähhä p  rt Vas; nii kõvastõ oĺ l liniḱ  
`paogap‿`päähhä p  rt, et noorikõl oĺ l süägi lännüh‿halvass Vas; 
ku vanast naistõrahvass `k  li, s ss `pań ti liniḱ , katõti pääle, uma 
liń k Se; maama üteĺ : not‿täl olõ õiʔ inäp piḱ kä `liń ket, taa om jo 
vana Se; seto liń k oĺ l viiś  ̀ aŕssinat piḱ k Se; liniḱ  ̀ pań ti pähäʔ, te ti 
`sääntsek‿kossaʔ Se Ts; hummogult asõma päält üless, edimäne asi 
liniḱ  ̀ päähhä Se; meheimäl oĺ l õga päiv liniḱ  pääh k  , langaliniḱ  
Se; panda õs mullõ `liń ket `päähhä, mul oĺ l vinne `m  du leier Se; 
a mis t   liniḱ  v  l pääh, t   oĺ l v  l k kõ suurõb surm (piin) Se 2. 
kitsas linane riie; linik`hauda `laś ti `liń kidegaʔ Se; ma oś ti `meetri-
kese rõivast, tei `vaɫgõst linige `rõivast `käüsekeseʔ Se Kos 

lińk liń gi `liń ki (ukse)link latsõv‿vaheʔ `aknõst ja lauliʔ: kõŕdsiliń gi 
liigutajaʔ, kõŕdsipiń gi peesütäjäʔ Vas Pul 

linnahhama linnahtaʔ linnahhass linnahti korraks lendama  sirk lin-
nahhass, putsai  silgahhass Vas 

linnahhutma linnahhutaʔ linnahhut linnahhu  korraks lendama ku 
`kärbläne ka söögi pääle linnahhu , s ss timä t  d `umma `suuhhõ 
panõ õs Vas 

linnass `linna linnast linask üte ilosa `linna [ta] sai ja `tõisi kallo ka 
v  l Rõu; sääl (järves) oĺ l meil paĺ lo `liń nit seehn Rõu; nimät‿tõiʔ 
`liń nit ja `lutsa, `linnaʔ ommak‿k gõ paŕõmbak‿kalaʔ, `liń nil olõ 
õil‿luud Vas

linnasõʔ pl linnassidõ linnassit linnased olut ma näi külk‿kuiss te ti, 
linnasõk‿kasvatõdi vai kesväk‿kasvatõdi ärʔ Vas; rüäk‿kasvatõdi 
ärʔ, te ti linnasõʔ Se

`lindu1
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linnasõ/leib linnasejahust küpsetatud leib rüäk‿kasvatõdi ärʔ, te ti 
linnasõʔ, siss jahvatõdi arʔ, n   oĺ liv‿`väega makõʔ, noist küdseti 
linnasõ leib Se

linnuh ~ linnuhn lennul, lennates kana kuĺ l linnuhn tulõ, inne lätt kana 
`säĺ gä pess ja v   kana arʔ Rõu V; esil‿lääss ka linnuh `kaema, ku 
saass minnäʔ Vas; latsõkõnõ kah, reṕ pi piteh tulõ ku püvi, `õkva 
linnuh Vas 

linnuhk linnuhka linnuhkat taim: lillakas linnuhka maŕ aʔ ommav‿ve-
reväʔ, n  k‿kasusõ mõtsa all Vas U| Vrd liń tk

linnuḱ  linnugi linnukit lennuk t   pań d linnugi pääle, vei Kiiovahe 
(Kiievisse) Rõu V| Vrd lennuḱ 

linonõ linodsõ linost linane mul om parhillak‿ka linonõ koss Se| Vrd 
linanõ 

linotama linotaʔ linotass lino  viina(lonksu) vastu kraami koguma mia 
inemine lino , t   (kraam) `ań ti viina   st Vas; ma võta viinapudõ-
la, lähä linoda Vas; massa as t  d tagasi, mia inemine lino , t  d 
`ań ti viina   st Vas 

liń tk `liń tka `liń tkat taim: lillakas `liń tkaʔ ommaʔ verevä maŕ aʔ, nigu 
teräkese ommas‿seeh Vas| Vrd linnuhk

`liodaʔ vt ligonõma, ligovama
`liotama `liotaʔ `liotass lio  leotama meil ummaʔ aia `herneʔ, noid ma 

nii `lioda külʔ Rõu; nii `hüäste oĺ l liha ärʔ `liotõt, et `s  la pidi 
`pandma Vas Pul; mamma inne v  l lio  uaʔ Vas Pul; ku [ma] tõõsõ 
leevä kohetuist pań ni, siss `liodi t   `kuklikukõsõ arʔ, siss lä s leib 
`hapnõmma Se Kos

lipagukõnõ lipagukõsõ lipagukõist väheldane paberileht, lipakas sää-
ne nii piḱ k`paprõ lipagukõnõ, t   oĺ l t   raha Vas

liṕ i/aid lippaed meil oĺ l t  l`aigu siin liṕ iaid Rõu V; poiś s sattõ liṕ i aia 
`otsa, oĺ l surm silmä pilk Rõu V 

liṕ ikene dem < liṕ p, kitsas lauake kih tiga leeväraasakõsõ pań ni ka-
tusõ ala liṕ ikese pääle Vas; kuslapuust peenükesel‿liṕ ikesev‿vooliti 
[soa tegemiseks] Vas Pus 

lipk ~ lipkass `lipka `lipkat liblikas `lipkal‿`lindasõ väläh Vas| Vrd lib-
lik 

`lipkakõnõ dem < lipk(ass) ku `vaɫgõ `lipkakõnõ `lindlõss `määntse 
`haigõ `ümbreʔ, t   koolõss arʔ Vas Pul

lipp lipu lippu 1. (pulma)lipp ku sajaʔ oĺ liʔ, lipp oĺ l k gõ üteh Vas 2. 
kroon t  l oĺ l lipp pää pääl, t  l huś sil Vas U

lipp
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liṕ p liṕ i liṕ pi soasulane ku [ma] sukka panõ, s ss üle lippe panõ, päält 
kolmõsaa langa tulõgi vitäʔ (põrandatekist) Rõu; põrmadu`rõivit 
[ma]  koi, siss suga oĺ l paks ja pań ni üle lippe Vas Pus 

lips lipsu `lipsu  lõik ma lõigi kaali`lipsõ söögi `sisse, sai magusap 
magu Vas; m ni lõik rida lipsõss Vas Pul

liṕ s liṕ si `liṕ si kerge löök esä ań d paaŕ  `liṕ si ütelt p  lt ja tõõsõlt p  lt 
Rõu 

lipsa tükkidena [ma] ai vere `k  mä, iks keedi läbi ilosahe, siss lõigi t   
vere lipsa Vas Pul

lipsahtamma lipsahtaʔ lipsahtass lipsah  lipsatama oĺ li ma kotoh nigu 
lipsahti inne Vas 

`liṕ smä `liṕ siʔ liṕ s `lipse liṕ si lööma, materdama vanast pań nimi tuha-
ga `rõivak‿`k  mä, peräst võ imi `vällä, s ss katõ tõlvaga lipsemi 
mõso piń gi pääl Se J

lipsutama lipsutaʔ lipsutass lipsu  lipsuda laskma, lipsutama ku [sa] 
`viina annadõʔ, s ss lehm matsutass suud ja lipsutass k  lt Rõu V 

lipõ lipõ libõhhõt ~ lipõt tuhaleelis ku väŕmit rõivass oĺ l, toolõ libõhhõt 
es pandaʔ, lipõ ja vesi kiś k väŕ mi ärʔ Rõu; kõo puu tuhk, t  st sai 
hüä lipõ Rõu; lipõga sai pää `häste puhass Vas; lipõ te ti tuhõst 
Vas Pul; tarõʔ oĺ lim‿`mõskaʔ, iks liivagaʔ ja lipõgaʔ [ma] mõsi Se; 
suuŕ  paariline pada, `pań ti sinnäp‿p  ĺ  `pań gi `tuhka, vesi pääle, 
`aeti `k  mä, s ss timä `saistu v  l arʔ tõõsõni pääväniʔ, s ss tä oĺ l 
nii `seĺ ge ja puhaś s t   lipõ Se 

lipõĺ   vt liblõʔ 
lipõ/mago mäletsejate mao osa: libedik neli mako um lehmäl: vasigõ 

piimämago, suuŕ  mago, lipõmago ja kõrdmago Rõu V 
lita lita litat emane koer, lita mis pinil viga `pistäʔ, ku lita hanna üless 

nõst Rõu V; kas k iḱ  ummap‿piniʔ vai um m ni lita ka siäh? Vas; 
litat taheta as t  peräst, et nakkasõ n  h‿hattsajat‿tulõma ja 
ku sigõʔ Vas Pus 

lit́s li si `li si lõbunaine, lits mul um t   ü s k iḱ , kas li sik‿`kitväʔ 
vai sań dil‿`laitvaʔ Rõu V; `Maaŕ a jäi rasõhhõt, m  ś s es põlõt‿tedä, 
`sündü poig, juudiʔ ususõt‿`täämbädse pääväni et li si la s Vas Pul 

litsahhutma litsahhutaʔ litsahhut litsahhu  kergelt suruma, litsu-
ma s ss lä s vań nikõsõ manoʔ ja litsahhu  t  d mõsu, timä nii 
litsahhu , kai, et kupaĺ lo t  d mõsu um Rõu 

lit́sitämmä li sitäʔ li sitäss li si  litsiks nimetama siss [nad] li sidiʔ ja 
`vannõt‿tõõnõtõist Rõu V

`litsma `litsuʔ lits li s ~ `litse litsu 1. suruma, litsuma m ni `kärbläne 
lits `hindä `akna pilu `vaihhõlt `sisse Vas Pul; ku `litsut‿tagasi, siss 

liṕ p 
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kõtt korahhass Se 2. liduma m  l‿li si matust pite nigu ü s `voṕ sna 
oĺ l Rõu 

liud livva `liuda puukauss, liud puu `luidsaga livvast `s  di Se; va-
nast oĺ lip‿pähnädse livvaʔ, väŕmidüj‿ ja liĺ lip‿pääl Se Sa; 
jaahtlihak‿keedeti arʔ `pań ti `liudu Se; [me] võ it‿t   vesimä ja 
kaibiʔ siss livva lohokõsõp‿ puu `sisse, sai kup‿`põrssalõ rohekõnõ 
Se Kos; [ma] lä si kodo`paika Trubalõ, siss kodopaigast `ań ti joʔ 
ka s `liuda Se; no lä s siss `kiisla `k  mä, hiideti `kiisla `liuda Se 
Kos

`liuglõma livvõldaʔ `liuglõss livvõĺ  liugu laskma mi lä si `liuglõma 
Rõu; `poiskõsõ ni `tütrukõsõ `liugliʔ, oĺ lis‿suurtõ pedäjä `ossõ 
pääl Se Kos; muni la s tüḱ iss `liuglõma ja om `väega sääne võr-
gass Se Kos 

`liuhka viltu, libamisi n   rüä vihuladvaʔ `pań ti kokku sinnäl‿`liuhka 
Rõu; aost `aigo iks nii `liuhka ülesspoolõ, `pań ti `kõrdapiten rüä 
vihk Rõu; näet räüss suurõ tuulõga tuĺ l, nipaĺ lo `liuhka tuĺ l, et 
`aknak‿k iḱ  puruss peś s Vas 

`liuhkamisi poolviltu pino oĺ l ̀ r  ǵ mist nii pant üless, ̀ r  ǵ maʔ ̀ liuh-
kamisi `pistü Vas Pul

livvakõnõ dem > liud panõ no mullõ livvakõistõ `s  ki Vas Pul; ja 
`pań ti livvakõistõ `võidu kaʔ [vaestemajja viimiseks] Se Kos

loba loba lopa loba ma iks otsani lopa ei ajaʔ Vas Pul 
lobahtuma lobahtudaʔ lobahtuss lobahtu lopsti kukkuma ma lä si 

`vällä`käüki ja sinnäl‿lobahtu art‿t   la s Rõu 
lobistõllõma lobistõllaʔ lobistõllõss lobistõlli pladistama vaś k lobistõl-

li muah pini n na all Vas 
lobisõm(m)a lobistaʔ lobisõss lobisi midagi lobinaga tegema; solisema 

`põrsas‿ söövän‿ nissa ku lobisõss Rõu V; mul nakaś s siin põiõ otsa 
man lobisõmma, ku ma `astõ, nii ` solksõ  nnõ Se 

`loetuss `loetusõ `loetust (kodulaste) lugemisoskuse kontroll, loeta-
mine `vahtsõr‿`rõivas‿säläh, esä suuŕ  tõstamäń t `kań gli all, lä si 
mak‿ka [kiriku]opõtaja ette `loetusõlõ Vas 

logo logo loko logu vana regi oĺ l, t   vana logo oĺ l Rõu 
lohetama lohetaʔ lohetass lohe  lainetama, voogama rüǵ ä `häitsäss 

ilostõ, tolm lohetass nigu siń nin piĺ v rüä kottal Rõu V; rüǵ ä lohe  
maa pääl ku meri Rõu; riś tikhain oĺ l illoś s ku lohe  Rõu 

lohk loho `lohko lohk, nõgu Alma elotuss jääss taha `lohku Rõu; ü s 
maja om loho pääl, sääne `uhkõ maja Rõu V; kos mik‿kardoka 
istudaʔ, `lohko vai kuń di `otsa Rõu; Eläväkonnu mäe man lohon 

lohk
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om raha luḿ p Vas; Täädsimäe pääl oĺ l tsõõrik luḿ p vai süḱ äv 
lohk Vas U 

`lohkmanõ `lohkmadsõ `lohkmast nõgus meil `lohkmanõ maa oĺ l Rõu 
lohokõnõ dem < lohk lohokõsõ pääl um nätäk‿kaiv Rõu V; [me] 

võ it‿t   vesimä ja kaibiʔ siss livva lohokõsõp‿ puu `sisse, sai 
kup‿`põrssalõ rohekõnõ Se Kos

loho/maa madal maa t   oĺ l loho maa, aia maa, sääl kasuss hüä hain 
kah Vas 

lohv́ikõnõ loh ikõsõ loh ikõist voolik(uke) t   loh ikõsõ `sisse `maht-
sõ inne ü s pudõlikõnõ r  ht Rõu 

loi vt lugõma
lokahhama lokahtaʔ lokahhass lokahti longu vajuma taal liĺ lil piät 

olõma `korgõ vaaś , muido liĺ l lokahhass arʔ Rõu V; kuumahn lo-
kahhasõ peediloomaʔ arʔ Rõu; [sa] olt väsünüʔ, kaet kohe saat, 
lokahhat arʔ Rõu; vili ärj‿jo `maahha lokahhanuʔ, es jõudat‿tetäʔ 
Vas Pus

lokahtama lokahtaʔ lokahtass lokah   longu vajuma üteldäss et vana 
`kuuga [külvatult] eip‿püsü kaar `pistü. vana `kuuga lokahtass ärʔ, 
istuss `maahha Vas Pus 

loḱ k loḱ i loḱ ki 1. ahjukumm ahol oĺ l sääne loḱ k   n, ahost tuli tuĺ l, 
t   lä s sinnä loḱ i ala, sääl `kistu ärʔ Rõu; egas‿s ss v  l `pliiti ja 
reheaho loḱ ialost olõ õs Rõu; loḱ ialonõ oĺ l katusõga ütte Vas 2. 
varjualune ilosa `mootorrattaʔ ommat‿tah loḱ i all Vas Pul 

lokossih losakil ku kana näläne ei olõʔ, siss um puhma all lokossih Rõu 
`loḱ sma `loḱ siʔ loḱ s `loksõ loḱ si  1. kloksuma, loksuma kanapujaʔ 

oĺ lim‿muna koorõ seehn, n  l‿loksõʔ Rõu V; kana loḱ s, vaja ̀ haud-
ma `pandaʔ `loḱ sjak‿kanat‿tüḱ ise `haudma Vas| Vrd `kloḱ sma 2. 
luksuma ku nii loḱ sit, s ss tõõnõ ̀ ütless, et sinno k nõldass ̀ kohkiʔ 
Rõu V

loĺ l loĺ li `loĺ li rumal, loll t   ei olõ loĺ l, mudsujass om Rõu; loĺ l saa 
kerikoh kap‿`pessäʔ Vas Pus 

loĺ linõ loĺ lidsõ loĺ list lollakas tütäŕ  om ka sääne loĺ linõ Vas 
loobitsamma loobidaʔ loobitsass loobi s pilduma pini muidogu habõ 

 nnõ noid `hiiri kiń niʔ, t   muidogu loobi s näid Vas; ja repäń  
nakaś s säält muku kallu loobitsamma üle r   veere `maahha, säält 
takast Vas Pus 

loobõrdama loobõrdaʔ loobõrdass loobõŕ d kooberdama, lööberdama 
joodigutüḱ k käü loobõrdõh Vas 

lood́sik loo sigu loo sigut ~ loot́sk  `loo sku `loo skut lootsik n  ŕ  
oĺ l mitu `k  rdu `ümbre loo sigu mähit Vas; ma aja eś s hilläkeiste 

`lohkmanõ 
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loo sigu manoʔ, sak‿ kolistat Vas; velet‿teiʔ lavvust loo sigu Vas; 
ma usu es sinnäv‿veere poolõ loo sikuhe minnäʔ Vas Pul; tõõsõ 
poolõ päält oĺ l ̀ oidunu põd ŕ  üle seo poolõ pääle, s ss ̀ miń ti ̀ tap-
ma timmä ̀ loo skidõgaʔ vai ̀ mõllogaʔ Se; te ti loo sik luiga luinõ 
(rhvl) Se Kos 

looduss loodusõ loodust lootus s ss es olõm‿mul midägi loodust, lehmä 
utaŕ  oĺ l `paistõt Rõu V; t  d loodust ei olõʔ, et tä nägeväss saa Vas 

loodõŕ  loodõri loodõrit looder ku pervekald oĺ l vai mä tiid, s ss loodõŕ  
üteĺ  et ma‿im‿mõistam‿mäḱ i `niitäʔ Vas Pus 

loogah lookas laud om loogah `s  ke täüś  Vas 
looga/`hiit́jä -`hii jä -`hii jät vaksiku röövik luḿ bihn ummal‿loo-

ga`hii jäʔ, `sääntsep‿peenükeseʔ, n  h‿`hiitvä `hindä üless nigu 
l  k Rõu V; muidugu ` sirkõllõ ja ` sirkõllõʔ, eit‿tulõt‿torost 
vesi `vällä, looga`hii jä `lätväs‿ `sõkla ette [kastekannul] Rõu V; 
`  skań ni sõg ĺ  um looga`hii jit täüś  Rõu V 

loogusõʔ pl loogussidõ loogussit heina- ja põhukandmise vahend, loo-
gused loogusõʔ oĺ lit‿tettüʔ, ka s puud ja ütest otsast tõõsõ otsa 
mano oĺ lik‿kablap‿`pantuʔ et olõl‿läbi es lääʔ Vas  

loogutusõʔ pl loogutustõ loogutuisi heina- ja põhukandmise va-
hend `oĺ gi `kanda oĺ lik‿k iḱ  loogutusõʔ Vas; imä kań d `oĺ gi 
loogutustõgaʔ Vas; olõk‿kaarist `võeti ja `pań ti loogutustõ pääle 
Vas Pus; ka s toomõ `varba `võeti, painutõdi `l  ka, ja s ss vahelõ 
te ti nigu võrgu ̀ taolinõ, a no ni hõrrõ, sai ̀ oĺ gi ̀ kandal‿loogutusõʔ 
Vas Pus

`loohkap kergem, ladusam`mõŕ sal oĺ l ̀ loohkap kumardaʔ [pulmas], ku 
riś tämm ka kõrval Se 

`loohvkahe ladusalt, lobedalt ku `nüsmä nakat, edimält tulõ `piimä 
peenembähe, siss tulõ `loohvkahe vai lajalt Rõu V; täl tulõva 
n  s‿s naʔ nii `loohvkahe Se

loomakõnõ dem < l  m| taim sõkku uil‿loomakõist arʔ Rõu
looma/leht́ taime iduleht loomaleh  um t  , `minkak‿kuŕ k maast üless 

tulõ Rõu 
loomka loomka loomkat munaveeretamismängu rada, munarenn inne 

 surap‿pań ni loomka pääle `v  ri pite k iḱ  ka si muna `maahha Se 
loot́sk vt loo sik
lopahhutma lopahhutaʔ lopahhut lopahhu  1. kergelt loputama ma 

õdagu lopahhuta anoma arʔ Rõu V; ka s rä ikeist ma seo nä-
däli lopahhuti Vas; `luidsak‿ka ommaʔ lopahhutaʔ Vas; kuĺ la 
la s, mal‿lopahhuta esiʔ naa anomaʔ hummogu Vas; hummogu 

lopahhutma
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ma  lopahhuti silmäʔ ärʔ ja tsälgähhüti ka midägi ja kaḱ i mine-
mä Vas Pus 2. kergelt korraks loksutama ma lopahhuti külv‿v  l 
`ümbret‿t  d `piimä et k  ŕ  segi lätt Rõu 

lopatama lopataʔ lopatass lopa  lobisema, latrama k  ĺ  lopatass k gõ, 
k gõ suurõp `halvuss tulõ keelest Vas 

loṕ ikõnõ dem < loṕ p  sipakõnõ ka oĺ l t   sannaloṕ ikõnõ Vas Pul 
loṕ in lobina lobinat lobin loṕ in oĺ l inne ni noʔ Vas 
loṕ p loṕ i loṕ pi logu `kaegõ määne tarõloṕ p om Vas; ütte hoonõht ka 

es jääʔ, nivõrd ku t   järve perve pääl oĺ l ü s vana sanna loṕ p 
Vas Pul;`k  ĺ jalõ `pań ti iks k gõ paŕõmb säń g, panda as määnest 
loṕ pi Se 

loppuma loppudaʔ loppuss loppu loksuma [me] pań nik‿ kaś tikõsõ täv-
ve, siss anna õs loppudaʔ es helähhütäʔ Se 

`lopsama lopsadaʔ `lopsass lopsaś s lopsti lööma võtav‿ vitsakõnõ, mis 
sak‿kulaguga `lopsat Vas Pul 

lopõ-lapõ laheda, ladna olemisega kui om imä lopõ-lapõ, nii la s kah 
Se 

lori lori loŕ ri loba `poiskõsõ ai t  d loŕ ri Rõu
loro loro lorro loru, saamatu kes maal oĺ l sääne hoi vai siidividäjä, 

t  d maa`poiś si kutsuti loro ja hojo Vas 
loś s loś si `loś si lobudik seo ilma `aigo ommaʔ `uhkõʔ majaʔ, tulõ 

õik‿`kiäkit‿tahal‿`loś si elämä Vas Pul; t   ait om nop‿parhillak‿ku 
loś s, nigu pussu sari Vas Pul; mak‿kraamõ `aita, vanna aida `loś si 
Vas 

lototama lototaʔ lototass loto  lobisema ku sa no sutadõ, s ss lototat 
`Maaŕ agaʔ Se; m  ʔ olõ vanaʔ, m  ʔ lotoda siih Se Kos 

luba luba lupa luba kink lubaga t  s‿siin `t  tät? Vas Pul; ilma lubalda 
olõ õih‿hüä minnäʔ Vas Pul; `jätke tarõ ragomine `maahha, olõ 
õil‿lupa rakoʔ Se; `Maaŕa jovva ai imp `jooś tõllaʔ, jaɫakõsõ anna 
ai imp lupa Se Kos

lubahhama vt lubama
lubahhuss lubahhusõ lubahhust lubadus s ss oĺ l iks lubahhuss, et ku 

[ta] koolist vallalõ saa, s ss tulõ Vas Pul
lubama lupaʔ lupa lubasi ~ lubahhama lubadaʔ lubahhass lubasi luba-

ma lubamine um nii et t   `täütüss ü skõrd arʔ, t   ei jääk‿kohegiʔ 
Rõu V; ussaia pääle lubati t  d `poiś si matta, muialõ es lubataʔ 
Rõu V; `assa `taivakõnõ, kuiss naav‿vanõmba lubahhasõk‿kah 
la sil nii üleannõtust tetäʔ Vas Pul; lubahhasõk‿ḱ ulʔ `ausahe 
mattaʔ [mind] Vas Pul;  lupat küll iks kodo minnäʔ ja tahasiʔ Vas; 

lopatama
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`h  nõk‿ka jo lagovasõʔ arʔ, `tütrepoig parandass, a t   ka lupa 
arl‿`liina minnäʔ Vas; saa õs t   pühäpävä minekit ku sai lubatuss 
Vas; mamma, kellele kaabi lupadõʔ Vas;  jummaĺ  lupa aiʔ eläjät 
vaivadaʔ Vas Pul; lubata aiʔ latsõl küĺ li piteh `huĺ kma minnäʔ 
Vas; mal‿lubasi, et mat‿t   iks ü skõrd O e suvõ pääle kodo kah 
Vas; kas [sa] lupadõ võttaʔ, `võtkõ  nnõ, ku kätte küünüss Se; timäl 
kap‿paĺ lo olõ õs noid liivapuu `maŕ ju, a noid saḿ mi lubasi võttaʔ 
Se; vaest minno lubatass `puhkuistõ (puhkusele) Se; lubata õs kivi 
pääl saistaʔ Se 

lubi lubja ̀ lupja lubi lubi võtt ̀ hapna ̀ vällä Rõu VR; vanast  simmeń dit 
es olõʔ, s ss oĺ l lubi Rõu V; meil palotõdi ka s ahotäüt `lupja, lub-
jast ja ruusast te ti kaĺ k Rõu V

lubja/kivi lubjakivi meil palotõdi ka s ahotäüt `lupja, `koŕssimil‿ lubja 
kivve Rõu V

ludõmõʔ pl ludõmidõ ludõmit maksalutikas, maksakaan `lambal 
oĺ lil‿ludõmõ massa man Rõu 

luga lua luka luga veli oĺ l illoś s ja piḱ k m  ś s nigu luga Vas 
lugu l   luku sündmus, juhtum; lugu; olukord t   oĺ l `sündünü lugu 

Rõu K; t   um `väega hallõ lugu Rõu V; ku esä `tarrõ tuĺ l, ku tä 
näḱ k, et m  ʔ `istõʔ, siss t   oĺ l päsemädä lugu Vas; söögiga oĺ l 
ka `vaenõ lugu Vas L

lugõma lukõʔ lugõ lugi loe 1. (raamatut) lugema; peast esitama `per-
nanõ käś k mul ega õdagu `piiblit lukõʔ Rõu; ku imä kedräś s, la s 
`istõ kõrval ja lugi `väŕ ssi Vas R; ku [ma] väŕsi ärl‿loi, siss `ań ti 
`leibä Vas R; timä kah ei näḱ ev inäp lukõs‿siĺ mist Vas; maʔ ̀ loesiʔ, 
a olõ õi inäp nägemist Vas Pul; sügüsidi, ku kuu paiś t ilosahe, 
mak‿k gõ loi aidareṕ i pääl raamatut Vas Pul; m  ś s nakanu umah 
`süämeh meie˛essä paɫvõt lugõma, s ss ̀ kaonuv‿vanak‿kuŕ a arʔ Vas; 
sajah oĺ l truuś ka, kiä `mõistsõ lukõʔ (sõnuda) nõia `vasta Se Kos; 
oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕ jä,`taivakõnõ, 
olõss lugõnun‿ni kirotanuʔ Se 2. pühakirjast ette lugema, vaimu-
likku kõnet pidama lugõ nigu juu  `mulku (ütlus seotud juutide 
usukommetega) Rõu; varahhappa `naati `keŕ koh lugõma kah, 
selle sai `keŕ kost varahhappa kodo Vas; timä lugõ nigu vett vala 
paast `vällä, nii `seĺ ge om täl jumalas na Vas; [kiriku]opõtaja 
lugi nii ilostõ, et muḱ kis‿siĺ mist kiś k v   `vällä Vas; ütegi pühäbä 
hummogu es jätät‿tiä jutust lugõmallaʔ Vas Pul; paṕ p pähütseh 
lugi `k  ĺ jalõ Se; p  ĺ pühä omma iks n  k‿`k  ĺ jalugõmiseʔ 
Se; äiokaḿ midsaʔ kutsutivaʔ, la s `saista õs `jaɫgu `pääle, [nad] 

lugõma
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`veiet‿tahar‿riś tteie mano, [kõndimisvõimetu] latsõ pań ni ̀ maahha 
ja loiva jumalasõnakõist Se Va 3. loendama veli vidi sitta ja lugi 
sita`k  rmit Rõu V; raha taht lugõmist, susi taht hagõmist Rõu V; 
ega hummogu `aeti `laagrih `lugõmisele (loendusele) Se 4. pida-
ma, arvama mu imä siss `loeti k gõ `puhtabass Vas

luhań  luhani luhanit suur tõrs luhań  oĺ l `tõrdo, te ti lehmile joogiʔ, 
luhani kottal `mõś ti suud Se; kiĺ oga all oĺ l suuŕ  puinõ luhań  
nigu `tõrdo, jalaʔ all, `kõrvu olõ õs küleh Se; `aeti aganak‿`katlah 
`k  mä, siss ammutõdi vesi `suurtõ `tõrdohe luhanihe, luhanih te ti 
n  m‿`mõś kmap‿`parrass nigu lehmäle sai viiäʔ Se; luhań  oĺ l kest 
`lauta Se 

luhi/laiv õhulaev, dirižaabel vanast olõ õs lennukit ja luhi`laiva, s ss 
`üĺ ti pudaraʔ Se Kos; mis m  m‿`Maaŕ a t   ei ärʔ, seo tege `puitsõ 
luhilaiva, s ss lätt ḱ au `taivah ka arʔ Se Kos; luhilaiva päält ań d 
kolm `pauku Se Ja 

`ĺ uhku vt lühüʔ 
`ĺ uhkukõnõ `ĺ uhkukõsõ `ĺ uhkukõist lühikene `väega `ĺ uhkukõnõ ju-

toss, oɫõ õi illoś s Se; tallakõisi iks `koeti, `ĺ uhkukõsõʔ Se Sa; ka-
puda oĺ lip‿piḱ äʔ, taɫɫakõsõl‿`ĺ uhkukõsõʔ, k iḱ  `ɫamba viɫɫast Se 
Kos| Vrd `lühkene

luht luha `luhta lamminiit, luht Savimäeʔ ummas‿Soe`mõisa takan luha 
veeren mäe otsan Rõu

luht́ luh i `luh i õhk kalat‿tulõva järve mulgu mano `luh i `saama 
Vas| Vrd luh t 

luht́/akõń  õhuaken läbi luh  `aknõ [ta] laś k [püssiga] Vas
luhv́t luh ti `luh ti õhk aŕ stiʔ ummaʔ, siss iks `võŕ kvaʔ [puhituses leh-

mi], sääne ora om, `t  ga `tsuskasõʔ, tulõ t   luh t (gaas)`vällä 
Se; ussõ pilokõnõ oĺ l jätet, t  d `luh ti lä s säält `vällä Se| Vrd 
luh  

`luidsakõnõ dem < luits kań õpist te ti `kruuslit, taḿ biti, siss tuĺ l vägi 
pääle, ̀ luidsakõsõgap‿`pań ti k  rt ka pääle Rõu; ̀ Maaŕa käve ka s 
p  ĺ  nädälit ̀ luidsakõsõga ravi s ja kasõ timmä Se Kos; tsaiu seeh 
lä sik‿kruusap‿`pehmest, v   [ma] jõi päält ärʔ, siss ku taheʔ oĺ liʔ, 
siss sokõ `luidsakõsõga arʔ Se; s ss tei lepä ossast `luidsakõisi Se 
Kos

luik  luiga `luika luik te ti loo sik luiga luinõ (rhvl) Se Kos 
luinõ `luidsõ luist kondine ma olõ luinõ, mu nahast jovva aik‿`kärbläne 

noḱ ki läbi aiaʔ Vas Pul; n  ʔ oĺ lil‿`luidsõv‿ `väegaʔ, n  k‿kusõʔ 
Vas Pul; te ti loo sik luiga luinõ (rhvl) Se Kos 

luhań 
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luits `luidsa ~`luitsa `luitsat lusikas [te] lakkõl‿`luidsa är ja `ankõ 
`ai umma Rõu; vanast oĺ lil‿`luidsak‿k iḱ  ilosa `vahtrõtsõʔ Rõu V; 
`luidsaga mõõdõtass k iḱ  ärʔ, mis `k  rmagak‿kodo tuvvass Rõu 
V; sakõ pud ŕ  oĺ l,  sopakõnõ te ti `luidsaperäga `sisse Vas Pul; 
kaś silõ [ma] ań ni (lõin) ka `luidsagaʔ, ku n na söögi `sisse tsusaś s 
Vas Pul; ku tä kotoh imägas‿sei, siss lakah  ark‿kah n  l‿`luidsaʔ 
Vas Pul; küll ma `huhtsõ neol‿`luidsa arʔ Se; ostõti iks `lui sit, oĺ l 
iks müvväp‿poodeh Se Sa; k iḱ  oĺ l paɫanuʔ, ei `luitsat ei `liuda Se 
Kos; pato siseh keedeti teräsuṕ p, piimäga ka keedeti, s ss `pań ti 
k  rt ka v  l pääle `luitsagaʔ Se La 

lukk luku lukku 1. lukk kaṕ i uś s es püsük‿kiń niʔ, nigu [ma] rapahhuti, 
nii sattõ lukust vallalõ Rõu; siss `pań ti m   `aita luku `taadõ paĺ lo 
`m  hhi Rõu V 2. (sisekohakäändeis) kinni, lukustatud seisundis(se) 
või seisundist ku asi olnut‿tõtõlik, s ss olõss ma pidänü uma suu lu-
kuhn (oleksin vaikinud) Rõu V; panõ uś s lukku Vas Pul; Oś si kääń d 
ussõ lukku Vas Pus; uś s om lukuh, pöörä uś s lukust vallalõ Vas Pul

lukukõnõ dem < lukk egass taa ribah lukukõnõ midä piä eiʔ Vas Pus  
luku pidämä kõrgelt hindama, austama imä pidi `vaesist `väega luku 

Vas U
ĺ ukutamma ĺ ukutaʔ ĺ ukutass ĺ uku  lonkima kae, ü s ĺ ukutass mõtsast 

`vällä pinigaʔ Vas 
lukõi lugõja lugõjat lugeja; palvevend kiŕ riv kari, lakõ väli, tark kaŕ a 

`kaitsja? - kirätäheʔ, papõŕ , lukõi Vas Pul; Tsäpsi koolimajah oĺ l 
`paɫvõtuń n, oĺ l ü s võõrass lukõi Vas Pul 

luḿ bikõnõ dem <  luḿ p oĺ l t   luḿ bikõnõ sääl Vas 
lumi lumõ lummõ lumi rüḱ ä tüḱ ke lumi ärm‿magama Rõu; inne lumõ-

minekit `pań ti kangass lumõ pääle Rõu; lummõ nakaś s `käändmä 
ku kasuga `käüssest Rõu; juuni kuul oĺ l nii süḱ äv lumi maahn, et 
jalg süḱ äv Rõu V; talvõl oĺ liv‿`väega sügävä lumõʔ Vas Pus; lum-
mõ luvvass `laṕ jugaʔ Vas; juuni kuul oĺ l nii süḱ äv lumi, et k iḱ  
n  r‿rüäj‿ja k iḱ  magasi `maahha Vas Pus; ma inne lummõ `talvõ 
`jalgu kiń niʔ es käń giʔ Vas Pul; pallap  ĺ  oĺ l `vaɫgõ ku lumi Vas; 
`vaɫgõ paɫɫap  ĺ  oĺ l säläh, timä oĺ l `vaɫgõ nigu ü s lumõ pisu 
Vas Pul; `küündlepäävä lätt külmä süä `lahki, siss nakass puu juuŕ  
lummõ `s  mä Se; ku om kapst`maaŕ apävä lumi katusõ pääl, siss 
jüribä om aiaveereh Se Kos

luḿ p luḿ bi `luḿ pi lomp luḿ bihn ummal‿looga`hii jäʔ Rõu V; ma 
m nikõrd võta luḿ bist vett Rõu V; imä kaḱ k `hindäle `tarna 
luḿ bist Vas Pul; [ma] lää es `luḿ pi `kaema kah, la s luḿ bih Vas; 

luḿ p 
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kana peläś s, et timä havvut paŕdsipoig `luḿ pi arʔ upuss Vas Pus; 
veerest oĺ l jäŕ v kotussildõ `ohkõnõ ja luḿ bih Vas; kogrõ kaɫaʔ om-
mas‿`sääń tsih lumbõh Vas; `kaonu la s silmäst ärʔ, `naati `o s-
ma, la s luḿ bih Vas Pul; land om iks põllu maa pääl, söödü pääl, 
sääl ommaki luḿ bis‿siseh Vas; ku m  l‿lännüs‿sinnär‿rahaluḿ bi 
mano, vaest saanum‿m nõ kaś titävve `kuɫda Vas; kes sinnäl‿`luḿ pi 
jalp‿paĺ lo `ḱ augiʔ, hädä sinnäm‿minnäʔ Se Kos; kunnaläǵ ä om 
luḿ bih v   seeh Se; vesi oĺ l otsani nii luḿ bi v   arvuline, ku [ma] 
leevä kohetusõ pań ni Se Kos; kunnak‿krogisiʔ keväjält tah luḿ bih Se

lumõ- lumest koosnev või tehtud, lume- [ma] näi ark‿ku must lumõ piĺ v 
tuĺ l Rõu V; lumõ`härmä oĺ l sadanuʔ Rõu; `r  ga `miń ti nii kavvõ-
dahe ku lumõ t   oĺ l Rõu V; lumõmääts oĺ l nii kõva, et Eedukõsõ lei 
hoimatsõss Vas; `poiskõnõ lei lumõmäädsäga `aknõ `ka skiʔ Vas; 
t   oĺ l k iḱ  nigu sopp, nigu lumõ pask Vas; kolm nädälit oĺ l imä 
mõtsa siseh lumõhavvah katõ `väiku latsõgaʔ Vas Pul; keväjä sattõ 
ka lumõ`härmä Vas; panõ õit‿t   naĺ alt `jaɫgu kiń niʔ, ku väläh v  l 
lumõ`härmä olõ õiʔ Vas Pul 

lumõ/uarm ~ lumõ/uarmass lumehang lumõuarmass oĺ l aida   h suuŕ  
Vas; kos sa no ĺ aht lumõ`uarmahe, vaot `sisse Vas Pul; `korgõp 
taad ̀ lauda oĺ l lumõuarmass Vas; ̀ aknõniʔ oĺ liʔ lumõ ̀ uarmõʔ Vas  

lunduss lundusõ lundust loru t   määne m  ś s, ü s lunduss om Rõu 
luń k luń gi `luń ki ahjukumm; ahju kummialune koogugak‿`kääń ti t   

`katla `vällä säält a oluń gist, no a oluń gih keedeti, luń k oĺ l nii üle 
tett, et s ss lää eit‿tuli lakkõ Vas 

luń t luń di `luń ti kõrvik, läkiläki ma `umbli kübäriid kah ja `luntõ Rõu 
V; ma tei pää `perrä paku, s ss sai luń t `m  tsa ja parass Rõu V

`lupjama lubjadaʔ `lupjass lubjaś s lubjapiimaga katma, lupjama puu 
anomaʔ lubjati läbi Rõu VR

lut́ik lu iga lu ikat ~ lut́k ~ `lut́kass `lu ka `lu kat lutikas lu iga 
elo om `väega `vindsõ Vas; noid `lu kit ś aalt majast `s  tumass 
`häötädä es saaʔ Vas; `lu kass `hais `väegaʔ Vas; `lu kasitaʔ 
oĺ lip‿pa laja pääl Vas; mis no kirbupurõmine om `lu kapurõmist 
`vasta! Vas; `lu kap‿purih‿`hirmsahe Vas Pul; `päivä `vaɫgõga 
pagõhhõsõl‿`lu ka arʔ Vas Pul; lu ik om `v  ralõ huɫɫ, lu ik olõ 
õi kittä elläi Se; m ni lu ik om nit‿ siĺ lokõnõ, et näet ku lina pääl 
hõĺ oss Se Kos 

luts lutsu `lutsu luts nimät‿tõiʔ `liń nit ja `lutsa Vas; k kkõ kaɫɫa om, 
ahnikka ni `säŕgi ni `lutsa ni, k kkõ kaɫɫa saat Se Kos

lut́t lu i lu ti lutt hobõsõnisaʔ ommaʔ ni piḱ äʔ, omma höörigun‿ nigu 
taa lu t, `õkva mis pudõli `otsa panõ Vas  

lumõ- 
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luu luu luud 1. kont, luu `võhlusõgas‿ süvväss inemisel säsü kah luiõ 
seest ärʔ Rõu V; surnu luid om [hauakaevamisel] `vällä tulnuʔ 
Rõu; vets naid luid om jumalal l  d peenikeisi ni jämehhiid Vas; 
t   huś s oĺ l kusi`kuklaisil nii ärs‿s  d, et luuʔ oĺ liʔ jäänüʔ Vas; 
hiń g `karglõss luiõ otsah ja `ütless eläʔ eläʔ Vas Pul; Juhanikõnõ 
om nigu luu tüḱ k (erakordselt kondine) Vas; minevä `talvõ tuĺ l 
v  l `tütrel luu `kiltu `vällä ola seest Vas; nii oĺ l kõhnass jäänüʔ, 
et `paĺ jal‿luuʔ oĺ lij‿jäänüʔ Vas Pul; kusõ ommaʔ armõdu vaiva 
`luugaʔ Vas Pul; `linnaʔ ommak‿k gõ paŕõmbak‿kalaʔ, `liń nil olõ 
õil‿luud Vas; mas‿supõ kalal‿luiõga kokko Vas; luuʔ oĺ liʔ jäänüʔ, 
liha `raasa ka es olõʔ Vas; liharaas oĺ l ka v  l küleh, sääl luiõ 
`vaihhõl Vas Pul; vähil ommav‿`väega vaivas‿sõraʔ, ̀ luuni pi sitäss 
läbi Vas; tuuĺ  puhk `õkva luust ja lihast läbi Vas; tõõnõ um laṕ ikut 
luud (lapiku kondiga), tõõnõ um höörik Vas Pus; k iḱ  luuʔ mur-
rõldi velel `ka skiʔ Vas Pul; vanast oĺ l süĺ t luiõgaʔ, kalap‿päiegaʔ 
Se;`k iki luiõga [ma] sei n  k‿kusõs‿`sisse Se Kos; käekesep‿`päś si 
vaɫɫalõ ni oĺ l Vaś so `vasta a o `nulka, n naluu `lahkiʔ Se Kos 2. 
linaluu rabajaga roṕ siti linnu, t   ai suurõl‿l  m‿`maahha Rõu; 
ku joʔ linaʔ luust nii murrõlduss, siss koŕ ati [maa] päält ärʔ Vas; 
hüäh käeh oĺ l rapai, s ss n   l  ʔ nii `peś ti `maahha Vas Pus; ku 
linap‿`pehme olõ õs, siss lää es luuk‿külest Se

luud luvva `luuda luud `võeti luvvahago (luuaraag), `aeti nüś sigu toro 
`sisse Rõu; ma võ i jo luvva kandsugi kätte, et mat‿tälle koiralõ 
`näüdä Vas Pul; t   (õde) oĺ l kõhn nigu luvva kandsukõnõ Vas; 
imä ai iks luvva `raaksit sinnä nüś sigu `piipu kah, puhaś t k iḱ  ärʔ 
Se Sa 

luu/hammass luust hammas ku [piima]hammass arm‿`murdu latsõl, 
s ss la s visaś s `hamba a o keressehe, üteĺ : viruss`kundra, ma 
anna sullõ luu`hamba, annas‿sa mullõ raudhammass Rõu V 

lu̬u̬k looga `l  ka (hobuse)look saa eil‿`l  ka lepäpuust Rõu H; 
luḿ bihn ummal‿looga`hii jäʔ, n  h‿`hiitvä `hindä üless nigu l  k 
Rõu V; m  ś s karaś s hobõsõlõ looga pääle ja sõi  Upida poolõ Vas 
U; üle ilma l  k? - vika kaaŕ  Vas; oĺ l v  l looga küüdse ̀ küĺ ge keɫɫ 
pant Se; tätä`l  ka `ań ti, pää `jalgu `vaihhõlõ ja `ań ti `pessäʔ Se 

`lu̬u̬ka lookjalt kõverasse, looka huś sil ei olõj‿`jalgu, ta `viskass 
nii`m  du, `tõmbass `l  ka Rõu; pedäjä kasu om edimält `pistü 
üleväh, s ss tulõ ü s aig, `väikene aig, s ss lätt `l  ka, `alla, ja 
ku pedäjä kasu nakass `l  ka minemä, s ss oĺ l parass aig `kesvä 
tetäʔ Vas Pus 

`lu̬u̬ka 
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luu-kuń diʔ pl luud-kondid, luud-liikmed täl naal‿luukuń dik‿ka nak-
kasõ halutamma Vas

`luukõnõ dem < luu `vaɫgõ hobõsõ `luukõnõ (setukas) oĺ l Vas; mehe-
vele `luukõsõk‿k iḱ  murrõldi `ka skiʔ Vas Pul; a mis siih süvväʔ, 
`paĺ la `luukõsõʔ Vas Pus

luu-liha inimkeha, -kere no sai mak‿ka reṕ ist ̀ terve luu-lihaga üless Vas 
lu̬u̬m looma `l  ma 1. taim; istik maa um jämme vihmagak‿koorigu 

pääle `võtnuʔ, ku `vahtsõlt arn‿`nestüss, s ss um loomõl `joudu 
kassuʔ Rõu V; mak‿ ka i loomak‿kiń nir‿rõivastõgaʔ Rõu V; looma 
oĺ lil‿`laossõn, suurõl‿loomaʔ nii `parra istutaʔ Rõu V; kuumahn 
lokahhasõ peediloomaʔ arʔ Rõu; nätäĺ  `aigu um v  l jaani`päivä, 
olõ õim‿midägi `ilda `l  mõ istutaʔ Rõu V; ku kõhnakõnõ l  m um, 
t   lokahhass arʔ Rõu V; hopõń  sõkk ärʔ riś tkhaina loomaʔ Vas; 
ku õdagu `ilda loomaʔ istutat, siss ummah‿hummogu loomak‿`kiŕ ki 
k iḱ  Vas; looma `laosõ te ti iks kos sääne kallõss vai sääne per-
ve kallõss oĺ l Vas; imä teḱ k loomaʔ Vas; kes t   `l  mõ, kuiss 
noid `l  mõ, kost noid õigõʔ `osta sai Vas U 2. elusolend, loom 
üte kiviga jahvatõdi `puhtaba jahuj‿ja tõõsõga jälʔ loomõlõ Vas 
U; siug om iks k   halvõmb, ta om iks k gõ kuŕ õmb l  m Vas Pul; 
la sil oĺ l rajaʔ pääh, sääl loomak‿ka (täid ka) seeh Se 

`lu̬u̬ma luvvaʔ l   lõi 1. midagi tekitama, millegi olemasolu põhjustama 
(inimesest sõltumatult) vets naid luid om jumalal l  d peenikeisi ni 
jämehhiid Vas; olõ õim‿mak‿ka l  d tark Se Kos 2. tegema, val-
mistama ütel p  l mäḱ e satass `vihma, tõõsõl p  l luvvass `kuhja 
Rõu; hain `l  di `kuhja üless Vas Pul 3. loopima, viskama lummõ 
luvvass `laṕ jugaʔ Vas 4. kudumi alustuseks varrastele silmuseid 
tegema sukka `koetass, k gõpäält luvvasõ suka vitsakõsõʔ Vas 5. 
mune looma, munema ütek‿kanal‿loovar‿`rohkõmb munnõ, tõõsõ 
ummal‿lihakanaʔ Vas U; üless `ketrass, üless `metrass, lätt `otsa, 
l   muna? - hummaĺ  Vas Pul; m ni kana, ku lasõ õih‿`hauduʔ, siss 
nakkass jalʔ `l  ma Vas; kanaʔ lõim‿munnõ Se Kos 

lu̬u̬ś  loosi ̀ l  si loteriipilet, loos m ni pań d uma uuri loosi pääle Vas U 
luu/sikõʔ erakordselt ihne tä om jo luusikõʔ, olõ õih‿harilik sikõʔ Se 

Kos 
`lu̬u̬sklõmma loosõldaʔ `l  sklõss loosõĺ  visklema, loosklema t   

jäi iks sinnäʔ `säń gü `l  sklõmma ja `hiitlemmä Vas; Lota `väega 
loosõĺ  inne `surma Vas 

`lu̬u̬ś ma `l  siʔ l  ś  `l  sõ loosi loosima m ni pań d uma uuri loosi 
pääle ja te ti t   uuri `l  ś mine Vas U 

luu-kuń diʔ
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lu̬u̬t́ loodi `l  ti 1. kuul püssä l    puru  `aknõ Vas; hobõsõkõnõ loo-
diga tappu ̀ mõtsa Se Kos; suurõtüḱ ü ̀ l  tõga oĺ l arp‿pest taa tarõ 
Se 2. välk, välgunool `piḱ seesä om `üllen, t   kuk‿kuŕ ass saa, siss 
`lahksass `üllest loodigaʔ Rõu H

`lu̬u̬tma `l  taʔ l  t l    looda lootma kuningass um `kaugõl, jummaĺ  
`korgõhn, aṕ i `armu olõ‿õik‿`kostki `l  ta Rõu V; t   k gõ l    ja 
näḱ k uń ni, et Aĺ eksa iks võtt ̀ tütre Vas; vanast oĺ l haɫv vanol elläʔ, 
tuĺ l `la si armu pääle `l  taʔ Vas 

luvvakõnõ dem < luud ku lehmär‿rohe man `seieʔ, s ss `pernanõ tu 
luvvakõsõga  ks hääli s noid `lehmi Rõu 

lõdisõma lõdistaʔ lõdisõss lõdisi lõdisema tuĺ li v   seest `vällä, k iḱ  
tõrgõ ja lõdisi Se Kos

lõbu lõbu lõpu lõbu vets egal uĺ lil uma lõbu Vas Pus 
lõhmuss lõhmusõ lõhmust pärn pühäpävä viisass `kiś ti kadajaniidseʔ, 

lõhmussniidseʔ saip‿paŕ õmbahe `paika minnäʔ Vas Pul; lõhmusõst 
(pärnakoorest) saavak‿kõvõmbaʔ viisok‿ku paiust Se; laka sik‿kaḱ i 
[ma] ruttu arʔ, paiukoorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst laka siʔ Se

lõhn1 lõhna `lõhna 1. lõhn näile lei t   tulõ lõhna `kurku, siss läppü 
ärʔ Rõu V; sap‿pidi t  d nüś sikut nii kõvastõ `nuhklõma, et ta oĺ l 
`vaɫgõ ja midägi ̀ lõhna es olõʔ Rõu; meil taa om hüä kaŕ a ̀ piń kene, 
aja eläjä mõtsast `vällä nigu lõhn (väga kiiresti) Vas; vanast `üĺ ti 
k   h ng, lõhn um illanõ s na Vas Pus; ku pänilä haina lõhn om, 
siss karrõ kaṕ pi lää äiʔ Se; [ma] tulõ kodo, siih `mu ku tuha lõhn, 
hüdsele k iḱ  paɫanuʔ Se Kos 2. õhk külm lõhn nõst sau ülest Se 

lõhn2 lõhna `lõhna kaks jämedat ahjuesist part peerulõmmude kuivata-
miseks a o lõhna pääle `pań ti n  l‿lihak‿kuioma Vas Pul

`lõhnam(m)a lõhnadaʔ `lõhnass lõhnaś s tõrelema hummogu ma `lõhn-
si `poissa, et mis‿ti t  t `sääń tsit `tempa Vas; Miina lõhnaś s , et mis 
sa iks annat nailõ `mustlaisilõ Vas; ma `naksi `lõhnamma et mis‿ti 
tagasi tuĺ lit Vas Pul

lõi vt `l  ma   
l iakõnõ dem < l ig verrev lehmäkene, jõh inõ l iakõnõ? - kurõmari 

Vas Pul
l ig l ia `l iga lõõg, kütke lehm oĺ l `hindä tõmmanu l iast vallalõ 

Rõu; lehmäʔ iks oĺ li l iah, `oĺ gi `pań ti redelihe Rõu 
`l iguss `l igusõ `l igust vigur, krutski timä mõist `naĺ ja pitäʔ, timäl 

ommav‿v  l n  v‿vanal‿`l igusõʔ Se 
`lõikama lõigadaʔ `lõikass lõigaś s 1. (terariistaga) viile, tükke jne 

eraldama; pooleks või osadeks tegema meil iks leevä `lõikamise 

`lõikama 
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`väi si oĺ l Rõu V; ku ma laulatõdi, s ss oĺ l ka lõõgat hiuss Rõu 
V; mis sak‿ külbät, t  d `lõikat Vas Pul; ihnõp‿`pernanõ `lõika as 
t  `rahvalõ pehmet `leibä Vas Pul; lammast siist nigu `naati alaot-
sa p  lt ̀ lõikama (pügama) Vas; sulanõ vidi ̀ palkõ, m  k‿`Kaaŕliga 
`lõiksi (saagisime) Vas Pul; meil oĺ l last sinnäs‿ sammõld lõigada 
s  st Vas; ehitüse jaoss `kaeti iks vana `kuugal‿lõigadaʔ [palgid] 
Vas Pus; lõigakõ siist `kindrist vai soonõk‿`ka skiʔ Vas; muɫɫõgi 
näüdäś s, kui om lõigat kõtt [keisrilõikega] Se; kut‿tõõsõl‿leeväʔ 
ahoh ommavaʔ, siss lõigata ail‿`leibä väidsegaʔ Se; täl oĺ l t   
edimäne `lõikamine läḿ mind `leibä Se Kos; `poiskõsõl oĺ liv‿ 
viś sravva all, lä s iä `lõikamise `mulku ja uppu arʔ Se V; ku suuŕ  
s  ń  oĺ l, siss [ma] muidogi arp‿poodi iks, väidsega `lõiksi vä-
hämbäst Se Kos; lööväk‿karis‿`sisse, `lõikasõ villaʔ arʔ Se Kos 2. 
kastreerima, kohitsema Kääräkult tulõ meil kuĺ dilõikaj (kohitseja) 
Rõu V; s ń n om `lõikamallaʔ, ku ärl‿lõigat, s ss om oinass Vas; 
 sika, ku om `lõikamadaʔ, kutsutass pahr, ku om lõigat, t   om oŕ o 
Se 3. jooksma, lippama mis sa siiäl‿`lõikat, mis sul siiäʔ `aś ja om 
Vas 4. pidevalt midagi tegema `varba mugu `lõiksi jalglavva pääl 
ja voḱ k linnaś s `ümbrek‿ku huń n Rõu; ku la s jot‿tühä   st (pisut) 
`haigõ oĺ l, s ss lõigaś s ikku Vas

`lõikma `lõikuʔ lõik lõiḱ  lõigu korduvalt lõikama vanast oĺ lip‿puu 
päsüläʔ, sinnä oĺ lit‿tś algakõsõs‿`sisse lõiguduʔ Rõu V; ma lõigi 
kaali`lipsõ söögi `sisse, sai magusap magu Vas;  sia sooligu lõi-
guti `ka skiʔ ja kaabiti väidsega inne suuŕ  sitt ja t   läǵ ä päält ärʔ 
Vas Ts; `kassõ kopsati `maahha ja lõiguti niisama tüḱ ä ja `pań ti 
vähile [söödaks] Vas; m   lõigi `taĺ rigu tävve `silke ja oĺ l jo `kiisla 
kohetuss pant Se Kos; verevä `nakrit `tsaetuisi [ma] pań ni sinnä 
taari `sisse ja `kuŕ ki lõigi kaʔ ja sibulat ka kiä saĺ l (jutt paastutoi-
dust) Se Kos 

`lõikuss `lõikusõ `lõikust lõikus, operatsioon inne ku ta `maahha jääss, 
tulõ täl `lõikusõlõ minnäʔ Vas; ilma `lõikusõldat‿te ti jalat‿`tervest 
Se Kos; kel kui `lõikuss lätt, kui `höste Se 

lõiḿ  lõimõ `lõimõ lõimelõng seoh kottah `pań ti `suikatsõp‿`paklaʔ 
m nõlõ `kangalõ lõimõss ka `sisse Vas; lõiḿ  piät olõma keerumb 
kedräteh Vas U; põrmadu`rõivit [ma] koi, siss suga oĺ l paks ja pań ni 
üle lippe, muidu saanu lõimõlõ `väega paks Vas Pus; joosuv   oĺ l 
`koeduʔ linatsõst langast ja villadsõl‿lõimõʔ Se 

lõimõnõ lõimõdsõ lõimõst puuvillane meheimäl oĺ l õga päiv liniḱ  
pääh k  , langaliniḱ , langanõ, a mul oĺ l jo lõimõnõ Se

`lõikma 
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lõiv lõivõ `lõivõ lõoke lõiv jo laul, kevväi tulõ Vas Pul; keväjä ku om 
`lambanaha suurunõ paɫakõnõ paĺ ast maad, s ss lõiv jo lõõritass 
pääl Vas Pul; sisaś k laul iks ilosappa ku lõiv Vas Pus  

lõivõkõnõ dem < lõiv lõivõkõisi kah um `lõpmada veidükese `perrä 
jäänüʔ Vas Pus; lõivõkõnõ  um ka varahhinõ  sirk Vas Pus

lõḱ s lõḱ si `lõḱ si püünis, lõks siss pań ni ma suurõ hiire lõḱ si, tulõ ü s 
varõss `haardma, nii oĺ l pää lõḱ sihn Rõu 

lõmm lõmmu `lõmmu lõhandik peergude kiskumiseks, halg 
lõmmul‿lahuti edimält neläss Rõu H; pirrupakust vai lõmmust 
`l  di lahasspoolõʔ Rõu H; lõmmuss kutsuti pirru puud Vas; lõmm 
lahuti ärʔ, ja süä säält mant `l  di `vällä Vas Pus 

lõmmu- peeru- lõmmu puuʔ ummaki, mis hüä `kiskujaʔ ummaʔ Vas; 
`heŕri p  lt `ań ti jo egalõ ütele lõmmu pedäjäʔ Vas 

lõmmu/leht́ vesikupu leht lõmmuleh  liigahhass, k iḱ  kari `kaehhass? 
- tarõuś s ja inemiseʔ Vas 

`lõpma lõppaʔ ~ lõppõʔ lõpõss lõṕ pi 1. lõpule jõudma, lõppema mut‿-
t   lõpõ õi inne arʔ, ku ka s kätt `r ndu pääl Rõu V; siss lõṕ pi 
t   puhetõ päiv ärʔ, lä sik‿k iḱ  ark‿kodo Vas; ütep‿`puhtõl‿lõṕ piʔ, 
tõõsõʔ alostiʔ Vas; ku mõts lõpõss, siss hüäl (paremal) p  l um 
`väikene majakõnõ Vas Pus 2. surema (hrl loom) timä lõṕ pi t  kõrd 
joba, ku täl jalaʔ arn‿`nõrkuʔ Rõu V; ku ma es tennüt‿t  d või-
mõlust tälle (poolsurnud joodikule), siss olõss tä äräl‿`lõpnuʔ 
Rõu V; `lasknu no lehm ärl‿lõppaʔ, ajanuh‿`hauda Vas; suuŕ  vaś k 
lõṕ pi arʔ, rehe all niluti Vas; tuŕ stiga lõpõsõk‿ kirbu arʔ Vas T; 
ku elläi om `lõpmisel, s ss tahetass iks inne tossu `vällä minen-
gut art‿tappa Vas; mund`v  ri [ma] `peĺ ksi et lehm ärl‿lõpõss Se 
3. kaduma, otsa saama `paistuss ei lõpõv‿v  l ärʔ Rõu V; v  ʔ ma 
ań ni  ka rinasandõlõ, ań ni, ni sinnäl‿lõṕ piʔ, vadilasõt‿t   es ta-
gasi inäp Vas Pul; sikõʔ siginess, `l  hkõ lõpõss Vas; timä `usksõ, 
puhaś s,  nii naaś s latsõl halu `lõpma Vas Pul; k igil vanul lõpõss 
arʔ silmänägemine Vas Pul;`tütre kuɫd lõṕ pi ̀ hiiri ̀ persehe Vas Pul 

`lõpmadaʔ ~ `lõpmaldaʔ ~ `lõpmallaʔ lõpmatult, erakordselt (palju) 
keś k   aig oĺ l, kuu paiś t `lõpmadaʔ Rõu; seo oĺ l `lõpmada hüä 
pinikene Rõu V; t   miń ni sai `lõpmada hüäst jaost Vas Pul; timä 
oĺ l `lõpmadat‿tark `umblõja, k gõ ummõĺ  Vas Pul; lõivõkõisi kah 
um `lõpmada veidükese `perrä jäänüʔ Vas Pus; `lõpmalda rahvaś s 
oĺ l ś aal kerikoh Se 

lõpp lõpu lõppu lõpp(hetk); surm s ss oĺ l hainangu lõpp, kuum aig 
Rõu V; ü skõrd eesti lõpul oĺ l perremi̬i̬ś s kaŕ ahn Rõu; kas timä 

lõpp
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s ss esik‿`k  li vai koolõ õs, vai te ti lõpp (surmati) Vas; ku harinõt 
`viina `j  ma, ni `j  tkiʔ elo lõpuniʔ Vas 

lõpuss lõpusõ lõpust (kala) lõpus havvõ `aeti pää lõpussist nöörä `per-
rä Se V 

lõpõta(m)ma lõpõtaʔ lõpõtass lõpõ  lõpuni tegema, lõpetama kiä kav-
va kõssutass, t   `ilda lõpõtass Rõu H; ma `õkva leevä`kastmise 
lõpõdi Rõu V; ku kangast lõpõtadass, s ss `keetäss (keedetakse) 
sagõhhõt kesväjahu `putru Rõu V; eelä õdagu vai hummogu [ma] 
lõpõdi `kuḿ peḱ iʔ Vas; vanajuudaś s lõpõ  (surmas) t   lehmä ärʔ 
Se Pop 

l ś s l ś si `l ś si  lõss ` siakõsõ  [ta] hoi  piimä ja l ś sigaʔ Vas Pul| Vrd 
kl ś s 

lõssutama lõssutaʔ lõssutass lõssu  puruks närima, hekseldama rüǵ ä 
`pań ti kuhilikku, sääl saiś  mäŕdiniʔ, m nikõrd oĺ l hiiril ärʔ lõssutõt 
Rõu H

`l t́ti  `laskma ulaelu elama kolmass jago mehe `palka saa tälle, mis 
s ss viga l  ti `laskaʔ Vas Pul

l tõrna elo ulaelu, lõbutsemine vanast olõ õs ̀ aigu t  d säänest l tõrna 
ello lüvväʔ, noh säänest uĺ a ello Vas Pus

lõug lõvva `lõuga lõug kaek‿ku häüsäl taal vanal kuĺ dil lõvvaʔ ommaʔ 
Rõu; näet lõug tüḱ iss mul vägüsi värisämmä ni tõõnõ käsi Vas Pul; 
ma olõ õs kõhna joht, mul oĺ l ka s `lõuga Vas Pul; [surija] `tõm-
bass lõvvaga  nnõ, nii om `vaĺ miss Vas Pul

lõun lõunu `lõunu leil  siga `pussass läbi haŕ astõ? - sanna keressehe 
visatass `lõunu Vas Pul

lõunaʔ1 `lõuna lõunat ~ lõõnaʔ1 `lõuna lõõnaht ~ lõõnat  kuumus; leil  
 siga `pussass läbi vereviide haŕ astõ? - lõunat hiidetäss,  siga um 
sanna keress, `lõuna`hiitmine um `pussamine, kiviʔ ummav‿verevä 
haŕ asõʔ Rõu V; ahost tulõ lõõnaʔ, lätt tarõ kuumass Vas;  siga 
`pussõ läbi haŕ astõ? - sannah läbi kerese lastass lõõnaht Se

lõunaʔ2 `lõuna lõunat ~ lõõnaʔ2 `lõuna lõõnaht ~ lõõnat 1. ilmakaar: 
lõuna ü s pala maad sai `lõuna poolõ, tõõnõ sai põh́a poolõ Rõu 
2. keskpäev; keskpäevane söögikord; lõunasöök   sspäävä survõ-
ti iks suŕ viteräʔ `vaĺ miss ja tõõsõpäävä `lõunass `keeti (keedeti) 
suŕ viteŕ riga upõ Rõu H; lõõnak‿küll om s  d Vas; tulõki ein‿no inne 
lõõnat `puś si Vas; `vasta lõõnaht siss nigu kaarõʔ  silgahtiʔ veedü-
kene Vas; suvõl `s  di neĺ li kõrd ja viiś  kõrd: hummogu pruukoś t, 
s ss oĺ l ś uumaig, lõõnaʔ, õdaguoodõʔ ja õdag Vas;`augusti kuuh 
kurõl‿lä siʔ, ma kaḱ i nurmõh linna, `ü li: no inäp `naata ai lõõ-
naht `s  mä, kurõv‿vei `lõuna arʔ Se Kos

lõpuss
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lõun/aig lõunaaeg, lõunasöök [talgutel] lõunajoss oĺ lik‿kesväjahu 
ḱ akuʔ Vas Pul

`lõuna/sü̬ü̬ḱ  lõunasöök `lõunas  ḱ  and käś si `rammu Rõu H -vaheʔ 
lõunavahe(aeg) `lõunavaheʔ om inemine kotoh Vas; kaŕ aaid oĺ l, 
koh oĺ lil‿lehmäʔ suvõl `lõunavahe Vas; üte `lõunavahe [ma] 
kaarsõ, tõõsõ `lõunavahe `ke rsi ja ise Vas Pul

`lõunõ/tuuĺ  lõunatuul  ku suurõ neläpävä ja `r  de ku  om `lõunõ tuuĺ , 
s ss saa hüä kevväi ja läḿ mi Se Kos 

lõvva/mi̬i̬ś s hea jutu- ja naljamees, lõuamees meieŕ  oĺ l `väega 
lõvvam  ś s Vas 

lõõgõrdama lõõgõrdaʔ lõõgõrdass lõõgõŕ d pidevalt lobisema, lõhver-
dama `Katre oĺ l sääne lõõgõrdaja Vas 

`l  hkõ `l  hkõ `l  hkõt helde, lahke sikõʔ siginess, `l  hkõ lõpõss 
Vas; meil esä oĺ l `väega `l  hkõ Se

lõõnaʔ1 vt lõunaʔ1

lõõnaʔ2 vt lõunaʔ2 
l  ŕ  lõõri `l  ri kõri, kurk  siga lõigati lõõri alt `ka skiʔ ni veri `vällä 

[tapmisel] Rõu; k iḱ  (varandus) lätt lõõrist `alla ni tsoorist `väl-
lä Vas Pul; ü s haaŕ d minno siist lõõri alt jap‿pitsähhü  Vas; ma 
eit‿tiiäʔ, mis taal lõõril viga om Vas Pul; lõõrimulk om jot‿täüś  
toṕ it, lää ei inäp kaalast `alla (täis söönud) Vas Pul; susi haard 
`lamba lõõrist kiń niʔ, pi sitäss ärʔ Vas 

lõõritama lõõritaʔ lõõritass lõõri  lõõritama keväjä ku om `lambanaha 
suurunõ paɫakõnõ paĺ ast maad, s ss lõiv jo lõõritass pääl Vas Pul

lõõts/piĺ l lõõtspill ka s säänest poolõtoĺ lilist niist `võeti hüäp‿piḱ äʔ, 
siss [ma] pań ni `riś ti, `naksi nii koŕvi `m  du kudama, t   `vinnü 
laḱ ka nigu lõõtspiĺ l Vas Pus

lõõtsutamma lõõtsutaʔ lõõtsutass lõõtsu  hingeldama, lõõtsutama ku 
[ma] lä si `vasta mäḱ e v  ̀ paarõgaʔ, s ss `naksi lõõtsutamma Rõu 
VR; hobõnõ `väega lõõtsu  ja köhe `kuiva köhhä  Se; s ss lehm 
tuĺ l kuumagak‿kodo, `k  ĺ gi suust väläh nii lõõtsu  Se Kos

läbemä   läbedäʔ  läpess läbesi kärsima, maldama esä es läpeʔ, tä es 
kae, et laḿ p `paika jäi Rõu; läpe eim‿ mam‿`maadaj‿ joht Vas; kes 
siss inäp läbesi eläjiid `s  täʔ, ku inemisela s `k  lmisel Vas; no 
läbetä eik‿kütsäʔ `leibä Se; kiä läpess, t   tulõ `puhtilõ, kiä läpe 
eiʔ, t   tulõk‿ka õiʔ Se; vanast läbetä äs `viina juvvaʔ, vanast 
ostõti maid Se;  eläjiid kap‿piät et läpe eim‿`maadaʔ Se; [ma] es 
läpek‿`k   li minnäʔ, `suń dust olõ õs nii kes sis läbesi minnäʔ Se L 

läbi 1. (ruumiliselt) läbi, ühest otsast sisse ja teisest välja esä ja lell kraa-
vidit‿ t   s   `riś ti ja `räś ti läbi Rõu V; kuum vägi panõl‿länikohe, 

läbi
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säält imma läbi Rõu V; lehmäʔ lä sil‿ läbi `viĺ jü Rõu V; raudt   
te ti järvest läbi Vas; `üń driguʔ ni k iḱ  `rõiva ommal‿läbi minnäʔ 
(kõhnusest) Vas Pul; saŕ aaludsõ koŕ vik‿`koeti iks `väega suurõʔ, 
noh pia`aigu süld läbi `m  taʔ Vas Pus; loogusõʔ oĺ lit‿tettüʔ, 
ka s puud ja ütest otsast tõõsõ otsa mano oĺ lik‿kablap‿`pantuʔ et 
olõl‿läbi es lääʔ Vas; kań õbiʔ [ma] suŕ bi arʔ `huhmrõh, tei jau-
hast, lasi läbi sõgla v  l `höste, tambõ arʔ, pań ni veidikese vett, sai 
määts Se Ja 2. otsas, korrast ära mul om joud `väega läbi Vas; pää 
man iks om mu ing, pää om läbi (haige) Vas; kup‿poḿ m satass, 
siss om k iḱ  läbi Se Kos 3. tõttu, pärast; mingil teel, vahendusel 
m ni `aaś tak lä s vihma läbi vili hukka, m ni `aaś tak põvva läbi 
Rõu; mu mehel es olõh‿`huupi üttegi last, k iḱ  oĺ lit‿tiiu läbi Vas 
Pul; m  t‿tuĺ li  ks t   aś a läbi, et võipollaʔ võtat sa ka pereme-
he kodo vait‿tult m  p‿poolõ Se; t   aś a läbi joht m  p‿poolõ tulgu 
uik‿`kiäki Se 4. algusest lõpuni, kogu ulatuses; üleni, täiesti, põhja-
likult naah‿`haiva ummah‿hüäʔ, raputasõ iho läbi Rõu; puu anoma 
lubjati läbi Rõu; kohopiimä l  ḿ  valõti ` siolõ, mis püdeläp, keede-
ti läbi, t   oĺ l  sibiroś ka Vas; tuuĺ  puhk armõtohe, ta puhk `õkva 
luust ja lihast läbi Vas; tuuĺ  puhḱ  tahra pääl läbi Vas; ma olõ k iḱ  
Võro aŕ stil‿läbi tõmmanuʔ, `ü ski eit‿t   `tervess eiʔ Vas T; ma olõ 
iks Marinbuŕ gih n  k‿kotusõk‿k iḱ  läbi käünüʔ Vas; sinnät‿taha 
as minnäkiʔ, vanam  ś s `väega `irvelli läbi Se 5. väljendab seisun-
dit mul om `väegah‿hallõ kaiaʔ, kut‿tõõnõ läbi hädä t  d tege Vas 
Pul; mul oĺ l kõtt vallalõ, j  ś k läbi (kõht lahti) Vas T 6. väljen-
dab omavahelist sobimist m  s‿saa läbi nii kah, ku mi `kuŕ ja s nna 
eim‿manidsaʔ Vas

läǵ ä lää läḱ ä löga üsädseleib `pühkse soolikist k iḱ  t   lää `vällä 
Rõu; kel [roojamisel] läḱ ä tuĺ l, n  k‿`k  li k iḱ  arʔ Vas;  sia 
sooligu lõiguti `ka skiʔ ja kaabiti väidsega inne suuŕ  sitt ja t   
läǵ ä päält ärʔ Vas Ts; kunnaläǵ ä om luḿ bih v   seeh, t   lää seeh 
ommas‿`sääntsem‿mustakõsõʔ, säält saavak‿kunnakõsõʔ Se

lägünemä lägüdäʔ lägüness lägüsi 1. hõõguma s nast tegüness tülü, 
pisust lägüness tuli Rõu; hüdsekene põrmadu pääl nika lägüsi, 
kup‿palama lä s Vas Pul 2. vihastuma k nõlass suurõ `suugaʔ, et 
näet Oś si jälp‿puŕ oh, t   kuuld, s ss t   jälʔ lägüness Vas Pul

lähebäh ~ lähembäh lähemal hüä om, ku küläliisi lähebäh om Vas; 
Luhamaa om iks lähembäh ku Marinbuŕ k Vas Pul

lähebäl ~ lähembäl lähemal ütel talolgi olõ õs hainamaad lähebäl Se 
Kos; kiä lähembäl, kutsutass s nagaʔ [matusele] Se

läǵ ä
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lähebäle lähemale [visates] teräl‿lä sik‿kavvõndahe, agana jäiʔ `hin-
däle lähebäle Se

lähemb lähem toonaʔ `üĺ ti nädäli vai kuu vai nii lähembä ao kottalõ 
Vas Pus

lähembäh vt lähebäh
lähembäl vt lähebäl 
lähemäne lähemädse lähemäst lähedane; lähedal elav meil oĺ l siin 

lähemäne küläm  ś s, ai elektri poś ti `maahha Rõu V; lähemätseʔ 
niisaa ań nis‿seemend kah Vas Pul; umanõ t   om nigu lähemäne 
`väegaʔ Vas Pul 

lähimäne lähimätse lähimäst kõige lähem lähimäne `mõisa oĺ l `Lasval 
Vas

`lähkele lähedale repäń  hiiĺ  `lähkele ja võ t kana arʔ Rõu V 
`lähkesel lähedal meil oĺ l külä `lähkesel Se Kov| Vrd `lähkühn 
`lähkesest lähedalt vanaesä ̀ lähkesest võ t naaś õ kah Vas| Vrd ̀ ĺ ahkost 
`lähkeste lähedale vihma`kaś si sai esi pettäk‿kah, ku tä lauĺ , s ss [ma] 

`naksi vilistämmä nii`  m  du `vasta, s ss tuĺ l `õkva `hinne `läh-
keste Vas Pus 

`lähkoh ~ `ĺ ahkoh lähedal Halla sann om m   sanna `ĺ ahkoh Vas; esä 
üteĺ  et tulõ nnõtuss om `kohki `lähkoh Vas Pul; siih oĺ l seo hüä 
vesi ja läteʔ `ĺ ahkoh Se; vana lina läpp vai lina mo sil oĺ l `ĺ ahkoh 
Se| Vrd `lähkühn

`lähkohe ~ `ĺ ahkohe lähedale Plaani `mõisa `ĺ ahkohe `saiõ ta iks me-
hele Vas; ma sata as lavva `ĺ ahkohe Vas; hatakõnõ tüḱ iss ka maja 
`lähkohe Vas; t   puĺ l oĺ l nii kuri, et ku võõrass `ĺ ahkohegi tuĺ l, 
nii pań d `mäürämmä Vas; la s pań d käe kuuma truuba pääle, ku 
s ss kirsahti, peräst lähä es inäp truuba `lähkohe eiʔ Vas Pul 

`lähkühn lähedal ka s `veĺ jä oĺ l, n   oĺ liʔ `lähkühn meil Rõu V; tahn 
kaŕ alauda `lähkühn oĺ l Rõu V; Plaani `lähkühn oĺ l Küläjäŕ v Rõu| 
Vrd `lähkesel, `lähkoh 

läht, lähä vt minemä 
lähätämä lähätäʔ lähätäss lähä  kupatama vanast lähädi [ma] `kapstit 

Rõu; `oh jaʔ [ma] lähädä ärp‿`pehmess Rõu V; seeneʔ lähädi [ma] 
iks ärʔ Vas; inne lähätedi iks `herneʔ ärʔ, uak‿ka lähätedi Vas; süä 
ka iks `pań ti `täüga üteh ja mass kah, s ss lähätedi ärʔ Vas Pul; 
õhukõsõs‿seeneʔ lähädi  [ma] inne arʔ Se 

lähü/kõrral lähedal kas lähükõrral ei olõm‿m nd inemisekeist, kes sin-
no avitasiʔ Rõu V

läḱ e vt minemä 

läḱ e
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läḱ ätäm(m)ä läḱ ätäʔ läḱ ätäss läḱ ä  läkastama latsõʔ, n  k‿ka iks 
läḱ ätäseʔ, siss pestäss `säĺ gä Rõu V; ku tä viimäst viina suutäüt 
jõi, jäi läḱ ätämmä Rõu V 

läḱ ätüss läḱ ätüse läḱ ätüst läkastus taa tulõ sääne läḱ ätüss, h ngu 
haard kiń niʔ Rõu V 

läḿ mi `lämmä läḿ mind 1. soe ku ma t   viina silga võ i, s ss ma 
oĺ li ku `lämmäh v  hn Rõu V; ku ilma ummak‿külmä`perrä, siss 
lää eis‿s  ll  ḿ  `lämmäss, siss um liha hüä Rõu V; periss läḿ mi 
ei olõt‿taa pud ŕ , löügähhünüʔ om Rõu V; kolmadal pääväl `leie 
`lämmäle, siss sai elläʔ Vas; võik‿kui higovat, kuiss  taa tarõ ni 
läḿ mi om Vas; t   oĺ l `aiksahe tett t   läḿ mi lava, kuŕgiʔ jo 
`häi siʔ Vas; imäl oĺ l vits siin rüpü siseh, imä `sopsõ `perse `läm-
mäss  Vas T; ma `serbä naid `läḿ mit `kapstiid, vaest siss paŕ õb 
saa Vas Pul; talvõl umma  ks rusik`kindaʔ `lämmäbäʔ Vas Pul; 
naam‿`muadsõj‿järveʔ ummal‿`lämmäʔ, naav‿võta õi eiä pääle 
Vas Pul;  täl oĺ l t   edimäne `lõikamine läḿ mind `leibä Se Kos; 
mehe˛esä pań d kuuma kiŕ bidsä reḱ ke `hindälle `põĺ vi aɫa, siss täl 
om põlvõʔ all `lämmäʔ Se Kos; villanõ sukk alaʔ, `pań ti rä t pääle, 
s ss oĺ l jalalõ läḿ mi Se Ts 2. soojus; soe ilm sügüsene undsõl‿lask 
läḿ mind Rõu; läḿ mind saa, s ss um k gõ paŕ õmb kasumine egal 
aś al Rõu V; mat‿tei `kapstaloomaʔ toonaʔ nuidõ `läḿ midegaʔ, nui-
dõ edimäste `läḿ midegaʔ Vas; ma lähä ka järve `v  rde, muidu k   
tah `lämmäh Vas Pul; taa mul `paklanõ palajakõnõ, hüä `ohkõnõ 
`lämmägap‿pääle võttaʔ Vas Pul; umah sannah olõ õin‿nii `läń get 
läḿ mind Vas Pul; ku piim `lämmäh `hapnõss, siss eis‿saa k  rt 
kuḱ kip‿paĺ lo Vas;`lämmäga lä s kohisamma t   suṕ p Vas Pul; 
mõsu te ti likõss, s ss  sipahhudõti `tuhka ka `vei kese `vaihhõlõ 
ja vesi pääle ja `laś ti `lämmäh saistaʔ Vas U; toorõss puu anna aiʔ 
läḿ mind kah Vas; a mis parak, lavvanõ, t   läḿ mind piä äs Se; ku 
ḱ ulm küle all, siss läḿ mi n na all Se Kos  

lämmistämä lämmistäʔ lämmistäss lämmiś t soojendama s  ḱ  `pań ti 
tsõõrikidõ ja nurmikidõ `sisse, siss säält lämmistedi inne nätäĺ  
`aigu ütte Rõu; t   tuli ala, vett lämmistäʔ vaia Vas; ku naaś õl oĺ l 
nisaline la s, t   lämmiś t latsõlõ sanna man vett Se V

`lämmä, `lämmäbä vt läḿ mi
`lämmält soojalt [keedetud kartul]`lämmält tulõ ärh‿`h  ruʔ Rõu
läń g läń gä `läń gä halb läń g om iks läsä elo Se Kos
`läń ge `läń ge `läń get  lämbe umah sannah olõ õin‿nii `läń get läḿ mind 

Vas Pul

läḱ ätäm(m)ä
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länigukõnõ dem < länik [ma] `naksi `võidu höörütämmä ni länigukõnõ 
käeh, jäi `suikma Se;  siĺ lo länigukõsõʔ, noidõga `v  di `ku jat Se 
Kos

länik länigo länikot ~ läńk `läń ko `läń kot lännik kuum vägi panõl‿lä-
nikohe, säält imma läbi Rõu V; `keeti (keedeti) `hernep‿`pehmess, 
länikun iks inämbüsi survuti Rõu; [aia] `saibaʔ oĺ lik‿k iḱ  kõr-
rast täüś  noid länikit Rõu; olõ õs länikul `vangu Rõu V; länigu 
oĺ liʔ iks `vahtrõpuust ja kõopuust Rõu V; suuŕ  länik `pań ti lavva 
pääle, säält puu `luidsaga [ma]  ngidsi Rõu VR; eit‿tiiäʔ, paĺ lo 
tahaj‿Juulilõ `kaeja silänikit ja t  d om Rõu H;`tõrdust ammutõdi 
võid länikihe Vas Pul; länikihe koŕ jati piim Vas Pul; k iḱ  läniguʔ ja 
pań giʔ ja kiṕ iʔ ja tsõõriguʔ jap‿pütüʔ, k iḱ  teḱ k  [isa] esiʔ Vas Pus; 
länigu oĺ lip‿piimä kurnadaʔ Vas U; või te ti ̀ vaĺ mist ja ̀ pań ti läni-
kohe Se; [sa] verevän‿`nakrik‿keedä arʔ, tsae arʔ, panl‿`läń kohe Se 

lännüʔ vt minemä
läppümä läppüdäʔ läppüss läppü lämbuma ku vasigõ sünnütüss jääss 

`kauguss, s ss vasik läppüss ärʔ Rõu V; näile lei t   tulõ lõhna 
`kurku, siss läppü ärʔ Rõu V; la s um `ilma `sündünüʔ ja s ss um 
`kuigi ärl‿läppünüʔ Rõu V; m ni ku mattuss maa ala, t   ka läp-
püss ärʔ Rõu V 

läpähhümmä läpähhüdäʔ läpähhüss läpähtü lämbuma kalat‿tulõva 
järve mulgu mano `luh i `saama, et muido läpähhüse ärʔ Vas; timä 
kääń d kummalõ ni ärl‿läpähtü Vas 

läpähhütmä läpähhütäʔ läpähhüt läpähhü  äkki lämmatama ütte naist 
taheti ärl‿läpähhütäʔ Rõu 

läpähtämä läpähtäʔ läpähtäss läpäh  lämmatama lelläpoig sai näge-
mä, et timä naist läpähtedäss Rõu 

läś k1 läsä `läś kä lesk t   oĺ l läś k, oĺ l ka naań õ ärk‿koolnuʔ Vas Pul; 
s a `aigo jäi jop‿ paĺ lo naid `läś ki Vas Pul; hüä läś k om inäp ku 
haɫv  sura Se; sa jäät `varra läsäss Se Pop; läń g om iks läsä elo 
Se Kos

läś k2 läsä `läś kä lõhe, pragu t   (leivakannikas) oĺ l v  l kõrõhhõp 
s ss, ku läsäk‿ka küleh oĺ liʔ Vas Pus; pä s um `küĺ gi päält 
`lahkik‿küdsänüʔ, leeväl ummal‿läsäk‿küleh Vas Pus

`läś ki/pühä kiriklik leskede püha mak‿käve `läś kipühä kerikoh Vas
läśk/mi̬i̬ś s (mõlemad osised käänduvad) leskmees mul oĺ l viiś  tä i, 

perämäne tädi lä s läsäle mehele Vas -naańõ (mõlemad osised 
käänduvad) lesknaine rikkap‿pań nik‿k iḱ  sada ja ka ssada teena-

läśk/naańõ

Võru sõnaraamat.indd   385Võru sõnaraamat.indd   385 9/22/2011   9:37:18 PM9/22/2011   9:37:18 PM



386

rit uma au peräst, a läś knaań õ pań d teenarikõsõ umast viimätsest 
Vas; mul‿leɫɫ sai Tiilikele peremehess, võ t läsä naaś õ Vas; ü s 
läś knaań õ oĺ l, s ss t   võ t külä kaŕ a `hoitaʔ Se Kos 

läteʔ lätte lätet ~ läteht allikas lehm taht `oigõt, meil lätte vesi um külm 
Rõu V; Munamäe all um läteʔ Rõu; ̀ Vaś kna järveh ummas‿`sääntse 
tsopaʔ (hauakohad), sääl ummal‿lättek‿ka seehn Rõu V; pühä läteʔ 
oĺ l ka tahn all, pühä lätte ̀ v  ga oĺ l ̀ haiguisi aŕstit Rõu V; klaaś lipõ 
oĺ l ku lipõ, `saistu arʔ ja oĺ l puhass nigu lättevesi Vas; nigu sann 
küttüss, nii tulõ t   v   toss lättest ülest Se; a no ommak‿k iḱ  
n  l‿lätteʔ ärk‿kuiunuʔ, tiiäm‿mille `vasta Se Kos

lät́i lä i lä it läti päritolu t   lä i paabakõnõ laś k minevä `suvvõ juma-
lat paɫɫõldap‿`poigõ   st Vas Pul; vanast kutsuti `villaniss noid lä i 
`m  du `suurirätte Vas 

`lätläne `lätläse `lätläist lätlane `lätläse umma inäbüsi k iḱ  sobijaʔ 
Vas; sääl om k iḱ  `lätläistegas‿segi nigu seo allõ  setokõisigaʔ 
Vas Pul; `lätläisi siih om ni `eestläisi, setokõisi kah Vas Pul; Mint-
ka oĺ l `lätläne, oĺ l aŕ st ni oĺ l soṕ ij kah Vas Pul; Muraś ki küläh 
oĺ lip‿poolõl‿`lätläseʔ, poolõʔ `eestläseʔ Vas; Tõlva küläh om kah jo 
`lätläisi paĺ lo, a olõ õip‿`puhtal‿`lätläseʔ, ärs‿segähhünüʔ Vas Pul; 
vigalanõ `rätsebäkene oĺ l `lätläsil `umblõmah Vas Pul

lät́s, lätt vt minemä 
lätte/kaiv allikasse tehtud kaev taa lätte kaiv, õhukõnõ vesi ja 

madalas‿salvõʔ Rõu V; süḱ äv lätte kaiv Rõu  
lävi läve lävve lävepakk, künnis ̀ kaegõ iks hummogudi üle lävegiʔ min-

no kah Vas Pul; nigu tä `vällä `astõ, nii sattõ läve pääle `maahha 
Vas; t   nakaś s `persega höörätämmä läve poolõ Vas; vanast oĺ l 
pant n  r‿rabadu rüäk‿ko ti ja oĺ l l  d `vasta rehetarõ lävve, et 
kas kõrahti Vas U; sita`si käʔ n  l‿`lindõlli ś aalt `m  dä lävve Vas 
Pul; meil mo sil oĺ l sanna läve   h, mo sil, sääl vett oĺ l viländ Se 

lää vt läǵ ä, minemä
läädsäʔ pl `lää si `lää si leetrid ma `lää si põnnuk‿kül olõ, mu poig 

`k  li ̀ lää si kätte Vas U; läädsäj‿jääses‿`siĺ mi (rikuvad silmi) Vas  
läädsä/tõbi leetrid  läädsä tõbi oĺ l Vas U 
`lääne `läädse lääst lögane, ligane linaʔ oĺ lik‿kuu `aigu järveh lioh, 

s ss oĺ liv‿`väega `läädseʔ Vas
läät vt minemä 
lääts läädsä `läätsä kaunvili: lääts `ta rekku ja `läätsä eik‿külvetäʔ, 

noid hobõsõ säläst  siugatass ń apu otsagaʔ Rõu H; läädsä`l  mi 
`ań ti süvväʔ Vas Pul 

läteʔ
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läügähhämä läügähtäʔ läügähhäss läügähti järsku süttima katai 
läügähhäss, `t  gap‿ palotat maja ka arʔ Vas 

läügähtümä läügähtüdäʔ läügähtüss läügähtü lahvatama nigu [ta] 
`pi skigat‿tulõ laḿ bi mano pań d, nii läügähtügip‿`paklap‿paɫama 
Vas| Vrd ĺ aǵ ahhuma 

`läühtümä `läühtüdäʔ `läühtüss `läühtü riknema, liisuma  kae ku s  ḱ  
olõ õi `õigõhe hapu ja olõ õiʔ r  hk kah, s ss om `läühtünüʔ Vas; 
mia `s  misest üle jääss, ku panõ õik‿`külmä, nii `läühtüss `ärkiʔ 
Vas Pul

läüḱ  läügi `läüki nähv, hoop laba pääle köüdeti m  ś s kiń niʔ, s ss `ań ti 
neĺ likümmend `läüki Vas Pul; ka s kardogakõist vöörähtünüʔ imäl 
kokko, nii olnuk‿ka s keṕ i`läüki kühmä pääl Vas Pul

`läüḱ mä `läükiʔ läüḱ  `läüke läügi läikima `ń aokõnõ `läüke ku serkaĺ  
Se 

`läütäm(m)ä läüdädäʔ `läütäss läüdäś s süütama, läitma kosta kõh-
na   st, a ärl‿läüdäkut‿tuɫd sinnäʔ, kohe olõ õiv‿vaia Rõu V; 
`läüdäk‿küünäĺ  paɫama Vas; jüri `läütäss ao, jakaṕ  kistutass Vas; 
latsõp‿pidi `pirdu `kaema, ku ü s pird `otsa sai, jält‿tõõsõ pirru 
`läütämmä Vas Pus; kuivap‿pirrukõsõ tuɫd läüdädä ummah‿hüäʔ Se 

löhemb löhembä löhembät ~ löhep löhebä löhebät lühem kaadsaʔ 
oĺ lip‿poolõni jalaniʔ, n   oĺ lil‿löhembäk‿ku ṕ uksiʔ Vas; kel oĺ l vä-
häp ahi, t  l oĺ l löhep aholuvva vaŕs Se Kos

lökkelemä lökeldäʔ lökkeless lökkeli ~ lökeĺ  oksele hakkama, öökima 
m  ś s lökkeli, ni `väegam‿mõro sai ŕ oon Se 

lötsütämä lötsütäʔ lötsütäss lötsü  kergelt pesema nüüd lötsütedäss 
mõsu ruttu läbi, eik‿`keetägiʔ (keedetagi) Rõu 

löömä/mi̬i̬ś s suur kakleja, löömamees malgameheʔ, löömämeheʔ 
oĺ lik‿kutsudu `Mih lit `nuhklõmma Vas 

`löüdmä löüdäʔ löüd `löüdse ~ `löüse ~ löüś   lövvä leidma nõgõsist 
aiaveerest [ma] ̀ löüdse latsõ Rõu; küln‿nõid ̀ nõvvu löüd, ku ̀ poiga 
puvvav‿viiäss Rõu; timä `löüse `lastu `puuduss ollõv üte puhugaʔ 
Rõu V; [ma] kaŕ ah käve, s ss `löüdse paŕ dsi pesä Vas; üte `ainu 
tedrepesä olõ ma `löüdnüʔ Vas; oim‿meil om `haukiid paĺ lo, ku 
kanapujaʔ oĺ liʔ, siss muku `suĺ gi inne [ma] löüse Vas Pul; ette `vis-
kat, peräh lövvät (tee teisele head, tasutakse hiljem) Vas Pul; mia ette 
`viskat, t   peräh lövvädeʔ Vas Pul; ku nos‿siiäʔ [sa] ärk‿koolõdõʔ, 
tiiäk‿kunass löüdäss Vas; es lövväs‿ sukka, es löv väs‿saa bast Vas 
Pul; muʔ vanaesä Kuusõkannu s  st ollõv löüt (leitud)  `kulda 
`katlagaʔ Vas U; kaen‿naid `tangõgiʔ, mitu tüḱ kü [ma] olõ ark‿ka 

`löüdmä 
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`löüdnüʔ, kohe olt (oled) `toenuʔ Vas Pus;  püve pesäkeisi esik‿ka 
sai `poiskõsõh `löütüss Vas Pus; lellänaań õ, sap‿peläku uiʔ, sinnu 
k  ĺ  lövvä äik‿`kohkiʔ Se Kos; ku `ḱ auti haina man, siss ku `löüti 
hainalosõ keś e, siss `laś ti t  d `savvu latsõlõ Se 

`löüdümä `löüdüdäʔ lövvüss `löüdü leiduma kiä tõist vannuss, toolõ 
lövvüss jält‿tõõnõ, kiä tedä vannuss Vas 

`löüge `löüge `löüget leige ku piim är oigahhuss, s ss om sääne `löü-
geperäline Rõu V 

löügähhümä löügähhüdäʔ löügähhüss löügähtü leigenema, leigeks 
muutuma periss läḿ mi ei olõt‿taa pud ŕ , löügähhünüʔ om Rõu V; 
panõp‿piim `hapnõma, lasõl‿löügähhümä Rõu V 

`lühkene `lühkese `lühkest lühike meil oĺ l ku sik, täl oĺ l `lühkene hand 
Vas; `lühkene ja jämme m  ś s Vas Pus; mu m  ś s taha as `lühkeisi 
`ṕ uksõ Vas Pul; nok‿ka  ks om m nõl jälʔ liisnalt `lühkese `rõivaʔ 
Se; tallukõsõ n  k‿`koeti `lühkeseʔ Se; kaŕalatsõm‿mõõdi umma 
`vaŕ jo, ku viiś  jalatäüt sai, siss oĺ l vari `lühkene, oĺ l vaia kari kodo 
aiaʔ Se| Vrd `ĺ uhkukõnõ 

lühüʔ ~ lühüt `lühkü ~ `ĺ uhku `lühküt lühike `käüse oĺ lil‿`lühküʔ Rõu; 
katõl`kümnel edimätsel ajastagal oĺ l lühüt taĺ v Rõu V; naaś õl om 
piḱ k hiuss, a lühüt m  ĺ  Vas; olõ õip‿ piḱ k, lühüt t   um Vas; t   oĺ l 
talvõl `ĺ uhku päävägaʔ, olõ õs v  l `vaɫgõ Vas; tsõdsõ oĺ l `lühkü 
nägemisegaʔ  (lühinägelik) Vas 

lüllütämä lüllütäʔ lüllütäss lüllü  lüdima uaʔ ummap‿paksu koorõgaʔ, 
n  l‿lüllüdä `vällä n  k‿koorõʔ, lasõ huulõkolgast `vällä Rõu 

lümbätüss lümbätüse lümbätüst mülgas velenaań õ oĺ l nännüʔ, et sattõ 
ütte mua lümbätüste, oĺ l kaalani sääl lümbätüsen Rõu 

`lümpsälä linkadi-lonkadi m  n‿`näeki is, ku susi tuĺ l `pindre alotsit 
pite `lümpsälä `lümpsälä  Se S 

lüt́sik lü sigu lü sikut ~ lüt́sk `lü sku `lü skut klimp `põŕ ssiid tuĺ l 
(sündis) ku `lü skiid `katlahe Rõu V 

lüvväʔ vt `l  mä
lü̬ü̬ḱ  löögi `l  ki löök t   `piḱ se l  ḱ  `oĺ lgi, mis mullõ tuĺ l sääl `jalgu 

ette Vas; timä üle nelä`kümne löögi tohe es lüvväʔ (mõisapeksust) 
Vas

`lü̬ü̬d `l  dü `l  düt välgust tabatu `piḱ se `l  düt saa õi `muuga ku 
piimäga kistutaʔ Vas

`lü̬ü̬mä lüvväʔ l   lei ~ `leie 1. lööki, hoopi andma või saama rüäʔ 
`laś ti põrmadu pääle `maahha nii kattõ `h  lahe, siss katõ vai 
kolmõ koodiga `l  di taḱ tihn Rõu V; koodiga rüḱ i kooditõdi, siss 

`löüdümä
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`l  di koll-kõll, koll-kõll Rõu; [ma]`viś ksi jälʔ ladvak‿kokku, s ss 
ammudi jälʔ uma ka s kõrd vai kuiss m   lei `pääle [koodiga] Rõu; 
ma rapudi tedä, täl süä `liikõ, s ss nakaś s `l  mä (tuksuma) Rõu 
V; innevanast taḿ biti `kirvõ `kuudagaʔ `rasva, kirvõss oĺ l hüä ras-
sõ otsah, oĺ l hüä `lüüpsä lüvväʔ Vas; tä olõss äräl‿löönüʔ, es `jätnü 
löömäldäʔ Vas; `Kaaŕ lilõ `l  mine oĺ l külv‿väĺ k, olõss vai ine-
mise art‿`tapnuʔ Vas; mis sak‿kulagugal‿`l  deʔ, võtav‿vitsakõnõ 
Vas Pul; ku ta Maiõlõ löönüʔ, saanum‿Mai t   hoobi Vas; silmä 
koɫmu [ma] `leie ärʔ Vas Pus; sääl lei (surmas) `piḱ se üte `tü rigu 
ärʔ Vas; `käegap‿pidi võiu kokko `l  mä Vas Pul; vanast kat‿tuɫd 
`l  di taglaga üless, olõ õs tikka Vas R; saa as ma sõrmõgagi 
tikadaʔ, kunagiʔ, `l  mist tä es l   Se; mint‿tiiä, kes `akna hukka 
lei Se; t   `kuuvna oĺ l kõva aɫt, siss ku koodiga [ma] `leie, siss 
kumisi  nnõ Se; tuĺ lil‿lehmäk‿kodo, s ss k igil `palmõ sälä pääl, 
joonõʔ, `poiskõsil oĺ l l  d lehmäle Se 2. löömisega külge või alla 
kinnitama, kokku klopsima kraba  oĺ l lavvust kokku l  d Rõu; 
kunguss om esim‿`m  du kõvvõŕ  vaǵ a, mis oĺ l `saina l  d Vas; 
ruih oĺ l `siivugaʔ, lavva oĺ lil‿`l  düʔ Vas; sügüse `l  di hobõsõlõ 
taĺ vravvaʔ ala Se 3. püüli tegema (veski seadmetes raputatakse jahu 
läbi õhukesest riidest pükstetaolise koti) m  j‿jago sai ärl‿`l  düss 
t  d `püüdlit Vas; nii om `püüdli`l  mine kah, ku tu aig tulõ, s ss 
tetäss Vas Pul; meil `miń ti `Vahtsõ iina `püüdlit `l  mä Se 4. tera-
riistaga töötlema pirrupakust vai lõmmust `l  di lahasspoolõʔ Rõu 
H; timä eś s lei `hindäle `lasta sae`kaadri man Vas; löögel‿leheseʔ 
(raiuge lehtsed oksad) ja m  p‿panõ hainarual‿leheste pääle Se 5. 
löögiga heli tekitama k iḱ  järisess, kuk‿`keĺ liga `l  di Se 6. mida-
gi hoogsalt (ja kestvalt) tegema; mängima, taguma lammass lätt   h 
`määgih, voonat‿takah `kepsu lüvveh Vas; vanast olõ õs `aigu t  d 
säänest l tõrna ello lüvväʔ, noh säänest uĺ a ello Vas Pus; [ta] tüḱ iss 
hojotamma, l   `laulu  küllä piteh Vas Pul; latsõl‿lööväp‿pr ngulit 
Vas; `naakõ `määtsikkä `l  mä Se; m  l‿ lei kumani sa sügüselt 
Se; piĺ l ka lei iks `väega `jaɫga piteh (pani jala muusikarütmis 
liikuma), ku polkat mäń giti Se; imäl lööväk‿kundsat‿tuld, nii tege 
t  d Se Kos 7. hooga liikudes paiskuma ku m nikõrd `väĺ kü l  , 
s ss om tarõ puha vallu täüś  Vas Pul 8. kuhugi pistma, torkama 
a inuial `allapoolõ oĺ l ossakõnõ jäet. t   `l  di rüävihulõ ala  
Vas Pus; ` siakõnõ lei paṕ ilõ pää `jaɫgu `vaihhõlõ Se 9. järsku 
uude seisundisse viima, mingisuguseks muutma, midagi tekitama 
`halva `r  hhi [arstid] ań niʔ, siss t   lei jaɫolõ palaviku `sisse 

`lü̬ü̬mä
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Rõu V; ku kasuma `lätvän‿n  h‿`herneʔ, s ss `lätväv‿vereväss ja 
nakkasõm‿`määle `l  mä Rõu; kuum aig, s ss lei jala mädänemä 
Rõu V; liinahn kah tullõv `savvu ku tuulõ pöörähhüsega l   Rõu 
V; a o otsa päält `v  rdü laḿ p mahaʔ, lei rehe palama Rõu R; lu-
mõmääts oĺ l nii kõva, et Eedukõsõ lei hoimatsõss Vas; pääś okõsõʔ 
oĺ liʔ jo väläh, ku lei ilma `väegak‿külmäss Vas; piḱ k (rästik) pań d 
jala arʔ ja lei hälvätüse mano Se V; agu `piḱ ne kärähhüt´ inne, nii 
lei aida paɫama Se Kos 10.  järsku muutuma, kellekski hakkama, 
mingisse uude seisundisse üle minema; järsku ilmuma, tekkima 
Kusta lei umalõ söögile Rõu; kätte lei ki si Rõu; poig teḱ k `säänt-
se tembo et lei `kaupmehess  Vas; t   ka lei joodikõss Vas; `  se 
tuĺ l külmähädä ja `r ndu `sisse lei halu Vas Pus; `Ka ri lei mi-
niälle `väegak‿kuŕ ass Vas; kolmadal pääväl `leie `lämmäle, siss sai 
elläʔ Vas; ku iks `s  ldunu liha om, s ss `vaklu `sisse eil‿l  ʔ Vas 
Pul; lä s paksuss ja siss lei v  tõbitsõss Vas; ku inemine `kiusam-
ma l  , siss üldäss et `maurass Vas Pul; õdagu `leie `pilve Vas; 
hopõń  lei pakko ja timä sattõ ra tist `maahha Se Kos; paĺ loss tä 
elläs‿`saaki is, lei tiisikuistõ, `k  li arʔ Se; puĺ likõnõ jäi `haigõst, 
väriś t ja lei halu `sisse Se L; mul minev`aaś taga siiä sarna `sis-
se, siĺ mä `sisse lei eläjäʔ Se; `võtkõ egäü s `tunglõkõnõ jaani-
tulõlt ja tsusakõ `kapstihe, s ss l   üi sügüse `kapstilõ `vaklu Se 
Kos; lööväk‿karis‿`sisse, `lõikasõ villaʔ arʔ Se Kos 11. muud t   
kardoka`k  ŕ mine lei [mõjus] ka `käś si, no ommak‿käeʔ `haigõʔ 
Vas; ku hüä kõrv `piĺ li l   [kumiseb], s ss kuulõt hüvvä juttu Vas

`lüüpsä jõudus, hästi lööv innevanast taḿ biti `kirvõ `kuudagaʔ `rasva, 
kirvõss oĺ l hüä rassõ otsah, oĺ l hüä `lüüpsä lüvväʔ Vas 

`lü̬ü̬vümä `l  vüdäʔ `l  vüss `l  vü ? Riia langasõt‿tuĺ lil‿`lahkuk‿-
k iḱ  ärʔ, muidu olal‿`l  vü üiʔ Se 

 

`lü̬ü̬vümä 
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ma ~ maʔ  muʔ minno ~ maḱ ki(naʔ) mina, ma ku ma art‿tapõta, s ss 
um tiidäk‿kes um `tapnuʔ Rõu V; siss ähvärdedi minno palotaʔ 
Rõu V; m  ś s haaŕ d tooli, `tahtsõ mullõ `päähhä lüvväʔ Rõu V; esä 
sõi  Võrolõ, võ t muk‿ka ütehn Rõu V; ma oĺ li eś s sääne sama 
ta ik Vas Pul; no mat‿tiiä äs Vas; a no kes minno (voodihaiget) 
Saviujah keŕ gütänüʔ Vas Pul; hüä mehe sai iks maʔ Vas; kas siss 
Loń nil mukka (minuga)`aigo jalotõllaʔ om? Vas; inne minnu olõ 
õs hundameń  i, s ss oĺ lim‿muldhirreʔ Vas; timä oĺ l mul k gõ 
vanõmbal s sarõl kosilanõ Vas Pul; [kiriku]opõtaja lugi nii ilostõ, 
et muḱ kis‿siĺ mist kiś k v   `vällä Vas; muɫɫõ `võeti naań õ Vas; tiiä 
äik‿kas must minnei saa Vas; k iḱ  sugulasõp‿peim‿must luku Vas; 
ma es tahat‿tullak‿`kuigis‿siiäʔ, täl om ilma muldak‿ka (minuta ka) 
`aelõmist `väegap‿paĺ lo Vas; ku maʔ lehmäle `hainu es o siʔ, me-
heimä ka mõtsast `t  ma es lääʔ Vas T; maḱ kina  kaarsõ, maʔ es 
`keträ `villu Vas; latsõk‿kääväʔ nok‿koolih, ommap‿piḱ embä min-
no joʔ Vas; ü s maʔ  nnõ olõ jäänüʔ, k iḱ  omma ärk‿kooluʔ Se; 
timä nii suuŕ  ei olõk‿ku maʔ, om madalap minno Se; nakaś s m  ś s 
mukkal‿larmitsama: t  t‿t   tõtõst Se La

maa maa maad 1. maa, maapind meil `lohkmanõ maa oĺ l Rõu; puu 
ossav‿`vaalduk‿k iḱ  ligi maad Rõu V; lainõʔ visaś s kalaʔ kavvõ-
dahe maa pääle Rõu V; mataĺ  saa innembi maŕ a maast, ku `korgõ 
`taivast tähe Rõu V; naid pratu ja hä i om maast `taivaniʔ Rõu V; 
`üĺ ti, et saksa riḱ k saa maa päält ärʔ `häömä Vas; kütüse `kütmi-
ne tuĺ l, siss m  ʔ Liisoga kääni hako kuppu, ligi maad hago jääss 
palamallaʔ Vas Pul; vanast oĺ l mehel maanip‿piḱ ksäŕ k säläh ja 
kusõsiń nin kamps oĺ l all Vas Pul; [ma] kai, maa om `väega illoś s, 
maa `häitsess ku valõtass  nnõ Vas U; säidse süld maa `lahkõss, 
ku naań õ lätt `paĺ ja `pääga üle tarõ vai üle moro Se 2. muld, vil-
jeldav pinnas ma t   no maa arʔ, panõ kuŕ gik‿ka ittu Rõu V; `kandõ 
maa seest `vällä `võetagi es Rõu; loomaleh  um t  , `minkak‿kuŕ k 
maast üless tulõ Rõu; m ni ku mattuss maa ala, maa satass kui 
pääleʔ, t   ka läppüss ärʔ Rõu V; mia iks sääne suṕ inõ kardok 
oĺ l, `määnüʔ ja `maagak‿k  hn, n  v‿visati `laṕ juga `v  rde Rõu; 
`Osvaĺ t pand kardoka `maahha arʔ siss  kaabahhut idu pääle maa 
Rõu V; näet roo si rahvass siin magahhasõ m  m‿maa seen Rõu 
V; ma naka es inäp [taime] `juuri liigutamma, naa ommas‿suurõ 
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`maagaʔ Rõu V; vesi om k gõ virgep, a maa om k gõ vägeväp Vas; 
lina taht iks sääräst savijat maad Vas U; räüss lei vilä ärʔ, must 
maa jäi `perrä Vas Pul; m  ʔ maaʔ ommak‿ka `sääntses‿samadsõ 
`keŕ ge vai liiva ruusa maaʔ Vas U; ku siug pand `jalga, s ss panõ 
jalg maa `sisse Vas; [me] koobaʔ kaibi, havvaʔ, poisit‿tõi talaʔ ja 
`pań ti iks maad sinnäp‿pääleʔ Se Kos; linaga utat maad ja `her-
nega `väega utõtass maad Se Sa; viiś eń a `päivä variti elopõĺ v, et 
maad ̀ siäku uit‿t  l pääväl Se; viin oĺ l pidonidõga pant maa ̀ sisse 
arʔ Se 3. maavaldus, talumaa, talukrunt mu esä `aigu `naati maid 
`kruń ti ̀ pandma Rõu V; kaŕ atõdi ̀ lehmi kolhoo·si maa pääl Rõu V; 
meil veli oĺ l niipaĺ lo `mäŕ ksä, laś k maa kaardi tetäʔ Rõu V; maa 
`suuruss oĺ l kolmtõi·ś skümme `tiinu, s  `saari ja mõtsaga kokko 
Rõu; vannutõt maa`m   ja m    maa ja võ t piiri `vällä Rõu; esä 
tah  mõlõmbillõ `poelõ maa`õigust `andaʔ Rõu V; kui maad, nii 
nimme Vas; timä võ t uma osajao kah, ni maast ni varandusõst ni 
k gõst võ t uma jao Vas; ku esä `eĺ li, siss oĺ l maa põlla Vas; maaʔ 
`aeti `kruń ti, siss lä si kruń di pääle elämä Se; ostõdu maaʔ kutsuti 
`puustusõ maaʔ Se; vanast läbetä äs `viina juvvaʔ, vanast ostõti 
maid Se; tädi lä s `Permihe maa üle Se Kos 4. ruumiline vahemaa 
veidükene maad edesi, tulõ ka s t  d Rõu V; `rohkõp `versta maad 
iks oĺ l sinnäk‿`kuivusõ mano Vas; sinnä oĺ l nip‿paĺ lo maad nigu 
tollõmatsõ majaniʔ Vas; Kullamäe `haudu mano om jo `ilmlik maa 
Vas; pääväkene olõ õs v  l nõsnuʔ kuk‿kari oĺ l jop‿paɫa maad ko-
tost `kaugõlõ aet Se Kos 5. maa; maakoht (vastand linn) `paĺ lidõ 
käś siga saadõti inemiseʔ `v  ralõ maalõ Rõu V; kes maal oĺ l sää-
ne hoi vai siidividäjä, t  d maa `poiś si kutsuti loro ja hojo Vas; 
liinah liinah  ĺ , maal maah  ĺ  Se Kos; maa elo `väega meelüss 
Se Kos; t  l maal `raotass `tammõ, siiä `maalõ lastuʔ `kargasõʔ? 
- väĺ k Se Kos 

maagõ/langanõ maagelõngast tehtud n narä i `kangalõ `saiõ maagõ-
langadsõ joonõ`v  rde joba pöörä pääl viteh Vas 

maah ~ maahn ~ maan 1. maas, maapinnal juuni kuul oĺ l nii süḱ äv 
lumi maahn et jalg süḱ äv Rõu; nii suuŕ  vesi oĺ l maahn, et põrmand 
`oidu Rõu V; minno h nguga puhasnuʔ  nnõ, s ss olnum‿mar‿ra tilt 
maah Vas; tuulõ puhahhuss tuĺ l, ni oĺ li [ma] maah Vas; ku meele-
kottalõ [sa] saat `määntse väĺ gi, nii olt maah kah Vas| Vrd maal 2. 
pikali midä teten siin väsüt, ku persilde olt (oled) maan k gõ Rõu; 
võõrassimä kaʔ oĺ l katõsakümmend ütesä `aaś taga vana, hälbät 
maah (voodis) Se| Vrd maal

maagõ/langanõ
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maa/hain looduslik aruhein madalap ku maahain, piḱ eb ku muuʔ puuʔ? 
- t   Vas Pul; t   oĺ l k gõ paŕ õmp hainamaa meil, maa hain Vas Pul 

`maahha ~ maha 1. maapinnale, maha `Osvaĺ t pand kardoka `maah-
ha arʔ siss kaabahhut idu pääle maa Rõu V; taa sattõ ku labalt 
`maahha uḿ mi kooli`aś jugaʔ, jäi timä koolist `maahha Rõu V; ku 
ma lastu maha jätä, siss hain kasuss üle, `näeki eiʔ Rõu V; tima-
havva puuʔ `väega `vaalusõʔ ja murrusõ `maahha Vas; [ma] otsõ 
`maahha, et vaest ma raha mahap‿`puiś tsi Vas; huś s sattõ haina 
ku a päält maha nigu madsahti Se; ku käänätüse pääl keerähhü  
inne t   [vankri] perä, nii kõrraga [ma] sattõ ra tist maha Se; küll 
oĺ l jälle kaiaʔ jaɫgratast, kuiss `taaga sata aiʔ `maahha Se; inne 
 surap‿pań ni loomka pääle `v  ri pite k iḱ  ka si muna `maahha 
Se; ku ruast `laotat `maahha hainaʔ, siss hainaʔ ommav‿vaaluh Se 
P| Vrd `maalõ 2. maamulda  t   vili, mis maha arʔ oĺ l tett, t  st 
saa as midägiʔ Rõu V; esä `põldu  ks  ń niś t, kübärä tõś t pääst 
üless, s ss hii  `pioga seemend `maahha Rõu V; siss [kartuli] 
koorõʔ [ma] istudi `maahha Se| Vrd `maalõ 3. pikali kas san‿näet, 
kut‿`tahtsõ jalalt maha sataʔ Vas; vanas na `ütless ka, et `maitsõh 
satat `maahha, nika maidsat, ku `maahha satat Vas Pul; ma jäi 
`maahha ni `sündü tütäŕ  Vas; inne ku ta `maahha jääss, tulõ täl 
`lõikusõlõ minnäʔ Vas; munõvoori [ma] nõrgahtu `maahha arʔ, nii 
tuĺ l uni Se Kos 4. tahapoole, mitte jõudes (endisele asukohale) nika 
sa habahhõllõt, ku puś sist `maahha jäät Vas; ma ki i s ss umalõ 
meelele, et joodikõllõ oĺ l parass, et tä puś sist `maahha jäi Vas Pul; 
[ma] `tahtu uip‿puś sist `maahha jäiäʔ Vas; kiä oĺ l unitsõp `per-
nanõ, t   jäi iks kaŕ agak‿ka `maahha (lehm ei jõudnud külakarja) 
Se 5. (täiesti) ära a võtas‿sa hinele m  ś s, raha [ta]  j   `maahha 
Rõu; m   olõ esik‿ka palanuʔ ka s kõrd maanim‿`maahha Rõu; seo 
külä ̀ paĺ li ̀ puhtumass k iḱ  ̀ maahha Vas Pul; ma murra as ̀ maah-
ha kardoka `iärmekeisi Se 6. (osutab millestki loobumist) järele, 
maha vana regi oĺ l, t   jäi `maahha (hüljati) Rõu; imä om vana, 
imä om hallõ `maahha jättäʔ Vas; `jätke tarõ ragomine `maahha 
Se; `aeti Sibirähe, jäi k iḱ  elo `maahha Se| Vrd `maalõ 7. surnuks  
kas ma `hiitünü üs t  d, ku mu `jalgu vahelõ pini `maahha lastass 
Vas Pul; [ma] lä si  sika `k  ldmä, taheti püssäga minnu `maahha 
`laskaʔ Vas; `kassõ kopsati `maahha ja lõiguti niisama tüḱ ä Vas

maahn vt maah 
maa/ilm (mõlemad osised võivad käänduda) maailm velep‿paristi [ho-

bused] `maahha, nimäk‿kävek‿k iḱ  maailma läbi Rõu; timä j  t 

maa/ilm 
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viina ̀ maalõ-ilmalõ ärʔ Vas; seo maailm om  ks laǵ a Vas; taa maa-
ilm om iks `mäŕksä küländ Vas Pul; maailm oĺ l müllüh [sõja ajal] 
Se V; milless seo maailm nok‿ka naid `la si jätt ja `lahku mindäss 
Se Kos; sõta taha aiʔ, olgur‿rahu maa˛ilmalõ Se Kos -i·lma ilma-
tu  n  s‿s ahavvaʔ oĺ lin‿nigu maai·lma `keldres‿suurõʔ Vas -kivi 
raudkivi maakivest `koimi aho `sisse, savi ala ja maakivi pääle Se 
-kivikene  dem < maakivi tsõdsõ koŕ aś s ümärikke maa kivikeisi 
Rõu V

maal maapinnal, maas; pikali kuŕ ateḱ ij oĺ l piḱ älde maal ku terä ko t 
Rõu; ku jalg kohe putahhuss, nii [ma] olõ maal Vas| Vrd maah 

maalt maapinnalt, maast timä võ t maalt külmä kivi ja `t  ga vao  Vas 
Pus

`maalõ 1. maha, maapinnale lätt süä nõrgast, siss [sa] heidäp‿piḱ kä 
`maalõ Se; taa hä ti jää äiʔ, ku `maalõ sata aiʔ Se;`vahtrõl ja 
haaval lä s leh  üteliisi `maalõ Se| Vrd `maahha 2. (maa)mulda 
ku `k  ĺ ja hummogu om vaia `maalõ viiäʔ, s ss õdagu pidä paṕ p 
`k  ĺ jalõ seenesnä Se| Vrd ̀ maahha 3. (osutab millestki loobumist) 
järele, maha ruttu `jäeti kań õbikasvatamine `maalõ Se; `augusti 
kuuh [me] `naksi jo kolʔ `v  ri `s  mä pääväh, aoviideʔ jäi `maalõ 
Se Kos; arh‿harisi suidsutamisegaʔ, `maalõ jättä jovva aik‿`kuigiʔ 
Se Kos; mul tütäŕ  `k  li, ka s `poiga ja ka s tütärd jäi `maalõ Se; 
periss rinnali  si om jäänüm‿`maalõ, ku imä ark‿koolõss Se| Vrd 
`maahha 4. ära t   möi k iḱ  uma aś aʔ `maalõ Se; veli pań d pudõ-
li lavva pääle, ai  ks jutu `maalõ (rääkis jutu ära) Se; hiidäh‿häü 
`maalõ (ära häbene) Se; aŕ st võtt nahakõsõ `maalõ ja `umblõss 
kelse kiń niʔ Se; no aiass [tapetud]  sial `v  gaʔ haŕ asõ `maalõ Se 
Kos| Vrd `maahha 5. lahti ma päś ti tätäl jalakõsõ `maalõ, pań ni 
käń gidsekesek‿kuioma Se 

maama maama maamat kõnetlussõna: ema mak‿`küüsse: maama, mi-
däss tätä tege kiŕ bidsägaʔ Se Kos; ma lä si kodo, k nõli imäle et 
maama, meil tätä nii teḱ k Se Kos; maama iks hoit hü vi ̀ lehmi, lat-
sutass Laigassit Se; maama s   soe võrra, rõivast kakk kahru võr-
ra Se; maamal ommar‿riitm  r‿riibuduʔ Se; minno iks kosõ vana 
 sura, lä si esä `antulõ, maama viina `j  dulõ Se| Vrd mamma 

maa/mi̬i̬ś s talupoeg kuuś  vuŕlet massa ai ütte maam  st Vas Pus; maam  ś s 
s   `muɫda, kunigass `kuɫda Vas Pul -muld muld, maapõu Laa sil 
um jo `hulka `aigo maamullah `maatuʔ Rõu; olõs‿sa rikaś s vai 
`vae nõ, ü s maamuld võtt `vasta k iḱ  Vas; veidün‿nii kõvvu `m  hhi 
olõ ma maa`mulda `saatnuʔ Vas Pul; kolm `veĺ jä `puhkasõk‿k iḱ  

maal
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maamullah Vas U; no ajava muk‿küln‿nii `rammu, saa vaglulõ 
maamullah süvväʔ Vas Pul -`m  t́ja 1. maamõõtja vannutõt 
maa`m   ja m    maa ja võ t piiri `vällä Rõu 2. vaksiklase röö-
vik maa`m   jaʔ sööväʔ `uibu `lehti Vas Pus; maa`m   ja ummaʔ 
hahaʔ, pruumikasshahaʔ ja rohikasshahaʔ Vas Pus

maan vt maah
maaniʔ täiesti m   olõ esik‿ka palanuʔ ka s kõrd maanim‿`maahha Rõu
maa/poiśs maapoiss kes maal oĺ l sääne hoi vai siidividäjä, t  d 

maa`poiś si kutsuti loro ja hojo Vas -põrmad  muldpõrand tarõl 
oĺ l iks maa põrmad Vas Pul; suurõbakõsõ latsõ oĺ li maa põrmadu 
pääl Se -põrmadukõnõ dem < maapõrmad kual oĺ l ka maa põr-
madukõnõ Vas Pul 

`Maaŕa `Maaŕa `Maaŕat neitsi Maarja ikoon `maaŕ apäiv om suuŕ  
pühä, tuvvass `Maaŕ a siiä `mäele, s ss viiäss jäl tõõsõl pääväl 
`alla Se

`maaŕ a/paast maarjapaast  no tulõ jal kuu ao peräst tulõ `maaŕ a paast, 
t   om k gõ ka s nädälit Se Kos; sügüse oĺ l `maaŕapaast Se Kos 
-päiv maarjapäev: 25. märts `maaŕapäiv om suuŕ pühä Se 

maasik maasika maasikat ~ maaś k `maaś ka `maaś kat maasikas hul-
ga `maaś kit oĺ l istutõt Rõu V; `raotidõ pääl ommam‿`maaś kaʔ, 
`maaś kit om Maksa mõtsah `väega paĺ lo Vas Pul;  siatigo s   
`kapstaleheʔ ja maasikidõ `sisse lätt Vas Pus; mut‿tädi`tütres‿`saiõ 
ruttu mihele, n  h‿`haarti k iḱ  ku `maaś ka arʔ Vas; neol‿latsõ`rõi-
põk‿kas‿sukugik‿kuulõ õiʔ, `õkva iɫodu, k iḱ  kääväk‿külä `aidu pite 
maasikit kakkuh Se Kos 

`maasla `maasla `maaslat (toidu)õli paastu piiraḱ  oĺ l `maaslagaʔ ja 
sibuldõgaʔ Se; k iḱ  tarõ h ngaś s t  d lina`s  mne `maasla `h ngu 
Se Kos

maaśsõlits maaś sõlitsa  maaś sõli sa  ~ maasõlits maasõlitsa maasõli sa 
vastlanädal õigeusklikel maaś sõlits om ilma `algnõst saaniʔ Se; 
`p  trepävä timä räü  (jäi voodisse) ärʔ, inne maasõlit̀sa `k  li arʔ 
Se; naaś õʔ maaś sõli sa peiʔ kolm `päivä Se Kos| Vrd maaś õnits, 
maś telitsa 

maa/suga: t   liba, maa suga, mõtskits, meresikk?  - regi, äg ĺ , kägu, 
vähk  Vas

maaś õnits maaś õnitsa maaś õni sa vastlanädal õigeusklikul mu imä 
üteĺ  k gõ et ma olõ maaś õnitsanädäli `sündünüʔ, inne maasõni sa, 
inne suurt `paastu Se; maaś õni sa k   kutsuti paabapraaś nik Se| 
Vrd maaś sõlits, maś telitsa 

maaś õnits
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maa/tano linasest riidest pehme kroogitud sopiga tanu imä tah  maa-
tanno `päähhä `pandaʔ, a `Kaaŕ lilõ `m  ldü ś aksatano `rohkõp Vas 
-vag ĺ vihmauss lasõ no süvväk‿`kärbläisil kah, vaest midä jääss 
v  l maavaglulõgiʔ (jutt vanakest hammustavatest kärbestest) Vas 
-`väŕ ki maakeeli k iḱ  [ta] mäŕ k arʔ, mia maa`väŕ ki `ütlet Se

madalah  madalal sisaś k laul madalah `puhmõ seeh Vas Pus
madalahe madalalt; alandlikult t   pääl maś sina `j  skvaʔ ja ma 

m nõvoori madalahe `höste kumardi kah, m ni võ t [auto] pääle 
Se Kos 

madalakõnõ dem < mataĺ  innevanast oĺ lis‿`sääntset‿tsõõriguʔ, `puid-
sõʔ madalakõsõ lavvust tettüʔ Vas 

madalast madalalt päiv madalast paist, paist `õkva `pääle Vas 
madalik madaligu madalikku madalavõitu madalik võso Vas L 
madaluisi 1. ligi maad rebäne tuĺ l rehe alt `vällä, kana suuh, ü s kana 

siib madaluisi Vas Pus 2. alandlikult tulgõʔ iks `maia madaluisi, 
tulgõt‿`tassa m  t‿talolõ (rhvl) Se 

madsahham(m)a madsahtaʔ madsahhass madsahti matsti kukkuma, 
matsatama huś s sattõ haina ku a päält maha nigu madsahti Se 

madu mao ~ madu  matu uss k gõ vanast k nõldi t  d, et `ü ski laut 
ei olõ ilma, koh madu ei olõʔ Vas; a no maduʔ oĺ liv‿vanast inemisil 
`lastu `sääntsess noh `nõidusõ [loomadeks] Se Pod; kuniga tütäŕ  
lä s maduga `kavvõ üle järve Se Kr

magahhama `maadaʔ ~ `maataʔ magahhass  magasi ~ magama 
`maadaʔ makass ~ maka magasi 1. magama mõts siam‿magahhasõ 
kusi`kuklastõ pesähn Rõu V; lehmäʔ magahhasõʔ, eläjä ummak‿ka 
hummogu väsünüʔ Rõu V; oĺ l sääne kibetka tett r   pääle, inemise 
magasis‿sääl sisehn Rõu; [koolilaps] ko it‿tõi `sisse ja põrmadu 
pääle magama Vas; olõ õs noil ka rahusüänd ̀ maadaʔ Vas; kalak‿ka 
magahhasõʔ `  se Vas; mis sa haigutõllõt, min‿arm‿magahhamma 
Vas Pul; mat‿tahaki õi kõlgussõh magahhamist Vas; olõss timä 
maganuʔ, s ss os selehhünüt‿täl t   pää Vas; m nõh küle`kambrõh 
`maati Vas; esim‿makat, a rõivass maka õiʔ, rõivass kakkuss 
`maatõh kah Vas; velekene maka ku häŕ g säń güh Vas; seo rõivass 
om mul apaŕ  magadõh pääle võttaʔ Vas; `minke no `maakõt‿t  k‿ka, 
puhakõʔ Vas; `Kaaŕliga sai `maatuss `üń driguga ni `üń driguldaʔ 
Vas Pul;`Kaaŕli t  d es kannahtak‿ku ma ̀ üń driguldam‿ magasi Vas; 
meil oĺ l ̀ vahtsõnõ ait, sääl veleʔ magasiʔ Vas U; ku ma Liisokõsõga 
magasi, s ss toheki is veere pääl `maadaʔ Vas Pul; ma muud `t  ki 
eik‿ku maka Vas; paĺ lo makadõʔ, siss näet uń ni kah Vas Pul; no 

maa/tano
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`maatass ja suurõt‿tulõp‿palasõʔ Se; la s nakass `  se `joń ma, es 
saa `  se `maadaʔ Se; tuɫõ õil‿leib leś atõh, tuɫõ õim‿ma t `maatõh 
Se Kos; salasit‿te ti, ś aal oĺ lis‿suurõr‿`rõivak‿koh `maadaʔ Se; 
velenaań õ ań d uma säń gü mullõ `maadagiʔ, jä t mullõ peräot-
sah Se; kut‿`taĺ sipühi `keś kmätse pühi [sa] makadõ, s ss makat 
`aaś taga  nnõ k   arʔ Se Kos; varahhappa hiideti õdagult maga-
ma, hummogult `varra `tuĺ ti üless Se Kos 2. surnuna lamama näet 
roo si rahvass siin magahhasõʔ m  m‿maa seen Rõu V; Laa sil 
um jo `hulka `aigo maamullah `maatuʔ Rõu 3. lamandama rüḱ ä 
tüḱ ke lumi ärm‿magama Rõu; t   lumi oĺ l ka s `päivä maahn, 
lumi magasi haina arʔ Rõu; juuni kuul oĺ l nii süḱ äv lumi, et k iḱ  
n  r‿rüäj‿ja k iḱ  magasi `maahha Vas Pus 

 magahhuss magahhusõ magahhust magamine mul no midä magah-
husõst, ku mak‿k iḱ  aig magahhusõ pääl olõgiʔ Vas; Liisa tuĺ l 
m  p‿poolõ `  se, magahhusõ `aigu Vas; ma ei usuk‿ka `hainu seeh 
magahhust Vas 

maǵ ahhuss maǵ ahhusõ maǵ ahhust maius, maiustamine ma ai 
maǵ ahhust, `väega hüäk‿`kapstaʔ Vas Pul

maǵ ahhuss/sü̬ü̬ḱ  magustoit no näet tetäsek‿k iḱ  maǵ ahhuss-söögiʔ 
Se J

maǵ ahhõllõma maǵ ahhõllaʔ maǵ ahhõllõss maǵ ahhõlli maiustama ku 
[sa] niisaa maǵ ahhõllat‿tahadõʔ, siss `j  dõ `mahla Vas Pus

magama vt magahham(m)a 
magasi magasi magasit magasiait ku `villä tuulutõdi, siss 

tuulõpäälitset‿teräʔ `võeti `s  mness, mis `keś kel, n  l‿lä si maga-
sihe Rõu 

magasi/ait magasiait kui tallo, nii oĺ l magasi`aita `viĺ jä viiäʔ Vas; ma-
gasiait oĺ l `viĺ jä nii täüś  olnuʔ, et vili ar haĺ litõdi kätte Vas Pul; 
niäm‿mugu joositõllip‿paĺ astõ `jalguga `ümbre magasiaida Vas; 
nooĺ õ, kiä magasi`aita [vilja sügisel tagasi] veenüʔ oĺ l, nooĺ õ ke-
väjä `ań ti `viĺ jä Vas; magasiaidah oĺ l pido Vas Pul; sandõlõ jalʔ 
`ań ti magasiaidast [vilja] Vas 

mago mao mako 1. seedeelund: magu külmänü `lamba mago oĺ l päält 
ille ja `vaɫgõ Rõu; neli mako um lehmäl: vasigõ piimämago, suuŕ  
mago, lipõmago ja kõrdmago Rõu V; suuŕ  mago om, t  d kutsutass 
vatsk Rõu V; mehel mao kesigi um `ka skiʔ Vas Pul; sisemäne p  ĺ  
maol om sääne paks ja `kõrksa Vas; paŕ õmb iks suutäüś  soolast ku 
maotäüś  magõhhõt Vas Pus; mul oĺ l ü skõrd `maoga `väega hädä 
Vas Pus; ku eläjät tapat, om mao ̀ kelme man ka suuŕ  viĺ l Vas; s  ḱ  

mago
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minnevgi k   inne makko, maost nakass s  ḱ  soolikihe minemä 
Vas; ma olõ paĺ lo naid makõ puhastanuʔ, naid eläjä makõ Vas Pul; 
midä inäp [ma]  sika söödi, t  d vähämbäss mago lä s Vas Pul 2. 
millegi jämedam, kummis osa ku sai kuhi kõvvõŕ , üte poolõ päält 
oĺ l t  d mako, tõõsõ poolõ päält es olõʔ Vas; rüǵ ä jo haud mako 
(loob pead) Vas 

magu mau maku maik, maitse kut‿terve olt (oled), siss um söögil magu 
Rõu; topõld võisilm eit‿tsuŕ giv‿v  l pudru maku Rõu H; ku [hapen-
damisel] `kapsta l  ḿ  vatu  joʔ, oĺ l jo `hapnamagu man Rõu; ku 
kuŕ gi paĺ lo arʔ ̀ hapnasõ, siss inäp t  d hüvvä maku ei olõʔ Rõu V; 
kala l  ḿ  oĺ l magusa ̀ maugaʔ Rõu; t   rasvagaʔ, mis sulatamadaʔ, 
saa söögi magu paŕ õmb Rõu; sai lätt umast meḱ ist ärʔ, olõ õit‿t  d 
maku ein‿ń ako kah Rõu V; ku t   jahepud ŕ  oĺ l külmäss lännüʔ, 
s ss oĺ l `väega hüä magu Rõu; inne võtt [söök] iks t   halva mau, 
siss nakass `hapnõma Vas; kadaja `andva lihalõ hää mau Vas; ma 
lõigi kaali `lipsõ söögi `sisse, sai magusap magu Vas; linaluuʔ lei 
jo lihalõ pääle, lõigati tüḱ k `maahha, es olõm‿midägi `halva maku 
täl Vas Pul;`väikene verrev ku  ä vai närvehhünük‿ka um, iks um 
umah mauh Vas Pus

magusahe isukalt nimäs‿söövän‿nii magusahe, a mat‿tohe eip‿pääle-
gik‿kaiaʔ Vas Pul 

magõhhõlt magedalt arv‿vaglutõdass t   liha, mia om magõhhõlt 
ars‿suid sutõt, olõ õis‿`s  ldunuʔ Vas 

magõhhõp vt makõ
maha1 vt `maahha
maha2, mahass vt `mahtma 
mahatama mahataʔ mahatass maha  vehkima s ss [ma] lä si ja ma-

hadi k   rä igaʔ, nii paĺ lo oĺ l `mooś kõ Se Kos
mahatõllõma mahatõllaʔ mahatõllõss mahatõlli pidevalt vehkima 

umalõ aś alõ [ma] lä si, `s sski pidi lehess käeh olõma ja`t  ga 
mahatõllõma [sääski] Se Kos 

mahl mahla `mahla mahl ku [sa] niisaa maǵ ahhõllat‿tahadõʔ, siss 
`j  dõ `mahla Vas Pus; kõiv tikati ärʔ, säält j  ś k `mahla magusat 
Vas T

mahlanõ mahladsõ mahlast mahlane vesi `pi süss hainast `vällä, nii 
um mahlanõ Rõu V

`mahtma `mahtaʔ mahass `mahtsõ mahtuma meil oĺ l niipaĺ lo `viĺ jä, 
et maha as `saĺ vi Rõu; t   loh ikõsõ `sisse `mahtsõ inne ü s pu-
dõlikõnõ r  ht Rõu V; `olkõk‿ kõtt kui täüś , a `kiisla˛asõ iks om 

magu
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alalõ, `kiisla mahass k gõ Vas Pul; sääl ommas‿`sääntsem‿mõtsaʔ, 
et eim‿mahas‿`sisse Vas; maha aiʔ, lõõrimulk om jot‿täüś  Vas; `mõŕ -
sakaś t es mahas‿`sisse, inne ku ̀ viina ̀ ań ti Vas; niipaĺ lo oĺ lip‿`põrsa 
rammuh seeh, et maha as iḿ mise ihost `vällä tulõma Vas; viiś  last 
imäle mahass arʔ `üś kä, a viiele latsõlõ immä maha aiʔ `üś kä Se

mai mai maid mai(kuu) t   oĺ l iks seo valitsusõ `aigu nii mai 
keś kkottal Rõu 

maik maigu `maiku maitse lihal es olõk‿kõrvõnut `maiku joht Rõu; ka-
daja maik om `väega hüä [lihasuitsutamisel] Se Kov

`maitsma `maitsaʔ maits mai s maidsa maitsema kunass kuĺ p isonõss 
vai kunass taaripulk janonõss, söögi`maitsjal ja taaritegijäl um 
kõtt k gõ täüś  Rõu V; kü si timä `k  kõ ja täl oĺ l nii ka o mullõ 
`maitsa `andaʔ Rõu; vanas na `ütless ka, et `maitsõh satat `maah-
ha, nika maidsat, ku `maahha satat Vas Pul; map‿`pulmõ `aigo 
joht maidsa as viina pissugiʔ Vas; sullõ [ma]  anna suurõ matsu, 
esim‿maa sa massaraasa Vas Pus;  olõss tä keelega ̀ maitsnut‿t  d 
seebiki vi, palotanu inne keele arʔ, at‿timäkene serbäś s Vas Pul; 
ruvva`luidsatävve võ t sinepit, t   oĺ l perämäne sinebi`maitsmine 
Vas; tuvi liha om mul `maitsmallaʔ Vas Pul; `luidsaga [ma] mai si 
t  d kohetuist, et kuiss om, määness om Se; ku latsõs‿saik‿kań õbi 
kohho `maitsaʔ, t  d jovva as mant `kaitsaʔ Se; proś sonat maidsõ-
tass k kõ inne, ku olt (oled) söömäldäʔ Se Kos; mat‿tei uudsõt, kae 
no võtam‿maidsaʔ `uutsõ `leibä Se 

maja maja maia 1. ehitis, maja umast majast eip‿`pühküm‿midägi ̀ vällä 
(mis omas majas teed, jääb võõrastele saladuseks) Rõu V; ma olõ 
umahn majahn ka paĺ lo kannahtanuʔ Rõu V; ku tä taad maia `naa-
nu es (ei oleks hakanud) tegemä, siss olnut‿täl raha külät Vas Pul; 
not‿tulõ `keldrehe ega `aaś taga vesi, ekka `maia lätt vesi Vas Pul; 
ku ma la s oĺ li, olõ õs naid maiu sukugiʔ  Vas; mu m  ś s vei ̀ taahha 
`maia edimätse paĺ gi Vas; selle piät maiu tegemä, et inemiisi om 
paĺ lo Vas; `aaś taga peräst oĺ l maja `vaĺ miss Vas Pul; kui maia 
oĺ l, nii oĺ l paia Vas; kodapoolinõ oĺ l mia sul majah `eĺ li Vas; t   
sai üte tõõsõ maja ka koirastiguga `hindäle Vas; ü s majaründ om 
sääl alalõ Vas Pul; ku t   tulioss om [ehitusmaterjali] sehen ja t   
maja `saina panõʔ, s ss t   maja lätt palama Vas Pus; siss `oĺ lgi 
jo pühä majah, ku klaasiga laḿ bit‿tuĺ liʔ Se; a läḱ ek‿`kaegõʔ, seo 
iks määne kuniga maja om Se Kos; tulgõʔ iks `maia madaluisi, 
tulgõt‿`tassa m  t‿talolõ (rhvl) Se; uma kodo iks kullakõnõ, uma 
maja maŕ akõnõ  Se Kos 2. majapidamine imäʔ iks tougatasõs‿s ss 

maja
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kõrvalõ, ku miń ni `maia tulõ Vas; suurõmaja `pernanõ käve `sań ti 
(kerjamas) Vas; sääl Petseri p  l om hüä paik `väegaʔ ja ü sindä 
poiś s ja rikaś s maja Se Pod 

majakõnõ dem < maja t   `küündlepävä pöheń d veli majakõsõ, jaani-
päävä `k  li Vas Pul; t   majakõnõ om mäḱ i `vaihhõl Vas Pul; t   
majakõnõ om `väega illoś  vagi`vahtsõnõ majakõnõ Vas Pul; t   
majakõnõ  `laotõdi säält arʔ Vas Pul; ku iks uma majakõnõ käeh 
oĺ l, siss `eĺ li iks ` üästeʔ Vas Pul; Serga küläh oĺ l  sasson, sääne 
`väikene majakõnõ ja riś t sääl üleväh Se 

majass maḱ ka majast maias ma `väega olõ süĺ di pääle majass Vas; 
vähä ommal‿liha pääle maḱ kaʔ Vas Pul; Ruudikõnõ oĺ l ka `väega 
viinamajass Vas Pul

maḱ kiʔ, maḱ kinaʔ vt ma ~ maʔ
makkõnõ dem < ma ~ maʔ makkõnõ pań ni iku minemä, `peĺ ksi et poiś s 

võtt mu üteh Vas Pul; s ss makkõnõ joosi niguk‿ k  ĺ  hämm Vas Pul 
makuss magusa magusat 1. magus mak‿kü si magusa saia `pulmõ 

viiäʔ Rõu V; mis magusap mett inäp om, a unõga unõhtat sa m  ʔ ja 
k gõ arʔ Vas; mul om magusit `s  ke, mul oĺ l mõrõmbat Vas Pul; 
uni magusap mett, a ahi `armap immä Se Kos 2. maitsev ku kusõ 
vai ahnigu kalla ka seehn oĺ l, s ss t   l  ḿ  oĺ l nii makuss, `väega 
magusa `maugaʔ Rõu;`kruusliga piirak oĺ l makuss, t   oĺ l väḱ ev 
Rõu; ma lõigi kaali`lipsõ söögi `sisse, sai magusap magu Vas; lee-
vä veeren‿ń oo `koldõʔ oĺ liv‿`väega magusaʔ Se; kusõkaɫa om k gõ 
magusap Se; vähe liha om k gõ magusap Se; `herne jahvast sai 
`väega hüä pliiń  ja `väega saip‿pliinim‿magusaʔ, ilosa vahadsõʔ 
Se 3. mõnus; rahulolev `väega hüäs‿seenes‿saiʔ, k iḱ  seiv‿`väega 
magusa `ń aogaʔ Vas Pul;  tuĺ l makuss unõkõnõ, [ma] lä si vi̬i̬l 
aounõlõ Se 

makõ makõ magõhhõt 1. mitte soolane, mage `väegah‿hüä rohi um, 
ku tõrv ja mesi ja makõ ras v ja makõ või ja kuusõ kasuʔ ja rüä 
orass kokku keedetäss Rõu; taa liha oĺ l meil po iga ahoh, taa oĺ l 
soolanõ, [ma] pań ni sinnäs‿s ss vett, s ss `mõsku arʔ, sai magõh-
hõp Vas Pus; paŕ õmb iks suutäüś  soolast ku maotäüś  magõhhõt 
Vas Pus; mesi om `paĺ lalt makõ Se 2. maitsev, magus ku makõhapu 
(magushapu) om, s ss ei olõ leib v  l hapu Vas U; kadajamaŕ ost 
sai ka `väiga hüä taaŕ , t   oĺ l makõ ja hüä Se Kos; röest sai iks 
magõhhõp taaŕ  ku keś vist Se 3. mahe, meeldiv susi k   ileś t k  lt 
ohembast nigu täl saass magõhhõp helü Se; makõ helü, illoś s helü 
Se Pod 4. lahke; ülimalt meeldiv tiä om võõrastõllõ nii makõ ja 

majakõnõ 
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`vastatulõlik Vas Pul; esi võ t ette m nõ makõ  jutu, muidugu ai 
t  d Vas Pul; tulõ nigu k gõ paŕõmb küläline, hilestäss sinno ja 
aja magõhhõt juttu Vas

malga/mi̬i̬śs nüpeldaja  malgameheʔ, löömämeheʔ oĺ lik‿kutsudu 
`Mih lit `nuhklõmma Vas 

malk malga `malka malk, malakas ma habahhõlli `malka, et pinile 
virotaʔ Vas 

mallõdukõnõ mallõdukõsõ mallõdukõist jõuetu, viletsake t   oĺ l nii 
mallõdukõnõ, et nakaś s tõõsõst `õkva hallõ Rõu 

mamma mamma mammat kõnetlussõna: ema mamma om ka vigurinõ 
külät Rõu; mamma inne v  l lio  uaʔ, s ss ligonõss t   verrev l  ḿ  
`vällä Vas Pul; mehiläne tsusaś s, mamma võ t nõgla n na seest 
`vällä Vas; mamma, tulõ nosama `vällä! Vas U; meil oĺ l mamma, 
selle et vannaimmä kutsuti imä Vas Pus| Vrd maama 

mammakõnõ dem < mamma mammakõnõ, võtam‿minnu ka üteh Vas 
Pul

man 1. lähikonnas, vahetus läheduses (ka sees) Plaksi külä man oĺ l 
koolimaja Rõu; `päivä [ma]`limpsi iks, käve lauda man ja taĺ lidi 
Rõu V; [ma] võta t   ń appu ja istu lehmä man Rõu V; vaest tulõva 
vihmaʔ, saa kodo man ätäĺ  kasuma Rõu V; `lambal oĺ lil‿ludõmõ 
massa man Rõu; hopõń  om meil tah `väŕ jü man Vas Pul; Liiso oĺ l 
kivi`möldre man last `hoitmah Vas Pul; säidse hoonõht `paĺ li rehe 
man Vas Pul; latsõp‿pidi `pirdu `kaema, õdagide pilagi man olõma 
Vas Pus;  sassona man ̀ peeti siss t  d ̀ paɫɫust Se Kos; mul nakaś s 
siin põiõ otsa man lobisõmma, ku ma `astõ nii ` solksõ  nnõ Se; 
`veelkal oĺ l ka koɫo nigu kivi man Se 2. kellegi või millegi juu-
res, ametis, tegevuses ku põllu man `oĺ ti, `põldu kokko `pań ti, s ss 
`väega ̀ lauĺ ti Rõu V; velele kiro  ̀ jaokõsõ arʔ, esit‿`t  ń em‿mu man 
Vas; kes es püsü ütegi t   man `õigõhe, üteldi et haariskõllõss siist 
ja säält, midägi saa ai `kõrdapiteh tettüss Vas Pus; ku `ḱ auti haina 
man, siss ku `löüti hainalosõ keś e, siss `laś ti t  d `savvu latsõlõ Se 
3. lisaks, kõrval sagõhhõl pudrol oĺ l k gõ hämmätüss man Vas Pul 
4. osutab seisundile iks pää man om süüd ja soŕdi man kah Vas; O i 
imä ei ollõv inäp meele (mõistuse) man Vas; ku timä `päivä peläś s 
midägiʔ, nii et kihhä piteh lä s, nii oĺ l `  se koolõskõllõmise hädä 
man (kallal) Vas; oĺ l vika minijide man, oĺ l vika iḿ mi man Se Kos; 
ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺ gi jättü üiʔ 
Se 5. muud `  roo sikul om ka sääne hank man (küljes) Rõu; ega 
aś a man pidi olõma uma ḿ ark Se

man 
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ḿ ang ḿ angu `ḿ angu : sisemäne ḿ ang (sisikond)  sial `võeti `vällä 
Vas Ts

manitsamma manidaʔ manitsass mani s ütlema, lausuma, teatama 
t  d nimme tulõ ̀ kuigi mul manidaʔ Rõu; sa manidsa  nnõ, s ss olõ 
mas‿siih Vas; m  s‿saa läbi nii kah, ku mi ̀ kuŕ ja s nna eim‿manidsaʔ 
Vas; timä võinu manida et täl rutt om Vas; taad vanna`haɫva sa 
maniku uiʔ m  p‿p  l Vas Pul;  no taha aiʔ inemise jumalas nna 
manidagiʔ Vas; k gõ mani s ̀ Kr stusõ nimme, hilläkeiste üteĺ  Vas; 
ma niisama ̀ paɫssi jumalat su   st, no naka ma nimme manitsamma 
Se; t  mihet‿tuĺ lik‿kaʔ hüäl meelel, maninu  nnõ Se Kos  

mano 1. lähikonda, vahetusse lähedusse (ka sisse) pääś okõsõt‿tuĺ li 
mano [kanade toidule] ja  saunõʔ Rõu V; s ss sama piät lehmä 
puĺ li mano `v  mä, ku müüǵ  Rõu V; poiś s lä s vanalõinemisele 
mano ja paɫɫõĺ  leevä paɫakõist Rõu; kalat‿tulõva järve mulgu 
mano `luh i `saama Vas; imä käve iks üte `akna mant tõõsõ `akna 
mano Vas Pul; ü s seto naistõrahvass naaś s t   mehe mano ̀ käümä 
Vas; mia `mõstu villaʔ vabrigu mano v  t, siss noid piät jälʔ lahu-
tama Vas U; [mul] olõ õs `juɫgu ü sindä mano minnäʔ Se; `ku ja 
mano pandass künneĺ  paɫama söögi `aigu Se; egass  vanast aŕ sti 
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) hiire`hernele 
kasusõk‿kõdram‿mano Rõu V; vanaimä koolikuh i mano ummõldi 
klaasihelmeʔ Vas Pus; ma mäletä, ku `puitsõ ń opsip‿`pań ti mano 
ja langast ń opsiʔ Se 3. (jõuga) kallale map‿pań ni la silõ `suhv-
lihe söögi, et muido lääväk‿`kärbläse mano Vas U; rebäne tuĺ l 
m  p‿pini mano, oĺ l maruh rebäne Vas U 4. juurde, lisaks t   k    
küŕ vidsep‿`pehmess, s ss pań d mano saia `tahtalõ Rõu V; `kuultul 
jutul ei olõp‿`põhja all, võõdass mant ja pandass mano Rõu V; vaest 
teil om kasinahe, mat‿t   mano Vas; vanav‿väŕ miʔ, sinnät‿t  d 
kupõrust iks `pań ti mano Vas; riisi `suurmit `pań ti mano `põŕkna 
piirakile Se; peesütüss te ti kaarajahost, `pań ti iks `piimä ka mano 
Se; piḱ k (rästik) pań d jala arʔ ja lei hälvätüse mano Se V

mant 1. lähikonnast, vahetust lähedusest (ka seest) pinikene nuusahhu  
arʔ inne ja lä s mant Rõu;  hüv́vi `väi si oĺ l, a ma muŕ ri ärʔ, pää 
mant lä s `ka skiʔ Rõu V; te ti n  ŕ  `n  ga t   `tunglõ mant 
(küljest), s ss `laś ti paĺ gi pääle joonõʔ Vas; ma näi otsani mant 
mõts sika Se; kut‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, siss kut-
sutass ja `säetäss `puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se 2. küljest, 

ḿ ang
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(millestki) lahti, lahku eh ti lavvaʔ omma ärk‿kakõnum‿mant Rõu; 
t   s saŕ  oĺ l `puś knut‿t   latsõ mant arʔ (teinud aborti) Rõu V; taa 
musta `si kä mant ma võ i `ossõ Rõu;`kuultul jutul ei olõp‿`põhja 
all, võõdass mant ja pandass mano Rõu V; hädä saa inemisele rut-
tu, a mant arl‿lää eiʔ Vas; [sa] mälehtät, vanast oĺ lik‿`korgõ `sukru 
pääʔ, säält `raoti mant `kirvõgaʔ Se 3. juurest ära, eemale  [poeg] 
lää es t  d `kellä `o sma, hii  `käegaʔ, ni tuĺ l mant Vas Pul

mao/`haiguss maohaigus tädipuja naań õ kah ossõń d `väegaʔ, oĺ l mao 
`haiguss Vas

maŕ akõnõ  dem < mari maŕ akõsõk‿`kaś viʔ nigu urbaʔ Vas; uma kodo 
iks kullakõnõ, uma maja maŕ akõnõ  Se Kos

maŕa/li̬i̬ḿ  mahl mul om ka‿ks maŕal  ḿ  kotoh, no haĺ litõdass sääl Vas 
Pul -puhm marjapõõsas `uibuaiah oĺ lil‿liĺ liʔ, maŕ a puhmaʔ ni 
`uibuʔ Vas U; lepä sirguʔ,  maŕ a`puhmõ seeh ommap‿pesäkeseʔ Vas 
Pus; lell istut´ `uibit ja maŕ a`puhmõ Vas U; `Maaŕ al ommam‿maŕ a 
puhmam‿`maŕ ju täüś  Se Kos 

mari maŕ a `maŕ ja 1. taime lihakas vili: mari s  kikass hais `hirmsa-
he, ma jäi `t  ga uĺ liss, mak‿`koŕ ssi s  n `maŕ ju Rõu V; neoʔ 
ummah‿`häitseʔ, maŕ at‿tulõvat‿takahn Rõu; mataĺ  saa innembi maŕ a 
maast ku ̀ korgõ ̀ taivast tähe Rõu V; eś s mak‿käve ka kaŕ ah ja maŕ ah 
Vas; ma lä si `umma `s  hhu `maŕ ja Vas U; `Maaŕal ommam‿maŕ a 
puhmam‿`maŕ ju täüś  Se Kos 2. kalamari kala maŕ ast te ti piirakut, 
`pań ti leevä `tahta pääle Rõu; `västräga `püüti kudõnõmise `aigu, ku 
kalam‿`maŕ ja ̀ laskvaʔ Vas T; la igõ puhastit arʔ, suurõm‿maŕ as‿seeh, 
`maŕ jugi sai nip‿paĺ lo et jõvva es `väŕ skilt ars‿süvvä es Se Pod 3. 
tangtõbi siss jäi  siku `haigõss, oĺ lih‿`heŕ nih vai maŕ ah Vas 

ḿ aŕ k vt mäŕk 
marrań  marana maranat raudsipelgas maranaʔ `väega halusahe 

kusõsõʔ Vas Pus; maranaʔ üteldi `rohkõp nigu `Haani p  l Vas 
`maŕssma `maŕssiʔ maŕss `marssõ maŕ si marssima toonikuŕ g `marssõ 

k gõ niidü maś sina takah ja koŕ aś s nuid `kunnõ Vas 
maŕ tk `maŕ tka `maŕ tkat mardikas mul jüŕ jenih‿ `häi siʔ, a m nõl 

seiʔ `maŕ tkak‿k iḱ  arʔ Rõu V; ma kopahhuti `kapsta pääle, s ss 
`maŕtkas‿sattõva `paprõ pääle Rõu;`maŕ tkiid oĺ l ü skõrd nii paĺ lo 
`kapsta `lehti pääl Rõu 

`maŕ tkakõnõ dem < maŕtk kiŕ riv hähn tsaga `maŕ tkakõìsi puu koorõ 
alt `vällä Vas Pus 

maru maru marru 1. suur torm, maru välähn oĺ l sääne maru, et 
`aknaklaasit‿tirisi ja põrisiʔ Rõu V; `Saalusõh vei maru tarõ `tõis-

maru 
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tõ `paika Rõu 2. raev paṕ ilõ aas‿sap‿paĺ lo (anna sa palju) rahha, 
paṕ p lätt `marru Se Kos

maruh marutaudis rebäne tuĺ l m  p‿pini mano, oĺ l maruh rebäne Vas U 
maru/pini marutõbine koer, marukoer  siga oĺ l marupinil purt Vas; 

marupini oĺ l purnu kaŕ ust Vas -tõbinõ marutõbine t   oĺ l Talinahe 
v  d t   marutõbistõ `pri smine Rõu 

`masma `massaʔ mass `massõ massa 1. maksma, rahas tasuma ma 
unõhti võla `masmadaʔ Rõu V; `Jeesusõ `aigo ka `miń ti `mas-
sa `masma Vas; mam‿`masnus‿su ka o k gõ `vällä Vas Pul; k iḱ  
muŕriʔ iks m  p‿ poolõ [tööle], et m  p‿p  l `maś ti kõrralik palk 
Vas Pus; latsõ kleidirõivass jäi `masmallaʔ Vas; map‿paari `päivi 
peräst massa sullõ arʔ Vas Pul; oĺ lin‿n  t‿`tütres‿sääl Võro takah 
koh `kaĺ lippa `palka mastass Vas Pul; mup‿perem  ś s maś s raha 
ka `höste Se Kos; massas‿ sada `ruublit arʔ, s ss iä sullõ mastõ-
rah `tervüist paɫɫõldass Se; massa  nnõ, küls‿siss paṕ p ka mäleh-
täss `k  ĺ jit Se; pääkaŕ ussõllõ `maś ti paɫk ja käve kõrru `s  mä 
[taludes] Se 2. väärt olema t  m  ś s mass tiń gä, hoolõm  ś s ka s 
(hoolas on rohkem väärt) Vas U; seo m  ś s not‿t  d m  st massa 
aiʔ Vas; mis `kaĺ lip ku umal‿latsõʔ, liin massa ail‿`la si Se 3. vaja 
olema umalõ inemisele eim‿massap‿`pakmine Rõu V; mak‿k nõla 
nii sama, t  d massa aik‿kohe `pandmine (üleskirjutamine) Rõu 
V; massa aik‿k kkõ kokko ahnidaʔ Vas; katõl eim‿massam‿mineḱ  
sinnäʔ Vas; miili s kaḱ k `naaru, üteĺ : ein‿no sitaunikut ei massa 
`v  mine Eesti`maalõ Vas Pul; ku uḿ mi `la si ei olõʔ, siss massa 
aiʔ ahnidaʔ, oh jummaĺ , `v  rilõ habõldaʔ Se Kos 4. kehtima, jõus 
olema Kustal oĺ l ü s `kangõ advokaa  Tartun, t   `taatõdi ärʔ, 
m   advokaa  jäi `masvass [kohtus] Rõu V; Ruudo oĺ l tubli m  ś s 
s nalõ, mis tä üteĺ , t   oĺ l `masva s na Rõu V 

mass1 massa `massa siseelund: maks `lambal oĺ lil‿ludõmõ massa man 
Rõu; mass ja süä, t   oĺ l k iḱ  `s  däv kraaḿ  Vas; sullõ [ma] anna 
suurõ matsu, esim‿maa sa massaraasa Vas Pus; massa [ma] kee-
dä, saa sääne `suurmanõ Se Kos; massaʔ omma havvõl `väega 
hüäʔ Se Pod; mass iks om paŕõp kut‿täü Se 

mass2 massu `massu maks, tasu `Jeesusõ `aigo ka `miń ti `massa `mas-
ma Vas; sõda tuĺ l pääle, jäi t   mass k igil tasumallaj‿ja olõmallaʔ 
Vas Pul   

massa/kama pasteet täü `pań ti massakama seḱ kä ja süä kah, liha kah 
`pań ti Vas -liha pasteet massaliha te ti, t   oĺ l iks hüä Vas

maruh

Võru sõnaraamat.indd   404Võru sõnaraamat.indd   404 9/22/2011   9:37:21 PM9/22/2011   9:37:21 PM



405

maś sin maś sina maś sinat 1. igasugune masin (täpsustamata) üt´s 
maś sinaklõṕ s oĺ l, `t  gi oɫõ õs inäp määne kõrrah maś sin Vas; 
maś sin lä s rikkõhe, maś sin om hukah Vas; naan‿ń arodiʔ, naʔ 
`ihna es maś sinit ka `ostaʔ Vas Pul; vanast olõ õs maś siniid (koo-
relahuteid) ja siss nakaś s `vinnümä kah t   k  ŕ  Se 2. mootorsõi-
duk (hrl auto) maś sinaʔ `riś tleseʔ edesi tagasi Rõu V; timä viro  
maś sinaga `otsa, ai poś ti purulõ Rõu; maś sina ommas‿`sõitaʔ 
Vas Pul; maś sinas‿ `sõitvat‿`taivaalost piteh Vas Pul; s ss oĺ l 
täl uma maś sin, s ss `võidsõ sõidõldaʔ Vas Pul; t   pääl maś sina 
`j  skvaʔ Se Kos; paĺ lo käve iks tä maad maś sindõgaʔ, poolõ ̀ ilma 
pudardõgaʔ (rhvl) Se Kos 3. põllumajandusmasin suuŕ  jago linno 
maś sindõdi [lina] maś sinagaʔ Rõu; meil niideti maś sinaga `haina 
Rõu V; `niitä maś sin jäi `hindälle ja `riibu riha (looreha) Rõu V; 
no niidetäss maś sinagap‿`põldu Vas; ku lina maś sina seest tulõ, siss 
om tä jo mütsäkuh Vas Pus; vanast, ku käś sigap‿`peś ti, s ss huk-
ka as `olgõ, maś sinaga `soḱ va olõʔ arʔ Se Kos; maś sina nurmõ 
pääl `räütvä joʔ rüä ärʔ Se; linnu kakuti käsitsillaʔ, s ss olõ õs 
maś sinit Se Sa; ku [ma] kolgõ rehe man ka s maś sina (linamasina) 
täüt linno ärʔ, kääni ärʔ, oĺ l kuŕst Se 4. õmblusmasin maś sinaga 
ummõldu [õmblus] `iń dsü eik‿kohegiʔ, t   om kõvastõ Vas Pul; mul 
`v  rüseh om maś sina kaŕ p Vas 5. liha-, hakkmasin no lastasõl‿läbi 
maś sina ärʔ, jaahtlihat‿tetäseʔ Se 

maś sindama maś sindaʔ maś sindass maś siń d masinaga töötlema, ma-
sindama `ka ripääväss pidiʔ olõma linam‿ maś sindõduʔ ja rabat 
niipaĺ lo et `saiõ jo naaś õk‿`keträmä `naadaʔ Vas 

maś telitsa maś telitsa maś teli sa vastlanädal õigeusklikel imä üteĺ : 
`laulkõ latsõʔ jakapäävä äält, seo om mäe ääĺ , seo om maś telitsa 
ääĺ  Se Kos| Vrd maaś sõlits, maaś õnits 

mastõra mastõra mastõrat klooster massas‿sada `ruublit arʔ, s ss iä 
sullõ mastõrah `tervüist paɫɫõldass Se 

mataĺ  madala madalat madal, mittekõrge, püstsuunas lühike, vähe 
ülespoole ulatuv  madalar‿ ruaʔ vihmaga ladsa˛usõ ärʔ Rõu H; 
mataĺ  saa innembi maŕ a maast ku `korgõ `taivast tähe Rõu V; taa 
lätte kaiv, õhukõnõ vesi ja madalas‿salvõʔ Rõu V; mataĺ  lävi Vas; 
`väikene poiś s madala kasugaʔ Vas; `hiinlase oĺ lim‿madalat `kasvu 
rahvass Vas U; paŕdsip‿pŕ aagatasõ ja ommam‿madalidõ `jalgugaʔ 
Vas Pus; kolmjalaʔ oĺ li iks k igil, t   oĺ l mataĺ  Vas U; madalap ku 
maahain, piḱ eb ku muu puu? - t   Vas Pul; timä nii suuŕ  ei olõk‿ku 
maʔ, om madalap minno (minust lühem) Se; pähitse ala `pań ti 
tsaḱ im, muido oĺ l pähine mataĺ  Se Kos 

mataĺ 
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`matma mattaʔ matt ma t mata (surnut) matma s sarõtütäŕ  oĺ l ülnüʔ, 
et teedüstäk‿ku matõtass Rõu; pini matõti `uibu juurõ alaʔ Rõu 
V; t   ma t ka uma latsõ maa `sisse Rõu V; ridastikku um matõ-
tu ja pääluil ummah‿`hambak‿k iḱ  `terveʔ Rõu V; ku ma Talinah 
tä i ma i, siss mak‿k nõli kah kiräk  lt Rõu V; nii ummaj‿jutuʔ, 
et `vaestõmajan matõtasski kirstuldaʔ Rõu V; umakülä poisiʔ 
ma it‿timä `s  hhu Vas; saa õs poest (poegadest) timä `ma jat 
Vas; lubahhasõk‿ ḱ ulʔ `ausahe mattaʔ [mind] Vas Pul; timä oĺ l 
`vainõ poṕ sikõnõ, a matõti nigu k gõ rikkap rikaś s Vas; taa saa 
p  ĺ pühä 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 peń nildäʔ Se Pod; otsani vanast 
matõti `valgidõ `rõividõgaʔ, rüü  vai `sukmań n Se 

mats matsu `matsu 1. löök siss ku ü s `kirvõ üle ola hii , siss tõõnõ 
matsu kaksaś s Rõu H; kooditamine pidi olõma taḱ ti `perrä, mitte 
nii kui `kiäkinä t   matsu ań d Vas Pus 2. tükk sullõ [ma] anna 
suurõ matsu, esim‿maa sa massaraasa Vas Pus 

matst matsti [ma] mõsi nigu `rõivit tõlvagaʔ, pań ni ku matst ja matst Vas 
matsutam(m)a matsutaʔ matsutass matsu  matsutama ku [sa] lehmäle 

`viina annadõʔ, s ss lehm matsutass suud ja lipsutass k  lt Rõu V 
mat́t ma i ma ti vilja mahumõõt: 2-6 toopi (1 toop = 1,2-1,3 l) tuɫõ 

õil‿leib leś atõh, tuɫõ õim‿ma t `maatõh Se Kos 
mattuma mattudaʔ mattuss mattu mattuma m ni ku mattuss maa ala, 

maa satass kui pääle, t   ka läppüss ärʔ Rõu V 
matuss matusõ matust 1. surnuaed m  l‿li si matust pite nigu ü s 

`voṕ sna oĺ l Rõu; vana matusõ mant käänüss t   `Haani pää-
le Rõu; matusõh oĺ l jaanipävä matusõ jutuss Vas; mu lelläke-
ne `puhkass Plaani matusõh Vas Pul; üle `Vahtsõliina `kihkunna 
kõ̭gõ  ilosap matuss om Miś so matuss Vas; m  m‿matussih 
ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ Se Kos 2. matus, matusetalitus meil 
`peetäss siin `puhtit ka s `päivä, edimäne om matusõ päiv, tõõsõl 
pääväl ummap‿perän`puhtõʔ Rõu V; `la siga käüdäss matusilõ, 
viiäss `la si ka `kaema Vas; reḱ iga sõidõti matusõlõ Vas 3. haud, 
kääbas `k  ĺ jaluu ku um, s ss võtak‿`k  ĺ ja `mõskmise vesi kah ja 
minem‿matusõ pääle Rõu V; kaes‿siin om matuss, s ss k iḱ  `eih-
täse `lillegaʔ Vas; paṕ p kaditass t   matusõ arʔ Se; ni Sergol ka 
matusõ pääl `kraami külät, sai süvvän‿ni juvvaʔ Se Kos; Mihha˛il 
Petrovits tuĺ l matusõ pääle, t   ka ś aal jõi  siɫga `viina Se Kos; 

`matma
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hiidetäss üle matusõ noid ̀ kiń dit (matmiskombestikust) Se; mul oĺ l 
`ku ja annomgi käeh, `tahtsõ matusõ pääle minnäs‿`s  mä Se Kos 

matuss/aid surnuaed ku matussaialõ mindäss, s ss ma taha piibarime-
hi havva mano Rõu

matusõ/jutuss surnuaiajutlus Miilimäel `käüti matusõjutussõl Rõu V; 
t   oĺ l suvõl matusõ jutusõ `aigu Vas; matusõh oĺ l jaanipävä ma-
tusõ jutuss Vas; vanast `peeti `Vahtsõliinah jaanipäävä k gõ ma-
tusõjutust Vas Pus -paik matmiskoht roo si `aigu olnus‿siihn kerik 
ja matusõpaik Rõu V 

matõma·tika matõma·tika matõma·tikat matemaatika kulõ itse 
naaś õkõnõ (ristiisa naine), ś oo v  kudamine om hullõmb ku 
matõma·tika Se 

`maukanõ `maukadsõ `maukast maitseline soola`maukanõ liha Se 
`mauline `maulitse `maulist maitsev t   leib oĺ l `mauline Rõu V 
`mauram(m)a mauradaʔ `maurass mauraś s lärmama m  ś s muidugu 

`maurass hummogust õdaguniʔ Vas Pul; ku inemine `kiusamma 
l  , siss üldäss et `maurass Vas Pul; ku tä ar om mauranuʔ ja raha 
`puhtass [ära] joonuʔ, siss om periss `mõistlik m  ś s Vas 

mee vt minemä
meeledükene meeledükese meeledükeist nõrgamõistuslik t   `tü rik 

oĺ l sääne meeledükene, nõrga meelegaʔ Vas Pul 
meele/`haiguss meelepaha, meelehärm `tütrel om ka meele`haiguss, no 

om `väega mõro Vas 
meelekene dem < m  ĺ | mõistus meelekeist om `puuduss Vas; meele-

keist ka ei olõp‿pääh Vas Pul  
meele/kotuss pehme, luustumata koht imiku koljul, lõge inne saa 

eil‿la s määnestki `märkugiʔ, ku meelekotuss kiń nik‿kasuss Vas 
meeleline meelelitse meelelist meelepärane ediku‿ a (pluus) meeleli-

ne ka olõ õiʔ, s ss [ma] panõki eis‿`säĺ gä Vas Pul; `k  li meeleli-
ne m  ś s arʔ Vas; mullõ sai miń ni meeleline, pujanaań õ naaruline 
(rhvl) Vas

meele/peräline meelepärane säält sai mak‿ka meeleperälitse ku siga 
Vas Pul

meelüss vt `m  ldümä
meelütäm(m)ä meelütäʔ meelütäss meelü  meelitama ma püvvä Ań nat 

k igipäidi meelütäʔ Vas Pul 
meeste/rahvass ~ meste/rahvass mees meeste`rahvalõ [ma] koi toimid-

sõ `rõiva Rõu S; pühäbä `lä sim‿ meeste`rahva ja naistõ`rahvaj‿ja-
laga kerikohe Vas U; meeste`rahvil oĺ lip‿preesiʔ ni naistõ`rahvil 

meeste/rahvass
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Vas Pul; taa meeste`rahva ̀ rõivit ummõĺ  vai teḱ k Vas; ku ̀ k  ĺ jaga 
mindäss ja meesterahvass tulõ ̀ vasta, s ss saa meeste ̀ k  ĺ jass ta-
kah Se Kos; mesterahvas (peigmees) ka kumaŕ d k igilõ sugulaisilõ 
[pulmas] Se| Vrd m  ś s

`meetri `meetri `meetrit meeter ma osta ail‿`laula `aŕssinagaʔ, mõõda 
ail‿`laula `meetrigaʔ (rhvl) Se

`meetrikene dem < `meetri ma oś ti `meetrikese rõivast, teiʔ `vaɫgõst 
linige `rõivast `käüsekeseʔ Se Kos 

mehekene dem < m  ś s  t   oĺ l sääne kõhn mehekene, oĺ l viganõ ja 
`haigõ kah Rõu V; s ss timä mehekene j  ś k nigu timä üsigi `jousõ 
Vas Pul; mehekene nakass ̀ persega igratamma Vas; võim‿mehekene, 
sul ummak‿küln‿naak‿kaadsav‿`väega mustak‿kerikohe minnäʔ Vas 

mehidse/pakk pakktaru `Kiutsonih om kolmkümmend mehidse pakku 
Vas -puu mesipuu kotoh oĺ l ka s puud mehitsit, siin ku ma tuĺ li, tõi 
ka s mehidse puud siiäʔ Vas U| Vrd mehine, mehipuu -taro mesita-
ru, mesipuu timä kuusõ koorõst teḱ k mehidse taro Vas 

mehi/`kuanõ -`kuadsõ -kuast kärjekirja muster mehi`kuatsõhe `pań ti 
pühäserä iʔ Se 

mehiläne mehiläse mehiläst mesilane mehiläse helü om nigu suḿ min 
Rõu V; mullõ mehiläne ü skõrd pań d kundsa alaʔ Rõu; mehiläne 
tsusaś s, mamma võ t nõgla n na seest `vällä Vas 

mehine mehidse mehist ~ meihst 1. mesilane ü s mehine oĺ l `õkvat‿ 
tsu sanuh‿huulõ `sisse Rõu; kotoh oĺ l ka s puud mehitsit Vas 
U;`tassa piät k nõlamma, ku mehine um Vas; mehidse `eh vä mi-
nemä minnäʔ Se Sa 2. mesipuu Varõstõ nail oĺ l m ni kolmküm-
mend meihst Vas Pul; t  l kolmkümmend mehist om, nok‿ka m   
seeh elässkinäʔ Vas| Vrd mehidsepuu, mehipuu 

mehi/puu puukoorest mesilastaru `  se Jä i tulõ, koś k säläh, kosõst 
tege `hindäle mehipuu Vas| Vrd mehidsepuu, mehine

meie/essä meieisapalve m  ś s nakanu umah `süämeh meie˛essä paɫvõt 
lugõma, s ss `kaonuv‿vanak‿kuŕ a arʔ Vas 

meieŕ  meieri meierit 1. meier t   oĺ l iń nine meieŕ  siist Vas; meieŕ  oĺ l 
`väega lõvvam  ś s Vas; meieŕ  `pań ti Hertaga `paari, oi t  d naa-
rukõist mia oĺ l Vas 2. meierei umahn külähn oĺ l meieŕ   Rõu V; v   
es meierehe kah t  d `piimä Rõu V

meihst vt mehine
meḱ k meḱ i meḱ ki maitse `pań ti lihapala `kapstiidõ `sisse, s ss sai 

meḱ k hüä Rõu V; maʔ es jätäj‿juurõtust, map‿põli, et juurõtuss jätt 
esim‿meḱ i Rõu; sai lätt umast meḱ ist ärʔ Rõu V

`meetri 
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`meksä `meksä `meksät maitsev Liide sõir oĺ l paĺ lo `meksäp ku Mallõl 
oĺ l Rõu 

mere/sikk: t   liba, maa suga, mõtski s, meresikk? - regi, äg ĺ , kägu, 
vähk  Vas

meress merese merest võrkpüünis: mutt merese omma üten‿noodaʔ Se 
V 

meri mere merd meri rüǵ ä lohe  maa pääl ku meri Rõu; `vindläisi oĺ l 
ka sipooli ku meri Vas Pul; mere veereh ma iḱ i külk‿kibõhhõhe, et 
kuiss ma kült‿tuĺ li nii uĺ liste Vas; meid merd piteh` v  di laivagaʔ, 
jäi v  l `merde kiń nit‿t   laiv Se; mul pää hobõsõ `suuruʔ, selle 
om m  lt mere võrra Se; [ma] käänä suu Soomõ poolõ, hiidä meele 
meŕ ri poolõ (rhvl) Se Kos 

mesi m   mett mesi [ma] küŕ vidsek‿keedäp‿`pehmess, s ss lasõ läbi 
sõgla, s ss panõ ubinit mano, veidikese vett kah, s ss saa ku 
mesi Rõu V; `v  mi no vanainemisele liha ja mett ja `piämis‿suu 
Rõu;`väegah‿hüä rohi um, ku tõrv ja mesi ja makõ ras v ja makõ 
või ja kuusõ kasuʔ ja rüä orass kokku keedetäss Rõu; mis magusap 
mett inäp om, a unõga unõhtat sa m  ʔ ja k gõ arʔ Vas; mesi `ań ti 
umalõ `rahvalõ leeväga süvväʔ Vas U; t  l kolmkümmend mehist 
om, nok‿ka m   seeh elässkinäʔ Vas; uni magusap mett, a ahi `ar-
map immä Se Kos 

meś s meś si `meś si meski mat‿tei vanast `väega hüvvä õllut, t   meś s 
oĺ l nigu siiroṕ  Rõu V 

meste/rahvass vt meesterahvass
`metrama: üless `ketrass, üless `metrass, lätt `otsa, lu̬u̬ muna? - 

hummaĺ  Vas Pul
miʔ vt m  ʔ
mia ~ miä mink midä ~ mitä (partitiiv langeb kokku sõnaga mis) 1. 

mis miä `kaś si `rohkõp ilestät, t  d `korgõppa tiä hanna nõst Rõu; 
[sa] piät rahulõ olõma `t  ga, mia andass Vas; mia tuhat naat‿tah 
`jõŕ ssvaʔ taŕ ri piteh? Vas; mas‿saa õis‿sullõ umma nimmegi üldäʔ, 
mia mul om Vas; käsildä ja jaluldaʔ,  a üle ilma tark? - kaal, `min-
kak‿kaalutass Vas; timä es mõistak‿`kostaʔ, mia mat‿timä käest 
`küüsse Vas; m  ś s `kiusass mia `kiusass, a `kiususs lätt `m  dä, om 
hüä jälʔ Vas; `kõodsõ vitsaʔ oĺ liʔ,`minka aia`saibak‿kiń nip‿`p  rti 
Vas Pul; mu uno majah ommak‿k iḱ  piĺ liʔ, `minka`võidõm‿`mäń giʔ 
ja lauldaʔ Vas Pul; oh t  d `m  keist, mia sääl oĺ l Vas; ku puu-
tele `vankriʔ oĺ liʔ, s ss `võeti oheŕ d üteh, käänd üteh, `minka 
ruḿ milõ pulk `sisse käändäss Vas; midä inäp [ma]  sika söödi, t  d 

mia
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vähämbäss mago lä s Vas Pul; meieŕ  `pań ti Hertaga `paari, oi t  d 
naarukõist mia oĺ l Vas; mia `mõstu villaʔ vabrigu mano v  t, siss 
noid piät jälʔ lahutama Vas U; t  d tiiä eiʔ, mink üle (mistõttu) 
noid `päivi ni `väigap‿paastõti Se; mul oĺ l hüä lehm, tälle vai midä 
`andnuʔ, timä `paŕ kõ k iḱ  Se; mia oṕ it, oṕ it hinele Se; mia t  t, t  d 
näet Se Kos; mia elämäldäʔ, t   nägemäldäʔ Se; latsõl‿lasõ õs esäl 
midägi imäle tetäʔ, larmaś s `suuga mia (nii palju kui) larmaś s Se;  
vanõmba panõ õs `k  li ja mingass (millega siis) t   oĺ l `pandaʔ 
Se L; mingas‿sa `eihtät [hooneid], mingas‿sat‿`t  de? Se; a mul olõ 
õik‿kre natkiʔ, mingap‿pääd suḱ iʔ Se Kos; rahakõist oĺ l vei o, 
`viina olõ õs `minka `ostaʔ Se; mul om `papriid kah, mingat‿tuld 
läüdädäʔ Se; vanast oĺ lis‿`sääntsep‿`puitsõp‿`peeĺ kaʔ, ̀ minkat‿teŕ ri 
visati Se; vanast m ni `vaenõ `lä ski räbiguga mehele, olõ õs `säŕ ki 
`minkast kutaʔ ni tetäʔ Se; kolm `aś ja om, mitä om rassõ `täütä: 
jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä  ravidaʔ Se Kos| 
Vrd mis 2. kes naa (mehed) mia  siist kiń niv‿`v  di, oĺ lik‿k iḱ   ilma 
`süüldäʔ Vas; kodapoolinõ oĺ l mia sul majah `eĺ li Vas 3. miski mia 
(midagi) nissõ `t  di, [ta] käś k jälʔ, et annam‿mu naaś õlõ Vas; k  ś s 
om ka sikõk‿külʔ, a egat‿täl midä maku olõ õiʔ Vas; egass taa ribah 
lukukõnõ midä piä eiʔ Vas Pus; s ss om iks külm‿midä mu ingut  
ku puś s tulõ õiʔ Vas; taa nii peeń okõnõ lang ku kiholasõ sitt, kas 
taa midä pidä Vas Pus; la silõ te ti `salp  ·tre vett, ku latsõ midä 
`haigõ oĺ liʔ vai `heitüʔ Vas; setonaaś õʔ `ütlese et ` suhkna mõis-
taki eit‿tetäm‿midä Vas Pul; t   jälk‿k gõ kabiś t takast, et `ütlek‿ ku 
muk‿käest midä küsütäss Vas Pul; mul küll olõsis‿sullõ midä üldäʔ 
Vas; ku käeʔ lahenuʔ vai mia, siss om la igõ rasvaga hüä `võidaʔ  
Se Pod; saṕ p lastass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, s ss ̀ t  ga või-
at Se| Vrd `miäkiʔ 4. suvalisust väljendavas ühendis eit‿tulõ `puś si, 
`olkõm‿mu ing miataht, kas lä s maś sin hukka vai mia om Vas; kas 
sa vai mia taht teiʔ, Poĺ la inäp ussaiast `jalga `vällä es t  ʔ Vas Pul 

midäss 1. mida (siis)  mak‿`küüsse: maama, midäss tätä tege kiŕ bidsägaʔ 
Se Kos; midäss sa äḱ ki võtat, midägi `mäŕkä eiv‿võttaʔ [tulekahju 
korral] Se Kos; a `puɫmõ `aigu  ks `ań ti jal k kkõ jo midäss  näil 
oĺ l vaĺ mistõt Se S 2. miks mak‿kai, et midäss  naal‿`la skõsõʔ tahn 
hiḱ itäse ja ` suhḱ vaʔ Rõu; midäss esä pand taa kiŕbidsä `ahjo Se 
Kos

mihi/midägi mitte midagi eit‿tiä näeʔ inäp mihimidägiʔ Se Kos
`mihkle/päiv mihklipäev `mihklepäävä `ümbre iks oĺ l t   `lam-

ba`tapmine Vas Ts| Vrd `mihklipäiv, `mih lipäiv 

midäss
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`mihkli `mihkli `mihklit mihklipäev: 29. september `s  di `mihklist 
jürinik‿kolm ja jürist `mihklini neli `kõrda päävän Rõu

`mihkli/päiv mihklipäev: 29. september jüribä and lammass säŕ gi, 
`mihklibä kasuga Rõu -pühiʔ  mihklipäev `mihklipühi om sügüselt 
joʔ Se

`miht́li/päiv mihklipäev `mih lipäiv om sügüsetseh jaoh Vas Pul; 
`mih lipävä käves‿sań diʔ Vas Pul| Vrd `mihklepäiv, `mihklipäiv

mi̬i̬ʔ ~ miʔ m  ʔ ~ miʔ `meid meie, me kriḿ minaa·ĺ  tuĺ l meile, et kuiss 
Haava rahvass om elänüʔ Rõu V; siss `pań ti m   `aita luku `taadõ 
paĺ lo `m  hhi Rõu V; meil sei kaś s voonakõsõ arʔ Rõu V; noidõ 
`kaŕ ja `aeti meist `m  dä Vas; m   ʔ ań ni muilõ ja sai meele (mei-
le) ka juvvat‿t  d `viina Vas; olõ õi `rohkõp `m  hhi m  m‿ majah 
Vas; näe m  ʔ, et m  t‿tarõ `aknahe nakass valu `paistma Vas Pul; 
pilaḱ  oĺ l kül meil olõmah Vas; meil oĺ l suuŕ  `uibuaid Vas U; m  ʔ 
maaʔ ommak‿ka `sääntses‿samadsõ `keŕ ge vai liiva ruusa maaʔ 
Vas U; meil oĺ l uma jäŕ v Vas U; t  m‿meile rihhu `mõtsa Vas U; 
ku miʔ `haigõʔ oĺ li, siss võ t k gõ provva võ t iks meele (mei-
le), tõi `r  hhi Vas Pul; meil oĺ l aidahari k gõ kala`rindu täüś  
Vas Pul; a esä meid laivaga tõi, mi `läämi `v  rde, siss laulami  Se 
Pod; a ka a meil oĺ l noʔ `p  tre paast kaʔ viiś  nädälit Se Kos; 
meil oĺ lil‿linarabahhajaʔ, m  t‿tei velenaaś õga `ŕ oona Se Kos; 
m  p‿p  l k   pappõ raviti Se Kos; puutarõst ka `aeti meid `vällä 
Se Kos; lä si siss m  m‿`mõtsa minemä Se Kos 

`mi̬i̬kene dem < mesi maḱ ki lä si sinnäʔ, siss oh t  d `m  keist, mia 
sääl oĺ l  Vas

mi̬i̬ĺ  meele m  lt 1. mõistus, aru kas timäl t  d mõttõhn ja mee-
lehn es olõʔ et mullõ saa tiidäʔ, et timä jutt tulõ avaliguss Rõu 
V;`hambahalu võtt mehel meele pääst Rõu; pini oĺ l nii tark nigu 
inemise m  ĺ  Vas; ega‿ss kõtul m  lt olõ õiʔ (liigsöömisest) Vas Pul; 
`väega suuŕ  `hiitümine võtt ka meele pääst Vas; naaś õl om piḱ k 
hiuss, a lühüt m  ĺ  Vas; O i imä ei ollõv inäp meele man Vas; t   
`tü rik oĺ l sääne meeledükene, nõrga meelegaʔ Vas Pul; keeleldä 
ni meeleldä, üle ilma tark? - pässüĺ  Vas; esä lä s t   suurõ pa-
handusõga uĺ limeele pääle (nõdramõistuslikuks) Vas; la s `hiitü 
t  d`laskmist ja jäi meeleldäʔ Vas; timä olõ õs nii kimmäss meelele 
Vas Pul; mul pää hobõsõ `suuruʔ, selle om m  lt mere võrra Se; 
paaba`rõipõʔ, kas teil om ka m  lt, teil om ŕ oon tett, at‿t  p‿petäde et 
ritk Se Kos; m  ś s meeleldäʔ, hopõń  jaɫaɫdaʔ- la s ja häll  Se Kos; 
kas haigul m  ĺ  om, haik kisk inne suud ammulõ Se;  suraʔ ka  ks 

mi̬i̬l´
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jõiʔ, nigu m  ĺ  oĺ l pääh, ḱ au us sikõ-sakõ siĺ mäk‿kiń niʔ Se 2. mõte; 
arvamus, seisukoht ega ü s om umast meelest hüä Vas Pul; ma ki i 
s ss umalõ meelele, et joodikõllõ oĺ l parass, et tä puś sist `maahha 
jäi Vas Pul; ku hüä siss imä mu meelest oĺ l Vas Pul 3. meeleolu,  
tunne, tuju; soov, tahtmine  [ma] heräsi üless, s ss oĺ l hüä m  ĺ , et 
oĺ l  unõń ago Rõu; mat‿tei t  d `juɫgõ meelega ni rahu `süämegaʔ 
Vas;   l om  ütesä `poiga, pääväl mitu m  lt Vas Pul;  ku j  ḱ  mee-
leperäline (meeltmööda) om, siss [vasikas]`tõmbass `j  mist Vas 
Pul; ku `poiskõsõlõ  ärʔ jo `üĺ ti, et timä  nnõtusõh `süüdläsess 
es jääʔ, siss oĺ l jo hüä mi̬i̬ĺ  Vas; t  mihet‿tuĺ lik‿kaʔ hüäl mee-
lel, maninu  nnõ Se Kos; ku om iks kodo kõrraline, om hüä m  ĺ  
k igil kodot‿tullaʔ Se 4. mälu meil oĺ l pahanduss parhillaʔ, mul 
um meelehn külʔ Rõu V; kiä vanna `aś ja `m  lde tulõtass, t  l silm 
pääst `vällä Rõu; m ni asi sais meelehn mitu `aaś tat Rõu V; m  ĺ  
eip‿piäʔ inäp midägik‿kiń niʔ Vas; t   hüvi˛üss om mul k gõ meeleh  
Vas Pul; taa m  ĺ  om nigu sõg ĺ  (mälu on kehv) Vas; s sard om 
iks meeleh, et m  k‿kuuś  `aaś tat üteh `eĺ li Vas Pul; nosama äḱ ki 
halgahti `m  lde, koh toosikõnõ om Vas; vanahaɫv eil‿lasõʔ üldäʔ, 
haard meelest ärʔ Vas  Pul;`väegap‿proosta nimi, a mitte `m  lde 
eit‿tulõʔ Vas; viiso kudamine om meeleh, a alostaʔ mõista aiʔ Vas 
Pul; olõ õim‿meelehkiʔ kohe aś a tukõt Vas Pus; tulõ õi inäp mund 
s nna `m  lde Se 5. oim, oimukoht nigu tiä t   määdsäga laś k, nii 
lä s `õkva meele kottalõ Vas; ku meelekottalõ [sa] saat `määntse 
väĺ gi, nii olt maah kah Vas 

`mi̬i̬ldümä `m  ldüdäʔ meelüss ~ `m  ldüss `m  ldü meeldima taa 
poiś s külm‿`m  ldüss k igilõ Vas Pul; imä tah  maatanno `pääh-
hä `pandaʔ, a `Kaaŕ lilõ `m  ldü ś aksatano `rohkõp Vas; maa elo 
`väega meelüss Se Kos; mullõ timä `väega meelüss `hästeʔ, t   es 
meelüʔ nip‿paĺ lo Se;  sura j   us, `larma õs, esäle ka `m  ldü Se 

miilit́s miilidsä miilitsät  miilits miili s piät saladusõ vigurdõga `vällä 
`võtma Rõu V; kaes‿s ss tuĺ lim‿miilidsät‿t  d last `o sma Rõu V; 
peräst es avaldam‿ miilitsälle arʔ, üteĺ  et la s um koolus‿`sündünüʔ 
Rõu V; miili s kaḱ k `naaru (naeris ohjeldamatult) Vas Pul 

mi̬i̬ĺ /`mõistuss arusaamine, taip om iks m  lt`mõistust ka tühä `  stkina, 
nii tark olõ õi joht ku [ma] oĺ li Vas Pul

miiń  miini `miini miin m  ś s jäi s a `aigo miini `otsa Se; meil ka oĺ l 
 sasson, a s a `aigu `laś ti miiniga ülest Se; `mõtlõk‿ka ku kavvõn-
dast üle t   mäe hii  miiniga t   Iĺ jä pühäse Se Kos

miinitäm(m)ä miinitäʔ miinitäss miini  miinidega katma liivak oĺ l 
`väega ärm‿miinitet Se 

`mi̬i̬ldümä
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mi̬i̬ś s mehe m  st 1. mees, meesterahvas siss `pań ti m   `aita luku `taa-
dõ paĺ lo `m  hhi, `v  riid `m  hhi Rõu V; tiä oĺ l sääne `laapsa 
jutuga m  ś s Rõu H; seo m  ś s om joodik Vas; näet kos m  ś s ku 
valdass Vas; olõ õi `rohkõp `m  hhi m  m‿majah Vas; m  ss tuĺ l ka 
n nna `pühkin mant Vas Pul; vana Prükeĺ  ütelnük‿kulõm‿`Ma li, 
mehel om mehe süä, ku ma `maahha `karga, s ss tiiät, mis s ss 
saat Vas; taa no määne m  ś s, taa nigu päternä pago (saamatu, 
lühike ja paks) Vas Pus; kui naṕ ikõist, nii kaasõkõist - nigu naań õ 
nii m  ś s Vas Pus; ega ma olõ õs meestega nii, ma haugi ka `väega 
rumalahe Vas N; m  ś s oĺ l kõrraline ja talo oĺ l tubli Se Pod; no 
`väega varitass, naistõ`rahvat‿taha õim‿meestega üteh `sanna 
minnäʔ Se; ku `k  ĺ jaga läät ja meesterahvass tulõ `vasta, s ss 
saa meeste ̀ k  ĺ jass takah Se Kos; mehil oĺ l v  l ̀ rohkõp tallakõisi 
ku naistõ`rahvil Se Kos 2. abielumees, abikaasa tiä habõ küln‿noid 
`poissa, a mehele es saaʔ Rõu V; ku mehele tahat, siss piät me-
hele ka minemä Vas Pul; edimäne suvi oĺ l mehega elläʔ Vas; mu 
s sarõm  ś s oĺ l ka `väega `kangõ ja kuraa·sinõ m  ś s ja tukõv m  ś s 
Vas;  tõõsõs‿s sarõ iks `väegar‿riḱ kile mehile `lä siʔ Vas; `tütre 
ommaʔ ̀ ausil mehil ja targul mehil Vas; lell lä s Hedolõ mehess Vas 
Pul; ku ma oĺ li ̀ mõŕsa vai noorik, lä si sinnäm‿mehekodo, pidi olõ-
ma sõrmusõʔ, la silõ `andaʔ Se S; mehe esä pań d kuuma kiŕbidsä 
reḱ ke `hindälle `põĺ vi aɫa Se Kos; a [mu] m  ś s tõi mõtsast ka s 
halo `otsa Se Kos; mul s sarõm  ś s `väegat‿`tahtsõ läḿ mind `leibä 
Se Kos; mis noʔ mehelemineḱ  om, `r  de `rekist  ·ŕ väʔ,`  spä läävä 
eräle Se; [ma] sai siiäm‿mehekodo, s ss `hiiŕ ssi t  d voḱ ki nigu 
üsigi `jousõ Se; võõdõti horka uś s vaɫɫalõ, [ma] `uiksi koɫʔ `v  ri 
`truupa: uu, mehele taha, uu, mehele taha, uu, mehele taha (laste 
mängust) Se; minem‿mehele, vaja joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld 
Se; kua sai k kõ inne `viŕ ksega `otsa t  d põrmadu `lauda piteh, 
toolõ üteldi et sas‿saat k kõ 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 esiʔ um `süüdü, mille tiä nii `mõtlõmadak‿k nõli Rõu V; 
`oĺ ti nätäĺ  `aigu sääl `rossõ v   seeh, jalaʔ hämmeʔ, vot mille `var-
ba `vaihhe oĺ lin‿nii niɫõnuʔ Se Kos; mille lää es `kargama, oĺ l 
süüd ka v  l säläh Se 

milless miks milless siss sitasi ik hurahta aiʔ Vas Pul; milless võõdõ-
tass naań õ? ho s koɫmõst päävästki rekistee·ri ärʔ Se Kos; milless 
seo maailm nok‿ka naid `la si jätt ja `lahku mindäss Se

milless
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min vt minemä 
mineḱ  minegi minekit minek süä nakaś s nii ̀ kloṕ ma nii ̀ kloṕ ma , et kas 

vai elovaim minekil Rõu V; täl oĺ l surmaga vaiõluss joba, oĺ l jo 
minegi pääl (suremas) Rõu;  sirgu minegi ja tulõgi ̀ aigu ka eiv‿võiʔ 
last võõrutaʔ, s ss saa `ilma pite `huĺ kja Rõu; inne lumõminekit 
`pań ti kangass lumõ pääle Rõu; pääle hainangu oĺ l t   mineḱ  Vas; 
`küllä tulõḱ  um umah käeh, a küläst mineḱ  olõ õiʔ umah käeh Vas 
Pus; ku saʔ no mu pääle halõstat, s ss halõstat, ku ei halõstaʔ, s ss 
om mul kiń nim‿mineḱ  Vas; katõl eim‿massam‿mineḱ  sinnäʔ Vas; ko-
bigõ no iks rutõmbihe taad minekit Vas; mis t   mu mehelemineḱ  
muilõ putuss Vas; nika ku tuĺ l `l  ri mineḱ , siss [ma] lä si `li̬i̬ri Vas 
R; kaḱ imi säält minekit mant arʔ Se; mis noʔ mehelemineḱ  om, 
`r  de ̀ rekistii·ŕ väʔ, ̀   spä läävä eräle Se; ̀ eh ke iks ̀ eh ke innebü-
si astõkita, minekitä (rhvl) Se; riś tämmäss mineḱ  oĺ l suuŕ  au Se; 
paṕ p haaŕ d üldäʔ, et ei avida jumalaraamat eip‿ pühä s na, no‿m 
`põrgo poolõ mineḱ  Se Kos| Vrd mineng 

minemä minnäʔ lätt lä s lää 1. (eemaldudes) edasi liikuma, kuhu-
gi (midagi tegema) suunduma reboraik lätt maad `m  dä Rõu; 
läḱ ev‿veeget‿ siapää Kalmatõlõ arʔ Rõu; ku piimä anoma `kaivu 
lasõt, s ss kard lätt ku rümähtäss `alla Rõu; ma kalluda kohopiimä 
sõgla pääle, et l  ḿ  ̀ vällä lätt (nõrgub) Rõu V; ku kikaś s oŕ silõ min-
neh kirähhäss, s ss saa tõõnõ ilm Rõu; mingu uit‿tiń gäldät‿`turgu 
eiv‿vihaldas‿`sanna Rõu V; min‿no saʔ, v  s‿`Suhka arv‿Voĺ li Vas; 
ma `vässü minneh jo arʔ Vas; taivass om jo `ümbre nigu naṕ p, kos 
sal‿ĺ aht inäp? Vas Pul; läḱ e no naĺ ass (naljapärast) ̀ kaema, kas la s 
võĺ ss vai k nõlass `õigust Vas Pul; pühäbä `lä sim‿meeste`rahva 
ja naistõ`rahvaj‿jalaga kerikohe Vas U; näḱ kü eim‿minnev 
kedägik‿kerikohe Vas; [sa] `lääde `säń gü, nakkasõk‿käeʔ ja jalaʔ 
halutamma Vas Pus; är ti no minguh‿hinnäst külmehtämmä Vas 
Pul; näüss, kas [mul] saa timahavva `suvvõ `mintüss vai saa aiʔ 
Vas Pul; ma lä si Mintkahe (Mintka poole) Vas U; ku ma `joudnuʔ, 
ma lännük‿ka sinnäʔ Vas; ma `m  dä minneh rõbahti, et tä sääl 
`aknõ man ̀ istõ Vas; kodo ku rattakõisiga mineʔ, jovva ait‿tougadaʔ 
Vas; Sirje lä s iks uma rattakõsõga Poĺ lat petteh: läḱ em‿`Musta 
`o sma Vas Pul;`alla järve poolõ minnä oĺ lip‿piḱ ät‿tanomaʔ Vas; 
nii `k  li `ärkim‿ minneh Vas Pul; susi lätt ja `tsuskass uma hanna 
iä`mulku Vas; ja määnegi pälvekene tuĺ l, s ss  siaʔ lä sij‿jo `mõt-
sa (kevadel) Vas;  a läḱ ek‿`kaegõʔ, seo iks määne kuniga maja om 
Se Kos; `läämi siss heĺ oma vai? Se; a esä meid laivaga tõi, mi 

min
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`läämi `v  rde, siss laulami Se Pod; [ma] ketso võ i `üś kä ja lä si 
`istõlõ, üttekokko lä simi Se L; jalagaʔ, la s üsäh, kraaḿ  säläh, 
nigu vań gil‿lä simi Se La;  ku `piḱ ne ḱ au, s ss lehmä mano mingu 
uiʔ Se Kos; `saaja ĺ aat,`saani `kaetass Se Kos; no jääss mul paĺ lo 
`samma minemäldäʔ Se Kos; ku iks imä vai esä kohe käś k, kõrraga 
oĺ l mint Se; ku [ma] lännü üs, siss elu iä kahinuʔ Se 2. lahkuma, 
eri suundades eemalduma, kuhugi mujale siirduma, sattuma; (öel-
disverbi tugevdavalt) ära timä tuĺ l `r  ḱ ih tarõst `vällä ja j  ś k 
`mõtsa minemä Vas; kült‿tä rühḱ  t  ss ajoss kodo, ku sa läht Vas 
Pul; ma `naksi siss laaditamma, et `minke no `taahha, eläget‿tah 
Vas; `minkõ no pikutagõʔ Vas Pul; alambat `tü rikukõistki rikkap 
`tüünäś s, et min‿  st Vas Pul;  esä pań d `tütre üsäga ra tilõ ja saa  
minemä Se; jummaĺ  hoiat‿`t  hhu tõppõ ka minemäst Se; mehid-
se `eh vä minemä minnäʔ Se Sa; min‿s  m‿`maŕ ju ku saĺ lidõʔ Se; 
lä sij‿jo latsõk‿kohe kavvõmbahe Se;  milless seo maailm nok‿ka 
naid ̀ la si jätt ja ̀ lahku mindäss Se Kos; vanast mõtõldi, et kos t   
`häügaʔ et `lahku lä s Se; meil ka vaest kuna tuɫõ `lahku minnäʔ 
Se Kos 3. kaduma; loojuma ku meil päiv talvõl lätt, siss vaivalt 
pilulõss üle mäe Rõu V; vanast oĺ l saŕ vik, `t  ga `käüti üle `keś vi, 
et hannaʔ `lätvä ärʔ keś vil Rõu; keväjä lumi nakaś s minemä Vas; 
kaŕ aga kodo [ma] sai siss, ku päiv lä s jumalihe Se 4. oma seisundit, 
olekut, alluvust jne muutma; senisest erinevaks muutuma veli jäi ka 
`kolhoo·si minemädäʔ Rõu; ku kasuma `lätvän‿n  h‿`herneʔ, s ss 
`lätväv‿vereväss ja nakkasõm‿`määle `l  mä Rõu; mis sa sań dilõ 
`läädeʔ (abiellud) Rõu; m  ś s lä s no ̀ raisku, kup‿puŕotamma naaś s 
Vas; maa lä s `paĺ lass (kevadel) Vas; siss lä s mul hallõss `hin-
nel, et mis ma  sirgukõist hirmuda Vas Pus; jutta peräst jäi mehele 
minemädäʔ Vas Pus; silmäkoɫmul‿`lääki eik‿kuna ̀ vaɫgõss Vas Pul; 
näet, tütäŕ  lätt ka `otsa joʔ Vas; minem‿mehele, vaja joostan‿nigu 
kundsal‿löövät‿tuld Se; latsõl‿lääväj‿jo suurõst Se Kos; lä si aoʔ 
`tõistõ Se; üteh paigah lä s k iḱ  saja soest Se  5. protsessi või tege-
vust alustama; hakkama, algama t   õs ma hako, n  l‿`lätväk‿kõŕ si 
ähenälläp‿palama Rõu V; s ss ta lä s uĺ liss minemä, s ss nakaś s 
vappama Rõu V; taal (taimel) um illoś s haralikanõ juurõkõnõ, taa 
lätt kasuma Rõu; siin um m ni inemine, ku m ni tühi tähi aś akõnõ 
um, s ss pand piĺ li minemä, ikk Rõu; inemisekene lä s minemä 
piimäpaarigaʔ Vas; `Tsiistri tsõdsõkõnõ üteĺ  et, `minku uik ‿kodo 
minemägiʔ Vas Pul; ku `miń ti kivile minemä, `naati teŕ ri ko ti 
`pandma Vas; niäʔ eś s `kaklõsõh‿`hindä`vaihhõl, siss [ma] lää 

minemä
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no näile aṕ pi minemä p  ĺ päävä `  se Vas Pul; Nigula `puuś li 
ette oĺ l jäänül‿ laḿ bikõnõ palama ja `puuś li lä s palama ja tuli 
lä s laḱ ka Se; lä si siss m  m‿`mõtsa minemä Se Kos 6. edene-
ma, arenema kel no lä s t   oppuss, t   käve [koolis] Rõu; t  l 
minnev ei eläjä ja hobõsõ edesi kiä `kassõ tapp Vas Pul; kel kui 
`lõikuss lätt, kui `höste Se 7. tekkima, sugenema s ss lä s `rahvalõ 
hais `n nna (inimesed said teada) Rõu; sul lätt v  l kodo minneh 
ka kullu Vas  8. mahtuma `jauhmisega iks oĺ l hädä, kaet‿t   sää-
ne aganinõ terä es tahak‿kivi vahelõ minnäʔ Rõu; meil oĺ l suuŕ  
päiekaṕ p, sinnäl‿lä s m ni viiś tõi·stkümme `k  rmat `sisse Vas 
Pus; laṕ igup‿pütükese oĺ livaʔ, viiś  `liitret lä s sinnäs‿`sisse Se; t   
sääne puinõ nüś sigukõnõ, sinnäl‿lää es `pań gigiʔ Se Sa  9. möödu-
ma, kuluma kaen‿nii lätt aig, tuhń it‿tähń iʔ ja päiv ̀ umgi lännüʔ Rõu 
V; ku paĺ lo `aigu ĺ att, ku tä (põrsas) nakass `kuĺ ti `o sma? Se Kos 
10. teatud suunas kulgema Kurõkülä ja Varõstõ külä ommal‿Lä i 
piiri pääl, mu uno `koṕ list lätt piiŕ  läbi Vas Pul 11. (ebaselgust, 
teadmatust väljendavas ühendis) mine tea meet‿tiiäk‿kost inemiseʔ 
`t  diʔ, vaest mitu   d `päivä jo söömäldäʔ Rõu; mint‿tiiäk‿kohe 
piĺ v lätt, `täämbä joht `saolõ eil‿ lääʔ Vas Pul; mint‿tiiäk‿kes tälle 
T´siberih opaś s t   `nõidusõ arʔ Se 

mineng minengu minengut minek ku elläi om `lõpmisel, s ss tahetass 
iks inne tossu `vällä minengut art‿tappa Vas 

minev/`aaś ta ~ minev/`aaś taga möödunud aasta(l), minevaasta ma 
minev`aaś taga hu sadi, et naka no taad `haina jo `niitmä Rõu; 
minev`aaś ta jäi paĺ lo `haina tegemäldäʔ Rõu; minev`aaś ta lasi ma 
v  l arl‿`lahku mõhõ Vas Pul; minev`aaś taga oĺ l nakanu Võrolõ 
maia tegemä Vas; minev`aaś taga `k  li perämäne naid `juutõ ärʔ 
Vas; mul minev`aaś taga siiä sarna `sisse, siĺ mä `sisse lei eläjäʔ Se 

minevä minevä minevät möödunud minevä `suvvõ lä s `kaema, 
mõrrak‿k iḱ  ärm‿`määnüʔ Vas Pul; t   om `õkva mineväsuvinõ jutt 
Vas Pul; minevä `talvõ v  l tuĺ l `tütrel luu`kiltu `vällä ola seest Vas; 
n  k‿ka i minevä `aaś taga t   napu katusõ aidal Vas

minga, mingass vt mia
miniäkene dem < miń ni küls‿sai mullõ no miniäkene, kuri ku kuruss-

lauk, mõro ku ritk Vas Pul
mink, `minka vt mia
`minkiʔ vt `miäkiʔ 
mink/peräst mispärast minkperäst sat‿taṕ it‿timä Vas Pul; kagoh 

ommaʔ aś aʔ, minkperäst tuldass `küllä (jutt kaladest) Vas Pul; 

mineng
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minkperäst lellänaań õ sa võit kavva elläʔ Se; tõrõlaʔ kuk‿`kõlbuss 
 nnõ, ku om minkperäst tõrõldaʔ Se; a minkperäst nä laḱ ka lä siʔ 
(lahutasid) Se 

minnei minejä minejät  mineja ma oĺ li tagumanõ minnei Rõu V; tiiä 
äik‿kas must minnei saa Vas; sul põsõr‿roosaʔ, punõtasõʔ, sa olõ 
õiv‿v  l minnei (surija) Vas 

mińni miniä miniät minia ku `haigõ imäga mint, nii miń ni hõiganu, 
et toogu‿it‿toogu‿is‿siiäj‿joht pasalõ Vas; imäʔ iks tougatasõs‿-
s ss kõrvalõ, ku miń ni `maia tulõ Vas; ku miniät olõ õs kotoh, s ss 
latsõk‿`kuĺ ssi mu s nna Vas; t   miń ni sai `lõpmada hüäst jaost 
Vas Pul; mullõ sai miń ni meeleline, pujanaań õ naaruline (rhvl) 
Vas; jummaĺ  annam‿miniäl minno mattaʔ, jummaĺ  hoiaʔ mul miniät 
`matmast Se; miń ni ̀ ütless mehe˛esäle: ma ei nakas‿sukkas‿`s  mä, 
sa `haisat Se Kos; no jält‿tulõva miniäk‿ kodo jap‿pujaʔ, vaia 
hiĺ lokõidsi `ḱ avvuʔ Se Kos;  noorõh [ma] häbendelli mehe˛essä 
ja immä, no häbendelle minijit Se Kos; mul oĺ l miniä˛esä ja 
miniä˛imä, n   ommal‿languʔ Se; maʔ umma miniät Vilo vallaga 
`vaelda õiʔ ei Petseri liina   st anna õi arʔ Se Kos; miń ni t   is `õi-
gut Se; oĺ l vika minijide man, oĺ l vika iḿ mi man Se Kos

minno vt ma ~ maʔ 
minut́ minudi minutit minut täl tuĺ l unõramõhhuss pääle, viiś  minutit 

`suiksõ Rõu 
mis mille midä (partitiiv langeb kokku sõnaga mia) 1. mis esä kai et 

mis no hobõsõl um, `turnass ja pill üless Rõu V; mis kurõl viga 
kõŕ gistaʔ, ku `hernen‿n na all Rõu V; hobõsõ ruih, rattaʔ, regi, 
hobõsõ seim, k iḱ  `ań ti kolhoo·silõ, mis kabla pääl `püssü Rõu V; 
mis pinil viga ̀ pistäʔ, ku lita hanna üless nõst Rõu V; ma lä si ̀ kae-
ma, et mis timä sääl tegi Vas T; a mis siih süvväʔ, `paĺ la `luukõsõʔ 
Vas Pus; ma olõ siih, mis t   vaia um Vas Pus; a mis mullõ t  st 
hääd om, ku tä tuĺ l küĺ v, ma es `näekiʔ Vas U; nii , millega suga 
s ss te ti, t   pidi olõma `väega üteline Vas Pus; mis sak‿külbät, 
t  d `lõikat Vas Pul; latsõ iks `huĺ ssim‿mis (nii palju kui) `huĺ ssiʔ 
Vas; mul om parhilla ü s paaŕ  ̀ kiń dit, mis um mamma ̀ koeduʔ Vas; 
mis tuhanõ taa, mis tah noʔ om Vas; kooviʔ oĺ liʔ n  ʔ, millel n na 
kiń nip‿`pandmist es olõʔ Vas; a mis parak, lavvanõ, t   läḿ mind 
piä äs Se; a no ommak‿k iḱ  n  l‿lätteʔ ärk‿kuiunuʔ, tiiäm‿mille 
`vasta Se Kos| Vrd mia 2. missugune, milline mis‿tu Juula sullõ 
hõim um? Rõu; k iḱ  kiro  üless, mis lelläl ja mis tsõd´sil nimeʔ Vas 
Pul; a ma ei tiiäʔ, mis täl vääŕ nimi oĺ l Vas Pus; [vikati] lastu oĺ li 

mis
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 simmeń dist vai sõmõrast vai mis nä oĺ liʔ Vas Pul; nüüd `võimi 
üldäʔ, mis sõda om Se Kos 3. miks mis sa sań dilõ `läädeʔ Rõu; 
Siĺ vi juń n, et mis [ma] anna ait‿tälle peremehe nimme Vas Pul; 
vanaesä oĺ l üllüʔ umilõ `poelõ: oho mis‿tin‿nurisat Vas; haibaʔ, 
minge ark‿kodo, mis‿ti röögide `  se Se; ma koi noid vöid, mis 
mõista aiʔ? Se S

`miskiʔ millegiʔ midägiʔ (partitiiv langeb kokku sõnaga `miäkiʔ) miski 
meil olõ õs millestkip‿`puuduss Vas Pul| Vrd `miäkiʔ

`mitmakõiste mitmekesi `mitmakõiste [me] puhasti  sika Vas 
mito `mitma ~ `mitmõ mitund mitu edeotsan mito tallo palo  [ta] ärʔ 

Rõu; t   esä oĺ l `riisja, `riisõ `mitmast paigast `lehmi Rõu V; 
`mitmal `põrsal `tsäĺ kse iḿ miss puusaʔ ärʔ Rõu K; `mitmõ `v  ga 
[sa] huhat‿t  d `täŕklüst Rõu; seo Pauli imä oĺ l `mitmit `aaś tit 
ko tpümme Rõu V; `keś vi iks oĺ l `mitmasugutsit, katõ `h  laga, 
nelä `h  lagaʔ, kuvvõ `h  laga Vas; `mõś ti teräm‿`mitmõ `v  ga 
ärʔ Vas;  siga sää  mitund `m  du asõnd Vas; [ma] mitund ku si, 
`kiäki es tulõʔ `niitmä Vas; võiollas‿seiʔ `mitmõh paigah [Lätimaalt 
tulnud pulmalised] Vas Pul; sinnäʔ oĺ l `mitmit tuhandit noid `postõ 
veet Vas Pus; m nõl saa `väegak‿`keŕgehe t   `k  lmine, at‿tõõnõ 
`vaidlõss surmaga mitu `aigu Vas Pul; n  ŕ  oĺ l mitu `k  rdu 
`ümb re loo sigu mähit Vas; sukõ oĺ l ka `mitmõ`taoli ́ si, `mitmõ 
`paksusõgaʔ Vas Pus; naav‿võisi elläʔ mitu tõi·stkümme `aaś taga 
kavvõmb Vas U; a mitu m  st sai `surma kaʔ Se Kos; ku `mitmast 
küläst tulõva kokko, kos sääl `joudsõ ilmalõ `andaʔ [kingitusi] Se; 
`mitmõh paigah oĺ l noid `põlda meil Se

mitte mitte sinno võ t mu veli `auga arʔ, mitte `häügaʔ Rõu V; timä 
ü sindä mitte es olõʔ Vas; kuu `aigu koolõtõdi, mitte es koolõ arʔ 
Se 

miä vt mia 
`miäkiʔ `minkiʔ midägi (partitiiv langeb kokku sõnaga `miski) 

~ `miä kinäʔ midäginäʔ 1. teadmata või ükskõik mis, miski 
map‿paś sisi‿eiv‿võõrast `minki   st Vas; hiiŕ  taht `kuŕ ja tetäʔ, täl 
olõ õir‿raha vaia `minki `ostaʔ Vas Pul; t   om `eś kit‿tiidäʔ egal 
ütel, et ilma `kopkaldaʔ eis‿saam‿mitte midäginäʔ Vas Pul; kuk‿kiä 
`kaiba aiʔ, siss olõ õim‿midäginä, agu kaibatass  nnõ, siss om 
trah  säläh Vas Pul saa õis‿sullõ ka midäginäk‿`keŕ gehe Vas; imä, 
murõhtagu‿i minno midägiʔ Se; viiś  kuuś  `punda [linu ma]`präädi 
iks talvõ pääle ärʔ, t   olõ õs `miäkiʔ Se Kos| Vrd mia, `miskiʔ 2. 
(mitte) mingi, (mitte) mingisugune parlaʔ ma eit‿tunnõm‿midägi 

`miskiʔ
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hätä Rõu; paŕ õmb olõsiʔ, ku olõsim‿midägi nõglapuud ussaian 
Rõu

mod́etama mo etaʔ mo etass mo e  laisklema Vaś so mo etass, a 
`Maaŕ a pää põkku ei annaʔ Se; m  ś s mo etass, tulõ õi ülest, t   ei 
uma põllukõist arʔ Se 

mod́u vt muido
moĺ d moĺ li `moĺ di küna kae ku kammaŕ  moĺ li põhjan oĺ l, siss tsae-

raud es võtak‿`ka ski toda kamarat Rõu 
moɫɫ moɫɫi `moɫɫi körtjas segu ku latsõt‿`tahtsõ, siss kaara `jauhha 

puistõti v   `sisse, t   oĺ l moɫɫ, üteldi: teḱ el‿la silõ `moɫɫi Se| Vrd 
möĺ l1 

`moĺ tva `moĺ tva `moĺ tvat palve, palvus vanast `taĺ sipühi `aigu käve 
paṕ p `moĺ tvagaʔ Se Kos

moona/mi̬i̬śs moonakas moonameeste ja `popsõga teḱ k [rik-
ka talu peremees] t   Vas Pul; Juhań  tuĺ l innembä ku nu 
tõõsõm‿moonamehet‿tuĺ liʔ Vas Pus; `tõisi moonamehi ka oĺ l, ka s 
tüḱ kü vai kolm Vas Pus -palk naturaaltasu, moon [kiriku]opõtajal 
oĺ l moonapalk Rõu V 

mooś k `mooś ka `mooś kat kihulane `mooś kaʔ ommat‿tiĺ lokõsõk‿ku 
reemekeseʔ Se; nii paĺ lo oĺ l `mooś kõ, [ma] mahadi ja kai si ń ao 
  st Se Kos; härmäne rõivass oĺ l tõrvaga tett, s ss t   oĺ l s     h, 
`mooś kit oĺ l paĺ lo Se Kos 

moosõkańt moosõkań di moosõkań  i moosekant moosõkań dik‿ka oĺ liʔ, 
piibari oĺ liʔ Rõu

`mootor/ratass mootorratas `poiskõnõ timmõrdass vällän umma `moo-
torratast Rõu V; ilosa `mootorrattaʔ ommat‿tah loḱ i all Vas Pul

moro moro morro õu säidse süld maa `lahkõss ku naań õ lätt `paĺ ja 
`pääga üle tarõ vai üle moro Se; moro pääl oĺ l haɫvõp `tsuuri aiaʔ, 
moro oĺ l `väiga suuŕ  Se Kos| Vrd muro1 

mot́sil mo sila mo silat linaleoauk meil mo sil oĺ l sanna läve   h, 
mo sil, sääl vett oĺ l viländ Se; `sääntse mo sila oĺ lik‿kaibõduʔ, 
lina mo silaʔ Se

mu vt ma ~ maʔ 
`muanõ `muadsõ muast mudane, porine halv t   ja `muanõ Vas Pul; 

ussaid oĺ l `väegaʔ `muanõ Vas Pus; Pahijäŕv om`väega `muanõ alt 
Vas; naam‿`muadsõj‿järveʔ ummal‿`lämmäʔ, naav‿võta õi eiä pääle 
Vas Pul; `Miiska om sul nii `vaiknõ tasanõ, täl olõ õis‿`saapa talla-
ki `muadsõʔ Se Kos 

muda mua muta pori, muda velenaań õ oĺ l nännüʔ, et sattõ ütte mua 
lümbätüste Rõu; vähḱ  eläss mua seeh Vas Pul; timäl suu oĺ l muta 

muda
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täüś , kavvass tiä elänüʔ Vas Pul; vaś k (vasikas) lobistõlli muah Vas; 
koh jalap‿põĺ vini `muagaʔ, sääl suu kõrvuni `väegaʔ Vas Pus; sil-
mäpilk tuĺ l Poĺ la vasigõga `vällä nigu muda kei (pritsis) Vas Pul; 
sanna man oĺ l ka s `tiiki, ütele oĺ lip‿paĺ gis‿`sisse tsäpändedüʔ, et 
muda `sisse ei joosõʔ Vas Pus; sääl oĺ l valu muda Vas Pul; muta 
piteh [ma] sambõrdi Vas Pul; ku `mõŕ sa kumaŕ d `jalga, s ss oĺ l 
`valgõ räbik säläh, t   räbigu siilos‿sai `muagaʔ Se 

mudalanõ mudalasõ mudalast imepisike putukas `täämbä om illoś s 
õdag, mudalasõs‿`surbvaʔ Vas; mudalanõ om iks hullõmb ku ki-
holanõ Vas 

muditamma muditaʔ muditass mudi  muljuma, mudima  põd ŕ  l   
kõrraga su surmast, a ku kahr, siss t   sinnu vi̬i̬l muditass ja kakk 
Se

mud́o vt muido
mudsujass mudsuja mudsujat arukas t   ei olõ loĺ l, mudsujass om Rõu 
mugu muudkui ku la s är oĺ l kahit, s ss mugu r  ḱ  inne Rõu; `rõiva 

`paĺ kna ummap‿poodihn riiuli pääl, mugu ostaʔ Rõu; mugu `kaeti 
 nnõ et iks t  p‿ pidi olõma tettüʔ Vas; imä mugu käü, kasuk `ol-
gapite säläh Vas; la s `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, haĺ ass hain haĺ õtõlli (rhvl) Se 

muhetama muhetaʔ muhetass muhe  tärkama maal iks muro muhetass, 
haĺ ass hain haĺ õtass (rhvl) Se Kos

muhk muhu `muhku muhk, mügarik m  l‿lehmäl ei olõp‿parmu `muhkõ 
üttegiʔ Rõu V; parmu ̀ muhkõ seehn ummas‿`sääntse jämmev‿vaglaʔ 
Rõu V; muhk oĺ l nigu kupp pää pääl Rõu; pää pääle sattõgiʔ, 
muhk om pääh ku piirak Vas Pul; taa `pääkene om k iḱ  `muhka 
ülenit‿täüś  pest Vas; tädil oĺ lij‿ jala seerek‿k iḱ  sinitsit `muhkõ 
täüś  Vas Pus

muial mujal põld muial jo ammukit‿tett Rõu; muial mütetäss k gõ 
`  se Vas; tah halhoo·sih tetä äi linna sukugiʔ, mat‿tiiä ei muial eiʔ 
Se; k iḱ  kaibih‿`hauda, muial oɫõ õs koh ollaʔ Se Kos

muialt mujalt m  s‿saa õs `keŕ kohe minnäki muialt ku `m  dä 
järvemäḱ e Vas; anna `antut nim‿murram‿muialt `t  dut Vas; keri-
kist kiń giti puhadeĺ nähe, rahvass vei, no muialt saa es Se 

muialõ mujale muialõ tä es käüʔ ku m  p‿poolõ Rõu; ku m  ś s mustalt 
muialõ lätt, naań õ kodo naardass Vas; no ommal‿`lambas‿siih, su-
võl viiäseʔ muialõ Se 

mudalanõ
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muido ~ mod́u ~ mud́o ~ muud́o 1. tavaliselt olõ ma muido nii hoŕ ss 
ku ma olõ, a söögiaś aʔ ummam‿mul `puhtaʔ Rõu;  siga  ks muido 
r  ḱ , a vahr käändäss `n nna [tapmisel], siss ei röögiʔ Vas; ma 
oĺ li muido ka sääne ikonõ Se 2. vastasel korral j  k‿kust, mo u 
jäät rinnutuss Rõu; õdagu ma võ i iks kardoka ah́ost ärʔ, muido 
os arʔ paɫanuʔ Rõu V; las mak‿ ka hinnäst kobahhuta, ma `tih-
ka aim‿mu o inemiisih ollaʔ Rõu V; map‿pań ni la silõ `suhvlihe 
söögi, et muido lääväk‿`kärbläse mano Vas U; esä tõi toṕ sikõsõ 
`viina, muido [ma] jäänüj‿jaɫoldaʔ Se; `r  dlidõ pääle `pań ti oɫõʔ, 
siss `pań ti leib ja vesi pääle, leib `pań ti tüḱ ä, muidu alt joosõ 
õih‿haamist taaŕ `vällä (taaritegemisest) Se; vanast `aeti langaʔ 
`ahjo `hauduma patugaʔ tuhapudru seeh, lää es ɫangaʔ muu o 
`vaɫgõst Se Kos 3. muus osas, üldiselt keś kkihä kotust oĺ l v  l 
jäänüʔ, muido oĺ lip‿palanu luuʔ Rõu R 

muidogiʔ ~ muidokiʔ muidugi niäʔ (ussid) jo muidogi nigu kett ajavaʔ 
Vas U; ku suuŕ  s  ń  oĺ l, siss muidogi [ma] arp‿poodi iks Se Kos; 
omma kerigu vanõmbaʔ vai toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja mui-
doki Se L 

muidogu muudkui m nikõrd tuli paɫa õiʔ, siss muidugu `hussuss  nnõ 
Rõu; muidugu ` sirkõllõ ja ` sirkõllõ, eit‿tulõt‿torost vesi `vällä 
[kastekannul] Rõu V; esä võ t ette m nõ makõ jutu, muidugu ai 
t  d  Vas Pul; m  ś s lä s hinnäst uputamma, ni ka s m  st kõrval 
muidogu rututanu Vas; pini muidogu habõ  nnõ noid `hiiri kiń niʔ 
Vas; ilosa ̀ mootorrattaʔ ommat‿tah loḱ i all, muidugu pilgusõ  nnõ 
Vas Pul; muidugu [ta] porra Vas; mullõ om vinäld `k ikõ, muidu-
gu `perrätulõjat (surma) t  d oodat Vas Pul; `Maaŕa pää põkku ei 
annaʔ, muidugu ai tulõma Se Kos

muidokiʔ vt muidogiʔ
mukkaʔ, muḱ ki vt ma ~ maʔ
mukl mugla `mukla seebipära, soop soolanõ ku mukl, hapu ku  silep 

Rõu 
muku muudkui ja repäń  nakaś s säält muku kallu loobitsamma, üle r   

veere `maahha Vas Pus; oim‿meil om `haukiid paĺ lo, ku kanapujaʔ 
oĺ liʔ, siss [ma] muku `suĺ gi inne löüse Vas Pul| Vrd mugu, mutku, 
`muudku 

muld mulla `mulda muld m  ʔ imä om ka mullah `määnü joʔ Vas; 
maam  ś s s   `muɫda, kunigass `kuɫda Vas Pul; timahavva um ka 
paĺ lo mügrä mütetüisi mulla unikit Vas Pus; vanal nakass jo egast 
mulgust mulla`haisu tulõma Vas Pul; `kapsta `s  mne rehiti rihaga 

muld
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mulla `sisse Vas; vihmavaglaʔ  ngõrdõllis‿sääl `mulda piteh Vas 
Pus; t   t  d paĺ lo vai veidüʔ, aga ütte `mulda läät kõiḱ  Se

muld/hiŕ s muldri laialivalgumist takistav palk, muldpalk inne min-
nu olõ õs hundameń  i, s ss oĺ lim‿muldhirreʔ Vas; muldhirre pääl 
sań diʔ `istõj‿ja lauliʔ Vas

muĺ gi mulgipärane saań  oĺ l illoś s, muĺ gi saań , väŕ mit Vas U 
mulgukõnõ dem < mulk tsuvvalõ `tsäŕ kmeʔ nõglaga tsusitass, 

`ümbret‿`ts  ri ka tsäŕgitäss mulgukõsõ kõrrast täüś  Se Kov 
mulk mulgu`mulku auk; avaus taal lehmäl umman‿nisah‿`hõtrak‿külʔ, 

pehmekeseʔ ja laja mulgugaʔ Rõu V; võid oĺ l nigu sõglaperä 
`mulkõ täüś  Rõu V; map‿pań ni `aknamulgu kiń niʔ, siss inäp `tia-
laisi es tulõʔ Rõu V; lugõ nigu juu  `mulku (ütlus seotud juutide 
usukommetega) Rõu; ü s sau tulõ piḱ kä ̀ truupa, tõõnõ käänd ütest 
mulgust `tõistõ üless Rõu V; oĺ l koorõ käŕn, käŕnil oĺ l all mulk, 
pulk   n Rõu; nigut‿talvõl `püüti, niär‿`raiõt‿`tuurõga mulgus‿`sisse 
[jäässe] Rõu R; ku lehmäl umman‿nisamulgus‿suurõʔ, s ss tulõ 
nigu paila `m  du t  d `piimä Rõu V; nüṕ simulgu (nööpaugu) 
küleh oĺ l uuri ke t Vas;  vanal nakass jo egast mulgust mulla`haisu 
tulõma Vas Pul; ro t sei ko ilõ mulgu `sisse Vas Pul; hähn  saga 
`sääntse mulgu puu `sisse et kulagu võit `mulku tsusadaʔ Vas Pul; 
meheʔ `raiõ `mulkõ, et jäŕv koolõss, kalat‿tulõva järve mulgu mano 
`luh i ̀ saama Vas; ku puutele ̀ vankriʔ oĺ liʔ, s ss ̀ võeti oheŕd üteh, 
käänd üteh, `minka ruḿ milõ pulk `sisse käändäss Vas; lõõrimulk 
om jot‿täüś  toṕ it, lää ei inäp kaalast `alla (täis söönud) Vas Pul; 
tuhat `tuuti tuudi`mulku, sań dil sada sita`mulku? - puuriit Vas; 
h  , `uń drik k iḱ  `mulka täüś  palotõt Vas; kariʔ omman‿n  ʔ, kes 
`rõivalõ ja villalõ ajavam‿mulgus‿ `sisse Se; tsuvval `kundsa võ t 
mulguʔ, pań ni paiga pääle, siss jälk‿käve Se; `tõrdul oĺ l sääne 
mulk vai haań  `pań ti, siss ś aalt `laś ti alt t  d `taari Se; hobõsõ 
ravval om kümme `mulku Se; proimõmuɫguʔ oĺ li esiʔ Se; sak‿ka tii 
is maa `muɫka ṕ aalt ja `taiva `täh i ṕ aalt, sinno ka iks om opat Se 
Kos; `poiskõsõl oĺ liv‿ viś sravva all, lä s iä `lõikamise `mulku ja 
uppu arʔ Se V

muɫɫ-muɫɫ-muɫɫ  mull-mull ku [lehma] vatsk `t  täss, s ss tege muɫɫ-
muɫɫ-muɫɫ Rõu V 

muĺ l muĺ li `muĺ li mull v  pago om ku vesi käüse kõvastõ, aja `mullõ 
üless Se V

muĺ lin mulina mulinat (sõna)mulin ku tä lugõma naaś s, s ss ü s muĺ lin 
oĺ l  nnõ Vas 

muld/hiŕ s

Võru sõnaraamat.indd   422Võru sõnaraamat.indd   422 9/22/2011   9:37:24 PM9/22/2011   9:37:24 PM



423

muna muna munna 1. linnumuna kalakauriʔ ummas‿suurõt‿ sirguʔ, 
näil ummas‿suurõm‿munak‿kah Rõu; kanapujaʔ oĺ lim‿muna koorõ 
seehn, n  l‿loksõʔ Rõu V; üless `ketrass, üless `metrass, lätt `otsa, 
l   muna? - hummaĺ  Vas Pul; p  ĺ  munna om iks inäb kut‿tühi 
k  ŕ  Vas; ü sik la s, taad hoiõtass ku munna Vas; ku kana kaka  
siss harak oĺ l pla sih, äräk‿kań d k iḱ  munaʔ Vas Pus;  iä kõrrõ-
tuss om `ohkõnõ, kup‿pääle `saistat, siss lätt `ka skik‿ku munak  ŕ  
Vas Pul; muna lätt ka halvass `lämmägaʔ Vas; haŕ okõsõ veeväm‿-
munnõ Se Sa; poisik‿`koŕ ssi `tü rige käest munnõ ja lä sim‿munnõ 
veerütämmä Se Sa; õga ü s ań d hällü tegijile munnõ, kiä ań d ka s, 
kiä ań d kolʔ munna Se; hämmätüse `sisse `laś ti munna vai ku kar-
doka pud ŕ  keedeti, sinnäl‿`laś ti munna `sisse  Se; õga `tü riku 
 käest siss `pań ti koĺ mi munõ [lihavõttepühal kiigetegijaile] Se; 
inne  surap‿pań ni loomka pääle `v  ri pite k iḱ  ka si muna `maah-
ha Se; sajako t pidi  ks olõma, leeväpä s  ks oĺ l ja siss võiuliud, 
t    ks oĺ l õgal ütel, ja munaʔ Se Kos; kääväk‿ kääväs‿ś aal saart 
pite, naka as jält‿t   muna heĺ otamma niʔ Se Kos 2. munand susi 
haaŕ d t   `oinakõsõ tüŕri piteh, munnõ piteh `säĺ gä Se S 

muna/kana munakana kas nov‿vanast `sääń tsit `suuri munakannu oĺ l 
Rõu 

munakõnõ dem < muna ma mõista hü vi `sõiru tetäʔ, olõ õim‿muna-
kõisi Rõu V;  püve pujaj‿joosi kakatõh `vällä, k iḱ  haina `sisse 
nigu munakõsõ ̀ v  rdüʔ Vas Pus; [ma] esit‿tei lehmä karvust höörü-
di munakõsõ, üteldi karvamuna Vas; paṕ p ań d pujalõ munakõsõ 
`peio, üteĺ : ku nakass munakõnõ peoh heĺ otamma, siss `käänke 
ärs‿`saardõ Se Kos; s saŕ  anna as munakõist velele Se Kos 

muna/loomka munaveeretamismängu rada, munarenn munaloom-
ka linaluist `höste te ti, `pań ti lavvakõnõ ja linak‿`korgõmpa Se 
-paast lihavõttepaast muna paast tulõ, om säidse nädälit Se Kos 
-pühiʔ pl lihavõtted munapühi aig oĺ l, `tü rigu velet‿tuĺ lim‿munnõ 
`o sma Vas Pul; no om lihavõõdõ iks leinäline, munapühi om ̀ mur-
rõlinõ  (rhvl) Se Kos  

mund/`vu̬u̬ri mõnikord mund`v  ri [ma] `peĺ ksi et lehm ärl‿lõpõss Se| 
Vrd munõvoori 

muni munõ mund mõni muni koṕ ik  ks sai kohegik‿kulu pääle Se; 
munõl `paĺ li käsi, munõl `paĺ li suu Se; muni pada paiń  kah, suṕ p 
saa must Se V; tulõ õi inäp mund s nna `m  lde Se; muni innembä 
ärʔ `määtäss ubinaʔ, at‿tõõsõlõ ei annaʔ Se; muni kaess, et vana 
inemine, kõrraga and asõma (bussis istekoha) Se Kos| Vrd m ni 

muni
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muni/kõrd mõnikord munikõrd `ań ti ilm`k  tmäldäk‿kaʔ 
n  s‿sooligup‿pinile ette Se| Vrd m nikõrd

munt/kõrra mõnikord kuŕ gik‿ka `häitsese muntkõrra puustalt Se; meil 
om ka muntkõrra `väega kõhn leib Se 

munõ/voori mõnikord munõvoori jäi `lambast ü s neländik `hindälle 
ni ̀ v  di k iḱ  ̀ kolmõ puhadeĺ nähe Se; munõvoori jäl oĺ l hainamaa 
tahe kaʔ Se Kos; munõvoori [ma] nõrgahtu `maahha arʔ, nii tuĺ l 
uni Se Kos| Vrd mund`v  ri 

murak muraga murakat rabamurakas muraga maŕ aʔ ommak‿ka hüäʔ 
maŕ aʔ, muragak‿kasusõs‿s  h Vas

murd murru `murdu  murdumine murd muil puil, katsk kadajil (nii suu-
red kui väikesed saavad õnnetusest osa) Vas

`murdama murradaʔ `murdass murraś s murdma kiä `tahtsõ läḿ mind 
`leibä, s ss murrati Se; kardoka murraś s poolõss, pań d `hambihe 
(sõi ära) Se Kos

`murdlõma murrõldaʔ `murdlõss murrõĺ  korduvalt murdma ku `Ko li 
`k  li, käel  ʔ oĺ lik‿k iḱ  `ka ski murrõlduʔ Vas; mul saik‿ka ti-
navu vavvarnaʔ arʔ jo murrõlduss, noh nii vanaʔ `vällä Vas Pus; 
m   oĺ lip‿ püssä all, k iḱ  luuʔ murrõldi velel `ka skiʔ Vas Pul; ku 
joʔ linaʔ luust nii murrõlduss, siss koŕ ati [maa] päält ärʔ, `pań ti 
jälk‿köüdüse pääle Vas; lää eim‿ma sinnäm‿maś sinat `murdlõma 
(halbadest teeoludest) Vas Pul; paṕ p k   käve tarrõ piteh, murrõĺ  
`sõŕ mi Se Kos 

`murdma murdaʔ murd muŕ d murra 1. (puruks) murdma m  m‿murra 
ussõ `maahha Rõu; ku tahn ü skõrd kars oĺ l, t   muŕ d ossar‿`riś ti-
`räś ti Rõu;  hüv́vi ̀ väi si oĺ l, a ma muŕ ri ärʔ, pää mant lä s ̀ ka skiʔ 
Rõu V; mat‿tuĺ li ja säält põkaś s mullõ t   `murdunu ossagaʔ Rõu; 
`naaku uit‿tõisitamma, maʔ muŕ ri ja sei Vas; hüä s na murd ravva 
kangõ `ka skiʔ, a kuri s na jovva aik‿kuĺ bi `vartki murdaʔ Vas; 
ku ahost `võeti `vällä leeväʔ, siss [ma] muŕ ri iks noid `kandsa Se 
Kos; ma murra as `maahha kardoka `iärmekeisi Se 2. saaklooma 
tapma ku undsõʔ um, s ss um soel hüä `laḿ biid murdaʔ Rõu V; 
esä sai tiidäʔ, et susi muŕ d külä iḿ mise ärʔ Rõu V 3. tungima, 
trügima mi lä si `liuglõma, külä `poiskõsõ muŕ rip‿perä`r  kese 
pääle k iḱ , mak‿ka Rõu; no `kaeta õit‿t  st midägiʔ, kas m  ś s um 
n  ŕ  vai vana, kiä mano murd, t   um uma Rõu V; k iḱ  muŕ riʔ iks 
m  p‿poolõ [tööle] Vas Pus; nigut‿ siaʔ muŕ ris‿sinnä aia mano Vas 
Pus 4. pingsalt juurdlema, muretsema ma joht kodu peräst pääd ei 
murraʔ, mul om t   kõrran Rõu

muni/kõrd
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`murduma `murdudaʔ murruss `murdu murduma ku [piima]hammass 
arm‿`murdu latsõl, s ss la s visaś s `hamba a o keressehe Rõu V; 
ü skõrd meil oĺ l lehmä saŕ v vallalõ, oĺ l `murdunut‿t   saŕ v ärʔ 
Rõu V; kuiss sa `juɫksi iämulgu veere pääle minnäʔ, iä jo mur-
russ, v  ŕ  um pehmeʔ Vas Pul; ku puuʔ `väega `iätedi ja `maahha 
`murduʔ, t   täheń d `k  lu Vas; eǵ ä `murdu ja Ań nakõnõ k gõ 
`iäga v   seeh Vas Pul; timahavva puuʔ `väega `vaalusõ ʔ ja mur-
rusõ `maahha Vas Pul; ränine puu eik‿`kiskuʔ, t   murruss Vas Pus 

murima muŕ riʔ muri murõ  näljutama ̀ muŕ tass eläjä ärʔ, elläi saa nõrk 
Se 

muro1 muro murro õu paaŕ  `päivi saiś  t   [sea] jalg muro pääl Rõu V; 
m ni kana käü `kloḱ sih arʔ murro piteh Vas; `pań ti kuulipri siʔ 
m  m‿muro pääle üless ja ü s räḱ in oĺ l inne Vas; umma murro pite 
saa õik‿`ḱ avvuʔ imp Se Kos; `Moskva muro muhaskõlli, haĺ ass 
hain haĺ õtõlli (rhvl) Se; maal iks muro muhetass, haĺ ass hain 
haĺ õtass (rhvl) Se Kos| Vrd moro 

muro2 muro murro õhuke viil ma `lõiksi sullõ muro `leibä, sa nii ruttu 
ärs‿seiʔ Rõu

murruh murruna, suure hulgana ku määnest eläjät om tapõt, s ss ha-
raga ommak‿ku murruh pääl Vas 

`murrõlinõ `murrõlise  `murrõlist  murelik no om lihavõõdõ iks leinä-
line, munapühi om `murrõlinõ  (rhvl) Se Kos 

`murrõ/päiv murepäev sa `s  vsõ mullõ kannahtust, ku mul 
`murrõpääväʔ oĺ liʔ Rõu V

murõh ~ murõʔ `murrõ murõht mure; hool murõt‿tege mustass, vaiv 
vanass Rõu V; `pernanõ oĺ l `mõtsa ärl‿lännüt‿t   `murrõgaʔ Rõu 
V; inemise ummak‿kah arv‿`vindsunut‿taa elo ja `murrõgaʔ Rõu V; 
kas taad murõht no veidüʔ um, `ilda `aigo oĺ l murõʔ lehmä peräst 
Rõu V; suuŕ  murõh, kuiss sak‿kodo saat tuisugaʔ, `ilmligu `uarmaʔ 
Vas Pul; t   oĺ l sääne murõʔ, et `  se ka uni es tulõʔ Vas Pul; 
t  d murõht ja halõhhust, hüä, et poisil oĺ l iks v  l elovaim siseh 
Vas Pul; egäl ütel umak‿kirbuk‿küle all - egäl umam‿`murrõʔ Vas; 
ü s 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 murõh  muretse-
ma massa aim‿ murõhtamine, ku jummaĺ  ilodust ei olõ ütehn ̀ andnu 
Rõu V; inemise ummaʔ uĺ liʔ, murõhtasõʔ, külk‿katõ`kümne `aaś ta 

murõhtam(m)a
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peräst om k iḱ  `tõistõ Vas; kas sa jovvat s ss muid murõhtada ja 
ikkõʔ Se; imä murõh , et kas seo n na no `jäässki rippa Se Kos; 
imä, murõhtagu‿i minno midägiʔ Se 

must1 musta `musta 1. (värvilt, värvuselt) must; tume, tõmmu ma näi 
ark‿ku must lumõ piĺ v tuĺ l Rõu V; kuusõ kukkaga `üĺ ti must [värv] 
saavat Rõu; t   must saĺ v om hüä külk‿kasuvalõ Rõu; murõt‿tege 
mustass, vaiv vanass Rõu V; mul oĺ lik‿käek‿künnäŕ ̀pääni tõrvagaʔ, 
mustaʔ periss `õkva Vas T; räüss lei vilä ärʔ, must maa jäi `perrä 
Vas Pul;`vindläse ommam‿musta veregaʔ Vas Pul; ma oĺ li must nigu 
tulitungõĺ , mak‿k gõ üsäga kań ni n  p‿palanuk‿kannuʔ Vas Pul; 
olõss ma musta küüdse `väärtki `süüdü olnuʔ Vas; Suĺ la oĺ l pini 
nimi meil, must neh Vas; `r   malla jahvõst sai `kiisla mustõb Vas; 
must suu, piḱ äs‿soonõʔ, esim‿must ja `viskass kust? - `veś kivi Vas 
Pul; timä oĺ l [vihaga] ń aost must ku maa, nii pahandust pidi Vas; 
muni pada paiń  kah, suṕ p saa must Se V; rüü  oĺ l must, linanõ Se 
Ts; `ritku om katõsuguma  si, `mustõ `ritku ni `vaɫgiid Se; ü s soŕ t 
[puravikke] om ohembat ja tõõnõ, mis mustas‿`sääntseʔ, n   umma 
 ks jo `väega ilosaʔ Se; leib kõrvati v  l ärs‿`sääntsess, s ss sai t   
taaŕ  `väega must, sääne illoś s Se Kos; toro oĺ lis‿`sääntsem‿mustaʔ, 
`sainu pite videliʔ Se Kos 2. määrdunud, kasimata pada `sõi-
mass pata, ütem‿mustam‿mõlõmbaʔ Rõu V; näil oĺ l t   elämi-
ne sääne mustaperäline Rõu V; leh `käüse oĺ lip‿paŕõmbaʔ, n   
es lään‿ni mustass ku `väŕ ligak‿`käüseʔ Rõu; võim‿mehekene, 
sul ummak‿küln‿naak‿kaadsav‿`väega mustak‿kerikohe minnäʔ 
Vas; [ma] hiidi musta `hammõ säläst ärʔ Vas; imä üteĺ : sul um-
mak‿küln‿naak‿kaadsav‿`väega musta`perrä Vas; esä ki t peri, et 
ommak‿külʔ musta`perrä naak‿kaadsaʔ Vas Pul; [ma] pań ni vanõm-
ba räbigu pääle, siss saa õs mustass, ku lehm hannaga `rehke Se 
P; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺ l võõrassimä uma latsõ mustar‿`rõiva 
ajanus‿`säĺ gä Se Kos; siss [ma] lä si t   mäe päält kaibi t  d 
`s  la, must küll oĺ l, a siss sai tarõ (soola eest sai ehitusmaterjali) 
Se Kos 3. mustus ̀ valgõ tund ̀ musta ̀ väegaʔ  Vas; must tund ̀ valgõt 
`väegaʔ (plekk on näha) Vas 4. koeranimi egass Must ̀ m  du (halba 
harjumust) jätä äiʔ Vas 5. muud t   lausu us ̀ musta es ̀ vaɫgõt (mit-
te midagi) Rõu; mehel olõ õs musta küüdse väärt ka `süüdü Vas Pul

must2 vt ma ~ maʔ 
mustakõnõ dem  <  must 1. must täpike kunnaläǵ ä om luḿ bih v   seeh, 

t   lää seeh ommas‿`sääntsem‿mustakõsõʔ, säält saavak‿kunnakõsõʔ 
Se 2.väike must sipelgas kaś ah koh mustakõisi pesä om Vas 

must1 
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mustalt räpaselt, kasimatult lasõ õs tütäŕ  mul mustalt elläʔ Vas; ku 
m  ś s mustalt muialõ lätt, naań õ kodo naardass Vas 

`mustama mustadaʔ `mustass mustaś s 1. mustaks värvima täl oĺ l 
negroś sii·n `saapa mustadaʔ Rõu 2. määrima, mustaks tegema sa 
jovva eiʔ nip‿paĺ lo `mõskaʔ ku maʔ mustadaʔ Vas Pul

mustanõ mustadsõ mustast mustavõitu, määrdunud võeh, naak‿kaadsaʔ 
ommas‿`sääntse mustadsõʔ kerikohe minnäʔ Vas Pul 

mustas‿`sit́käʔ pl mustsõstra marjad; mustsõstra põõsas taa musta 
`si kä mant ma võ i `ossõ Rõu 

muś til/`aiga muiste t   asi oĺ l jo muś tõ, jo muś til`aiga Vas| Vrd muś tõ 
muś tinõ muś tidsõ muś tist 1. ammune, endine t   oĺ l muś tinõ aig, ku 

inemiseʔ oĺ liv‿`vaesõʔ Vas  2. vana(aegne) vanam‿muś tidsõr‿raa-
madukõsõʔ Vas; mis ma vana muś tinõ inemine, ma mõista õi eesti 
`väŕ ki k nõldaʔ Se; ega ma ei olõm‿muś tinõ inemine, ma olõ nügä-
ne inemine Se

`mustjass `mustja `mustjat mustjas ü s rõivass um `mustjass sinine, 
tõõnõ rohikanõ Rõu 

muśtk `muś tka`muś tkat mustikas `muś tkit om k igih, ku `muś tka 
`häitsäseʔ, s ss häiermä ommaʔ ilosa roosaʔ Vas; `jooṕ kaʔ om-
mas‿suurõmbak‿ku `muś tkaʔ Vas Pul; `muś tkaʔ ommas‿s  h Vas 

mustlanõ `mustlasõ `mustlast mustlane `mustlanõ üteĺ : mas‿`süüdü 
ei olõʔ, ku teil es lapahtut‿t   asi Rõu; mas‿ sääl ` sankli t   
`mustlasõgaʔ Rõu; sinnät‿tuĺ l `mustlaisi niipaĺ lo et ussaid täüś  
Vas Pul; Miina lõhnaś s, et mis sa iks annat nailõ `mustlaisilõ Vas 

`mustnõma `mustnõdaʔ `mustnõss  määrduma, mustaks muutuma ̀ val-
gõ rä t, piḱ ält taal s ss `mustnõdaʔ Vas Pul| Vrd `mustuma 

must/rästäss musta`rästä `mustarästäst musträstas piho um musta 
`rästä ̀ taolinõ Vas Pus; musta`rästä jaost om pant ̀ puuhhu pesä Se 

`mustuma `mustudaʔ `mustuss `mustu mustaks muutuma, määrduma 
laud oĺ l ärm‿`mustunuʔ Rõu V| Vrd `mustnõma 

`mustuss ̀ mustusõ ̀ mustust mustus ku iks umbpalanulõ ̀ mustuss ̀ sisse 
um lännüʔ, s ss ei avida viin eij‿`juudasitt eik‿kupõruss Rõu V; t   
`mustuss nakaś s sautarõh nigu `kiimuma säält ülevält Vas 

must/verrev mustjaspunane `Rõugun oĺ l ütel `tütrugul soetäh , sääne 
mustverrev, `õkvan‿nigu sõrmõ otsagat‿tsusat Rõu 

muś tõ muiste muś tõ oĺ l kunagi ̀ väega ammuʔ Vas; t u asi oĺ l jo muś tõ, 
kiä not‿t  d inäp mälehtäss Vas| Vrd muś til`aiga 

muśtõ/muuhava väga ammu muś tõmuuhava, t   oĺ l jo ammunõ aig 
Se  -muuhavanõ -muuhavatsõ -muuhavast väga ammune muś -
tõmuuhavanõ aig Se 

muśtõ/muuhavanõ
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mut́ing mu ingu mu ingut segadus; rike, viga, korratus kas sul 
ka `kuulmise man mu ing um Vas Pul; s ss om iks külm‿midä 
mu ingut, ku puś s tulõ õiʔ Vas; ü s muting sääl iks om, muido olno 
jo ammukip‿puś s siin Vas; ku puutele `vankriʔ oĺ liʔ, s ss `võeti 
oheŕ d üteh, käänd üteh, `minka ruḿ milõ pulk `sisse käändäss, ku 
midägi `vankril mu ing tuĺ l Vas 

mutku ~ mut́ku muudkui kiŕ gese mu ku k nnõʔ inne, ku sa `  se 
tuĺ liʔ Rõu V; aidal olõ õs lakõ, mutku salvõs‿siseh jak‿kirstuʔ Vas; 
`talgoliseʔ mutku järveh ojodi ü stõist ja `laŕ mssiʔ Vas; [ma] tulõ 
kodo, siih mu ku tuha lõhn, hüdsele k iḱ  paɫanuʔ Se Kos| Vrd 
mugu, muku, muudku 

`mut́ri `mu ri `mu rit mutter ma sõidi nigu tuli `mu rist `vällä kei 
(väga kiiresti) Vas Pul 

muu muu muud 1. (keegi) teine k igil umma ütesugutsõ kuŕ giʔ, mul 
kui muil Rõu; mal‿lää es kusõlõgi `ussõ, et muidu heräneseʔ muuʔ 
üless Vas Pul; taha aiʔ ma `kiń ki muidõ kätt uma kaala pääle ku 
uma mehe kätt Vas Pul; sääl oĺ l siss noid muid kah, m  p‿papa ka 
oĺ l Vas Pus; pühäbä hummogu laś k imä muil ̀ maadaʔ Vas; m   ań ni 
muilõ ja sai meele (meile) ka juvvat‿t  d `viina Vas; kas sa jovvat 
s ss muid murõhtada ja ikkõʔ Se 2. miski muu; teine, teistsugune  
pinikene sei liha ja `r  ska `piimä ja präänikiid, muud timä es s  ʔ 
Rõu V; madalap ku maahain, piḱ eb ku muuʔ puu? - t   Vas Pul; ma 
muud `t  ki eik‿ku maka Vas; vilän‿nakkasõ `vaĺ miss `saama, muu 
`t  ga vaia rutadaʔ Vas; ü s tands, ni t  d oĺ l külät, mõista aim‿ 
ma muid `tandsa Vas Pul; no olõ õim‿muud umma ku kümme sõr-
mõluud Vas Pul; ku murd muil puil, s ss katsk ka kadajil Vas Pus; 
imä teḱ k loomaʔ, esäl oĺ l `muud gi t  d Vas 

mu̬u̬d moodo `m  du 1. mood, maitselaad ja näet moodust lä s ka jo 
ärt‿t   kupa`pandmine Vas Pus 2. komme, tava, harjumus Mii-
lil um meil sääne haɫv m  d, lätt, jätt ussõ `valla, olgu suvi vai 
taĺ v Rõu V; susi karva hiit, a `m  du ei hiidäʔ Rõu V; m   esäl om 
küls‿sääne halv m  d, t   võĺ ss Vas; egass Must `m  du (halba 
harjumust) jätä äiʔ Vas; vanast mõtõldi, et kos t   `häügaʔ et `lah-
ku lä s, a no om mooduh Se  3. kuju, olek; viis, laad nam‿`mõistusõ 
olõ õiv‿vana`aolidsõʔ, naa omma iks noʔ mäŕgidüʔ, ü s asi om mi-
tund `m  du Vas; ta es saa `kuagi moodo pääl ollaʔ, võ t h ngu 
kiń niʔ Se; olõ õiv‿vanna`m  du kirmassit kah Se; mak‿kak‿`kaŕ ksi 
t  d`m  du, ku `tü rik oĺ li Se; meil oĺ l vinne `m  du höörik h    
Se

mut́ing
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muud/ku vaid, üksnes ma olõ arʔ saanuʔ k gõgaʔ, muudku ahi oɫõ 
õip‿pääle sadanuʔ Vas; setot‿tiiä äit‿`tań dsmist, siss muudku `tir-
kasõ  nnõ ja `kargasõʔ Vas| Vrd mugu, muku, mutku

muud́o vt muido 
`mu̬u̬du 1. taoliselt, moodi s ss te ti v  l nii `talgu `m  du, kut-

suti küläst `tõisi ka aṕ pi Rõu; higi lainõ  v   `m  du `alla Rõu 
V; sakõ rohokõnõ nigu saĺ vi `m  du Vas U; kossat‿te ti li-
nost, [ma]`hiusõgap‿paĺ midsi kossaʔ kokko vahru `m  du Se Ts; 
`herneʔ, `ta rigu jahvatõdi arʔ nii `püüdli `m  du peeń okõsõst 
Se 2. kombel, moel külm‿ma `nõudsõ k kkõ `m  du, edimält `üt-
legi is Vas; `s  la `pań ti kalalõ parast`m  du (parajalt) Vas; 
t  d ka pidi arvõstama, kui jämmel‿langaʔ ja kui`m  du sukka 
`pandaʔ Vas; `kuigi `m  du es saak‿kätt liigutaʔ Vas; peigme-
he sugulasõp‿päädeti, vanna`m  du [ma] `ü li iks sajarahvass 
Se; mat‿tiiä, kuvva`m  du (kuidas, mismoodi) paṕ p seenes-
nät pidä Se; kõvõrakõnõ sedä`m  du ravvanõ nõgõĺ  oĺ l Se; täl 
oĺ lij‿jaɫav‿vigalitsõʔ, sedä`m  du `jaɫguga `lapsõ Se

mu̬u̬n moona `m  na naturaaltasu, moon viläga mass ja moonaga [pe-
remees töö eest] Vas Pul

mu̬u̬ś  moosi `m  si moos liivapuu `m  si ka [ta] k    Se 
`muutma `muutaʔ muut muu  muuda muutma ku minno puvvass vai 

palotadass tulõriida pääl, ma umma `usku eim‿muudaʔ Rõu V; 
po isinine oĺ l `väega illoś s sinine, t   es muuda hinnäst Rõu V; 
n  ʔ es olõ `õigõ soeʔ, n   oĺ li  ks `soendiʔ, muudõdu `soendiss 
Vas; ü silde k nõlasõʔ, tõõsildõ `muutva arʔ Se 

`mu̬u̬tsa ̀ m  tsa ̀ m  tsat moodne map‿paa rä i ̀ päähhä, siss um nigu 
`m  tsap Rõu V; ma tei pää `perrä paku, s ss sai luń t `m  tsa ja 
parass Rõu V 

`muutuma `muutudaʔ `muutuss `muutu muutuma hähnät‿ sagavaʔ, 
ilmam‿`muutusõʔ Vas Pul 

`muutuss `muutusõ `muutust muudatus, muutus ś aksaʔ ollõv iks `ülnü 
et, kült‿tulõ jälʔ `muutuss Vas Pul 

mõhḱ  mõhõ `mõhkõ leivaküna mõhḱ  oĺ l puust kaibõt, t  d `mõhkõ 
jovva as ü sindä `nõstaʔ Vas; minev`aaś ta lasi ma v  l arl‿`lahku 
mõhõ Vas Pul; kaibõt ruih, t   oĺ l mõhḱ  Vas

`mõisa `mõisa `mõisat mõis vanaimä käve `mõisahe `tiolõ Rõu V; 
Kuŕ gjärveʔ ummah‿`Haanin, ligi `Haani `mõisat pia Rõu; `mõisih 
te ti egapäivi `võidu Vas; `mõisa mõtsah es tohep‿puid `niɫguʔ Vas; 
oh sedä koorõkõist, sada `lehmä oĺ l `mõisah Vas Pul; kiä `mõisah 

`mõisa 
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`mõisa ̀ herrä kui pahań d vai t  d halvastõ teḱ k, toolõ ̀ võeti naań õ 
Vas Pul; timä teḱ k taoss`laudu ja `mõisihe möi noid taoss`laudu 
Vas; `mõisah ka oĺ l olnup‿pilakih tuli Vas Pul; Ku ebi `mõisa oĺ l 
`väikene `mõisa Vas; siih `mõisit es olõʔ, seoh kań dih  ks kuulõ õs 
`mõisit k nõldavat Se Kos; ku [sa] läät `mõŕ sa `mõisahe, käḱ kü 
üin‿n nna `käüssehe (rhvl) Se 

`mõisa/herr mõisnik tsõdsõtütäŕ  `pantu `mõisaherräl `tilka `mõskma 
`taĺ drigu pääl Rõu K; vana `mõisaherr oĺ l olnuv‿`väega `tihkõ 
Rõu;  mu iäh oĺ l Teiń  Miś so `mõisa herr Vas Pul; kiä `mõisah `mõi-
sa `herrä kui pahań d vai t  d halvastõ teḱ k, toolõ `võeti naań õ 
Vas Pul -provva mõisaproua  `mõisa provva `kiń knüm‿ m   imäle 
tano Vas; t   `mõisaprovva käve minnu üsätelli ja t  d näi ma esiʔ 
määness tiä oĺ l Vas Pul 

`mõisnik `mõisnigi `mõisnikki mõisnik mu `aigu oĺ l Miś so `mõisnik 
Teiń  Vas; s ss oĺ l `mõisnigi võim Vas; `naati `o sma talla `m  dä 
t  d `mõisnigi `kraami Vas 

`mõistlik `mõistligu `mõistlikku korralik, asjalik, arukas m ni n  ŕ  um 
`mõistlik, a m ni um rõba Rõu; mu m  ś s oĺ l ̀ mõistlik m  ś s, t   olõ 
õs määne rõba Vas Pul 

`mõistlikult arukalt ma `mõistlikult k nõli Rõu 
`mõistma `mõistaʔ mõist mõiś t ~ `mõistsõ  mõista 1. mõistma, oskama 

ma või ka `mõskaʔ, sa mõista aiʔ Rõu; esä `mõistsõ `väega 
`höste vikahtit säädäʔ Vas; teḱ e inne, miä ti mõistadõʔ Vas; 
poisim‿`mõistvak‿k iḱ  puid rakoʔ Vas; mõista as mõtõldagiʔ, et 
mullõ tulõvak‿külälisekeseʔ Vas Pul; vanast ka  ks mõistõti `laula 
säädäʔ Vas;`mõistsõ külʔ mak‿kutak‿kirpsilmälist [koemustrit] Vas 
Pul; kut‿tõõnõ sullõ midä `kuŕ ja tege, s ss mõistat külk‿kaibadaʔ 
Vas; mõista as pelädä midägiʔ Vas; no mõistõta ein‿naid `s  ke 
kui ärs‿`säeldäʔ ja niḿ mi näile `andaʔ Vas; m   `mõistsõ säält 
ka pettäs‿suupala arʔ Se Kos; sa vinne k  lt mõista aiʔ, sa `jää-
de hä ti Se; no ommak‿k iḱ  kisseliʔ ja pudruʔ, mõista ai inäp 
midä süvväʔ Se Sa; ku tä midägi `suḿ pi `mõistnuʔ, timä `suḿ pnu 
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 paĺ lo anna Se;  t   sa hüä kaŕ uss, kiä iks lauldaʔ ilosa-
he mõist Se Kos; oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõist-
nu `kiŕ jä, `taivakõnõ, olõss lugõnun‿ni kirotanuʔ Se; maʔ mõista 
õik‿koheki minnäʔ Se Kos; `mõistkõm‿ minnäʔ, `t  dket‿ tuɫɫaʔ 
(öeldi küllaminejatele) Se Kos; sajah oĺ l truuś ka, kiä `mõistsõ 

`mõisa/herr
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lukõʔ nõia `vasta Se Kos 2. mõistatama ma mõiś ti t   unõ arʔ Rõu 
V; mõistam‿mõistam‿`mõistust: `vaɫgõ kivi aida aɫɫ? - lehmä utaŕ  
Vas Pul 3. (kohtuotsust) määrama ü s `kohtu`mõiś tja um olõmah, 
kes mõist meile `eś kik‿`kohtu Rõu V; o siti iks mup‿pääle t  d ko-
hut `mõistaʔ, et ma iks art‿tapõta Vas Pul; `säädüss ein‿näe ette, et 
`süüdü `mõistaʔ Vas Pus

`mõistmiisi mõistuspäraselt saa õij‿jovvuga tetäʔ, `tarkuisi ja `mõist-
miisi piät tegemä Se 

`mõistuss `mõistusõ `mõistust 1. meelemärkus; mõistus, aru t   hüdse 
karm ai mu hoimussõhe, võ t `mõistusõ pääst ärʔ Rõu; `mõistuss 
piät iks rahast üle `käümä, agu raha jo `mõistusõst üle käü, t   
v   elo rappa Vas Pus 2. mõistatus nam‿`mõistusõ olõ õiv‿vana`ao-
lidsõʔ, naa omma iks noʔ mäŕgidüʔ Vas; mõistam‿mõistam‿`mõis-
tust: `vaɫgõ kivi aida aɫɫ? - lehmä utaŕ  Vas Pul; ü s `mõistuss 
jälh‿halgahti `m  lde Vas Pul 

mõla mõla mõlla mõla (lootsiku sõudmiseks või tüürimiseks)  mõlaga 
kääneti ruih `ümbre Vas; s ss `miń ti `tapma timmä (põtra) 
`loo skidõgaʔ vai `mõllogaʔ Se 

`mõĺ kma `mõĺ kiʔ mõĺ k `mõĺ ke mõĺ gi peksma t  d  [lapsetapjat] olõss 
olnum‿`mõĺ ki vaia Vas Pul

mõlõmbaʔ pl mõlõmbidõ mõlõmbit ~ mõlõbaʔ  pl mõlõbidõ mõlõbit  
mõlemad `koirap‿`poiskõsõ oĺ liʔ, `pessä `ań ti mõlõmbillõ Rõu 
V; esä tah  mõlõmbillõ `poelõ maa`õigust `andaʔ Rõu V; nimä 
`istõm‿mõlõmbat‿tõõsõlp  l `lauda `kõrvuisi Rõu; ku pümme lätt 
pümehhele t  d juhatama, s ss satasõ mõlõmba `hauda Rõu V; 
pada `sõimass pata, ütem‿mustam‿mõlõmbaʔ Rõu V; imä esäga 
mõlõmba lavva kerikohe lä sikiʔ Vas Pul; suuŕ  ahi oĺ l mõlõm-
bih tarih Vas; sourõl‿`lambam‿mõlõmbaʔ Vas U; käsi käe mõsk, 
mõlõmba`tahtvav‿`vaɫgõst Se Kos; ka s `tü rikku, mõlõba paĺ astõ 
`jaɫgugaʔ Se Kos; poiś s v  l ̀ küüsse, et kas teil ritk om tett vai ŕ oon, 
m  m‿mõlõba `ü li et ritk Se Kos

m ni m nõ m nd 1. keegi, ükskõik kes ma topõ `sanna haina `tuusta, 
hirmu all et m ni näge Rõu V; ku m ni hüä inemine oĺ l, s ss poisi 
iks naariʔ, et taal olõki‿is‿süänd, taal om ka s `tävvü Vas Pul; a 
m ni anna aik‿ku küüssükiʔ [bussis istekohta] Se 2. mingi(sugune) 
s ss m ni tuli oĺ l vai, ta tn nakõnõ oĺ l ja t   pird Rõu; taa kõ-
tutõbi võ t k   läbi, nigu m ni nakahhusstõbi Vas; ku valu pääle 
tulõ, ku m ni latsõvalu inne, istut arʔ kipõń  ̀ aigu, siss saat arp‿po i 
pääle ka minnäʔ Se 3. märgib umbmäärast arvu või hulka lä s m ni 

m ni
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päiv `m  dä, iks o siti noid `laḿ biid Rõu V; m ni `ütless viḱ k, 
m ni`ütless peluś k Rõu H; m nõlt kottalt um `väega süḱ äv Rõu;  
m ni `ütless tedremaranaʔ, m ni `ütless nabahainaʔ Vas; m nõh 
paigah `miń ti `tüllü ka v  l, tülütedi kaʔ Se; nop‿paast harvakult 
m ni Se Kos 4. (koos arvu või mõõtu väljendava sõnaga) ligi, mitte 
vähem kui meil um m ni kuuś  reḱ e v  l Rõu V; suuŕ  kolmjalg oĺ l, 
sääl kastõti `leibä, säält sai m ni ü stõi·stkümme `pä si Rõu; m ni 
neĺ li viiś  hobõst aidveereh Rõu; meil oĺ l suuŕ  päiekaṕ p, sinnäl‿lä s 
m ni viiś tõi·stkümme `k  rmat `sisse Vas Pus| Vrd muni  

m ni/kõrd mõnikord m nikõrd tuli paɫa õiʔ, siss muidugu `hus-
suss  nnõ Rõu; mul `lätväk‿ka m nikõrd näŕvis‿segi Rõu V; ei 
olõt‿taa viinam  ś s, m nikõrd harvakult võtt Rõu; n  h‿havva 
oĺ lis‿suurõs‿suurõʔ, kaŕagi ai m nikõrd `sisse Vas Pul; m nikõrd 
nii hüä s  ḱ  um ärh‿hapanuʔ Vas| Vrd munikõrd 

m nitõllõma m nitõllaʔ m nitõllõss m nitõlli pidevalt mõnitama mul-
lõ näüdäti t  d `paika, kohe timä oĺ l `v  dü m nitõllaʔ Rõu V; oĺ l 
ü s `v  lmö dre, t  d nimäʔ m nitõlliʔ Rõu V 

m nõkõnõ dem < m ni| mõni üksik kusõ kalla m nõkõnõ iks oĺ l Vas 
mõrd mõrra `mõrda mõrd sääsäle `pań ti hago `sisse, hao pääle `pań ti 

mõrraʔ Rõu V; vagi`vahtsõ mõrraʔ `jäieʔ `järve Vas; kallu `püüti 
`mõrdugaʔ, võrgugaʔ ja `unnõgaʔ Vas; esä kudi määne kuuś  `vaht-
sõt `mõrda, vagi`vahtsõ mõrraʔ Vas Pul; koś s oĺ l langast koet nigu 
`mõrdkinaʔ Vas Pul 

mõrdsuk mõrdsuga mõrdsukat mõrtsukas ma olõ mõrdsuk, ma anna 
`hindä üless Rõu; mõrdsuk üteĺ : taha aim‿ma su rahha Rõu; neil 
`kandu süä minno tetäm‿mõrdsukass Rõu V  

mõrdsukanõ mõrdsukadsõ mõrdsukast mõrtsukalik mehe oĺ li ka 
Ukrai·na jao päält, n   oĺ lis‿`sääntsem‿mõrdsukatsõʔ Se V

`mõrduma `mõrdudaʔ `mõrduss `mõrdu mõranema külänaaś õl oĺ l 
eederiputõĺ  `mõrdunuʔ  Rõu V

`mõŕ kaja `mõŕ kaja `mõŕ kajat mõrkjas juurõtusõga jäi nigu `mõŕ kaja 
leib Vas

`mõŕ kjanõ `mõŕ kjadsõ `mõŕ kjast mõrkjas lehm lehe`haina es 
tahas‿süvväʔ, t   um nigu pisu `mõŕ kjanõ Rõu V 

mõro mõro mõrro 1. mõru, kibe pälümiid meil um, n   ummam‿mõroʔ 
`väegaʔ Rõu; ridaʔ ommaʔ mõroʔ Vas; mõrohapu (kibehapu) om 
täüś hapu, s ss om leib hapu Vas U; küls‿sai mullõ no miniäkene, 
kuri ku kurusslauk, mõro ku ritk Vas Pul; mul om magusit `s  ke, 
mul oĺ l mõrõmbat Vas Pul; la igõ saṕ p om ni mõro, et t   om uĺ li 

m ni/kõrd 
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mõro Se Pod; m  ś s lökkeli, ni `väegam‿mõro sai ŕ oon Se; üte `vi̬i̬ga 
[ma] lähädi ärs‿seeneʔ, siss vali sõgla pääle, siss j  ś k t   mõro 
vesi `vällä ärʔ Se Kos 2. pahane, kuri `tütrel om ka meele`haiguss, 
no om `väega mõro Vas

mõrostam(m)a mõrostaʔ mõrostass mõroś t 1. mõruda maitse tõttu 
nägu krimpsutama mak‿ka kummodi `kruusi ja mõrosti t  d ń ako 
Vas Pus 2. kurjustama taa meil m nikõrd mõrostass, ku ma m nd 
säänest s nna `ütle, ta eit‿tahaʔ Rõu

`mõŕ sa `mõŕ sa `mõŕ sat pruut, mõrsja innevanast oĺ l sajahn suuŕ  
`mõŕ sa`ań didõ jagamine, `mõŕ sa jagi peigmehe umatsillõ `ań diid 
Rõu V; `mõŕ sa lä s Võrolõ kirotuistõ Rõu V; t   oĺ l v  l muʔ imä 
`mõŕ sa v   Vas; vanast üteldi peigm  ś s ja `mõŕ sa Vas Pus;`mõŕ sa 
kaś t oĺ l, `mõŕ sa `andõʔ maha õs sinnäk‿`kaś ti `sisseginaʔ 
Vas;`mõŕ sa imä pań d sõira kaś ti pääle, kosilanõ tulõ iks `mõŕ salõ 
`perrä Se; ku [sa] läät `mõŕ sa `mõisahe, käḱ kü üin‿n nna `käüsse-
he (rhvl) Se; tõõsõl pääväl lä sim‿`mõŕ sa sugulasõ `kirstu `v  mä 
`mõŕ salõ Se;`mõŕ sa imä köü  kosilasõlõ v   `pihta Se Kos; ku ma 
oĺ li `mõŕ sa, s ss oĺ lik‿k iḱ  vanigõp‿ pääh ja siidiʔ Se Sa; aidah 
viläsalvõ kõrval te ti `mõŕsa `vaĺ mist Se Kos; ku saja lätt `mõŕ sa 
poolõ, siss ommap‿podruś ki `mõŕ sal man neläkeś ke ja siss kumar-
dasõ ja `laulva `v  rid ja umma Se A; ma oĺ li podruś kih s sara 
sajah, ma jo s sarallõ `ü li `mõŕ sa   st Se Kos; imäle leeväpä s 
`üś kä ja esäle jummaĺ  `üś kä, siss kumaŕ d jäl t   `mõŕ sa ni kosi-
lanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se; ku `mõŕ sa kumaŕ d `jalga, s ss oĺ l 
`valgõ räbik säläh Se 

`mõŕ sa/kaś t veimevakk `mõŕ sakaś t es mahas‿`sisse, inne ku `viina 
`ań ti Vas; latsõʔ ̀ ümbre vahek‿kuiss aamõ mehes‿sääl ̀ mõŕsa kaś ti 
pääl seiʔ Vas Pul -kirst veimevakk kutsuti `mõŕ sa kiŕ st vai kaś t, 
kaś t `pań ti ra tihe Se -ku̬u̬ĺ leer [ta] lä s `varguisi `mõŕ sa`k  li 
Rõu

mõrõmbat vt mõro 
mõsi/piń k 3-4 jalaga pesuküna, pesupink tõlvaga tõlvutõdi noid `rõi-

viid t   mõsipiń gi pääl Rõu K; mõsipiń k oĺ l `korgõ piń k, neĺ li `jal-
ga all Vas U; piḱ äm‿mõsipiń giʔ oĺ liʔ, katõ tõlvaga `l  di Se P| Vrd 
mõsopiń k 

mõsk mõsu `mõsku ~ mõsu mõsu mõsu (pestav) pesu mõsimi `mõsku 
Rõu; [ta] lä s `sanna, `mõsku es võtaʔ Rõu; vań nikõnõ oĺ l mõsu 
`pungu täüś , [ta] kai et kupaĺ lo t  d mõsu um Rõu; järveh [ta] pań d 
mõsu likku Vas; ku `mõsku `mõskma nakati, siss peremehe tütäŕ  

mõsk
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`küüsse: Ań na, kas sa umak‿kahruk‿kaalarä i (menstruatsioonila-
pid) ka ärv‿võ i? Vas; mõsu te ti likõss, s ss  sipahhudõti `tuhka 
ka `vei kese `vaihhõlõ ja vesi pääle Vas U; nigu mõsu [ma]`naksi 
kuioma `pandma, nii jäls‿sattõ pää pääle Vas Pul; peräst s ss su-
gulaisile vai kellele ta jagi nuid mõsu ja Vas;  [ma] pań ni mõsu 
perä`r  kese pääle ja kisi süvä lumõga jäl `mäele Se 

`mõskma `mõskaʔ mõsk mõś k mõsõ pesema käsi mõsk kätt Rõu; ma 
`huhtsõ inne, ega ma es mõsõʔ Rõu V; mul käek‿ka `mõskaʔ v  l 
Rõu V; mõsimi `mõsku Rõu; Tillõorost `t  di `valgõt `liiva puu 
anomiidõ `mõskaʔ Rõu; nüś sigu piip oĺ l `mõskmadaʔ Rõu; ma 
mõsi põrmadut Rõu; ku `kiäki ark‿koolõss, s ss `mõś kjillõ an-
dass `ań dit Rõu V; siss `naati [tapetud]  siga `v  gam‿`mõskma ja 
`väi sigak‿kaabitsamma Rõu; mul um põrmadu `mõskmine niisa-
ma `keŕ ge nigu voona jaɫg `õkva tõmmadaʔ Rõu V; `k  ĺ jaluu ku 
um, s ss võtak‿`k  ĺ ja `mõskmise vesi kah ja minem‿matusõ pääle 
Rõu V; ütesä `hiń ge pereht oĺ l, noilõ k igilõ pidi `mõskma Vas 
R; villam‿`mõskmisega [sa] ajat `puĺ sti Vas; t   naań õ `k  li arʔ, 
ma oĺ li `mõskmah Vas; annat‿t   `ohkõnõ rä t, mis sam‿mõsiʔ ja 
triigeʔ Vas Pul; mis taast alati `mõskaʔ, tarõ põrmadu `määtät ärʔ 
Vas; `lamba säläh `mõskõh oĺ l vill lahe ja hüä Vas U; mia `mõstu 
villaʔ vabrigu mano v  t, siss noid piät jälʔ lahutama Vas U; ku piim 
nakaś s `vinnümä, `võidsõ ka nii ollaʔ, et anoma es olõp‿`puhtass 
`mõstuʔ Vas U; tarõʔ oĺ lim‿`mõskaʔ, iks liivagaʔ ja lipõgaʔ [ma] 
mõsi Se; käsi käe mõsk, mõlõmba `tahtvav‿`vaɫgõst Se Kos; söögi-
laud oĺ l iks liivaga mõst Se; piḱ äp‿piń giʔ, n  t‿`tahtsõk‿ka liivaga 
`mõskmist Se P; kas sa ar olt jo `mõsknu `hindä Se Kos;  inne 
`mõś ti [surnu]  ks arʔ, s ss `pań ti `rõivilõ Se S; t   raha `ań ti 
`k  ĺ ja `mõś kjalõ käe`vaɫgõst Se; [te] `mõskõk‿kuna mõsõdõʔ, a 
`r  di ärm‿`mõsku uiʔ Se; havva `kaibjaʔ, `mõś kjaʔ, kirstutegijäʔ, 
n   ommak‿`k  ĺ jasulasõʔ Se; kiĺ okast ̀ laś ti käe pääle vett, ̀ mõś ti 
suu ja `mõś ti kätt Se 

`mõś kmaʔ ~ `mõś kmõʔ pl `mõś kmidõ `mõś kmit sulp paladi vee-
reh oĺ lir‿roheʔ, sinnäp‿`pań ti `mõś kmõʔ Vas Pus;  luhanih te ti 
n  m‿`mõś kmap‿`parrass nigu lehmäle sai viiäʔ Se 

`mõskuma `mõskudaʔ `mõskuss `mõsku 1. pestud saama `paklanõ, ku 
arm‿`mõskuss, s ss lätt ̀ pehmess, om hüä Vas; mul oĺ l vana ärm‿`mõs-
kunu (korduvalt pestud) rä t pääh Vas 2. vees ligunedes magedamaks 
muutuma taa liha oĺ l meil po iga ahoh, taa oĺ l soolanõ, [ma] pań ni 
sinnäs‿s ss vett, s ss `mõsku arʔ, sai magõhhõp Vas Pus

`mõskma 
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mõso/pińk 3-4 jalaga pesuküna, pesupink vanast pań nimi tuhaga 
`rõivak‿`k  mä, peräst võ imi `vällä, s ss katõ tõlvaga lipsemi 
mõso piń gi pääl Se J| Vrd mõsipink

mõst pestu paŕ õmb om hummugunõ ohet, ku õdagunõ mõst Rõu VR
mõsu/kauś s pesukauss mõsu kausi tävve [ma]`koŕ ssi jaani `maŕ ju Vas
mõsukõnõ dem < mõsk [ma] mõsi mõsukõsõ `hindäl Vas Pul 
mõsu/vesi pesuvesi piimäanoma mõsuvesi um küŕ vitsile hüä Rõu V
`mõtlõma mõtõldaʔ `mõtlõss mõtõĺ  mõtlema; arvama; oletama `mõt-

lõ no mõttõgaʔ, mis sas‿`suugak‿k nõlat Rõu V; esiʔ um `süüdü, 
mille tiä nii `mõtlõmadak‿k nõli Rõu V; ma jälm‿`mõ li `hindält 
(omaette), kas mat‿tedä `nõsta jõvva Rõu; meil sei kaś s voonakõsõ 
arʔ, timä mõtõĺ  mõtslooma ollõv Rõu V; mõista as mõtõldagiʔ, et 
mullõ tulõvak‿külälisekeseʔ Vas Pul; `mõ li et ma  ks art‿tapõta 
Vas Pul; inemisel piät ka iks `mõtlõmist olõma ja kannahtust Vas; 
k iḱ  `mõ lih‿`hindä `uskligu ollõv Vas Pul; Mintka üteĺ : ku täl taa 
huś si pant, s ss `julgõhe [sa] `mõtlõ, et taa saa `tervess jälʔ Vas U; 
vanast mõtõldi, et kos t   `häügaʔ et `lahku lä s Se Kos; ma `mõ li 
et tiä j    ks `tsääju, at‿ tiä risu vali `viina `sisse, jõi `puń ssi Se; ku 
ruń g rapsahhu , [ma] `mõ li, et kas `seoga no `maada sai Se Kos; 
`mõtlõ laudah sita seeh viisoj‿jalah Se Kos 

mõts mõtsa `mõtsa 1. mets; karjamaa map‿puhasta mõtsahn seeneʔ arʔ 
Rõu V; mõts `raoti `maahha, hao mõts Rõu; `pernanõ oĺ l `mõtsa 
ärl‿lännüt‿t   ̀ murrõgaʔ, lä s ̀ mõtsa ̀ ikma Rõu V; m  l‿lä si ̀ mõt-
su pite `Pihkvahe Rõu V; mõts om k iḱ  härmähn Rõu V; lehmäʔ 
jäiv‿v  l ke te ̀ mõtsa Rõu V; ku maʔ lehmäle ̀ hainu es o siʔ, mehei-
mä ka mõtsast `t  ma es lääʔ Vas T;  no ommas‿`sääntsem‿mõtsak‿-
`Kaatsoral, et hirm pääle kaiaʔ Vas Pul; t   om ü sindä `mõtsu 
seeh Vas Pus; m  ʔ mõtsuh olõ õip‿`paṕ lit Vas Pus; ma `eś sü `mõtsa 
arʔ, nii suuŕ  mõts `pääle kasunuʔ Vas; tanomist `aeti kari `mõtsa 
Vas; lehm sai raanat `mõtsa otsani sälä roodsu pääle Se; vanast 
`ḱ auti `mõtsu piteh kaŕ agaʔ Se Kos 2. põld ma lää `mõtsa rüḱ ä 
`pandma, ei jovvaʔ Rõu; kiä perämätse sita`k  rma `mõtsa vei, t   
jäi sitträbäkuss Se Ts 

mõtsa/kusi/`kuklanõ -`kuklasõ -`kuklast liik sipelgaid katõst mõt-
sakusi`kuklasõst saa õiʔ ütte `keisrikusi`kuklasõ pikkust Vas 
Pus; `keisrikusi`kuklasõʔ ummak‿kah pruumikaʔ nigu mõtsa-
kusi`kuklasõʔ Vas Pus

mõtsakõnõ dem < mõts| mets mõtsakõnõ `räḱ se, ku sattõk‿kooba pää-
le suurõh‿hirreʔ Se Kos 

mõtsakõnõ
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mõtsaline mõtsalise mõtsalist metsane, metsarohke sääne mõtsaline 
kotuss oĺ l Vas Pul

mõtsa/mi̬i̬śs metsavend poig oĺ l mõtsam  ś s, käve salaja kotohn ̀ hai  gõt 
essä `kaeman Rõu V -puu metsas kasvav puu toorõss mõtsa puu 
nakass ligõhhõt ajama `vällä Rõu V -saaŕ  metsasalu paks kuusõ 
peht `ümbre`ringi, sääne mõtsa saaŕ  Rõu; mullõ ka `kiń ke `Kaaŕ li 
saatuhandalidse mõtsasaarõ Vas Pul -vaht́ metsavaht sääl ollõv 
`väega halv kotuss, koh tiä mõtsavahih om Vas; mõtsavah  üteĺ , 
et kahr om ka jalol Vas; mõtsavah  um üle kivit   Käblikülä takah 
Vas; Varõstõ küläst `tuĺ lit‿talomehek‿Kunnalannu mõtsavahilõ 
`kraami vidämä Vas Pul; mõtsavahi imä oĺ l vähä `haigust põnnuʔ 
Vas Pul; M nistuh om poig mõtsavahiss Vas Pul; timä oĺ l Tika-
kunnuh mõtsavahiss ni Tika`kundu `k  ligiʔ Vas Pul 

mõts/kit́s metskits vaś k oĺ l nigu mõts kits, t   inäp es tulnuk‿kodo 
Vas Pul; t   liba, maa suga, mõtski s, meresikk? - regi, äg ĺ , kägu, 
vähk  Vas -lu̬u̬m metsloom meil sei kaś s voonakõsõ arʔ, timä 
mõtõĺ  mõtslooma ollõv Rõu V -maa võsaga või metsaga kaetud 
maalapp; uudismaa `rohkõmb te ti siinp  l `s  rdu, selle et siin 
oĺ l paĺ lo `sääń tsiid mõtsmaid Rõu; mõtsmaaʔ ań nih‿hääd `villä 
Rõu; sügüsedseh‿hallaʔ tüḱ ke kah `rohkõmb mõtsmaiõ `villä purõ-
ma Rõu H -t́siga metssiga `kartolimaa um mõts siol  siuru  sauru 
k iḱ  läbi tuhń ituʔ Rõu V; mõts siam‿magahhasõ kusi`kuklastõ 
pesähn Rõu V; mõts siko ollõv tah summa `viisi Vas; edimält 
`talssim‿mõts siaʔ, s ss `talssip‿pulmaliseʔ mu kardoka arʔ Vas 
Pul; mõts siat‿tuĺ lit‿`taahha `kaara Vas Pul; ma näi otsani mant 
mõts sika Se; mõts siaʔ tulõva paŕ gi`viisi Se 

mõtõh ~ mõtõʔ mõttõ mõtõht  mõte; mõttetegevus; kavatsus, plaan 
`mõtlõ no mõttõgaʔ mis sas‿`suugak‿k nõlat Rõu V; kas timäl t  d 
mõttõhn ja meelehn es olõʔ et mullõ saa tiidäʔ, et timä jutt tulõ 
avaliguss Rõu V; mul um sääne mõtõʔ, et t   vanaesä elo piäss kah 
üless kirotamma Rõu; mul tuĺ l t   mõtõʔ ette, et ma joht naka ai 
uma verd kuradillõ `andma Vas

mõõduline mõõdulidse mõõdulist teatud mõõduga mõõduline koŕvitäüś  
puu `lui siid Vas Pul 

mõõdõʔ `m  tmõ mõõdind mõõdunõu vanaimä oĺ l nii rikaś s, ku ütest 
salvõst `tõistõ mõõdõti hõpõ `ruublitüḱ ke `m  tmõgaʔ Se

m  k mõõga `m  ka mõõk `keisri jalp‿`peĺ gäss umma ello, t  l om 
k gõ m  k `jõhvõgaʔ asõmõ kottal koh maka, oodap‿pääle, ku-
nass m  k  silgahhass Vas Pul; truuś kal oĺ l m  k puusa pääl ja 
kuɫdr ngass Se Kos

mõtsaline
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m  t mõõdu `m  tu 1. mõõdunõu ja mahumõõt: külimit m  ʔ ań ni 
mõõdu `heŕ niid Rõu V; paaŕ  `m  ta küll oĺ l noid `maŕ ju Vas; v  ʔ 
oĺ liʔ, mõõdu osa oĺ l noid vöid mul Vas; mu imäl oĺ l vaest mõõdu 
vai katõ osa raamatit Vas Pul; esä pań d ü stõi·ś skümme `m  tu 
nissa pääle (vankrisse) lä s ̀ püüdlit ̀ l  mä Vas Pul  2. teatud määr 
jummaĺ  tasogut‿tälle tävve mõõdugaʔ Rõu V; taa  vahiss iks v  l 
`n  ri `naisi, olõ õiv‿v  l patu m  t täüś  Vas Pul

`m  tma `m  taʔ m  t m    mõõda mõõtma`luidsaga mõõdõtass 
k iḱ  ärʔ, mis `k  rmagak‿kodo tuvvass (söömisest) Rõu V; van-
nutõt maa`m   ja m    maa ja võ t piiri `vällä Rõu; t   oĺ l jo 
mõõdõt t  , inämb sata `versta tuĺ l `Pihkvahe Vas; saŕ aaludsõ 
koŕ vik‿`koeti iks `väega suurõʔ, noh pia`aigu süld läbi `m  taʔ Vas 
Pus; vanaimä oĺ l nii rikaś s, ku ütest salvõst `tõistõ mõõdõti hõpõ 
`ruublitüḱ ke ̀ m  tmõgaʔ Se; ku tsäi ̀ luidsa  auś  ̀ viina mõõda arʔ, 
om viiś  `kraḿ mi Se Kos; kaŕalatsõm‿mõõdi umma `vaŕ jo, et mito 
jalatäüt saa Se;  ma osta ail‿`laula `aŕ ssinagaʔ, mõõda ail‿`laula 
`meetrigaʔ (rhvl) Se 

mädä mää mätä mäda tan ei olõm‿mätä, mitte ütte pissu Rõu; ku kasu-
ma ̀ lätvän‿ n  h‿`herneʔ, s ss ̀ lätväv‿vereväss ja nakkasõm‿`määle 
`l  mä Rõu; rääǵ  um sääne paks ja mää `karva Rõu V; ku jäŕv 
koolõss, n  v‿veereʔ ommaj‿jo `väega määʔ Vas Pul; naha seest 
iḿ mi s `vällä t  d vett, oĺ l nigu valluss vesi, mätä `kohki es näeʔ 
Vas U; ku lang vai rõivass om mädä, t   lagovass ku höüd Vas

mädänem(m)ä `määdäʔ mädäness mädäsi mädanema kań õpinõ kab ĺ  
eim‿mädäneʔ Rõu; s ss oĺ l hainangu lõpp, kuum aig, s ss lei jala 
mädänemä Rõu V; kardoka oĺ liʔ ärm‿`määnüʔ Rõu; jalg mädäsi, 
suuŕ   somp oĺ l seehn Rõu; vagi `vahtsõ mõrraʔ `jäieʔ `järve, k iḱ  
oĺ liʔ ärm‿`määnüʔ Vas; m  ʔ imä om ka mullah `määnü joʔ Vas; 
[ta] tõi la silõ noid `määnüisi ubiniid Vas; `keisrikusi`kuklasõʔ, 
n  ʔ ummaʔ vannu puiõ seeh, `määnüp‿puuʔ, mis ummaʔ Vas Pus; 
huś si `määtüss `väega haiś , ku huś s mädänemmä lä s Vas Pul; 
t  mehep‿pań nip‿paŕõbat `haina, `riibmaʔ jäiʔ `maahha mädäne-
mä Se 

mädärõigass -`rõika -rõigast mädarõigas ma suladi maa arʔ, siss `saiõ 
t   mädä`rõika tälle rohoss kätte Rõu V

`mäemäne `mäemätse `mäemäst mäe peal asetsev nip‿piḱ k laut oĺ l 
kut‿taa `mäemäne maja Vas Pul

mägi mäe mäḱ e 1. mägi liivaterä olõ õis‿suuŕ  eil‿laǵ a, a kaek‿ku 
suuŕ  mägi saa liivaterist Rõu V; `püü jäʔ, n   oĺ lim‿mäḱ i pääl 

mägi
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`vah man jat‿teie pääl Rõu V; mul oĺ lim‿mäe `kaldõ pääl `põŕ knaʔ 
Rõu V; meil ̀ väega ̀ suuri mäḱ i ei olõʔ Rõu V; ütel p  l mäḱ e satass 
`vihma, tõõsõl p  l luvvass `kuhja Rõu; mehet‿teḱ i mäḱ i pääl tuld, 
võ i jüŕ ri `vasta Rõu V; t   majakõnõ om mäḱ i `vaihhõl Vas Pul; 
inemine iks saa inemisegak‿kokko, mägi saa aim‿`mäegak ‿kokko 
Vas Pul; kuiss m  s‿suurõ mehe jovva viiäp‿`pistü mäḱ ke Vas; ku 
pervekald oĺ l vai mä tiid, s ss loodõŕ  üteĺ , et ma‿im‿mõistam‿mäḱ i 
`niitäʔ Vas Pus; poisij‿jäit‿taham‿mäekuń di `otsa `saisma Vas; 
m  s‿saa õs `keŕ kohe minnäki muialt ku `m  dä järvemäḱ e Vas; 
`mõtlõk‿ka ku kavvõndast üle t   mäe, üle oro hii  miiniga siiäʔ m   
`aida t   Iĺ jä pühäse Se Kos; ka s kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, 
saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? - siĺ mäʔ Se Kos; imä üteĺ : `laulkõ 
latsõʔ jakapäävä äält, seo om mäe ääl Se Kos; mäeʔ oĺ lit‿talvõl 
`iädseʔ, `v  ga v  l [ma] vaɫi, s ss ütest mäest lasi reḱ i vai pedäjä 
`ossõ pääl `aɫɫa, siss jälj‿j  ś k `tõistõ mäḱ ke üless Se Kos 2. (vä-
liskohakäänetes) kõrgemal asuv talu(tare) alt pidi v   `v  mä `mäele 
Rõu VR; oĺ l külv‿ vaiv ̀ mäele saiaʔ Vas Pul; la s tuĺ l ̀ alla ärʔ, tulõ 
õi `mäele õiʔ Vas; [ma] pań ni mõsu perä`r  kese pääle ja kisi süvä 
lumõga jäl `mäele Se 3. (särgi) ülaosa jakk oĺ l `hammõl jämme, a 
mäep  ĺ  oĺ l peenikene Vas R

mägine mägidse mägist mägine liń dsiʔ ummah‿hobõsõl `vasta pitäʔ, ku 
mägine maa um Vas Pus| Vrd mäine

mähe `mähkmä mähet mähe es tohe sa latsõ `mähḱ mit `pandak‿-
kuioma ao poolõ, siss tulõ   kadõhhuss Se La

`mähḱ mä `mähkiʔ ~ `mähkeʔ mähḱ   `mähke mähi 1. mähkima, mäs-
sima; lappama (kangast) ku taheti tumõhhõpass `villu, siss `pań ti 
v  l siniki vi mano ja mähiti jälk‿`kaskanahaga kusõpo t kiń niʔ 
Rõu V; ma latsudi uṕ inhainak‿kuumalt pääle ja mähe jala kiń niʔ 
Rõu V;  sial mähitäss n na kiń niʔ, siss ta ei röögiʔ [tapmise ajal] 
Rõu; ku rõivass vanutusõst läbi lä s, s ss mähiti rõivass likõlt 
`ümbret‿truĺ li Rõu V; lahhev‿villam‿mähiti `k   slehe Rõu V; [ma] 
mähe iks kasuga `sisse pää, et s ss kuulõ õit‿t  d [pekstavate] 
inemiste `täń tämist Vas; `juudasita [ta] `mähke `rõivań ardsukõsõ 
`sisse Vas; aŕ st `mähke kiń nih‿haavaʔ Vas; ü s `tü rigutüḱ k oĺ l 
`sündünü latsõ palaja `sisse `mähḱ nüj‿ja kemmergohe visanuʔ 
Vas; po il oĺ lis‿`sääntsek‿`koldõʔ, et sai `hüästek‿kiń niʔ `mähkiʔ 
Vas; n  ŕ  oĺ l mitu `k  rdu `ümbre loo sigu mähit Vas; timä k gõ 
`võidsõ ni `mähke jalaʔ härmägak‿kiń niʔ Se; `kossõga oĺ l rassõ, 
säidse künnärd oĺ l `rõiva tüḱ k, mähḱ  `ümbre pää Se; la s `sün-

mägine
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dü, ni mähiti `ń artsa `sisse Se; la s `saista õs `jaɫgu `pääle, [nad] 
`veiet‿tahar‿riś tteie mano, latsõ pań ni `maahha ja siss sääl võ iva 
langa, et mähevä t   latsõ jaɫakõsõ kiń niʔ Se Va 2. kääritud lõi-
me telgedele vedama `kanga `mähḱ mine iks oĺ l `väega rassõ t   
Vas; kel oĺ l riikaḿ m, t   piĺ l nii puhma `viisi [koelõnga] sinnäʔ 
riikaḿ mi pääle, `mähke riikaḿ miga `kanga Vas; ma mähe kangast 
k gõ `suagaʔ, sukka pań ni arʔ, s ss oĺ l hüä `mähkiʔ Vas 

`mähḱ säm(m)ä mähästäʔ `mähḱ säss mähäś s kergelt mähkima sõŕ m 
j  sk verd, taa tulõ kiń nim‿mähästäʔ Vas Pus; `lahksat‿taa vana 
`hammõ sälä külest ń ardsukõnõ ja mähḱ säʔ mu sõŕ m kiń niʔ Vas 
Pus;  s ss mähästi inne, niisamatõ visati t   v   `ümbreʔ Se; no 
mähästäss liniḱ  ü skõrd  nnõ `ümbrep‿pää Se; võid võiõti leeväle 
pääle, pöörändüsekese kokko ja mähästi `kapstalehe `sisse ja ko ti 
Se Kos 

mäine `mäidse mäist mägine `mäidse maaʔ, noid om halv haŕriʔ Rõu; 
sääl oĺ l illoś s s  t, sääne mäine kallõss Vas Pul| Vrd mägine

mäḱ ätämä mäḱ ätäʔ mäḱ ätäss mäḱ ä  mökitama ku ma `hõika: paru, 
mis sa t  t? s ss määǵ  mullõ `vasta, mäḱ ätäss Se Kos

mälehtäm(m)ä  mälehtäʔ mälehtäss mäleh  1. mäletama t  st ajost 
ku ma mälehtä, oĺ l iks meil `koŕ ssna Rõu; `värsse ka eim‿mälehtäʔ 
Vas; ku ma naka mälehtämmä jo k gõ suidsutõdi liha Vas; t   asi 
oĺ l jo muś tõ, kiä not‿t  d inäp mälehtäss Vas; mälehtät, vanast 
oĺ lik‿`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 ko iga sinno kaŕ ah üteh 
kań d Se| Vrd mäletämä 2. mälestama õdagu mälehtä ma sugulaisi 
ja `armapi Se; `puhtillõ tahetass ka `sääń tsiid inemiisi, keɫ `aigu 
om `k  ĺ jat mälehtäʔ Se; massa  nnõ, küls‿siss paṕ p ka mälehtäss 
`k  ĺ jit Se 

mälehtämä mälehtäʔ mälehtäss mäleh  mäletsema ku lehm um `haigõ, 
eim‿mälehtäʔ Rõu 

mälehtüss1 mälehtüse mälehtüst mälestus mu mälehtüseh oĺ l t   asi 
Vas; mul om parhilla ü s paaŕ  `kiń dit alalõ, t  d hoiat nigu mäleh-
tüsess  nnõ Vas Pus; `kiisla ja `ku ja, n   oĺ lim‿mälehtüse söögi, 
n   oĺ lip‿`puhtõ söögiʔ Se 

mälehtüss2 mälehtüse mälehtüst mälutav toit, mälu elläi taht mäleh-
tüst, t   jaoss piät olõma olõʔ ja hainaʔ Rõu; ku lehm um `haigõ, 
eim‿mälehtäʔ, s ss võõdass tõõsõ lehmä suust mälehtüst, pandass 
`haigõlõ lehmäle `suuhtõ Rõu 

mälehtüss2
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mäletämä mäletäʔ mäletäss mäle  mäletama ma mäletä, ku 
`puitsõ ń opsip‿`pań ti mano (külge) ja langast ń opsiʔ Se| Vrd 
mälehtäm(m)ä 

mämmätämä mämmätäʔ mämmätäss mämmä  ebaselgelt rääkima, 
mämmutama `pehme keelega joodikulõ üteldi, et mis sa tah mäm-
mätät Vas 

mäng mängo `mängo mäng p  ĺ pühä õdago [me] lät́si 
jälk‿kohegit‿`tandso, te ti `ts  ri ja oĺ li `istmise mängoʔ Se P 

`mäń gmä `mäń giʔ mäń g `mäń ge mäń gi 1. mänguga tegelema 
mat‿tandsõ  nnõ, tõõsõm‿mäń geʔ Rõu; m  l‿latsõn mäń ge t   kivi 
`ümbreʔ Rõu V; mi mäń ge pinikesegaʔ, vahel oĺ limik‿käṕ ikullaʔ, 
vahel uṕ ikullaʔ Rõu V; [ma] esit‿tei lehmä karvust höörüdi mu-
nakõsõ, langaga te ti üle, `t  gal‿latsõʔ mäń geʔ Vas; meil t   
kaivo kallõss om, sääl `kaldõ pääl latsõm‿mäń geʔ Vas Pul; `m  ki 
(meiegi) mäń ge vanast kivikit Se Kos 2. pilli mängima ku [ta] muial 
`mäń ge [pilli], ś aal iks `maś ti ka kupaĺ lokõsõ Vas; mu uno ma-
jah ommak‿k iḱ  piĺ liʔ, `minka `võidõm‿`mäń giʔ ja lauldaʔ Vas Pul; 
ma mäń ge viiulit ja tuuŕ kannõld Vas Pus; piĺ l ka lei iks `väega 
`jaɫga piteh, ku polkat mäń giti Se; hermoń  kutsuti vanast, mehe iks 
mäń geʔ Se 3. kellenagi esinema mak‿kae, kavva sa siin perem  st 
mäń git Vas 4. mitte tõsiselt kohtlema n  t‿tõõsõt‿tsü sütäset‿-
takast, et sa last naaś õl `mäń giʔ `hindägaʔ Vas Pul

`mäń tli `mäń tli `mäń tlit palit vet ` siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte 
riś ti `küĺ ge, [rist] haaŕ d t   paṕ i `mäń tli kiń niʔ Se Kos

mäŕdi- mardi- mak‿ka käve mäŕdisań dih Vas Pul; mäŕdi    oĺ l ja 
mäŕdisań dik‿käveʔ ja lauliʔ ja tänidiʔ Vas 

mäŕdsi/kuu märts m  m‿mäŕdsikuul taṕ i t   `põrsa Rõu V
märisäm(m)ä märistäʔ märisäss märisi mörisema kahr saistaś s katõ 

jala pääle üless, s ss märisi Vas Pul; kahr ̀ märrä vai märisäss Vas| 
Vrd `märrämä

mäŕ k märgu `märku  ~ ḿ ark ḿ argo`ḿ arko ~ mäŕ k mäŕ gi `mäŕ ki 1. 
arusaamine, tarkus, taip  inne saa eil‿la s määnestki `märkugiʔ, ku 
meelekotuss kiń nik‿kasuss Vas; ega aś a man pidi olõma uma ḿ ark 
Se; `märku mul om v  l, a olõ õi inäp `joudu ei `võimu Se; [latikaid] 
`kuivama piät kaʔ `ḿ arko pite Se; anna no iks tõsõlõ ka `ḿ arku, 
sak‿ka tii is maa `muɫka ṕ aalt ja `taiva `täh i ṕ aalt Se Kos; `leibä 
olõ õi mäŕk tetäʔ, a mäŕ k om `leibä `hoitaʔ Se Kos; `oṕ kõ, `oṕ kõ 
latsõkõsõʔ, egas‿sis `märku sälägak‿ kanna aiʔ Se Kos 2. märguan-
ne siss ku‿tä `märku ań d, kopahhu , siss  sirgukõnõ võ t tõmmaś s 

mäletämä
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nokagak‿kaŕ bist  nnõlehe `vällä (jutt endisaegsest laadaennusta-
jast) Rõu V

`mäŕ kmä `mäŕ kiʔ mäŕ k `märke mäŕgi mõtlema, arvama; taipama 
ine mine mäŕ k ü silde, jummaĺ  käänd tõisildõ Vas; m  ʔ joht es 
`mäŕ knüs‿säänest tüḱ kü tetäʔ Vas; at‿t  d piät `mäŕ kmä, kohe 
s ss `läädek‿ku koolõdõʔ Vas; nam‿`mõistusõ (mõistatused) olõ 
õiv‿vana`aolidsõʔ, naa omma iks noʔ mäŕgidüʔ, ü s asi om mitund 
`m  du Vas; nii olõss saanup‿paŕ õmbahe külʔ, a ma es mäŕ giʔ Vas; 
k iḱ  [ta] mäŕ k arʔ, mia maa`väŕ ki `ütlet Se 

`mäŕ ksä `mäŕ ksä `mäŕ ksät arukas, taibukas meil veli oĺ l niipaĺ lo 
`mäŕ ksä, laś k maa kaardi tetäʔ Rõu; taa maailm om iks `mäŕ ksä 
küländ Vas Pul; mup‿poig oĺ l ka `väega `mäŕ ksä m  sś  Vas 

`mäŕkämä mäŕgädäʔ `mäŕkäss mäŕgäś s märkama, taipama midäss sa 
äḱ ki võtat, midägi `mäŕkä eiv‿võttaʔ [tulekahju korral] Se Kos

`märrämä märrädäʔ `märrä  1. hullama joba latsõn‿nakkasõ `jäĺ kit‿-
tah `märrämä, mis‿tit‿tah `märräde? Vas 2. mörisema kahr `märrä 
vai märisäss Vas 

mäŕ t mäŕ di `mäŕ ti mardipäev mäŕ diss iks rehes‿saavaʔ ärp‿`pestüss 
Rõu; rüǵ ä `pań ti kuhilikku, sääl saiś  mäŕ diniʔ Rõu 

märä märä märrä mära vanaesä võ t vana märä kõttu piteh kiń niʔ ja 
tõi `vällä Vas T; immev vars oĺ l, t   käve k gõ [surnud] märrä 
`valvma Vas; suuŕ tuuĺ  oĺ l, märä peläś s habinat Vas Pus; var-
sakõnõ j  ś k `hirnuh t   tapõdu märä mano Vas; meil esä pidi 
kotoh mäŕ ri ja `varsu kasva  Se Kos

`mässämä mässädäʔ `mässäss mässäś s mürama [kartulivõtmise 
mängus] kaibik‿kartokit tarõh, latsõ ̀ mäś siʔ ja laulik‿ka: ̀ karto·sku 
kapa  (kartuleid võtma vn) Se Kos 

mät́tine mä tidse mä tist mättaline, mätlik s   oĺ l meil mä tine, t   
oĺ l Kadõkolga s   Rõu 

mätäss mättä mätäst mätas mä tide pääl `kaś vi ilvesshain Rõu V; lell 
ragi `kirvõga n  m‿mättäk‿`ka skiʔ Rõu V; esiʔ oĺ l `väikene ku 
mätäss, seo lavva koruʔ Vas; t   maa pääl ei olõ ütte mätäst kah 
Vas Pul;  sia süä oĺ l nigu mä tiid täüś  noid `heŕ niid Vas Pul; ku 
pervekald oĺ l vai mä tiid, s ss loodõŕ  üteĺ  et ma‿im‿mõistam‿mäḱ i 
`niitäʔ Vas Pus; säidse tüḱ kü [usse] oĺ l mättä pääl kõrrah k iḱ  Se

mää vt mädä
`määdäʔ vt mädänemä 
`määǵ mä `määgiʔ määǵ  `määge määgi määgima lammass lätt   h 

`määgih, voonat‿takah `kepsu lüvveh Vas Pul; imä määge, et mis 

`määǵ mä

Võru sõnaraamat.indd   441Võru sõnaraamat.indd   441 9/22/2011   9:37:27 PM9/22/2011   9:37:27 PM



442

voonakõsõl‿lää eit‿takah, voonakõsõm‿määge et saa as imäl takah 
Vas Pul; ku ma `hõika: paru, mis sa t  t? s ss määǵ  mullõ `vasta, 
mäḱ ätäss Se Kos

`määhhämä `määhtäʔ `määhhäss `määhti korraks määgima ü s 
lammass `määhhäss, k iḱ  kari `kaehhass? - [kiriku]opõtaija ja ko-
goduss Vas Pul 

määne `määndse ~ `määntse määnest 1. milline, missugune `langu eś s 
väŕ miti, sääne määne tä sai Rõu; kumbahham‿`määntsem‿mul käeʔ 
ummaʔ Rõu; määne elo, sääne ots Vas; näüss noʔ määness (milli-
ne siis) taa maja saa Vas; ma‿it‿tiiäʔ, määness t   muʔ esä vami-
last oĺ l elänüʔ ütesäkümmend ütesä `aaś taga Vas Pul; määne t   
pagõhhõmine oĺ l `mõtsu läbi Vas Pul; `määń tsiid `laula sat‿tahat, 
noid ma loe Vas Pul; `luidsaga [ma] mai si t  d kohetuist, et kuiss 
om, määness om Se; määness sa kaŕuss olt, ku hannõ olõ õiʔ Se 
Kos; mis no olõsi viga käsit  d tetäʔ, `määntsess (millised siis) no 
tuɫõʔ ommaʔ, a `määntsess vanast oĺ lit‿tuɫõʔ Se Kos 2. mingi, min-
gisugune t   Leida, t   es olõʔ määne illoś s inemine Vas; määnestki 
ossakõist ka järve pääl olõ õiʔ, millest kiń niʔ haardaʔ Vas Pul;  sia 
mago om paks nigu määne liha Vas Pul; taa no määne m  ś s, taa 
nigu päternä pago (saamatust, lühikesest ja paksust mehest) Vas 
Pus; ku ategemine olõ õs määnegi kuń st Vas; papa iks sele  noid 
täh `päivi, kunass `määń tsitki töid tetäss Vas Pul; meil oĺ l külä 
`lähkesel ja sääl vanainemine määnegis‿s no  Se Kov; poisal oĺ l 
ärmäk kattaʔ vai määne kasugatüḱ k kattaʔ Se Kos; a läḱ ek‿`kaegõʔ, 
seo iks määne kuniga maja om Se Kos; lina`s  mne aganakõsõ ja 
`määntse `sääntse peräpoolidsõ `ań ti ` siolõ Se; `k  ĺ jalõ `pań ti 
iks k gõ paŕõmb säń g, panda as määnest loṕ pi Se 3. umbes, ligi 
esä kudi määne kuuś  `vahtsõt `mõrda Vas Pul; no olõ õi inäp määne 
ka s `aaś takka siin käünüʔ Vas Pul; määne neli `kaalu linnu saanuʔ 
Se; t   `väikene ruumikõnõ, määne viiś  voḱ ki [sees] Se S

määness vt määne
`määntsekene dem < määne `määntsekese nä oĺ lik‿ku kirbukõsõʔ Se 
`määŕ mä `määriʔ määŕ  `määre määri määrima kätte lei ki si, [ma] 

oś ti piiretüst, `t  ga määre Rõu; `Kiutsonih külm‿määritänu su 
(oleks määritud sind) üleni `m  gak‿kokko Vas; t   viĺ l kuiuss `roh-
tõga ka arʔ, a piät inne `sisse `j  ma ja päält `määŕ mä Vas; kual 
latsõl oĺ liʔ rinnah haŕ asõʔ, vai kual oĺ liʔ tuŕ o pääl haŕ asõʔ, siss 
`v  di `sanna, puu `võismõgaʔ siss määriti Se P; ai pää `k  rdõ, 
lei raa pääle, siss võiuga määriti pääd Se; sul `vahtsõr‿`rõivaʔ, 
`käegap‿putahhutat, nii `arki määrideʔ Se

`määhhämä
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`määräi `määräjä `määräjät määraja timä oĺ l tõõsilõ juudõlõ `perrä 
`kaeja ja tõõsilõ juudõlõ palga `määräi Rõu  

`määrämä määrädäʔ ̀ määräss määräś s määrama timä üle nelä`kümne 
löögi tohe es lüvväʔ, t   oĺ l määrät (mõisapeksust) Vas

määts määdsä `määtsä palliks surutud ainetükk, klomp, kamakas nigu 
tiä t   määdsäga laś k, nii lä s ̀ õkva meele kottalõ Vas; sula ilmaga 
jääss lumi `väegam‿`määtsä Vas Pul; anomast lõigati tüḱ k, t   oĺ l 
t   määts Vas; `kruuś lit `pań ti leevä pääle vai haugati määdsäst 
Vas; kaarakama ni `hernekama `pi stedi kokko, `pi stedi `määtsä, 
s ss `s  di Vas; peräst [ma] tambõ n  k‿kań õbi jälʔ `huhmrõh arʔ, 
pań ni `vee kese vett, s ss sai määts Se J

`määtsik `määtsikä `määtsikkä pall `naakõ `määtsikkä `l  mä Se 
`määtämä ̀ määtäʔ ̀ määtäss mää  mädandama mis taast alati ̀ mõskaʔ, 

tarõ põrmadu `määtät ärʔ Vas; muni innembä ärʔ `määtäss ubinaʔ, 
at‿tõõsõlõ ei annaʔ Se

`mäürämmä mäürädäʔ `mäüräss mäüräś s mörisema t   puĺ l oĺ l nii 
kuri, et ku võõrass `ĺ ahkohegi tuĺ l, nii pań d `mäürämmä Vas Pul| 
Vrd `möürämä

möi vt `m  mä 
`möldre `möldre `möldret mölder tõõnõ terä, üteĺ  `möldre, ku hiire sit-

ta `hambagat‿tsäĺ ksäś s Rõu H; `möldre naań õ vai imänd t   `taht-
sõ et tedä provvass üteldäʔ Vas Pus 

möĺ l1 möĺ li `möĺ li vedel kaerakama kaara jahu `siäti v   `sisse, ku ve-
deläp sai, s ss oĺ l möĺ l Vas; `möĺ li te ti, `pań ti kama jahu v   `sis-
se, köŕbiti leevä pääle, oĺ l hüä Se| Vrd moɫɫ

möĺ l2 möĺ li ̀ möĺ li möll, märul inne s a`möĺ li sai ̀ t  duss ̀ s  la ̀ rohkõp 
Vas; inne s a `möĺ li sai vaa  laḿ biõĺ li `t  duss Vas Pus| Vrd müll 

`möürämä möürädäʔ `möüräss möüräś s mörisema puĺ l ai t  d `vaati 
ku koĺ lin oĺ l ja möüräś s  nnõ Rõu| Vrd `mäürämmä 

müg ŕ  mügrä `mükrä mutt illoś s pinikene kui müg ŕ , laemb laiutõ 
kup‿`piuta Rõu V; timahavva um ka paĺ lo mügrä mütetüisi mulla 
unikit Vas Pus; mügrä mütedü uniguʔ Vas Pus

mühḱ  mühü `mühkü kimp, nuust; kera ma avidi `mühkü käändäʔ nuid 
linnu Vas Pus; niidsekadsa om `väikene, mühḱ  om suuŕ  Vas  

müll müllü `müllü märul maailm oĺ l müllüh [sõja ajal] Se V| Vrd möĺ l2 
mürgüne mürgütse mürgüst terasest tehtud, terasene  siŕp om jo ̀ väega 

mürgüne, tä `tõmbass `piḱ se mano Se 
müristämä müristäʔ müristäss müriś t müristama `piḱ ne müriś t `hirm-

sahe ja hii  `väĺ kü Vas 

müristämä
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`mürkümä `mürküdäʔ `mürküss `mürkü mürgitatud saama veri oĺ l nii 
ärm‿`mürkünüʔ, et ku [ta] ärk‿`k  li, s ss oĺ l hamõk‿k iḱ  kõllanõ Vas 

`mürrehe kergelt hapuks, tilgastunud olekusse suvõl om halv `piimä 
`hoitaʔ, piim lätt `mürrehe Vas Pul 

müŕ rin mürinä mürinät mürin klaasi tiŕ rin oĺ l inne ja tuulõ müŕ rin 
Rõu V; ku [laut] `paĺ li, kae kos oĺ l räḱ in ja müŕ rin Vas; a oĺ l  ks 
küläh `sääń tsit talla kaʔ, et k gõ habõldi ku ü s müŕ rin ja käŕ rin 
Se L

mürä mürä mürrä müra, lärm mul um taad mürrä ja jõrra viländ Vas 
mürähhämä mürähtäʔ mürähhäss mürähti 1. tilgastama suvinõ aig, 

piim eip‿püsüʔ, ku ärʔ mürähhäss, nii um hapu kah Vas 2. käratama 
ku midägi halvastõ um, s ss mürähhäss  Rõu V 

mürähhümä mürähhüdäʔ mürähhüss mürähtü tilgastama tunnõ 
õs ma joht mürähhünüt meḱ ki Rõu; olõ õir‿r  sk, taa piim um 
mürähhünüʔ Rõu 

mürähhüss mürähhüse mürähhüst mürtsatus nigu kõtt mürähhüse 
ärt‿tege, nii um kimmelguhe mineḱ  kah Vas 

mürähhütmä mürähhütäʔ mürähhüt mürähhü  korraks käratama timä 
inne ka mürähhü  Rõu V; `Osvaĺ t um mullõ hüä külʔ, a vahel mü-
rähhüt kah Rõu V 

`mütmä1 müttäʔ mütt mü t mütä 1. viskama, loopima ma mü i uma 
kraamikõsõ `haudu ja vei `küĺ li Rõu; sinnäm‿müteti kümme tüḱ kü 
ütte `hauda Vas 2. mulda üles ajama siihn um müg ŕ  `mütnüʔ Rõu; 
mügrä mütedü uniguʔ Vas Pus; timahavva um ka paĺ lo mügrä mü-
tetüisi mulla unikit Vas Pus 3. peksma, kolkima n  m‿muidugu 
`mütväʔ ja ähvärdäseʔ ussõ takahn, et m  p‿piä `sisse `saama Rõu 
V; muial mütetäss k gõ ̀   se Vas; siss [nad] võ iva rehe parrõ, siss 
`naksiva timmä `mütmä, taṕ iva arʔ siss Se

müts mütsü `mütsü  müts ku sa külbäde külbüvakk kaalah, sa võttu ui 
`mütsügi maast arʔ Se; m  ś s võ t mütsü pääst, hii  mitu `v  ri 
`riś ti ette Se Kos

mütsäk mütsägu mütsäkut mütsak ma naka es inäp [taime]`juuri liigu-
tamma, naa ommas‿suurõ `maagaʔ, mütsäkuhn panõgiʔ Rõu V; ku 
lina maś sina seest tulõ, siss om tä jo mütsäkuh Vas Pus 

mütsütämä mütsütäʔ mütsütäss mütsü  1. isukalt sööma, vitsutama 
oĺ l `hüästes‿ `s  dü kah, oĺ l lihha mütsütet ja koho`piimä Rõu V; 
mak‿körbe [supi] leeme, veli mütsü  sao Rõu V 2. lohakalt mässima 
vanainemine võ t latsõ `vasta ja mütsü  `rõiva `sisse Rõu S

müv́viʔ vt `müüǵ mä
müvväʔ vt `m  mä

`mürkümä
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müvvähhämä müvvähtäʔ müvvähhäss müvvähti korraks ammuma 
ku [ma]`nüsmä eil‿lääʔ, s ss lehm   t ja müvvähhäss Vas; lehm 
müvvähti kõvastõ, la s `hiitü `väegaʔ Vas 

`mü̬ü̬dä 1. (ruumiliselt) mööda, piki sika kari lä s `m  dä Rõu V; re-
boraik lätt maad ̀ m  dä Rõu; noidõ ̀ kaŕ ja ̀ aeti meist ̀ m  dä Vas; 
[koolis] liinijaaniga ̀ m  dä (vastu) ń appõ es andaʔ Vas; ma ̀ m  dä 
minneh rõbahti, et tä sääl `aknõ man `istõ Vas; inemisel‿`laskva 
`m  dä akõnd ku `viuhkna Vas Pul; `naati `o sma talla `m  dä 
t  d `mõisnigi `kraami Vas; ko t säläh käve [ta] `ilma `m  dä 
ja võ t `naisi Vas 2. (ajaliselt) mööda, tahapoole, seljataha  lä s 
m ni päiv `m  dä, iks o siti noid `laḿ biid Rõu; paĺ lo um noid, kes 
sälä`käändvä `aĺ tri poolõ ja um k iḱ  `m  dä (unustatud) Rõu; 
seo kuu lätt ku nähvähhäss ̀ m  dä Rõu; riś tipäiv oĺ l jo ̀ m  dä, ku 
t   liiń  üle ärl‿lä s, punadsõv‿`vällä `aeti Vas; m  ś s `kiusass mia 
`kiusass, a `kiususs lätt `m  dä, om hüä jälʔ Vas 

`mü̬ü̬ǵ mä `m  giʔ m  ǵ  `m  ge müügi möögima lehmäʔ lä sil‿ läbi 
`viĺ jü, n  m‿mü vim‿mü vim‿mü viʔ ku laadoh Rõu V; külä lehm 
m  l‿lauda man `müüge, t   `otsõ `puĺ li Rõu V; s ss sama piät 
lehmä puĺ li mano `v  mä ku m  ǵ  Rõu V; hõhv ü sindä `väega 
`m  ge Se Sa

müüḱ  müügi `müüki  müük suurõp‿`põrsa oĺ liʔ, taheti `laatu viiäʔ 
müügile Rõu V 

`müümä müvväʔ müü möi müüma t   möi lauda sita ka arʔ Rõu; 
meil oĺ l t   plaań , et seo kotuss müvväss arʔ Rõu V; `müüki m   
es alambahe uḿ mi `põŕ ssiid Rõu V; selle lä s t   `põrsa `müü-
mine `summa Vas Pul; `põrsas‿saik‿`kaĺ lehe `müüdüss Vas Pul; 
haŕ okõsõ möir‿ `rõiva `kraami ja `nüpse Vas; vanainemisekene 
käünüp‿peräst hopõń  käeperäh, käünüm‿müvveh Vas Pul; t   poo-
dist oś t noid h  nissu, m ni mõtsast koŕ aś s ja tõi `p  ti müvväʔ 
Vas; mut‿tädiʔ oĺ lik‿Ku ebi herrä all, hü si nimäp‿palodiʔ ja 
möiʔ Vas Pul; nimäk‿kalakõisi ka püvveʔ ja `möieʔ  Vas Pul; ar-
mõdu kaĺ liss `auto, ku arʔ vananõss, s ss saa ai ärm‿müvväʔ Vas 
Pul; t   möi k iḱ  uma aś aʔ `maalõ Se; ostõti iks `luit’sit, oĺ l iks 
müvväp‿poodeh Se Sa 

müüŕ  müürü `müürü müür hopõń  lei mul pää `vasta `müürü, `õkva kõ-
mahhuss oĺ l Rõu V; [sa] võit kaiam‿määne meil kaĺ k um `müürä 
`vaihhõl Rõu V; ̀ lauta [ta] kudi, pań d t   kivi lauda müürü ̀ sisse Se 

`müütnigukõnõ `müütnigukõsõ `müütnikukõist ebasõbralik inime-
ne`müütnigukõnõ `tiidse, et timä om patanõ Vas Pul

`müütnigukõnõ
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naaʔ pl naidõ naid 1. need (lähiümbruses) naaʔ ummam‿mu vele 

`t  duʔ, naal‿`linnaj‿`jäŕvi Rõu; vai naid hä i no ilmah ü s om 
Vas; kas naist saa määne eloelläi? Vas Pul; poig lä s iks `küüsse 
imä käest, et paĺ loss ma võta naist `ta rigast Vas Pul; ü s hulguss 
`eĺ li ś aal naidõ talla p  l Se A  2. sama kollektiivi liige, inimesed, 
rahvas Varõstõ  nail oĺ l m ni kolmkümmend meihst Vas Pul; Hal-
la nail om hainamaad nivõrra ku meil `nuŕ mi Vas Pul; meil oĺ l 
Prandsu naidõgak‿küls‿sann ü ine, a koda oĺ l iks meil eräle Vas Pul

`naadaʔ vt nakkama
naadi/ru̬u̬g toiduks tarvitatava rohttaime (nõges, ohakas, seakapsas) 

hautis hainast `keeti (keedeti) naadi`r  ga Vas 
ń aagutama ń aagutaʔ ń aagutass ń aagu  näägutama  t  t‿t  d, ja 

ń aagu tõ dass kah sinno v  l Rõu 
naań õ naaś õ ~ naisõ naist 1. naine, naisterahvas t   naań õ oĺ l rahu-

lik, es liigudaʔ `hurmagiʔ Rõu V; laisk um `la siga naań õ ja uĺ l 
um hobõsõldam‿m  ś s Rõu; naaś õl t  d k iḱ  ń apo `vaihhõt‿täüś, a 
`kuhja olõ õik‿`kohkiʔ nätäʔ Vas; ko t säläh käve [ta] `ilma `m  dä 
ja võ t `naisi Vas; setonaaś õʔ n  k‿kaasikutva armõtohe Vas; 
`ka ripääväss pidi olõma joʔ naistõlõ `rõivalina arr‿rabaduʔ Vas 
Pus; naań õ `omgi salumsiga   st parhilla kerikoh Se; ka s oĺ l nais-
tõ puhadeĺ nät, ü s oĺ l `poissa puhadeĺ nä Se Kos 2. abielunaine, 
abikaasa; kaaslane pääś okõnõ lä s art‿`tõistõ `naistõ (teise emas-
linnu juurde) Rõu V; uma naań õ `põś si vaest ü s viiś  `aaś takka 
Rõu; maʔ es küsü et, kedäss tä `tahtsõ naisõss võttaʔ Rõu V; no oĺ l 
`seoni ajoni naaś õldak‿kah Vas Pul; ku m  ś s mustalt muialõ lätt, 
naań õ kodo naardass Vas; neĺ li last oĺ l edimätsest naaś õst Vas; 
veli lä s ark‿kodo`väühhe, lä s `tõistõ `naistõ Vas; kiä `mõisah 
`herrä kui pahań d vai t  d halvastõ teḱ k, toolõ `võeti naań õ Vas 
Pul; naań õ karaś s katõ `käega mehele `hiussihe Vas;`tü rigaga es 
viäʔ mehel nii nigu `naisiga vidi Vas Pul; s saŕ  lä s kunigapujalõ 
arn‿naaś õst Se Kos; ma võta ars‿sinno naaś õst Se; säidse süld maa 
`lahkõss, ku naań õ lätt `paĺ ja `pääga üle tarõ vai üle moro Se; 
naań õ koolõss, sann palass (kahju on ühesugune) Se; a  paṕ il va-
nast olõ õs `õigust naist pitäʔ, a paṕ il oĺ l s ss t   naań õ salahuisi 
võõdõt Se Kos; languʔ ommap‿puja naaś õesä ja naaś õimä Se; tulõ 
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arm‿mullõ naaś õst Se Kos; kes naarahhut arʔ mu `tütre, toolõ anna 
`tütre naaś õst Se

naar naaru `naaru naer naar olõ õih‿`hambaiń ds Rõu; piĺ l tulõ piḱ ä 
ilo pääle, kusi suurõ naaru pääle Vas Pul; vana mehetüḱ k ̀ tõmbass 
`kangõt `naaru Vas; miili s kaḱ k `naaru (naeris ohjeldamatult) Vas 
Pul

naarahhama naarahtaʔ naarahhass naarahti naeratama taa naarah-
hass ku m nikõrd kaṕ i ala küünähhät Vas Pul

naarahhutma naarahhutaʔ naarahhut naarahhu  1. naeratama a ma 
naarahhuti `hindälle, mul olõ õs t  d `päivägiʔ, ku mul `v  riid 
olõ õs Rõu V; mak‿kai, et imä naarahhu  Vas 2. korraks naerma 
panema kes naarahhut arʔ mu `tütre, toolõ anna `tütre naaś õst Se 

naarahtamma naarahtaʔ naarahtass naarah  naeratama varass va-
rastass `varga takast, suuŕ  jummaĺ  naarahtass Vas Pul 

naaraskõllõma naaraskõllaʔ naaraskõllõss naaraskõlli pidevalt naer-
ma n  n‿naaraskõllivaʔ Se 

`naardma naardaʔ naard naaŕ d naara naerma rahvass naariʔ nigu 
kõsisi Rõu; ku m ni hüä inemine oĺ l, s ss poisi iks naariʔ, et 
taal olõki‿is‿süänd, taal om ka s `tävvü Vas Pul; ma häbendelle 
es kedägi ja `kiäki naarak‿ka õs minno Vas Pul; ku m  ś s mustalt 
muialõ lätt, naań õ kodo naardass Vas; kae määne rõba sa olt, na-
kat mu jutu pääle suurõ helüga `naardma Vas; `hambak‿k   iń dsile 
oĺ likiʔ, nii `tõisi naaŕ d Vas; art‿`tahtsõ `hindä kustaʔ naardõh Vas 
Pul; ma naara ku tõõnõ peerähhäss Vas Pul; Olga pagõsi tarõst 
`vällä naardõh Vas; sa v  l naaradõʔ ja olt `r  msa Vas;`naĺ ja 
t  n‿nigu naardas‿saa, `naĺ ja teku uin‿nigu tõrõldas‿saa Se Kos; 
noorõn‿`naardvaʔ naid vannu `säädüisi Se 

naarukõnõ dem < naar meieŕ  ̀ pań ti Hertaga ̀ paari, oi t  d naarukõist 
mia oĺ l Vas 

naaruline naarulitse naarulist naerune mullõ sai miń ni meeleline, 
pujanaań õ naaruline (rhvl) Vas 

naarutama naarutaʔ naarutass naaru  naerutama la s naarutass ka 
hulga inemiisi ärʔ Vas Pul

naaśõkõnõ dem < naań õ| (abielu)naine naaś õkõnõ pidi `lehmä kaalast 
kiń niʔ Rõu V; naaś õkõnõ kannahhass ka ilm`lõpmallaʔ, m  ś s mui-
dugu `maurass hummogust õdaguniʔ Vas Pul; [kiriku]opõtaja tuĺ l 
k   naaś õgaʔ, a `väegap‿prosta naaś õkõnõ Vas Pul; `t  kõnõ võ t 
uma naaś õkõsõ käe`perrä ja vei  kodo Vas; kulõ itse-naaś õkõnõ,  
ś oo vü̬ü̬kudamine om hullõmb ku matõma·tika Se 

naaśõkõnõ
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naaś õline naaś õlitse naaś õlist abielus olev (mees) mat‿tiiä äik‿kas tu 
naaś õline poig ka j   `viina Vas Pul| Vrd naisiline 

naaśõ/mi̬i̬śs naisemees timä (tüdruk) saanu üte naaś õ mehegak‿`kilda 
lüvväʔ, perästpoolõ nakanugit‿`t  ga elämä Rõu 

naba naba napa naba pangu ui [vikati] jalost `korgõhe, panõn‿ naba 
kottalõ  nnõ Vas Pus; keɫ  naba karaś s arʔ, toolõ `pań ti pata kõtu 
pääle Se Kos; kest merd keṕ ikene? - kõtu naba Se; Sokolovah oĺ l 
nabaaŕ st, pań d pata kõtu pääle Se Kos 

naba/hain tedremaran m ni `ütless tedremaranaʔ, m ni `ütless 
nabahainaʔ Vas; mul oĺ l ü skõrd `maoga `väega hädä, s ss `naksi 
t  d tedremarana vai nabahaina `leotust `võtma Vas Pus -vaŕ s na-
baväät imä tuĺ l, võ t siss t   latsõlooma ja lõigaś s t   nabavarrõ 
säält külest ärʔ Se

nadsa·ĺ nik nadsa·ĺ nika nadsa·ĺ nikka ülemus olõss ma olnon‿-
nadsa·ĺ nik, ma v  l ̀ pandnut‿teid Peliko va hainalõ ̀ ḱ auma Se Kos 

naglaline naglalitse naglalist naelaraskune naglalitset‿tüḱ üv‿`võidu Se 
Kos  

naglanõ naglatsõ naglast vistrikuline`vihtlaʔ oĺ lis‿`sääntsen‿naglatsõʔ 
Rõu 

naglatama naglataʔ naglatass nagla  kivikõvaks muutma vana 
`kuugak‿külvedüh‿`herneʔ vaglutõdasõʔ, noorõ `kuugak‿kül-
vedün‿naglatõdasõʔ Rõu H

naglunõ nagludsõ naglust vistrikuline säält kihä seest aja `vällä 
n  v‿`vihtlaʔ, s ss um la s ni verrev ja sääne naglunõ Rõu 

ń ago vt nägo
nag ĺ  nagla `nakla 1. nael mah‿hummogu habõ `naklu,  siga oĺ l sulu 

arl‿`lahknuʔ Vas Pus; `tü rik oĺ l `rõivit nagla otsast habinuʔ 
Vas; oĺ l mulk last `saina ja oĺ l pulgaga kiń nil‿l  d, `naklu s ss 
olõ õs Vas; nüüd tetäss `kliimegaʔ ja `naklugak‿kaś tiʔ Vas;  [ma 
särjed] salidsi ärʔ, `kui ssi ärʔ, n  k‿ka pań ni `aita nagla `otsa 
Se 2. massiühik : nael (409,5 g) vanast oĺ lip‿puu päsüläʔ, sinnä 
oĺ lit‿ salgukõsõs‿`sisse lõiguduʔ, kohn  salk oĺ l, sääl oĺ l nag ĺ  
Rõu V; vanast kaaluti naglagaʔ Rõu; m  p‿pässüĺ  um eesti `aigo 
ostõt, meil võtt sada kümme `nakla üless Rõu V ; ku [sa] halõsta ai 
rüä `jauhha neĺ likümmend `nakla [anda] Se 

naha/kinnass nahkkinnas n  k‿kutsuti tubinitsaʔ, naha`kindaʔ Se
nahakõnõ dem < nahk aŕ st võtt nahakõsõ `maalõ ja `umblõss kelse 

kiń niʔ Se
nahanõ nahadsõ nahast nahast tehtud, nahkne [kuse] po t mähi-

ti kõvastõ kiń niʔ, k gõpäält `pań ti rõivass, s ss nahadsõl‿laadiʔ, 

naaś õline
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s ss viĺ ditüḱ üʔ Vas; mul om pant nahanõ varatnik [palitule] Se; 
haŕonahadsõp‿`paĺ to kraeʔ Se

naha/täüś  keretäis (peksa) kiä s nna `kullõ õs, toolõ kõlbaś s ka t   
nahatäüś  Vas Pul

nahk naha `nahka väliskate, nahk püdälä `lätvä naha alaʔ, imese verd 
Rõu V; [ma]  lä si järve pääle `viś lemä, sattõ iä pääle ja päänaha 
lei `ka skiʔ Rõu V; taa nahk om ruahn pääl (kõhnusest) Rõu; saa 
eil‿`l  ka lepäpuust, eih‿hüvvä `nahka laisaluust (rhvl) Rõu H; ku 
taheti tumõhhõpass `villu, siss `pań ti v  l siniki vi mano ja mähi-
ti jälk‿`kaskanahaga kusõpo t kiń niʔ Rõu V; naha seest iḿ mi s 
`vällä t  d vett Vas U; kardohka nahk `paĺ li arʔ Vas; koovi oĺ li 
ilmap‿`paŕ kmalda nahast Vas; meil ka tapõti ega `aaś taga iks hõhv 
vai lehm tsuvva naha peräst Vas; mu nahast jovva aik‿`kärbläne 
noḱ ki läbi aiaʔ Vas Pul; k iḱ  t   naha ja liha kiś k sinnä kupa ̀ sisse 
üless Vas; nigu linna rabati `lamba `nahka. nahk `pań ti präälka 
pääle, lina rabajaga rabati siss Se;`sääntse hangup‿`pantu lakkõ, 
[ma] pań ni naha hangu `otsa (nahaparkimisest) Se Kos; [ta on] 
nii sikõʔ, et niɫg tingu arʔ, k  t tingu nahast ka ruvva Se Kos; liha 
süvväss, `nahka müvväss, pini‿i s   luid? - kań õp Se Kos 

`nahka keresse, kõhtu eläjäs‿seiʔ leeme ja sao, k iḱ  seiʔ `nahka Vas; 
[sa] inne taha as ̀ kuŕ ki, no s  t k iḱ  ̀ nahka Vas; iḿ mise jao ̀ poigõ 
pań d [hunt] üte kõrragaʔ `nahka Vas  

ń ahkat́s ń ahka si ń ahka sit ihnuskoi vana ń ahka s oĺ l, es täüp‿piletiid 
`ostaʔ Rõu; Ruudi oĺ l sääne ń ahka s, t   `tahtsõ k kkõ tõõsõ käest 
Vas 

nahk/`päitseʔ pl nahkrihmadest päitsed lehmä ke t um kaĺ g, s ss 
`Osvaĺ t teḱ k nahk`päitseʔ Rõu V  

naisiline naisilidse naisilist abielus olev (mees) mul oĺ l ka hüä umanõ, 
kolmõ`kümne nelä `aaś tanõ naisiline  sura Vas Pul| Vrd naaś õline 

naistõ/rahvass naine naistõ`rahviidõ kaḿ bsiʔ oĺ lis‿sinidseʔ Vas Pul; 
meeste`rahvil oĺ lip‿preesiʔ ni naistõ`rahvil Vas Pul; ja kuulnu s ss 
et väläh ü s hõik, et naistõrahvass hõik Vas Pus; pühäbä `lä si 
meeste`rahva ja naistõ`rahva jalaga kerikohe Vas U; vereannom 
oĺ l `vaĺ miss, t   oĺ l naistõ`rahvidõ uma asi Vas U; naistõrahvass 
om iks naistõrahvass, piḱ ält t  l no `purju jäiäʔ Vas Pul; ü s seto 
naistõrahvass naaś s t   mehe mano `käümä Vas; ku vanast naistõ-
rahvass `k  li, s ss `pań ti liniḱ , katõti pääle uma liń k Se

nakahhama nakahtaʔ nakahhass nakahti külge hakkama, nakkama 
hooli es t  st ka midägiʔ, et tõbi nakahhass Vas; ilo iks ette tulõvaʔ, 
naĺ aʔ ummak‿`küĺ ge nakahhanuʔ (rhvl) Se 

nakahhama
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nakahhuss/luu linaluu kolgõti t   lina p  tka arʔ, siss [ma] kai, kas 
ommap‿`parrap‿`pehmeʔ, jää eit‿t  d nakahhussluud inäp `küĺ ge 
Se -tõbi nakkushaigus taa kõtutõbi võ t k   läbi, nigu m ni na-
kahhusstõbi Vas 

nakahtama nakahtaʔ nakahtass nakah  külge hakkama, külge jääma 
ku linanõ hamõʔ likõss ka lätt `hiigaʔ, t   ei nakahta iho `küĺ ge, 
um külm Rõu; ku higonõt, s ss hamõh nakahtass iho `küĺ ge Vas 

nakkama ~ nakama `naadaʔ ~ nakadaʔ nakass ~ nakkass  nakaś s 
~ naaś s hakkama nakan‿ no taad `haina jo `niitmä Rõu; nakaś s 
naań õ joba `paisumma, m  ś s es tiiäki, et tä paks om Rõu K; mis 
ti säänest  sorro `naksik‿`kullõma Rõu V; vaia mul ka pidämä 
`naadaʔ naid kiń gitüisi rätte Vas Pul; timä s ss harisi `j  ma, ku 
siiän‿naaś s `käümä Vas; ku sa not‿tulnu us, s ss naanu ma` ikma 
Vas Pul; [sa] `lääde `säń gü, nakkasõk‿käeʔ ja jalaʔ halutamma 
Vas Pus; ku päiv nakass `paistma, nakass maa `kostumma Vas; ku 
n  l‿lihaʔ `j  skma `naksiʔ, lihaʔ jo ` silkma `naksiʔ [suitsutami-
sel], s ss üteldi et väḱ e jo j  sk Vas; nigu kõo urban‿`naksil‿`lahki 
minemä (pakatama), siss `pań ti urbap‿pudõlahe Vas Pul; `naaku 
uit‿tõisitamma! Vas; tõõsõ keväjä nakatu Sakotih `põɫdu tegemä 
Vas Pul; ma `väegat‿tahasiʔ, ku saʔ nakkasi `juh ma, su käe `perrä 
lätt paŕõmbahe Vas U; ̀ 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 `t  hhü `ḱ auma Se Kos; 
vanass läät, ei naka imp nägemä, naka imp `kuuldma, k iḱ  tulõ-
va hädäk‿kokko Se; mis siss saa, ku jälʔ `naatass takah ajama Se 
Kos; eih‿haaru rõivast kavvõmbakõistõ, kulla latsõkõsõʔ, peräkõr-
ra nakasõʔ häbehhüse `vällä tulõma (liiga lühikestest riietest) Se L 

nakõŕ  `nakrõ nakõrd naeris sõõru`pla si te ti k gõ edimädsess vi-
läss keesev vai `nakrõʔ Rõu H; võhl võta õih‿`heŕ nist, kadõ `kak-
sa õin‿`nakrist, n   ahnitsasõ paŕ õmbat Vas Pus; jaanipäävä 
p  ĺ pävä külbetäse `nakriʔ Vas L

naĺ a- nalja- `rätsepä oĺ lin‿naĺ ameheʔ Vas; t   pusuĺ  oĺ l nigu 
naĺ as na, kas oĺ l poisal tett vai om seto s na Vas 

naĺ akass naĺ aka naĺ akat naljakas timä om ni naĺ akass ku om naĺ akass 
Se; pulmaʔ  ks oĺ lin‿naĺ akaʔ Se S 

naĺ alt naljalt panõ õit‿t   naĺ alt `jaɫgu kiń niʔ, ku väläh v  l 
lumõ`härmä olõ õiʔ Vas Pul

naĺ atama naĺ ataʔ naĺ atass naĺ a  naljatama  surat‿tuĺ li `istõlõ, naĺ ati 
pääle sääl Se Sa 

nakahhuss/luu
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nali naĺ a ~ naĺ la `naĺ ja nali jummaĺ  taha aik‿ka k gõ taad `naĺ ja 
Vas Pul; läḱ e no naĺ ass (naljapärast) `kaema, kas la s võĺ ss vai 
k nõlass `õigust Vas Pul; nimät‿`tiidväʔ, et map‿piä `naĺ ja Vas Pul; 
`naĺ ja t  n‿nigu naardas‿saa, `naĺ ja teku uin‿nigut‿tõrõldas‿saa 
Se Kos; timä mõist `naĺ ja pitäʔ Se; ilo iks ette tulõvaʔ, naĺ aʔ 
ummak‿`küĺ ge nakahhanuʔ (rhvl) Se; nali iks om paŕõmb ku tülü ja 
tõra ja tapõluss Se 

naĺ la/viluss naljaviluks, nalja pärast ma rüüsähhüdi naĺ la viluss höö 
s ss ku mõts siga lä s `mõtsa nigu tuulõgaʔ Se Kov

`ńaokõnõ dem < ń ago `ń aokõnõ `läüke ku serkaĺ  Se
`ń aolinõ `ń aolidsõ ~ `ń aolitsõ `ń aolist teatava välimusega, näoline 

`vaś kliguʔ ommas‿`sääntseʔ  vasõ `ń aolidsõʔ Vas Pul; eläjä löö-
väs‿siĺ mä `sisse, ku omma vasõ `ń aolitsõʔ, n   tegevä `väega suurt 
vallu Se Pop

naṕ ikõnõ dem > naṕ p m nikõrd oĺ l mitu `k  rmat naṕ ikõisi [laadal 
müüa] Vas Pul; kui naṕ ikõist, nii kaasõkõist - nigu naań õ nii m  ś s 
Vas Pus 

naṕ p naṕ i naṕ pi väike ovaalne või ümmargune toidukarp vanast 
oĺ lin‿naṕ iʔ, `k  li [ma] võ i söögi üteh ni `kaŕ ja võ i söögi üteh 
Vas Pul; naṕ i oĺ lip‿painutõdu jak‿kaasõp‿pääl Vas; naṕ iʔ oĺ lik‿külʔ 
hüäʔ aś aʔ, maḱ ki (minagi) käve kaŕ ah, naṕ iga sü̬ü̬ḱ  üteh Vas Pul; 
taivass om jo `ümbre nigu naṕ p (taevas on pilves), kos sal‿ĺ aht 
(lähed) inäp? Vas Pul

ń app ń apo ń appo näpp ma võta t   ń appu ja istu lehmä man 
Rõu V; `ta rekku ja `läätsä eik‿külvetäʔ, noid hobõsõ säläst 
 siugatass ń apu otsagaʔ Rõu H; ku [ma] ń apugak‿`kuvää·ri 
putahti, nii kanapujat‿`teiet‿ siuh  siuh  siuh Rõu V; s ss 
jäln‿ń apugak‿kumbahhu  t  d  sirgukõist Rõu V; mia tõõsõ ń appa 
ars‿saa, t  st olõ õis‿sullõ midägi hüvvä Vas Pul; `pii li saiś  
kaṕ ih, `ü ski es panõn‿ń appugi mano Vas Pul; naaś õl t  d k iḱ  
ń apo`vaihhet‿täüś , a `kuhja olõ õik‿`kohkiʔ nätäʔ Vas Pul; sibula 
koorõ väŕ mi ei ń appõ arʔ Vas; `varbahain ń appa `vaihhõl hõõruti 
`ka skiʔ, siss `pań ti `varba `vaihhõlõ Vas Pus; siih um nimä elänü  
niisama piost `suuhhõ ń apu `vaihhõlt Vas Pus; liinijaaniga `m  dä 
ń appõ es andaʔ [koolis] Vas 

naṕ s naṕ si `naṕ si napsiklaas naṕ siga `jaotõdi lavva v  rt piteh, õgalõ 
ütele `ań ti naṕ siga iks toda `viina kah [pulmas] Se 

napuʔ pl nappõ nappõ käsitsi pekstud pikad õled ma hohe napuʔ 
v  hn `puhtass, rai `ka skiʔ, pań ni `kuuma vett pääle ja jahu ja 

napuʔ
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`s  la, siss eläjäs‿`seieʔ Rõu V; rehe `kaartõ veere alt [ma] kisi 
napu `vihkõ Rõu V; Liiso lei kandsuʔ, map‿`puiś tsi napuʔ Vas Pul; 
k iḱ  n  r‿rihe rabahhamiseʔ ja napu `puistamiseʔ, k iḱ  te ti 
puha käś sigaʔ Vas; soolaga  siuguti n  n‿napus‿s ss üle, s ss 
lehmäs‿`seiep‿paŕ õmbahe Vas Pus 

napu/katuss õlgkatus n  k‿ka i minevä `aaś taga t   napu katusõ ai-
dal Vas; rüä seemend o siti napu katusõ seest Vas Pus  

ń aputa/ma ń aputaʔ ń aputass ń apu  näppima k   ń apudi ütte ni tõist 
Se 

ń ardsanõ ń ardsadsõ ń ardsast räbaldunud t   veli oĺ l `väega ń ardsanõ 
Vas Pul

ńardsokõnõ dem < ń arts `rõivań ardsukõsõ oĺ lis‿sälähn Rõu V; `juu-
dasita [ta] `mähke `rõivań ardsukõsõ `sisse, t   pań d otsast palama 
Vas; `rõivań ardsokõnõ säläh iks ihokatõʔ om Se;`hammõ imä `rõi-
vakõnõ vai määne taht ń ardsukõnõ Se 

ń ardsunõ ń ardsudsõ ń ardsust räbaldunud ṕ uksiharost ń ardsunõ 
ko ikõnõ oĺ l kaŕ alatsõl puusa pääl Se Kos

ń ardsutama ń ardsutaʔ ńardsutass ń ardsu  räbalaiks muutma t   
kasuk oĺ l k iḱ  `maagak‿k  hn ja ń ardsutõt Rõu 

narima naŕ riʔ nari narõ narrima sa narit `põɫdu ü s kõrd, põld nari 
sinno ütesä `kõrda tagasi Vas U; küln‿n  p‿poisit‿tedä tsusõʔ, 
küln‿niät‿tedä narõʔ Vas Pul

narmass `narma narmast narmas vanast oĺ lir‿rätel `narmaʔ veeren 
Rõu 

ń aro ń aro ń arro kitsi, koonerdaja t   esä oĺ l sääne `väega ń aro, hoi  
`väegaʔ Vas Pul

ń aronõ ń arodsõ ń arost kitsi, närukael tiä oĺ l väegaʔ ń aronõ kah, es 
ostat‿timä `liiku Vas Pul

ń arotama ń arotaʔ ń arotass ń aro  kitsilt elama, närutama taa 
ń arotamine olõ õik‿ka asi, ei ̀ ihnas‿süvväʔ, k iḱ  raha`kopkap‿pand 
`panka Rõu; naan‿ń arodiʔ, naʔ `ihna es maś sinit ka `ostaʔ Vas Pul

ń arts ń ardsu `ń artsu räbal, närts sinikivi `pań ti `rõivań ardsuga kusõ 
`sisse likku Rõu V; ku tapõti midä, s ss poig iks piĺ l liha`ń artsa 
kõrvalõ Vas Pul; mul ei olõm‿muud midägiʔ, ku taa keṕ p ja 
`rõivań ardsuʔ Vas; ku m ni kaivaś s, et ma olõ `väega `haigõ, 
tiiäk‿kas ärk‿koolõt, siss üteldi: koolõk‿koolõk‿kungõperseʔ, jää-
sem‿mullõ nirdsun‿ń ardsuʔ Vas; s ss ripõń d nigu ń arts t   kelmeʔ 
Vas; [sa]`lahksõt‿taa ń arts poolõst Se; tätä pań d kiŕbidsä ń ardsu 
`sisse, siss pań d reḱ ke `hindälle `põĺ vi ala Se Kos; te ti sääne 

napu/katuss
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ń ardsust ritk, t   köüdeti sinnäv‿vallalidsõ piń gi `küĺ ge Se; la s 
`sündü, ni mähiti `ń artsa `sisse Se

ńatsk ń adsa `ń atska nätske ku sula ilm um, siss um lumi ń atsk Vas
ń auga ń auga ń augat iriseja timä om sääne halv inemine, sääne ń auga 

Se 
`ń augma `ń auguʔ ń aug ń auǵ  näuguma; irisema [kass] ń aug sääl ja 

irra, kaess kas ma no lähä kaost `piimä `võtma Vas; timä om sääne 
halv inemine, sääne ń auga, kes ń aug ütte `viisi Se 

neelähhüsekene neelähhüsekese neelähhüsekeist lonksuke neelähhü-
sekene `viina Se 

neevelikene neevelikese neevelikeist tont, kurivaim tarõhn 
eit‿tohev‿vilistäʔ, [sa] hõigut neevelikeisi kokko Rõu H

negroś sii·n negroś sii·ni `negroś sii·ni must sünteesvärvaine, nigrosiin 
`väiko latsõʔ elohn, sat‿`tohtsõn‿`negroś sii·ni söögi kaṕ pi `pandaʔ 
Rõu; täl oĺ l negroś sii·n `saapa mustadaʔ Rõu 

neh tõepoolest, jah `õigõ neh oĺ l t   asi Rõu; ro t puri neh, t   oĺ l 
vana võhlu ro t Rõu V; not‿tiä lä s iks ärʔ neh Vas; ̀ Kaatsora kund 
oĺ l ja Tika kund, kunnuʔ neh Vas Pul; sat‿tiiä ei neh t  d Vas Pul; 
segi neh, kuiss s ss Vas Pul;  Suĺ la oĺ l pini nimi meil, must neh, 
säänesama ku Poĺ lakõnõ Vas

neid, neide vt neoʔ 
neio neio neiot neiu ma  ks olõ sääne neio, ku ma kohe  ks kotost lää, 

mullõ  ks iloʔ ette tulõvaʔ Se Kos 
`neit́sikene `nei sikese `nei sikeist neitsike neĺ li `nei sikeist `lätvät‿-

t  d piteh ni `laulvaʔ: kiigak‿kaagaʔ, kiigak‿kaagaʔ, a ü stõõsõlõ 
`jäŕgi eis‿saaʔ? - puu`teĺ giga rattaʔ Vas Pul; neĺ li `nei sikeist ütte 
`kaivo kusõsõʔ? - `lehmä nüstäss Vas Pul 

neli ~ neĺ li nelä `nellä ~ `neĺ jä  neli lõmmul‿lahuti edimält neläss Rõu 
H; neli mako um lehmäl Rõu V; m ni neĺ li viiś  hobõst aidveereh 
Rõu; hobõsõ truĺ l oĺ l nigu `sääntse haariʔ `l  düʔ, `nellä `kań ti 
Rõu; neĺ li `lehmä ań d `piimä, a `piimä m  k‿kunagi es saaʔ Vas; 
m ni kolm neĺ li vanna `k  li no siih arʔ Vas; `villań  `koeti paks, 
oĺ l `neĺ jä `kań ti Vas Pul; nelä `aaś tanõ `tütrekene lä s vette, uppu 
arʔ Vas; suvõl `s  di neĺ li kõrd ja viiś  kõrd Vas; neĺ li velekeist üte 
kübärä all ̀ saisvaʔ? - laud  Vas Pul; meil hopõń  visaś s k gõst neläst 
jalast üless m  k‿`k iki vangõrdõgaʔ Vas U; ku ma koolih käve, siss 
neĺ li `klaś si `oĺ lgi Se; `aaś taga nelä vana la s Se Kos; õgal ütel 
neli viiś  eläjät jak‿k iḱ  kävek‿kokko Se; [pulmalised] tuĺ lin‿nelä 
jaɫgrattaga   h ja viiś tõi·ś skümme hobõst ka oĺ l mu sajah Se Kos; 

neli ~ neĺ li 
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[ma] võta neĺ li jako kõokõllast ja ü s jago elektrisinist, saa `väega 
illoś s rohiline Se 

neĺ li/kümmend (mõlemad osised käänduvad) nelikümmend uma 
neĺ likümmend `ruublit sai iks kätte Rõu V; neläl`kümnel (1940. 
aastal) tuĺ l `vahtsõnõ perem  ś s Rõu V; laba pääle köüdeti m  ś s 
kiń niʔ, s ss `ań ti neĺ likümmend `läüki Vas Pul; tano ka skümmend 
maś s, ja [ta] võ t vi̬i̬l neĺ likümmend `kopkat Vas; imä `k  li 
nelä`kümne ̀ säitsmädäl ̀ aaś tagal Vas; ku [sa] halõsta ai rüä ̀ jauh-
ha neĺ likümmend `nakla [anda] Se; vanõmb tütäŕ  lä s mehele, oĺ l 
neĺ likümmend rabajaga v  d koet Se Kos -tõi·ś s/kümme neli-
teist m  k‿külä um k   suurõmb, neĺ litõi·ś skümme elänikku seehn 
Rõu V; umma pereht oĺ l joba neĺ litõi·ś skümme `hiń ge Vas Pul; 
`mõtlõn‿neĺ litõi·ś skümme last [sünnitasin] ja k iḱ  oĺ liʔ ü si Vas 

neĺ lo/pooli neljalt poolt, neljast küljest leib s  l `pań ti lavva pääle, 
lavvarä t aɫa, neĺ lopooli `pań ti lavvarä il nulgakõsõ pääle Se 

nellägese ~ nelägese ~ neläkese neljakesi osa rahvast sai `r  msa 
ollaʔ, istusõ nelägese troś ka pääl ja lääväp‿paĺ lilõ vai pidolõ Vas 
U; nelägese oĺ limiʔ, nelägese s saritsõʔ Se; `kargusõ oĺ livaʔ, ka-
rati kolmõgese, nellägese, viiegese, `tü riguk‿`kaŕ ksiʔ Se; neläkese 
s saridsõʔ, ütte `kaivo kusõsõʔ? - `lehmä nüstäss Se Kos

neläkeśke neljakesi `pań ti meid neläkeś ke `rinda, käest kiń niʔ ja 
[kiriku]opõtaja lä s   h Vas; ku saja lätt `mõŕsa poolõ, siss 
ommap‿podruś ki `mõŕ sal man neläkeś ke Se A

neländik neländiku neländikku neljandik lõmmul‿lahuti edimält ne-
läss, neländikõst lahuti sugaraʔ Rõu H; munõvoori jäi `lambast 
ü s neländik `hindälle Se Kos

nelä/päiv neljapäev upõ sai `peestädäʔ nikagu neläpääväniʔ Rõu; olõ 
õit‿`täämbä kolmapäiv,`täämbä um neläpäiv Vas; kas `r  di vai 
p  ĺ pühä vai neläpävä kuna t  d `leibä küdseti Se; suurõ neläpä-
vä ja `r  de, k   `kaeti, et määness seo kevväi tulõ Se; suurõnelä-
pävä ja `r  de, ku om `lõunõ tuuĺ , s ss saa hüä kevväi ja läḿ mi Se 
Kos; siss [nad] käsikit‿t   `vaesõlatsõ neläpävä õdagult `sanna Se 
Kos; liha`v  tõ `r  di ja neläpäiv, ku midä vaja tulõ, tõõsõ poolõ 
`küüsümä mingu uiʔ Se Kos; neläpävä (sündinud lehm) oĺ l Niń no 
Se Kos 

neläss nelädä nelädät neljas ü s (laps)`k  li, oĺ l neläss `aaś tak pääl 
Se Kos

ń emko ń emko ń emkot tumm tiä kuuĺ d, t  d `hirmu es olõʔ, et otsani 
ńemkost jääss Se 

neĺ li/kümmend
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neoʔ pl neide neid need (siin) neok‿käeʔ ummav‿vanak‿külʔ, a k iḱ  
t  s‿saavat‿tettüss Rõu V; neot‿teḱ iʔ ommak‿k iḱ  timä `koeduʔ 
Vas; ̀ taahha ̀ järve um külät neid jäänüʔ (uppunud) Vas; 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 ku kań õpit surbuti, s ss vett kült‿  sirgati pi-
sukõsõ, nii et kań õbi teräʔ ̀ nesseʔ ommaʔ Vas Pul; niä es olõp‿periss 
likõʔ, inne `nesseʔ oĺ liʔ Vas 

nessütämä nessütäʔ nessütäss nessü  niisutama neoʔ ummam‿mul 
kuŕgi `s  mneʔ, neid tulõ mul v  l nessütäʔ Rõu 

`nestümä `nestüdäʔ `nestüss `nestü niiskuma maa um jämme 
vihmagak‿koorigu pääle `võtnuʔ, ku `vahtsõlt arn‿`nestüss, s ss um 
loomõl `joudu kassuʔ Rõu V 

`net́svä `ne svä `ne svät pohemold ku `keś vi [ma] suŕ bi, siss 
oĺ lis‿`sääntsen‿`ne sväʔ ku rohekõnõ Se 

ni1 ja, ning imä ni tütäŕ  taĺ lidi Suĺ tsil ̀ kaŕ ja Rõu V;`  se [ta] tulõ ni ko-
pahhut Vas; timä sääl iks man ileś t tedä ni iḱ k ni pallõĺ  Vas; niisaa 
viiś  last oĺ l, kolm tütärd ni ka s `poiga Vas; mul om käń gitsiid ni 
egam‿ma ilma ̀ rõivallak‿ka ei olõʔ Vas; hopõń  helähhü  ̀  suutkõsõ 
ni [ma] niɫvõstu `oĺ gi päält `maahha Se Kos

ni2 vt nii
nigagu ~ nikagu niikaua kui upõ sai `peestädäʔ nikagu neläpääväniʔ 

Rõu; mu la s, nigagu ma elä, um iks su `pääkene ille Rõu; nigagu 
nimät‿T nku va lääväʔ, om joba suuŕ  õdag Vas; külʔ vanatikõ hää-
litsäss sinnu, nigagu `põrgu tullõ v   Vas Pul; nigagu nõgla sikõnõ 
arl‿lõpõss, jalm‿minet‿tõist `pallõma Vas Pul; tungõĺ  hõhaś s niga-
gu paɫama lä s Vas Pul; immev vars oĺ l, t   käve k gõ [tapetud] 
märrä `valvma, `iḿ mi nigagu iks v  l kõlbaś s Vas; istutass pääle 
nigagu perse ärp‿`pi süss `istuh Se Kos; timä (vanapagan)  laḱ k, 
laḱ k, laḱ k, nikagu lä s `lahki Se

nigu 1. nagu, justkui  katõl p  l t  d oĺ l nisu nigu pai Rõu V; laud 
um puhass nigu lakut Rõu V; mis‿sei noorõn `võidu nigu sa vi 
m nikõrd Rõu;  mat‿tei t  d nigu umah kotoh Vas; ränine puu 
om nigu `rohkõp kasunuʔ, t   eik‿ `kiskuʔ, t   murruss Vas Pus; 
t   ait om nop‿parhillak‿ku loś s, nigu pussu sari Vas Pul; nakaś s 
sadama, nigu kivvega ań d Vas; s ss sõrmusõkõsõ `sõrmõ la silõ, 
t   nii la silõ nigu auasi Se S; kiĺ oga all oĺ l suuŕ puinõ luhań  
nigu `tõrdo Se| Vrd niuʔ 2. niipea kui `Kaaŕli kah, nigu `säń gü 

nigu 
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laś k, nii oĺ l kooluʔ Vas; nigu mõsu [ma]`naksi kuioma `pandma, 
nii jäls‿sattõ pää pääle Vas Pul; nigu ma kätt küünüdi, nii hain-
alonõ tsusaś s Se Kos 3. nii et [ta] vali noid laḱ u upõ ko ist `tõr-
duhe nigu hasisi Rõu; lavva pääl tapõti nigu ploḱ s inne `täie Rõu; 
 siga haḿ ps niguk‿kõrvar‿rapusõ pään Rõu; püvi `lindass nigu 
vurisass Vas Pus; ao tullõh ommaj‿jo `kärbläse üleväh, `laskvaʔ 
nigu huŕ rin Vas Pul eś s [ta] hoiõ rahha nigu `kopkass lä s pioh 
hämmess Vas; luhanih te ti n  m‿`mõś kmap‿`parrass nigu lehmäle 
sai viiäʔ Se; kalap‿`pań ti nigu `viś lemä, nigu kaś s lää es mano Se; 
minem‿mehele, vaja joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld Se  

nii 1. nõnda, sedamoodi, selliselt kui maad, nii nimme Vas; ega ma olõ 
õs meestega nii, ma haugi ka `väega rumalahe Vas N; pojal ka 
häbü silmäh, et esä nii `vannõ Vas Pul; mak‿`kaehhudi nii `perrä ja 
`ü li, et latsõj‿jääset‿`taahha Vas U; timä oĺ l [vihaga] ń aost must 
ku maa, nii pahandust pidi Vas; poig oĺ l niɫbõstunuʔ, nii oĺ l sällüle 
maah ni suuŕ  veo maś sin lä s üle Vas; nii rebäsel kakõś s kõtt arʔ, 
tuĺ lin‿n  h‿hanip‿pudsajidõga `vällä Se Kos; nii külä latsõt‿tuĺ liʔ, 
sugulastõ latsõʔ ja Se S 2. nii, sedavõrd, sel määral, väga kaem‿mis 
taal `vaś kal nov‿viga om, et täl n na nii nilanõ om Rõu;`vihma 
tuĺ l ku robisi, meil oĺ l maa nii `lainallaʔ Rõu; `la si hoi  tä ni 
armõtohe Vas; kel kui pereh oĺ l, nii suuŕ  oĺ l põɫd Se; säidse tüḱ kü 
[usse] oĺ l mättä pääl kõrrah k iḱ , [ma] lahi `päähhä nii kui otsah 
Se; imäkesel iks `tahtu us la silõ `ostaʔ, esäl olõ õs nii halõnduist 
Se; sań t ni sań t, kas taa inäp kohegik‿`kõlbuss Se Kos 3. väljen-
dab vahetut ajalist järgnevust  kolm kõrd `kirvõga [ta] lei, nii oĺ l 
 siga vaga Rõu VR; tuli hubsahti inne, nii oĺ l laeh Vas; poig oĺ l 
niɫbõstunuʔ, nii oĺ l sällüle maah Vas 4. sidesõna: ei…ega taaril-
da olõ õs nii suvi ku taĺ v Se 5. konstanteerivalt: siis kes vanast 
pümmesoolikut `tiidse, `k  li ni `k  li, halu ni halu Se  

niidi/kaput puuvillane sokk niidi kapudaʔ oĺ liv‿`valgõʔ, noid õgapäivi 
`saaki is `jalga aiaʔ Se 

niid́s niidse niist niin, niinekiud paiu nii sist oĺ liv‿viisok‿`koeduʔ Vas; 
vanast `käüti niidseh, kaŕ a man ka `käüti, oĺ l uma niidsehand kaa-
lah, `koeti `viisa Vas; mu imä nõś t ka noid `nii si kodo külät Vas 
Pul; kuivalt saa as kutakiʔ, kuivalt lä s nii s `ka skiʔ Vas; ka s 
säänest poolõtoĺ lilist niist `võeti hüäp‿piḱ äʔ Vas Pus; niidsest oĺ liʔ 
niidsetsuvvaʔ Se; imä tõi iks sälätävve `nii si kodo Se 

niidse- niine- hani haĺ ass, pää paĺ ass, niidsekadsa kaala pääl?- san-
naviht Vas Pus; niidsekadsa om `väikene, mühḱ  om suuŕ  Vas; 

nii
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niidsek‿`käänti kokko, üte niidsega `kiń niʔ, kadsa pääle, nii`m  du 
te ti niidsemühüʔ Vas Pus; niidsest oĺ liʔ niidsetsuvvaʔ Se; 
niidseviisoʔ oĺ lip‿paiuniidsest Se

niid́sine nii sidse nii sist niinest valmistatud nii sidse viisoʔ ka oĺ liʔ 
Se 

niid́si/viisoʔ pl pajukoorest punutud viisud nii siviisoʔ oĺ li paiu-
koorõst, noid `peeti jo suvõl  nnõ Se; nii siviisoʔ oĺ lik ‿kalõʔ Se 
Kos; `rossõnõ vesi oĺ l, nii siviisast j  ś k vesi läbi Se

niidü/maśsin niidumasin niidü maś sina ka `vaŕ ssimi ärʔ Rõu V; tooni-
kuŕ g `marssõ k gõ niidü maś sina takah ja koŕ aś s nuid `kunnõ Vas

 niiga nii kaua elät niiga oṕ it, targass saat ni `ärkik‿koolõt Vas Pul| Vrd 
nika

`ni̬i̬ldmä neeldäʔ n  ld n  ĺ d neelä  neelama ku midägi `haɫva um, 
hiidäk‿`käegaʔ, neeläʔ `alla Rõu V; [pasknäär]`terve tammõ tõhva 
n  ĺ d `alla edimält Vas Pus; huś s `n  ldev eś s umap‿pujak‿ka ärʔ, ku 
sünnüseʔ Vas Pul 

ni(i)/paĺ lo niipalju, niivõrd t  d hapund ̀ taari ̀ t  di ka arvult, es andaʔ 
nipaĺ lu ku sat‿`tahtsõ Rõu; kiä `sań tmah käveʔ, noilõ iks `ań ti aṕ i, 
niipaĺ lo ku `ań ti Vas; nipaĺ lo jäi alalõ ku pliidi laut, `pliitega laut, 
k iḱ  oĺ l arp‿palotõt Se; nipaĺ lo elät, kupaĺ lo om suditõt Se Kos 
-pia niipea, kohe rüǵ ä `pań ti hakkõ, kuhilikku ka `pań ti, ku saa as 
nipia `pessäʔ Rõu; `  se väümi̬i̬ś s tulõ ni kopahhut, ku ma asõmast 
saa õin‿niipia ussõ mano, s ss pand `täń ni Vas Pul; kaś s om kõva 
tappaʔ, kaś sil eil‿lää niipia hiń g `vällä Se -saa niisama, -samuti 
eass  mul `õigõt `haigust olõ õiʔ, niisaa vigu Vas; lähemätseʔ nii-
saa ań nis‿seemend kah Vas Pul; niisaa viiś  last oĺ l, kolm tütärd ni 
ka s ` poiga Vas; niisaa olissm   pääle [ta] küń d Vas| Vrd niisama 
-`saandõ niisamuti koś aj‿jõiva arʔ ja jäi nii`saandõ t   asi Se; esä 
köhe nii`saandõ `kuiva köhhä ja lõõtsu  Se -sama samuti; niisama 
mul um põrmadu `mõskmine niisama `keŕ ge ku voona jaɫg `õkva 
tõmmadaʔ Rõu V; t   om ka niisama jäänük‿`kühmä t   `t  gaʔ 
Vas Pul; timä ka niisama pań gih esiʔ mõś k hinnäst Vas; kumoga 
`koŕvi alostõdi nii sama nigu harilikku `koŕvi Vas Pus; rüü  niisa-
ma palistõdi alt ärʔ, s ss olõ õs setä `paila all Se| Vrd niisaa -sa-
matõ niisamuti `Alhvre  ka om niisamatõ kodoelläi nigu maḱ kiʔ 
(minagi) Vas; v  d ka [ma] koi, niisamatõ pań ni varva pääle, ü s 
lang alt ja tõõnõ päält Se 

niit́1 niidi `niiti mittevillane lõng, niit ku niidile ummõldõh sõĺ m `sis-
se lätt, s ss p   vanajuudass sinnäʔ umma `poiga Rõu V;`Osvaĺ t 

niit́1 
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jaḱ k t   niidi kokko Rõu; t   sua`köütmise nii  `võeti kolmõ kee-
ruline Vas Pus; täl olõ õi `aigo `o sik‿ka `niiti Vas; kuslapuust 
peenükesel‿liṕ ikesev‿vooliti ja nii , millega suga s ss te ti, t   pidi 
olõma `väega üteline Vas Pus; räbigu oĺ lik‿`koedu `niite päält, vil-
ladsõga oĺ lik‿`koedus‿`sisse Se; kapuda oĺ li umast niidist `koeduʔ, 
olõ õs ostõduʔ Se; pilonõglaga [ma] koi piloʔ `vaɫgõst niidist Se 
Kos; räṕ ik oĺ l p  ĺ viɫɫanõ, niidiga veet, a `viɫɫa koet `sisse Se 

niit́2 niidü `niitü (looduslik) heinamaa mat‿tõi `hainu niidü päält Rõu; 
taa nii  um küls‿sääne, et tast ei olõm‿midägi saiaʔ, puha angõr-
hain Rõu V; mõtsahn mun‿niidü ummak‿ka angõr`haina täüś  Rõu 
V; angõrhainaʔ kasusõ niidü pääl k gõ Vas; meil oĺ l kodos   nii  
otsani man Vas; ka stõi·ś skümme kätt t   vikah  suuŕ , tollõga oĺ l 
`väega `laapsa, `t  ga ma nigu `astõ  nnõ üle niidü Vas Pus; koh 
oĺ liv‿vesidse niidü hainamaaʔ, [ma] pań ni laka siʔ ̀ jaɫga Se; suuŕ  
nii  oĺ l vaaluh Se; `haugi tapõti `västräga niidü pääl Se L; otsani 
mõtsa seeh oĺ l suuŕ  niidüpaɫa Se 

`niitmä `niitäʔ niit nii  niidä niitma ma iks keeruda, niidä iks 
hainak‿`kaari Rõu V; `niitü eit‿t  d, kost hopõń  läbi käve 
Rõu; vana `mõisaherr oĺ l olnuv‿`väega `tihkõ, `andnuk‿käsü, et 
`herne`nii jil `olkup‿pulgas‿suuhn Rõu; `niitä maś sin jäi `hindälle 
ja `riibu riha (looreha) Rõu V; ku Oś sigi m nõ kaari niidäsi Rõu; 
meil niideti maś sinaga (niidumasinaga) `haina, kaś sikõnõ seehn, 
oĺ lij‿jalaʔ arʔ niidedü alt Rõu V; esä teḱ k vikadi vaivass arʔ, 
s ss ma ka niidi Vas; kas s ss `nii jä `viitse umma `aigu, imä pidi 
rual‿`laotamma ja hain palahhamma Vas Pul; ku eläjile alapannust 
es olõʔ, siss niideti kaŕaaia kesiv eläjile ette Vas; pangu ui [vika-
ti] jalost `korgõhe, panõn‿ naba kottalõ  nnõ, ku `korgõppa panõt, 
siss om `niitmine rassõ Vas Pus; no niidetäss maś sinagap‿`põldu 
Vas; umaʔ iks oĺ lik‿k iḱ  `niitmäh Vas; ku [ma] rüḱ ä `niitmä `naksi, 
s ss pań ni `rõuku Vas Pus; tõug niideti iks vikahtigaʔ Se Kos; 
poisin‿niidiʔ, naaś õk‿kań nik‿kokko ni riibip‿peŕ ri Se; ku niideti, 
`üĺ ti: jummaĺ  aṕ pi, `vasta vaia üldäʔ: avitaguj‿jummaĺ  Se Kos 

nii/`viisi niiviisi t   rõivass um nii`viisi vabrikun preś sitü, et 
ummak‿krundsus‿seehn Rõu V; Miili, mis sa nii`viisi võ it‿t   `hul-
lusõ üless Rõu V 

ni(i)/võrra niivõrd, sel määral imä võ t leeväotsakõsõ, ań d egalõ ütele 
nivõrra kui sai kellegi Rõu; Halla nail [rahval] om hainamaad ni-
võrra ku meil `nuŕ mi Vas; miʔ iks seiʔ, nivõrra `seŕ psi leevä pääle 
ku oĺ l Vas; `ankõ no mia annadõʔ, `ankõ niivõrra ku om Vas; terve 

niit́2

Võru sõnaraamat.indd   458Võru sõnaraamat.indd   458 9/22/2011   9:37:29 PM9/22/2011   9:37:29 PM



459

vasik k  ss, ś aalt saa õs no inemisele `andaʔ niivõrra ku tä sei Vas; 
panõ no niivõrra ku sa jovvat `nõstaʔ Vas| Vrd nivõrd

nika niikaua, seni nika ku inäp säń güst ̀ vällä saa õs, nika imä     k gõ 
kerigurahvast Vas; kua jala tõmmaś s üless, nii tõõnõ nika lä s iks 
süvebähe Vas; nika saiś  t   kasuk aidah tala pääl, t  d nok‿kiä 
`säĺ gä võta as Vas; m ni `haigõ k nõlass nika hiń geminenguniʔ 
Vas Pul; vanas na `ütless ka et nika maidsat ku `maahha satat Vas 
Pul; nika s ss kosilanõ `istõ lavva takah ja     Se P| Vrd niiga

nikagu vt nigagu
nikaniʔ niikaua, seni viideti nikani arʔ aig, et pümme tuĺ l kätte Rõu K; 

lä simi `tarrõ, Alma teḱ k `tsukru vett nikanik‿ku vihm üle ärʔ lä s 
Vas; `kirvõ `kuudaga `peś ti `rasva nikanik‿ku lätś  nigup‿pudrolõ 
Vas U; nikani elät v  l ku jummaĺ  lask Se

ni/kavva niikaua, seni susi     nikavva ku õdaguniʔ Vas; nikavva 
koonik‿`keŕ koh oldass, nikavva om haud kaʔ kaibõt Se 

niksahhama niksahtaʔ niksahhass niksahti nõksatama ku [sa] astudõʔ 
ja ku s ss jaɫg niksahhass, s ss vai nõrgahha `maahha Se Kos

nikuĺ  nigula nigulat 1. nigulapäev: 6. detsember nikuĺ om `ütsä-
tõi·ś s`kümnel ̀ tetse·mbril (vana kalendri järgi) Se 2. pühak Nikolaus 
(Nikolai) Nigula `puuś li ette oĺ l jäänül‿laḿ bikõnõ paɫama Se 

nilanõ niladsõ nilast tatine kaem‿mis taal `vaś kal nov‿viga om, et täl 
n na nii nilanõ om Rõu 

`niɫbõ `niɫbõ `niɫbõt (limaselt) libe ĺ amp om läǵ ä, noh sääne `niɫbõ 
Vas; tuha vesi om `niɫbõ Se 

niɫbõstuma niɫbõstudaʔ niɫbõstuss niɫbõstu libastuma poig oĺ l 
niɫbõstunuʔ, nii oĺ l sällüle maah Vas| Vrd nilvõstuma 

`nilgma `nilguʔ nilg nilǵ  nilu nülgima [rabarberi] varrõn‿nilu är, `tõm-
ba nahk päält Rõu V; suuŕ  vaś k lõṕ pi arʔ, rehe all niluti Vas; `mõi-
sa mõtsah es tohep‿puid `niɫguʔ (koorida), Jä i niɫg kuusõ Vas; 
vanast niɫuta as  siku Se Sa 

`nilgnõma nilõdaʔ `nilgnõss nilõś s nülituks muutuma `oĺ ti nätäĺ  `aigu 
sääl ̀ rossõ v   seeh, jalaʔ hämmeʔ, vot mille ̀ varba ̀ vaihhe oĺ lin‿nii 
niɫõnuʔ nigu veridse oĺ liʔ Se Kos

nilvõstuma nilvõstudaʔ nilvõstuss nilvõstu libastuma hopõń  helähhü  
` suutkõsõ ni [ma] niɫvõstu `oĺ gi päält `maahha Se Kos| Vrd 
niɫbõstuma

nimeline nimelise nimelist nimeline ü s hopõń  oĺ l Hoi nimeline Rõu V; 
ü s Linnasõ nimeline oĺ l nõid Vas 

nimeline

Võru sõnaraamat.indd   459Võru sõnaraamat.indd   459 9/22/2011   9:37:29 PM9/22/2011   9:37:29 PM



460

nimeseʔ pl nimeste nimesit nimmed nimeseʔ ommah‿`haigõʔ, nimeste 
peräst [ma] saa aik‿kumaruisi `laskaʔ Se 

nimi nime nimme nimi; nimetus ku tä posõ kah, s ss iks nimi  juma-
la nimme Rõu; t  d nimme tulõ `kuigi mul manidaʔ Rõu;`ausa 
nimi um paŕ õmb ku kuld Rõu V; tiiä äim‿ma näide niḿ mi Vas; 
kes tiid, kiä taa nime pań d, või ollar‿r   s Vas T; k gõ mani s 
`Kr stusõ nimme, hilläkeiste üteĺ  Vas; kui maad, nii nimme Vas; 
no mõistõta ein‿naid `s  ke kui ärs‿`säeldäʔ ja niḿ mi näile `andaʔ 
Vas; sõrmuś sil oĺ lin‿ nimes‿siseh Vas Pul; Siĺ vi juń n, et mis [ma] 
anna ait‿tälle peremehe nimme Vas Pul; timäl oĺ l kat‿ siirutõt 
jak‿kriipsutõt, uma nimi `alla pant Vas Pul; k iḱ  kiro  üless, mis 
lelläl ja mis tsõ sil nimeʔ Vas Pul; minge jumala nimegaʔ! (hü-
vastijätu soov) Se; timä t  d nimme t   poisi kuuldõh nimmaś s 
Se; määne pini, sääne nimi Se; a ku tarõh [me] ait‿`tsuuri, nii sai 
kraṕ st kätte, ku `tundsõ nime ka Se Kos 

nimik nimigu nimikut nimekaim t   oĺ l mu nimik, kiä mehele lä s Rõu 
nimitsämä nimidäʔ nimitsäss nimi s nimetama võtaʔ art‿taa hopõń , 

nimidsä umass Vas 
nimitämä nimitäʔ nimitäss nimi  nimetama ku tä posõ kah, s ss iks 

nimi  jumala nimme Rõu 
`nimmama nimmadaʔ `nimmass nimmaś s mainima timä t  d nimme 

t   poisi kuuldõh nimmaś s Se; Vaś so tuĺ l kodo ni nimmaś s esäle, 
et paṕ p nii üteĺ  Se Kos 

`nimme nimelt, meelega t   is sa `nimme Vas; egat‿tä no `nimme t   
is Vas Pul; tiä pań d tulõ `nimme maja `küĺ ge Vas; mis‿ti röögide 
`  se, a mi jäl `nimme lauliʔ Se 

nimäʔ~ niäʔ ~ näʔ pl näide näid nemad näide imä um meele (mei-
le) lellä tütäŕ  Rõu; siss leppe nimäʔ ärʔ Rõu V; tiiä äim‿ma näide 
niḿ mi Vas; no om näide käeh viiś  tarrõ Vas; näid oĺ l ̀ väegap‿piinat 
Vas; niä es olõp‿periss likõʔ, inne `nesseʔ oĺ liʔ Vas; olõss niät‿t  d 
muh‿`haina kat‿teesiʔ Vas; näil om t   velega ü ine t   elo Vas Pul; 
nimäʔ oĺ lih‿hulgahnak‿kotoh Vas Pul; niäʔ eś s `kaklõsõh‿`hindä` 
vaihhõl Vas Pul; juudi avvustasõ jumalat, `Kr stust nimäʔ ei 
kannahtaʔ Vas Pul; kas sa kahitsat ka uḿ mi noorõiä `päivi? - mis 
näist no kahida om Vas;`kohtohe kaibaś s külʔ esä, a niäl‿leppe ärʔ 
Vas Pul; [vikati] lastu oĺ li  simmeń dist vai sõmõrast vai mis nä 
oĺ liʔ Vas Pul; näil oĺ l säidse `liitret `liikvat üteh `kihlätse `aigu Se 
Pod; `määntsekese nä oĺ lik‿ku kirbukõsõʔ Se 

niń n niń ni `niń ni lill kanarigu jahust küdseti `leibä ja ninnest Vas 

nimeseʔ
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niń nikene dem < niń n illoś s latsõkõnõ nigu niń nikene Vas 
niṕ p niṕ i niṕ pi trääs uba `häitsess, näläle või jo niṕ pi näüdädäʔ Se 
`nipsama nipsadaʔ `nipsass nipsaś s napsama `kualõ poolõ vaś k pää 

kääń d, nii jälp‿pini nipsaś s kõrvalt Vas 
niŕ k niŕ gi `niŕ ki isutu, närb ma oĺ li sääne niŕ k `s  mä, ma es võta üteh 

midägiʔ Vas 
nirts nirdsu `nirtsu : ku m ni kaivaś s, et ma olõ `väega `haigõ, tiiäk‿kas 

ärk‿koolõt, siss üteldi: koolõk‿koolõk‿kungõperseʔ, jääsem‿mullõ 
nirdsun‿ń ardsuʔ Vas 

nisa nisa nissa nisa `põrsas‿ söövän‿ nissa ku lobisõss Rõu V; vana 
 siga röhütäss, a piimä ` silka nisast eit‿tulõʔ Rõu; taal leh-
mäl umman‿nisah‿`hõtrak‿külʔ, pehmekeseʔ ja laja mulgugaʔ 
Rõu V; latsõl tuĺ l `õkva kun‿nisahõla pääle Rõu; ku lehmäl 
umman‿nisamulgus‿suurõʔ, s ss tulõ nigu paila `m  du t  d `pii-
mä Rõu V;  nisa `sisse ai roosi t   `peĺ gämisegaʔ Vas; siss `nak-
si nimäʔ (karjalapsed) nuid kitsõvoonakõisi nissu piteh `kiskma ja 
nakaś s `piimä tulõma Vas; latsõ˛imetämise aig oĺ l, nisaj‿joosiʔ Vas 
Pul; la s ̀ tahtsõ ̀ väega nissa, mugu anna ja anna Se; k iḱ  ilm s  , 
väidsega ei lõigadaʔ, lavvalõ õip‿pandaʔ? - imä nisa Se Kos; peräst 
la s nakaś s `ikma, imä pań d `väelüsi nisa `suuhhõ Se

nisakõnõ dem < nisa `hõtra nisakõsõ ummak‿kah [lehmal] Rõu V
nisaline nisalise nisalist rinda imev, rinna- ku naaś õl oĺ l nisaline la s, 

t   lämmiś t latsõlõ sanna man vett Se V 
nisu nisu nissu nisu vana `kuugak‿külvedü nisuʔ jälʔ `lätvät‿tun-

gõĺ ̀päähhä Rõu H; katõl p  l t  d oĺ l nisu nigu pai Rõu V; mia 
nissõ ̀ t  di, [ta] käś k jälʔ, et annam‿mu naaś õlõ Vas; ̀ keś vi ja nissõ 
jüväti Vas; ü s `põrsakõnõ jäi, toolõ [ma] ań ni paaŕ  `puuta nissa 
Vas 

nisu- nisust saadud, nisujahust tehtud, nisu- lehmäaganaʔ oĺ liʔ 
rüäaganaʔ, kaara, kesvä ja nisuaganaʔ Vas; nisu`vatska küdseti, 
no sepäga `pań ti nõsõma Vas; ḱ akka te ti kesvä jahvast vai nisu 
jahvast Vas; ku sooda oĺ l, s ss te ti `hapnõst piimäst nisu jahugaʔ 
`kuurnikka Se Kos 

nitsõʔ `nitsõ nitsõht niis (kangaspuudel) ku oĺ l katõ `nitsõgaʔ, siss oĺ l 
ka s jalg`lauda Vas; `mõistsõ külʔ mak‿kutak‿kirpsilmälist, t  d 
pidi `nitsõhe `pandma ja `tallama kah ütte `m  du Vas Pul; la-
vadsõkõnõ kangass `koeti katõ `nitsõgaʔ Se; otsani vanast kutsuti 
`oṕ lanõ kiri, siss t   `koeti linast, `pań ti nelä `nitsõgaʔ kirp `siĺ mä 
Se 

nitsõʔ 

Võru sõnaraamat.indd   461Võru sõnaraamat.indd   461 9/22/2011   9:37:30 PM9/22/2011   9:37:30 PM



462

ni/võrd niivõrd, niipalju nivõrd vanast `ostnu peigm  ś s pruudilõ `ehtit 
kup‿paari `ts  gõ Vas Pul; nivõrd jäi näile `ello, kolm hobõst, ütte 
hoonõht ka es jääʔ, nivõrd ku t   järve perve pääl oĺ l ü s vana 
sanna loṕ p Vas Pul; nivõrd vaku `m  hhi oĺ l valla siseh, ku mu veli 
Vas| Vrd ni(i)võrra

niäʔ vt nimäʔ 
no noh no näet räüss taa suurõ tuulõga tuĺ l Vas; no om sullõ seletet 

`Ań dre, no om sullõ seletet Liiś o Vas Pul; a no kes minno Saviujah 
keŕ gütänüʔ Vas; no noorõst käve [ma] iks jaɫagap‿Petserehe Se| 
Vrd noh 

noʔ nüüd seo om iks noʔ tett maja Vas; la s joud no söögist `s  ki 
ollaʔ Vas Pul; latsõk‿kääväʔ nok‿koolih, ommap‿piḱ embä minno 
joʔ Vas; a mis noʔ viga, [tüdrukud] lääväp‿Petserihe, `ostvas‿siidi 
sukakõsõʔ, kääväh‿hii-haa, olõ õij‿jalolõ ḱ ulm Se Kos; no 
ommav‿vanadõkodoʔ, vanast oĺ lip‿puhadeĺ näʔ Se Kos; vanast oĺ l 
hädäli  si inäbä ku noʔ Se Kos

nobima noṕ iʔ nobi nobõ ahnelt korjama, nabima susi nakaś s noid 
`põŕ ssit nobima Rõu 

noh noh (nii) sinnä Marinbuŕ gi `järve ü s hopõń  uppu ni m  ś s uppu, 
noh raudtele rattak‿kisip‿`põhja Vas Pul; pilakit [ma]`näie külh, 
noh jala pääl kasunu puu oĺ l, all n   ossas‿sääl `haŕ ki ja sääl ot-
sah oĺ l ravvast tett `säändene nigu naaʔ noh huulõʔ  nnõ vai Vas 
Pus; noh, `präätüse   st `maś ti, s ss t     st saij‿jäln‿näs‿süvväʔ Se; 
rajas‿süüdeväʔ, noh täis‿seiväʔ Se; `võtkõ noh, roobahhutkõ `peiu 
Se| Vrd no

noheʔ vt `nuhḱ ma
noheĺ , noheldaʔ vt `nuhklõm(m)a
noheldav noheldava noheldavat kirumissõna: kuramus kae koh om 

noheldav! (kärbsest) Vas; s a `aigu [ma] pań ni ka s suurt  sia 
lapõht vaŕ oalotsõhe ja säi puuʔ ette, a noheldavakihäp‿ piĺ lip‿puuʔ 
  st ja võ iʔ liha arʔ Vas Pul 

noid, noidõ vt n  ʔ
noḱ ikõnõ dem < noḱ k kiholasõl t   noḱ ikõnõ ka nii peenikene Vas Pul
nokk noka nokka nokk [ma] lä si `kaema, `tialanõ mul võiu man, 

 saunahhu  iks nokaga: kopp kopp kopp Rõu V; siss ku‿tä `mär-
ku ań d, kopahhu , siss  sirgukõnõ võ t tõmmaś s nokagak‿kaŕ bist 
 nnõlehe `vällä (jutt vanaaegsest laadaennustajast) Rõu V; kikass 
`lindass tuŕ a pääle ja nokaga pess Se Kos 

noḱ k  noḱ i noḱ ki  nokk krań dsikõnõ tulõ, võtt uma noḱ iga ütelt p  lt, 

ni/võrd
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tõsõlt p  lt tsaga uma suurõ tüḱ ü ja lätt Vas Pus; ma olõ luinõ, mu 
nahast jovva aik‿`kärbläne noḱ ki läbi aiaʔ Vas Pul  

noḱ kiʔ nüüdki ammukõsõ noḱ kis‿soes‿siih oĺ liʔ Vas;  ka a noḱ ki v  l 
ommap‿`perse pääl sinidse joonõʔ [peksust] Se Kos; meil [ikoon] 
noḱ kit‿tarõh nulgah üleväh Se Kos

ń ooʔ vt n  ʔ  
noorik noorigõ noorikõt äsja abiellunud naine, noorik saa as inne noo-

rikõt ̀ maahha ̀ nõstaʔ [vankrist], ku ̀ viina ̀ ań ti Vas; nii kõvastõ oĺ l 
liniḱ  `paogap‿`päähhä p  rt, et noorikõl oĺ l `süägi lännüh‿halvass 
Vas; noorik nulgah, kaadsak‿kaalah, ti t pioh, türä üsäh? - taari 
`tõrdo Vas Pul; kiä lä s `kaeja silõ, toolõ pidi noorik `andma v   
Se; [ma] mälehtä, ku jos‿sai noorikõss, siss sai `saia viländ kütsäʔ 
Se; inne ku jo vakk lä s takah, siss inne lä si noorõʔ, inne vakka 
säit‿t   noorigõ asõma arʔ Se Kos; vanast oĺ l suurõmb t   k iḱ  
noorigõ pääl Se Kos; ma t   iks tsõõrikidõ n nnuga tsuvvaʔ, n   
sünnüse noorikilõ ka `jalga Se Kos 

noorõbakõnõ komp dem < n  ŕ esä oĺ l k gõ noorõbakõnõ, toolõ ̀ võe-
ti naań õ Vas Pul

noorõlt noorena ka s tüḱ kü (last) `k  li noorõlt `sarlu Rõu V; 
Marinbuŕ gi n  ŕ parroń  eś s `k  li noorõlt ärʔ Vas| Vrd noorõst 

noorõnõ noorõtsõ noorõst noor nip‿paĺ lo oĺ l [mul] hüvvä, ku uma mi-
hega noorõtsõh iäh `eĺ li Se 

noorõst noorena no noorõst käve [ma] iks jaɫagap‿Petserehe Se Kos; 
illoś s oĺ li ma noorõst Se; esä `k  li noorõst arʔ  Se; ku `siuhkõ sa 
noorõst oĺ liʔ, a no olt `hanku jäänüʔ Se| Vrd noorõlt 

noppama nopadaʔ noppass nopaś s kahmama uppuja nopanu Einaril 
jalast kiń niʔ Vas 

ń ops ń opsi `ń opsi nööp, nöps ma mäletä, ku `puitsõ ń opsip‿`pań ti mano 
(külge) ja langast ń opsiʔ Se| Vrd nüṕ s 

`nopsama nopsadaʔ `nopsass nopsaś s napsama, kahmama kaś s `nop-
sass hiirt, ni om käeh Vas; vana Ka i `ärki nopsanul‿liha paast Vas 

noŕmi/vili  normivili meil varastõdi noŕmi `viĺ jä Rõu V
norotama norotaʔ norotass noro  norutama tütäŕ  jäi lavva nuka pääle 

norotama ni es tulõki inäp üless Se 
`norskam(m)a norsadaʔ `norskass norsaś s norskama ma magasi ku 

`noŕ ssi Vas Pul 
no/sama nüüdsama; kohe timä ussõst no sama tuĺ l Rõu V; mamma, 

tulõ nosama `vällä Vas U 
novembri/kuu november pirru puul oĺ l `jälkina, et nuid es või inäp 

jättä jaanu˛ari kuuss, nuuʔ jo ̀ tetse·mbri novembri kuu te ti Vas Pus

novembri/kuu
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ńuhkatama ń uhkataʔ ń uhkatass ń uhka  kord või paar nühkima `võeti 
luvvahago, `aeti nüś sigu toro `sisse,`t  ga ń uhkatõdi ś aalt seest 
Rõu

nuhkat́s nuhka si nuhka sit nuhkija meil um külʔ nuhka siid kah Rõu 
`nuhklõm(m)a noheldaʔ `nuhklõss noheĺ  peksma, kolkima sap‿pidi 

t  d nüś sikut nii kõvastõ `nuhklõma (hoolega küürima) Rõu; sääne 
rabamise piń k oĺ l, sinnäp‿pań ni [ma] lina `kolkmõ  pääleʔ, rabaja-
ga `nuhkli inne Rõu; t  l oĺ lim‿malgamehes‿ś aalt Loosist kutsudu 
`Mih lit `nuhklõmma Vas; näil oĺ l kuri puĺ l nii arn‿noheld, et es 
joosõ inemistele `säĺ gä Vas; `Ko lit nika noheldi, ku `k  li Vas  

`nuhḱ ma ̀ nuhkiʔ nuhk nuhḱ  nuhi nuhkima ̀ hirmsa inemisetüḱ üʔ, k iḱ  
kotusõʔ nohel‿läbi Rõu 

`nuhku aimu (saama) nimäʔ es saat‿t  st aś ast `nuhku Rõu; es saa iks 
`kostki `nuhku, kes palotaja oĺ l Vas

nuhutama nuhutaʔ nuhutass nuhu  ninaga nohistades nuusutama taa 
ein‿nuhudak‿ka `viina Vas Pul; [sa] nuhudan‿ noʔ, ku hüä taal liĺ lil 
h ng um Vas Pus;  siga tund näet `väega `jäĺ gi, nuhutass ja takah 
tulõ Vas Pus

nui nuia `nuia kepp; malk; tokk panõn‿nuia `otsa vana kalloś ki tall 
Rõu; ma nuiagat‿`tihka as minnä `aĺ tri ette Vas Pul; [heina]`kaarõ 
palahhamma saadõti latsõʔ, latsõp‿palasi nuiagaʔ Vas; `Ma li alt 
nuiaga `tsuŕmnup‿`paŕ si vahelt Vas; kuŕalõ  ks keṕ pi [ma] ko-
puda, vihalõ `nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh (rhvl) Se; [sa] `naksit 
nuiagat‿t  d last höörätämmä Se; käsikivi oĺ l, s ss oĺ l ü s vits 
sinnäk‿kivile pääle pant s ss oĺ l nui `pistü sääl siseh Se La 

`nuiama nuiadaʔ `nuiass nuiaś s nuruma, nuiama kodo`v  jä iks nuiaś s 
t  d rahha Vas Pul

nuid vt n  ʔ 
nukk nuka nukka nurk esä tsäpäń d tarrõ, t   olõ õs `puhta nukagaʔ 

(tappnurgaga) Rõu; päiv suvõl piḱ ä pääväga paistuss `taahha nuk-
ka Rõu; viruss`kundra eläss rehea o pääl pümmehn nukan Rõu 
V; kumoga `koŕvi alostõdi nii sama nigu harilikku `koŕvi, s ss 
`võeti nii nukõti `käänti üless, `käänti nukaʔ üless Vas Pus; tütäŕ 
jäi lavva nuka pääle norotama Se; terät‿tougati nukka, nik‿kavva 
koonip‿`peś ti riih ärʔ, siss visati Se Kos 

nukutama nukutaʔ nukutass nuku  raputama, viibutama kuŕ alõ  ks 
keṕ pi [ma] kopudaʔ, vihalõ `nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh (rhvl) Se 

nukõti nurgeti kumoga `koŕ vi alostõdi nii sama nigu harilikku `koŕ vi, 
s ss `võeti nii nukõti `käänti üless Vas Pus

ńuhkatama
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nulgakõnõ dem < nulk leib suul `pań ti lavva pääle, lavvarä t aɫa, 
neĺ lopooli `pań ti lavvarä il nulgakõsõ pääle Se

nulgaline nulgalise nulgalist nurkne kolmõnulgaline ait `kriiti täüś ? - 
`ta rigu terä Se 

nulga/naań õ nurganaine nulganaań õ um nulgah, s ss toolõ või 
õip‿`paĺ ja `käega minnäʔ, sinnäv‿vai kiviga `viskaʔ Vas U; paaba 
mõś k iks latsõ ja nulganaist Se; vanaimä oĺ l tark, avi  nulga`naisi 
Se Kos

nulk nulga ̀ nulka 1. nurk kut‿talvõl nõsõss päiv, s ss paist ̀ seohtõ ̀ nul-
ka Rõu; siss leppe nimäʔ ärʔ, ü s `eĺ li umah nulgahn, tõõnõ umah 
nulgahn Rõu V; kua nulga `taadõ `lääde, sääl ummaj‿joodigõ   h 
Vas; k iḱ  (varandus) lätt lõõrist `alla ni tsoorist `vällä, kõŕ dsi nul-
ga pääle kustaʔ Vas Pul; `nulka iks `pań ti koolih Vas; täl oĺ l hüä 
nulk tett `kapstamaad kah Vas; [rottidel] raha maja nulga vahel 
k iḱ  arp‿poodõt nigu tsagõhhõʔ Vas; susi nulgah, suu lajah? - ahi 
Vas Pul; t   raha olnus‿sinnäs‿saina nulga `vaihhõlõ arj‿jahvõt 
Vas; noorik nulgah, kaadsak‿kaalah, ti t pioh, türä üsäh? - taari 
`tõrdo Vas Pul; nulganaań õ um nulgah, s ss toolõ või õip‿`paĺ ja 
`käega minnäʔ, sinnäv‿vai kiviga `viskaʔ Vas U; ma haari tooli alt 
ärʔ, timä naaś s `istma, lei `kukro tooli `nulka `vasta arʔ Vas; mul 
jäi nulgah `saismaɫɫaʔ ja koolitrah  `kandmaɫɫaʔ Vas Pul; Vaś so 
sattõ `vasta a o `nulka Se Kos; noil oĺ l käsikivi nulgah Se 2. maa-
koht, kant t   om `väegap‿perädü nulk Rõu

nummõŕ  `numbrõ nummõrd number a mul om `kukru kruvvõgaʔ, nu t 
nummõrdegaʔ (rhvl) Se Kos  

nupp nupu nuppu nupp nõiakõllal um nupu seehn kõllanõ tolm Rõu; 
hõbõhhõnõ keṕ p, kullanõ nupp? - rüä kõŕ s Se 

nurama nurraʔ nura nuri nuruma ü s nurra: mullõ osta, tõõnõ : mullõ 
osta Se 

nurima nuŕ riʔ nuri nurõ norima nakkasõ sääl nurima ja närimä, et 
annak‿`kuɫda Rõu 

nurisam(m)a nuristaʔ nurisass nurisi nurisema läḱ ev‿veeget‿ siapää 
Kalmatõlõ arʔ, ku `kauguss jääss, s ss T ń niss nakass nurisamma 
Rõu; vanaesä oĺ l üllüʔ umilõ ̀ poelõ: oho mis‿tin‿nurisat Vas; es tiä 
nurisas‿söögigaʔ, oĺ l s  ḱ  ḱ uɫm vai läḿ mi Vas Pul; kõtt nakass 
`hambidõ pääle nurisama (kõht on tühi) Vas; Siĺ vi `väega nurisi 
Vas; [ta] taṕ p `hindä ärk‿kogõmallaʔ, es saa `kiń ki pääle nuristaʔ 
Vas; rahulolõḱ  om kuɫd, a tüḱ it iks nurisamma, mugu nurisat inne 
Vas Pul; tütäŕ iks nurisass et ḱ au iks ilosappa Se

nurisam(m)a
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nuŕ m nurmõ `nurmõ 1. põld olõ õit‿tahn  v  l `jõudu `nurmõ minnäʔ, 
[ma] kuń gidsõ tan ussaiahn Rõu H; nurmõʔ ommak‿k iḱ  `kaaŕ ti 
`pantuʔ (kaardistatud) Rõu V; t   um patt, ku vili um kasunuʔ ja 
sa timä `nurmõ sitass jätädeʔ Vas Pus; Halla  nail om hainamaad 
nivõrra ku meil `nuŕ mi Vas; kalanõ jäŕv om aɫɫ, teräne nuŕm om 
pääl Vas Pul; m  ś s `kündnü nurmõh ni `kuulnu et tilahhuss olnuʔ 
Vas; lina kubu oĺ l nurmõ pääl, kuut‿tõi nurmõst kodo Se; latsõ 
oĺ lip‿pabosnikaʔ, n   veis‿sita `k  rmit `nurmõ Se; olõ õim‿ meil 
t   asonõ ja olõ õin‿ nuŕ m risonõ Se Kos 2. rohumaa latsõ `aiva 
hobõsit `nurmõ Se Ja; mõtsa seeh oĺ l nurmõ paɫa, sinnäk‿`käüti 
kokko ja kuĺ atõdi Se; meil oĺ lin‿nurmõ pääl ka k igipooli lätteʔ Se 

nuŕmik nuŕmigu nuŕmikut väiksem lännik (2-4 toopi)`kapstap‿`pań ti 
länikohe vai nuŕ mikohe Rõu; s  ḱ  `pań ti tsõõrikidõ ja nuŕmikidõ 
`sisse Rõu 

nuŕ m/kana põldpüü s ss (vanasti) oĺ lik‿kanat‿`tiukrit `soŕ ti nigup‿par-
hillan‿nuŕ mkanaʔ Rõu; vanast üteldi iks püvi, tiiäki es vanast 
nuŕ mkanna Vas Pus

nuŕ rin nurina nurinat nurisemine, nurin paŕ õmb palakõnõ rahugaʔ, ku 
nuumvasik nurinagaʔ Rõu V

nut́ikõnõ dem < nu t| kondiotsake käsi um seenimaanim‿`maahha võet, 
ü s nu ikõnõ um Vas 

nutsahhutma nutsahhutaʔ nutsahhut nutsahhu  korraks imema, lut-
sima ma saa as süvvän‿näid (pähklikomme), nutsahhuti päält, ni 
`viś ksi `maahha Vas

nutsutama nutsutaʔ nutsutass nutsu  imema, lutsutama latsõn‿nutsudi 
`kartoldõ päält sooś ti ärʔ Rõu; haŕ okõnõ, ta s   üiʔ, ta nutsu-
tass vere arʔ ja [kana] `vaĺ mist Se Kov; ma lasi püdälä `suuhhõ 
`pandaʔ, nii nutsu  verd täüś  nigu ü s pulk Se Kos 

nut́t nu i nu ti 1. õienupp, -tutt ilvesshainal um `valgõn‿nu iʔ ot-
sahn Rõu V; nigu lumi lätt, nii kunna `kapsta ajava häiermunu iʔ 
üless Vas; ku vilä seeh om `oh jit ja `oh ja nuttõ, s ss nuid piteh 
[ohakalinnud] käveʔ Vas 2. pea a mul om `kukru kruvvõgaʔ, nu t 
nummõrdegaʔ (rhvl) Se Kos  

nu̬u̬ʔ ~ ń oo ʔ  pl noidõ noid ~ nuid nood (endast kaugemal) s ss ribah-
ti n  j‿jalat‿täl ärʔ, s ss tä hei  hiń ge Rõu; maʔ olõ esik‿käünüʔ 
noidõ `kuuvõgaʔ Vas; ku varõsõ pujaʔ oĺ lip‿pesäh, es `tahtu nuid 
tappaʔ Vas Pus; meele (meile) jäi hatt, noilõ [ta] ań d pini Vas; mää-
ne kand tõrvanõ oĺ l, t   [ma] lahõ arʔ ja noidõga käve kalal Vas 
Pul; ütesä `hiń ge pereht oĺ l, noilõ k igilõ pidi `mõskma Vas R; 

nuŕ m 
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häräseeneʔ ommah‿hahaʔ, noil om `väegap‿paks liha Vas Pul; a 
üte ummav‿`väega suurõʔ, nuid üteldäss `keisri kusi`kuklasõʔ Vas 
Pus; nooĺ õ, kiä magasi`aita [vilja sügisel tagasi] veenüʔ oĺ l, nooĺ õ 
keväjä `ań ti `viĺ jä Vas; `kiäki es võta timä käest noid s nnu arʔ 
Se;`väikesev‿viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ, noidõgal‿`laotõdi sitta Se; 
leevä veeren‿ń oo `koldõʔ oĺ liv‿`väega magusaʔ Se; timäl kap‿paĺ lo 
olõ õs noid liivapuu `maŕ ju, a noid saḿ mi lubasi võttaʔ Se; imä 
nühe `oś juga [lüpsiku] päält ärʔ ja seest k iḱ , noidõga võtt `väega 
`puhtahe Se S 

nu̬u̬m noomi `n  mi noomimine [sa] võta Kaĺ ju noomi ala Rõu 
`nuumama nuumadaʔ `nuumass nuumaś s rammu söötma, nuumama 

Semmo koŕ aś s `sań tih `viĺ jä, s ss nuumaś s suurõ  sia Vas; nakka 
ei ma [muidusööjat] siin `nuumama, olgum‿mint Vas Pul 

`nu̬u̬ḿ ma `n  miʔ n  ḿ  `n  mõ noomima  poig `n  mõ külʔ, a mis 
t   avi  Vas; egä ü s n  ḿ  umma `j  mise peräst Vas Pul

nuum/vasik nuumvasikas paŕ õmb palakõnõ rahugaʔ, ku nuumvasik 
nurinagaʔ Rõu V 

nu̬u̬ŕ  noorõ n  rt 1. (ea poolest) noor; nooreealine meil oĺ l n  ŕ hopõń  
nigu ujakala Rõu V; ma pidi jo noorõst pääst t  d tegemä, es 
olõt‿t  d tõist t  d kohegi minnäʔ Rõu; mis‿sei noorõn `võidu nigu 
sa vi m nikõrd Rõu;  na‿mman‿noorõn tetäl‿`lastuʔ, naak‿kaṕ iʔ 
Rõu V; ma oĺ li noorõh tervek‿ku hõpõ Vas; veli oĺ l iks noorõb min-
no Vas; ku sap‿piät minno vanass, tulõ õiʔ, ma võta v  l noorõmba 
sinno Vas Pul; mul s saŕ  ka `k  li `läätsi, t   oĺ l noorõmb minnu 
Vas Pul; Märä `järve uppu ü s n  ŕ  naań õ Vas Pul; nooril poisal 
om `n  rigi (noori tüdrukuid) küleh külät Vas; timä oĺ l noorõh 
puru`haigõ Vas; selle sa elät vanass, sa iks noorõh `keŕ gehe `eĺ liʔ 
Vas Pul; not‿tuĺ l sääne rõõmu päiv, et `õkva noorõmbass [ma] 
sai Vas; s saŕ  oĺ l noorõmb minno Vas; meil ei või vannam  st 
`laskõʔ `n  ri eläjit `kaema Se; noorõh [ma] häbendelli mehe˛essä 
ja immä Se Kos; tuĺ l ü s n  ŕ  naistõrahvass, ni üteĺ  et: kas m   
või `naadas‿sukkaʔ elämä? Se Kos; a sul noorõmb poig, taa om 
nigu ah , pedäjä `nõkla pite ka lätt ülest Se; `vanna varikohe k iḱ  
lääväʔ, a `n  rdõ varikohe tagasi lää äik‿`kiäkiʔ Se Kos 2. noor 
inimene mis täl viga `n  ri saiaʔ oĺ l, ku noorõʔ esin‿nõuhn oĺ liʔ 
Rõu V; n  ŕ hiit jala ette, t   eis‿sataʔ Vas Pul; noorõ iks `ültse eit‿ 
tahasiʔ taad eesti `aolist osass võttaʔ Vas U; tuĺ l nooril tülü Se; 
noorõʔ ajavak‿ku rakõsõp‿pähä, `väŕmväk‿küüdsekeseʔ, `väŕmvä 
huulõkõsõʔ Se Kos; [ma] võia arp‿puu`võismõga ussõ hiń gekiʔ, õt 

nu̬u̬ŕ 

Võru sõnaraamat.indd   467Võru sõnaraamat.indd   467 9/22/2011   9:37:31 PM9/22/2011   9:37:31 PM



468

las noorõp‿`puhkasõʔ Se Kos; `hindälgi no vaia häbendelläʔ `n  ri 
Se Kos; sikkust oĺ l paĺ lo, noorilõ oĺ l `pilkust kah Se Kos; noorõʔ 
n   jo tiiäki `paastuʔ Se Kos 3. uus, värske, vasttekkinud; sag 
kuu kasvavast faasist  siga  [sa] püvvä iks noorõ `kuugat‿tappaʔ, 
siss saa liha `jaksamp Rõu; vana `kuugak‿külvedüh‿`herneʔ 
vaglutõdasõʔ, noorõ `kuugak‿külvedün‿naglatõdasõʔ Rõu H; kee-
deti noorõk‿`kapstaʔ Vas; n  ŕ  mõts `raoti `maahha Vas; ku kuu 
nigu noorõmb oĺ l, koɫmõ   päävä vana ja nii `pań ti siss liha `suit-
suma Vas; n  ŕ lumi om iäl pääl Vas Pul;  noorõ `kuuga külbeti 
terä`viĺ jä Vas; keväjä püäʔ noorõ `kuugaʔ [lambaid] Se Kos

nu̬u̬ŕ/mi̬i̬śs peig(mees) vanast üteldi peigm  ś s ja `mõŕ sa, n  ŕ m  ś s 
um illanõ s na Vas Pus -paaŕ  noorpaar ku seto sajaʔ oĺ liʔ, s ss 
podruś k lä s `piń ki piteh   h, n  ŕ paaŕ  lä s takah `piń ki piteh Vas 
Pul; nigu lä s minemä t   n  ŕ paaŕ , s ss esä lä s lõigaś s leevä 
pä si pää pääl [pooleks] Se S  -parroń  noorparun Marinbuŕ gi 
n  ŕ parroń  eś s `k  li noorõlt ärʔ Vas 

nuusahhutma nuusahhutaʔ nuusahut nuusahu  korraks nuusutama pi-
nikene nuusahhu  arʔ inne ja lä s mant Rõu 

nuuśt nuuś ti `nuuś ti räbaldunud riideese vana kasuganuuś t, t   k gõ 
alatup Vas 

nu̬u̬t nooda `n  ta noot muil siin es olõki `n  ta es Se; merese omma 
üten‿noodaʔ Se V

n al najal ku a oluud aia n al `pistü om, siss kuĺ l ein‿näek‿kannu Rõu; 
timä keṕ i n al käü v  l tarrõ piteh Vas; kink n al ś oo maja eläss 
s ss, ku Loń nit olõ õiʔ Vas 

`n alõ najale sinnä kuusõ `n alõ oĺ lip‿`pantu rõugu `r  dmõʔ Vas; 
lääsis‿su varanduss ka tuuɫõ `taiva `n alõ, s ss jääsis‿sa ka ni 
`vaesõst ku maʔ olõ Se J 

nõdõrm nõdõrma ~ nõdõrmõ nõdõrmat ~ nõdõrmõt 1. hällivibu 
raudl  m om ülest pant, vanast last hällütedi, raudl  m käve 
nõdõrmaga ülest `alla Se 2. abivahend terade uhmris surumisel 
teŕ ri surbuti, s ss te ti nõdõrmõgat‿t   `peḱ li, `peḱ ligas‿surbuti Se 

nõgi n   nõkõ nõgi mul saik‿käek‿ka`n  gaʔ Rõu V; te ti n  ŕ  `n  ga 
t   `tunglõ mant, s ss `laś ti paĺ gi pääle joonõʔ Vas 

nõgi/kikass musträhn ma eit‿tiiäʔ, kas nõgikikass talvõl kah siih um 
Vas; nimäʔ irveʔ et Plussa Jako kuŕ arikaś s, timä naań õ nõgikikass 
(rhvl) Vas Pul 

nõglad́sikõnõ dem < nõgla s  nigagu nõgla sikõnõ arl‿lõpõss, jalm‿mi-
net‿tõist `pallõma Vas Pul

nu̬u̬ŕ/mi̬i̬śs
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nõglakõnõ dem < nõg ĺ  paĺ loss niät‿t   nõglakõsõga `joudsõt‿tappaʔ, 
a näil (ussidel) om viha Vas Pul

nõgla/puu okaspuu paŕ õmb olõsiʔ, ku olõsim‿midägi nõglapuud uss-
aian Rõu; pedäjä puu om nõglapuu Vas 

nõglat́s nõgla si nõgla sit nõelatäis `k  ĺ jalõ `pań ti n gõĺ  `rinda ja 
nõgla s ka `perrä Se; must nõgla s, olõ õs villanõ, oĺ l `paklanõ 
lang Se; oĺ l nõg ĺ  lehmä hanna seeh ja nõgla ski oĺ l peräh Se 

nõg ĺ  nõgla `nõkla 1. (metall)nõel annam‿mullõ laṕ ikõisi ja nõg ĺ  Rõu; 
t  l nõglaga puttu `silmä Vas; Oka oĺ l iks terräv ku nõg ĺ  Vas; 
armõdu terräv `poiskõnõ, timä oĺ l nigu nõg ĺ  Vas Pul; päternit pidi 
kudama nigu sukka nõgludõ nõglagaʔ Se; `k  ĺ jalõ `pań ti n gõĺ  
`rinda ja nõgla s ka `perrä Se; kõvõrakõnõ sedä`m  du ravvanõ 
nõg ĺ  oĺ l Se; [tööjalatsite tegemisel]`võeti kab ĺ  vai `paklist te ti 
pletenits, `aeti nõgla `perrä Se Kos; paik paiga pääl, la t la i pääl, 
a ̀ nõkla olõ õis‿seeh olnuʔ? - kapstass Se; tsuvva n nalõ tetäss kolm 
` salka `sisse ja `ümbret‿`ts  ri tõmmatass nõglaga tsuvva n na 
kokko Se Kov; ku [ma] päternit koi, siss tei lina keerusõʔ, sääne 
keeruss pidi olõma, et nõgla siĺ mäle lät´s `perrä Se; `tsäŕ kmeʔ 
nõglaga tsusitass nigu om kost kablaga võtta Se Kov 2. okas; oga 
tikõrberäl ummaʔ nõglaʔ ja `haukaküüdsel kah umman‿nõglaʔ Vas 
Pus; a sul noorõmb poig, taa om nigu ah , pedäjä `nõkla pite ka lätt 
ülest Se Kos; s saŕ  visaś s pedäjä `nõklu `maahha, sai suuŕ  mõts Se 
3. nõeljas moodustis mehiläne tsusaś s, mamma võ t nõgla (astla)  
n na seest ̀ vällä Vas; huś s ai ka s ̀ nõkla (kaheharulise keele) suust 
`vällä, m  ś s üteĺ , et kaes‿ś oo om katõ nõglaga huś s v  l Se 

nõg lma `nõkluʔ nõg ĺ  nõglu nõgli nõeluma piäss sukakõisi nõg lma 
Vas Pus; päternit pidi kudama nigu sukka nõgludõ nõglagaʔ Se

nõgõnõ vt nõkõń  
nõia/kõld -kõlla -`kõlda reburaig nõiakõllal um nupu seehn kõllanõ 

tolm Rõu 
nõid nõia `nõida 1. nõid; nõidus küü sist küpäŕ om nõia väŕk Rõu H; 

küln‿nõid `nõvvu löüd, ku `poiga puvvav‿viiäss Rõu; ü s Linnasõ 
nimeline oĺ l nõid, t   tegi `väega paĺ lo `kuŕ ja Vas;  sajah oĺ l 
truuś ka, kiä `mõistsõ lukõʔ nõia `vasta Se Kos; jaanipäävä `  se 
kävevä nõial‿`lautõ pidi Se Pop 2. ravitseja, rahvaarst koolõv‿vai 
ark‿kah, a nõia mano mas‿sinno eil‿lasõʔ Vas Pul; jummaĺ  
annam‿mullõ `ań diss, et ma nõia manu tuĺ li Vas; mus‿süä värisi 
siseh et pühäkiri `ütless et nõia mant aṕ i `o sma arm‿minguʔ ja no 
olõ ma nõia man Vas Pul 

nõid
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`nõidma `nõiduʔ nõid nõi  nõiu nõiduma Miili, nõius‿sa minno arʔ 
kuvvõss `aaś tass Rõu; kusi`kuklasõkõnõ kat‿tedä rõibõht (rästikut) 
peläś s, iks ü s nõiut elläi Vas Pul; ku tä midägi `suḿ pi `mõistnuʔ, 
timä `suḿ pnu arʔ ja `nõidnu arʔ, a es, es saa Se 

`nõiduss `nõidusõ `nõidust nõidumine, nõidus mint‿tiiäk‿kes tälle 
T´siberih opaś s t   `nõidusõ arʔ Se; a no maduʔ oĺ liv‿vanast ine-
misil `lastu `sääntsess noh `nõidusõ [loomaks] Se Pod

nõkõń  ~ nõgõnõ nõgõsõ nõgõst nõges nõgõsõ um sääl sanna takahn Rõu; 
nõgõsist aiaveerest [ma] ̀ löüdse latsõ, oĺ l kaś tikõsõga nõgõsihn Rõu; 
mat‿tei lehmile nõgõsõ havvutust Rõu V; nõgõsõ juurõt‿tegeväp‿piimä 
soonõv‿vallalõ Rõu V; nõgõsõ juurõʔ `andvap‿piimäle `ramsust Rõu; 
nõgõsõl  ḿ  võtt nigu `piogat‿täiʔ ärʔ Vas 

n na n na n nna 1. (inimese, looma) nina pini n na um alasi külm 
ku iä Rõu; s ss [vasikas] aja `häüssä n nast `vällä ja husisass 
Rõu; s ss lä s `rahvalõ hais `n nna (saadi teada), et m  ś s om ko-
tohn Rõu; pinip‿pań nin‿n nak‿kokko, s ss härelik‿kah Rõu;`n nna 
ai käsnäkese Vas Pul; ` sialõ `pań ti [tapmisel] vahr `n nna, ma 
oĺ li k   vahru `n nna `pań dja Vas U; mehiläne tsusaś s, mamma 
võ t nõgla n na seest `vällä Vas; m  ss tuĺ l ka n nna `pühkin mant 
Vas Pul; imä murõh , et kas seo n na no `jäässki rippa Se Kos; 
 sia n nna `ań ti la silõ, et s ss nakasõ `höste kirotamma Se; imä 
pań d puuviɫɫak‿kusõga n na pääle ja k    t  d r  ht Se Kos; ku 
[sa] läät `mõŕ sa `mõisahe, käḱ kü üin‿n nna `käüssehe (rhvl) Se; 
`käekesep‿`päś si vaɫɫalõ ni oĺ l Vaś so `vasta a o `nulka, n naluu 
`lahkiʔ Se Kos; rebäne jõvva õs inäp `piiri pitäʔ, liha n na all ja 
ś oogu uiʔ Se 2. millegi esiletungiv ots leh ad ŕ  um `sääntse laja 
n nagaʔ Rõu V; meil te ti `säitsme aasaga tsuvva n na Vas; kooviʔ 
oĺ liʔ n  ʔ, millel n na kiń nip‿`pandmist es olõʔ Vas;   h oĺ l adra 
n na, takah oĺ l adra kunds Vas Pul; viiso kuta kop l oĺ l, n na k iḱ  
tsõõrik Se Kos; mul vana viiso nõg ĺ  om, `t  gak‿kapuda `kundsõ 
ja n nnu paranda Se Kos; tsuvva n nalõ tetäss kolm ` salka 
`sisse ja `ümbret‿`ts  ri tõmmatass nõglaga tsuvva n na kokko, 
tsuvva n na `tõmbass `körtsü Se Kov; [pastla] kundsal oĺ l k   
kolt‿ salgakõist, a n nalõ lõigati viiś  ` salka Se 3. muud mis kurõl 
viga kõŕ gistaʔ, ku `hernen‿ n na all Rõu V; istuss iks uma suits 
n nah (suus) ja viinatoṕ s käeh Vas Pul; koh praaś nik oĺ l, sinnäʔ 
es `tsuskakik‿`kiäki umma n nna Vas; ma lä si `nulka, saisi, `tihka 
õs n nnagi kohe tsusadaʔ Vas Pul; sääl (pommitamise ajal) tohi is 
n nnagi `vällä tsusadaʔ Se Kos

`nõidma 
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n na/rät́t taskurätik tiiäk‿kohe ma uma n narä i  silgahhuti Vas; 
n narä i `kangalõ `saiõ maagõlangadsõ joonõ `v  rde joba pöö-
rä pääl viteh Vas; n narä ik‿`koeti `vaɫgõʔ, verevä joonõv‿`veeti 
`v  rde viteh joʔ Vas Pul; eass ostõtut n narä ti olõ õs vanast 
Vas Pul; kodo [ta] tuĺ l käń gäldäʔ vai paĺ astõ `jaɫgugaʔ, maŕ aʔ 
n narä iga `saapa seereh Se 

n nuldõ ninuli ku tä kulagugam‿ mullõ `kukrohe viro , s ss `liń tsi ma 
n nuldõ `maahha Vas Pul 

nõrgahhama nõrgahtaʔ nõrgahhass nõrgahti 1. nõrkema; minestama 
ü s noorik oĺ l nõrgahhanuʔ lavva `taadõ arʔ, nik‿kõvastõ oĺ l 
liniḱ  `paogap‿`päähhä p  rt Vas; piń giʔ ommam‿meil `keŕ koh 
vanno jaost ja kiä ärʔ nõrgahhass Se; ku [sa] astudõʔ ja ku s ss 
jaɫg niksahhass, s ss vai nõrgahha `maahha Se Kos 2. tühjenema 
`uhkõp‿`puhtõp‿`peetiʔ, ku määne kauś s nõrgahti, t   jälp‿`pań ti 
täüś  kõrragaʔ Vas

nõrgahhuma nõrgahhudaʔ nõrgahhuss nõrgahtu painduma, nõtkuma 
mal‿lää järve `v  rde, vaest s ss naaj‿jalak‿kui nõrgahhusõʔ Vas; 
jalaʔ ommap‿`paistõduʔ,`   se iks nõrgahhusõ sugu Vas 

nõrgahtama nõrgahtaʔ nõrgahtass nõrgah  nõrkema, minestama ku 
ma verd näe, ma nõrgahta ärʔ Rõu K

nõrgahtumma nõrgahtudaʔ nõrgahtuss nõrgahtu jõuetuks muutuma, 
nõrkuma munõvoori [ma] nõrgahtu `maahha arʔ, nii tuĺ l uni Se 
Kos; ku mullõ s na tuĺ l sinnäʔ, ma nõrgahtu `maalõ Se 

nõrgakõnõ dem < nõrk `kuurniga kohetuss olõ õs ni sakõ ku leevä ta-
hass, t   oĺ l iks nõrgakõnõ Se; `pań ti kohetuss pań ni pääle, t   olõ 
õs sakõ, t   oĺ l nõrgõmb, nõrgakõnõ, t   j  ś k ̀ pań ni pite laḱ ka Se 

nõrgatum(m)a nõrgatudaʔ nõrgatuss nõrgatu nõrgaks muutuma t   
t   (toob) viinalaadungi kodu, siss nigu nõrgatuss, nii võtt `jäĺ -
kip‿pääle  Rõu 

nõrgutama nõrgutaʔ nõrgutass nõrgu   vedela(ma)ks tegema kut‿ta-
lohn  oĺ l piimä vaheʔ, s ss nõrgutõdi kań õbi `kruuś li `v  ga üless 
Rõu H; seo um hüä kohopiim, tõsõhn veerehn um koorõga nõrgutõt 
Rõu 

nõristama nõristaʔ nõristass nõriś t nõrutama `sõira t   nii: panõ koho-
piim patta, piim pääle, aja `k  mä ja siss nõrista arʔ Se Ts 

nõrk nõrga `nõrka 1. mitte tugev, nõrk, jõuetu ku sa olõdõ sääne `när-
be vai nõrk, s ss eil‿läät‿t   kah Rõu V; loomaʔ oĺ lin‿nõrgaʔ ja 
`valgõʔ, nä‿ĺ li viluhn kasunuʔ Rõu V; hanipujaʔ omman‿nõrgaʔ 
Vas; hanipujaʔ oĺ lin‿nõrgõmbak‿ku kanasõʔ Vas Pus; t   `tü rik 
oĺ l sääne meeledükene, nõrga meelegaʔ (nõrgamõistuslik) Vas 

nõrk
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Pul; naistõrahvass om iks nõrgõmp, piḱ ält t  l `purju jäiäʔ Vas 
Pul; lätt süä nõrgast (pahaks), siss [sa] heidäp‿ piḱ kä `maalõ Se; 
`muŕ tass eläjä ärʔ, elläi saa nõrk Se; [ma] `naksi eś s kudama, 
es tulõv‿veeren‿nõrgaʔ (lodevad) es `miäkiʔ, k iḱ  oĺ l üteline Se; 
`pań ti kohetuss pań ni pääle, t   olõ õs sakõ, t   oĺ l nõrgõmb Se 2. 
keeduleem `ramsa kana oĺ l, t   keedi ma inne ärʔ, liha kü si üle, 
tei hämmätüse pääle, nõrgast sai suṕ p Rõu V

`nõrkuma `nõrkudaʔ `nõrkuss `nõrku jõuetuks, nõrgaks muutuma 
ma olõ kimmäss`vasta pidämä, ma ein‿`nõrku v  l Rõu; timä lõṕ pi 
t  kõrd joba, ku täl jalaʔ arn‿`nõrkuʔ Rõu V; ̀ soɫdań nit‿tuĺ lik‿k iḱ  
`pallo `vasta, s ss mul külʔ jalaʔ `nõrku all Vas; päiv `otsa 
söömäldäʔ, õdagu s ss [ma] `nõrku jalost Se 

`nõrkuś s ̀ nõrkusõ ̀ nõrkust nõrkus ma inäp no võta õiʔ ̀ viina, ̀ nõrkuś s 
tulõ pääle Se 

nõstang nõstangu nõstangut kandam nimät‿toolõ imäle pań niʔ iks nõs-
tangu hüä Se 

`nõstma `nõstaʔ nõst nõś t nõsta tõstma käsi oĺ l `haigõ, ku ma vai kana 
anomat ka nõś ti, s ss osahti käe arʔ Rõu V; ku [sa] midä nõstadõʔ, 
s ss vinähhütädeʔ, s ss jääss kõtt `haigõss Rõu; map‿puhasta mõt-
sahn seeneʔ arʔ, naka ma noid `halvu `s  ni `nõstma Rõu V; mis pi-
nil viga `pistäʔ, ku lita hanna üless nõst Rõu V;  ku mi võrgu `vällä 
`tõḿ psi, siss oĺ l `nõstak‿kallo Rõu V; imä oĺ l nõstõt tooliga hav-
vaveere pääle Vas; taa `paarõgat‿ soĺ gi `nõstmine tast `ś ooklast, 
taa ka om haɫv Vas Pul; kirst pandass raami pääle, raamiga nõs-
tõtass, sääne `k  ĺ ja `nõsta raaḿ  Vas; Miirakõnõ nõst uma pää 
`korgõhe ja hirnahhass Vas; panõ no niivõrra ku sa jovvat `nõstaʔ 
Vas; sat‿tapat külh‿hinnäst `huupi taa `nõstmisegaʔ Vas Pul; mu 
imä nõś t ka noid `nii si kodo külät Vas Pul; Vaś so või eim‿midägi 
`nõstar‿ rasõvat Se; üte `käega nõś t `atra Se; ku õdago ago tuĺ l, 
siss nõstõti la s käś si pääle ja `v  di `akna mano, üteldi: ago no 
pää, siss [lapse kätelhoidja] kääń d latsõ `perse `aolõ poolõ (öökae-
tuse ravitsemisest) Se 

nõsõma nõstaʔ nõsõss `nõś si 1. kerkima sepp ai [saia] `tahta nõsõ-
ma Vas Pul; ku sooda oĺ l, s ss te ti `hapnõst piimäst nisu jahu-
ga `kuur nikka, n  n‿`nõś sik‿`korgõhe Se Kos; ku `kuurnigat‿te ti 
rõõsa piimägaʔ, siss `pań ti seppä mano, `laś ti nõstaʔ `vei kese ni 
`pań ti munnõ Se; ku aho   st `vatska te ti, siss `nõś si timä kolm 
`kõrda üless Se 2. silmapiirile tõusma päiv olõ õs v  l nõsnuʔ, ku 
mil‿ ̀ liina sai Rõu V; kut‿talvõl nõsõss päiv, s ss paist ̀ seohtõ ̀ nul-

`nõrkuma
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ka Rõu; päiv tulõ jo üless, päiv jo nõsõss Vas; pääväkene olõ õs v  l 
nõsnuʔ kuk‿kari oĺ l jop‿paɫa maad kotost `kaugõlõ aet Se Kos

`nõtsku kõverasse, nõtku tiä laś k `hindä `õkvap‿põĺ vistki `nõtsku Rõu 
nõu  nõvvu `nõvvu 1. anum, nõu rasva panõ ma `nõuhtõ, sääl hüvvüss 

ärʔ Rõu; villa iks oĺ lik‿`kongin‿ nõuhn Rõu  2. nõuanne; nõusolek 
külä and iks `külmä `nõvvu, `rahval ravvatsõ `süämeʔ Rõu; 
küln‿nõid `nõvvu löüd, ku `poiga puvvav‿viiäss Rõu; mis täl viga 
`n  ri saiaʔ oĺ l, ku noorõʔ esin‿nõuhn oĺ liʔ Rõu V; olõ õs m  ś s 
nõuh Vas Pul; ja n  ʔ `andvat‿tälle t  d tulist `nõvvu Vas Pul ; t  l 
ei olõr‿raha juvvaʔ, t   and t  d `nõvvu Se 

`nõudma `nõudaʔ nõud nõu  ~ `nõusõ ~ `nõudsõ ~ nõuś  nõuva 
nõud ma, kategooriliselt küsima timä `nõusõ viielist `kulda, a ma 
nõusõ umma kangast tagasi Rõu V; `mõisa provva oĺ l `kiń ktüse 
  st `nõudnu viiś kümmend `kopkat Vas; külm‿ma `nõudsõ k kkõ 
`m  du, edimält `ütlegi is Vas; `soldań n nakaś s `nõudma, kos teil 
hobõsõ ommaʔ Vas

n   vt nõgi
näʔ vt nimäʔ 
näbrästümä näbrästüdäʔ näbrästüss näbrästü pudedaks muutuma, 

pehkima ap‿pallai oĺ l kivi pääl nii ärn‿näbrästünüʔ, nigu olõss sääl 
sada aaś t`aiga vedelnüʔ Rõu H

nädselmä/hain vesihein nädselmähainaʔ oĺ lis‿`sääntser‿`rõskõtsõʔ 
Vas; kusihainaʔ vai nädselmähainaʔ ummap‿`p  nüh‿hainaʔ, `kaps-
tidõ seeh kasusõʔ, `pehmeʔ, vesidsej‿jah Vas T; seo om nädselmä-
hain, taad  siaʔ `väegas‿sööväh‿`höste Se 

nädälde igal nädalal, nädaliti ka s `päivä om meil egä nädälde kaŕ ah 
ollaʔ Vas 

nädäline nädälidse nädälist nädalane kolmõ nelä nädäline  siga Vas
näe ~ näet vaat(a) näet, tütäŕ  lätt ka `otsa joʔ Vas;  siga tund näet 

`väega `jäĺ gi, nuhutass ja takah tulõ Vas Pus; susi purõ haava, a 
siug pand näe ärʔ, eih‿`haava `kohkiʔ, a tege `väega suurõ hädä 
Vas Pul; timä näet `tiidse, kui rohidaʔ Vas Pul; t   rüǵ ä jo nakaś s 
mako `haudma ja näet rüä magasi t   lumi k iḱ  `maahha Vas; 
hobõsõlõ saa ḱ ulm, hopõń  näet väläh Vas Pus; no näet tetäsek‿k iḱ  
maǵ ahhuss-söögiʔ Se J; näet `riihhi `peś ti käsitsilt Se 

nägemine nägemise  nägemist 1. silmanägemine, nägemisvõime maʔ 
`loesiʔ, no om `aigu külʔ, a olõ õi inäp nägemist Vas Pul; tsõdsõ 
oĺ l `lühkü nägemisegaʔ Vas; sõkõ üteĺ  aŕstilõ, et mat‿taha näge-
mist Vas Pul 2. kohtumine või ollaʔ om meil perämäne nägemine 
ü stõist  Vas Pul

nägemine

Võru sõnaraamat.indd   473Võru sõnaraamat.indd   473 9/22/2011   9:37:32 PM9/22/2011   9:37:32 PM



474

nägemä nätäʔ näge näḱ k ~ `näie näe 1. silmadega tajuma, nägema; sil-
mama ku pümme inemine oĺ l, siss oĺ l   stvido, kiä nägijä oĺ l, t   
kättpite vidi vannainemist Rõu; [ma] näi ark‿ku must lumõ piĺ v 
tuĺ l Rõu V; niäs‿sääl `tapliʔ ja latsõn‿näit‿t  d tapõlust päält Rõu; 
[tal] olnuk‿kopsupõlõndik ja koolnuʔ nägemädäk‿külmähn tarõhn  
Rõu; midä näet, ärn‿näüdäkuʔ, midä kuulõt, ärk‿kuulutaguʔ Rõu;  
kaen‿niän‿näiʔ ärʔ, et t   susi kõtutõlli sääl ligi`lähkün puhma all 
Rõu; ussaia man [ma] ei olõn‿nännüs‿s salikkõ Vas; timä kah ei näḱ ev 
inäp lukõs‿siĺ mist Vas; naid sussõ ja `kahra om seol maal ka nätt Vas 
Pul; vet mi latsõh iks näi sussõ Vas; `Elmaŕ  oĺ l nägemälläʔ (varja-
tult)  puhma takah Vas; edimätsel‿latsõn‿`näieʔ ärʔ papa vanaäde kah 
Vas Pus; pilakit [ma]`näie külh Vas Pus; kas sat‿t  d tseń di`m  trit 
ka `näie, mis ma sinnäk‿käḱ e Vas Pul; ku esä `tarrõ tuĺ l, ku tä näḱ k, 
et m   `istõʔ, siss t   oĺ l päsemädä lugu Vas; lakõ pääle ei massa 
`v  mine, lakõ pääl nägevä ärʔ Vas; t  d loodust ei olõʔ, et tä näge-
väss (nägijaks) saa Vas; eik‿kuulõʔ ei näeʔ ni `höstek‿ku näi Se Kos 2. 
kogema inemiseʔ ommak‿kül hätä nännüʔ Vas Pul; paĺ lo om mul nätt, 
om paĺ lo sõto nätt ja k kkõ Vas; mia elämäldäʔ, t   nägemäldäʔ Se; 
hü vi `päivi [ma] olõ nännüʔ, k kkõ olõ nännüʔ Se; ku no seo põlvõ 
rahvass taad sõta `näesi eiʔ Se Kos 3. tunnetama, aimama lehm um 
`väega janonõ, t  l um nätä suuŕ  joogihädä Vas

nägo näo näko ~ ń ago ń ao ń ako 1. nägu m ni harv karvakõnõ oĺ l ń ao 
pääl Rõu; mak‿kaabahhuta (kergelt pesen) umma ń ako kah Rõu V; 
ku ma `leibä kaś ti, siss hikõ linnaś s üle näo Rõu VR; ma oĺ li kihäle 
paks, ni `ń aolõ kah Vas Pul; mak‿ka kummodi `kruusi ja mõrosti 
t  d ń ako Vas Pus; `väega hüäs‿seenes‿saiʔ, k iḱ  seiv‿`väega ma-
gusa `ń aogaʔ (ilmega) Vas Pul; ma olõ imä ń ako Vas; aŕ st `mähke 
kiń nih‿haavaʔ, a ń ao pääle jäivä jäleʔ Vas; timä oĺ l [vihaga] ń aost 
must ku maa, nii pahandust pidi Vas; `kangõ m  ś s ku lihuniḱ , ram-
muh ni ń aost sinine-verrev Vas; a tädi`tütre m  ś s oĺ l välimuselt 
`väega illoś s m  ś s, `ń aolõ ja muido kihä ja k iḱ  Vas Pus; ku [rase] 
näḱ k koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `johtu `käega nii `pandaʔ, 
nii `saigi pleḱ k ń ao pääle Se Sa; nii paĺ lo oĺ l `mooś kõ, [ma] ma-
hadi ja kai si ń ao   st Se Kos 2. välimus, väljanägemine sai lätt 
umast meḱ ist ärʔ, olõ õit‿t  d maku ein‿ ń ako kah Rõu V; piimä-
leeme ń akko iks oĺ l t    sibiroś ka Vas; iks kl ś sist tett kohopiim nii 
hüä ei olõʔ, tõõnõ ń ago ni tõõnõ magu Vas Pul

nähvähhämä nähvähtäʔ nähvähhäss nähvähti nähvama seo kuu lätt ku 
nähvähhäss `m  dä Rõu 

nägemä
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näid, näide vt nimäʔ
näid́sik näi sigo näi sikot ~ näit́sk `näi sko `näi skot teenijatüdruk 

a paṕ il oĺ l s ss t   naań õ salahuisi võõdõt ja paṕ p üteĺ , et seo 
om meil näi sik Se Kos; seo olõ õin‿naań õ, seo om näi sik ja 
näi sigo latsõʔ Se Kos; paṕ p üteĺ  näi sikollõ, et vaja neol‿latsõʔ 
`ilma `saataʔ Se Kos; sai s ss t  l näi sikol ka s last, ü s tütäŕ , 
tõõnõ poig Se Kos

`näie vt nägemä 
näio näio näiot neiu jummaĺ  hoiat‿toda näiot, kiä joodikõlõ lätt mehe-

le Se; näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺ gist, voonaviɫɫost 
ilosist (rhvl) Se Kos

näit́sk vt näi sik
näḱ kümä `näüdäʔ näüss näḱ kü paistma, näima mõtsa seeh tuli iks 

näüss Vas; näḱ kü eim‿minnev kedägik‿kerikohe Vas; ü s näḱ kü 
lavva otsah `istuv Vas Pul; Oś si küĺ b mullõ kak‿kaara, näüss, kas 
saa ajoldõ `vaĺ miss Vas Pul; näüss, kas [mul] saa timahavva `suv-
võ `mintüss vai saa aiʔ Vas Pul 

näküś s nägüsä nägüsät nägus tiä no m ni näküś s m  ś s olõ õiʔ Vas 
näĺ g nälä `näĺ gä nälg hädä aja härä `kaivu, näĺ g soe `küllä Rõu V; 

jämme rõõvass olõ õiʔ alastuss ja üsädse leib näĺ g Rõu; vanõmb 
veli tuĺ l m  p‿poolõ `hindä `näĺ gä `täütmä Rõu V; ma päś ti leh-
mäkese surmast, tä oĺ l nälähn Rõu; kuuś  pääś o pujakõist pesähn, 
k iḱ  `näĺ gä `k  luʔ Rõu V; ei olõ miv‿v  l olnu näläh ei alastusõh 
Vas; nälä `aigo `kaeti ku no `hindäle jüväh ng sai, eläjile `ań ti 
`oĺ gi Vas; [ma] olõ õin‿näläh olnus‿seenimaaniʔ Vas; uba ̀ häitsess, 
näläle või jo niṕ pi näüdädäʔ Se; ku eś s ei mõistaʔ, siss näĺ g `näü-
täss, ohk oppass Se 

`näĺ güisi pooleldi nälgides rikaś s ku Riia kikass, a `näĺ güisi eläss Vas 
`näĺ güm(m)ä näĺ güdäʔ `näĺ güss `näĺ gü nälgima mul om teid hallõ, et 

t  p‿piät no `näĺ gümmä Vas Pul 
nälä/aig näljaaeg mu imä ollõv ka söönük‿kanarigu `leibä ku näläaig 

oĺ l Vas Pul
näläne nälädse ~ nälätse näläst näljane annan‿nälätsele kätte, las s   

Rõu V; a võtas‿sa hinele m  ś s, raha [ta] j   `maahha, esi um nälä-
ne Rõu; m   olõ õs nälädse latsõʔ Vas; paŕõmb iks `s  nüs‿`s  täʔ, 
ku nälädser‿ ravidaʔ Vas Pus; siniraag ku näläne oĺ l, `terve tam-
mõtõhva n  ĺ d `alla Vas Pus

`närbe `närbe `närbet jõuetu ku sa olõdõ sääne `närbe vai nõrk, s ss 
eil‿läät‿t   kah Rõu V

`närbe
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närimä näridäʔ näri närisi irisedes nõudma nakkasõ sääl nurima ja 
närimä, et annak‿`kuɫda Rõu 

näŕv näŕvi `näŕvi närv mul `lätväk‿ka m nikõrd näŕvis‿segi Rõu V
närvehhümmä närvehhüdäʔ närvehhüss närvehtü 1. närbuma `väike-

ne verrev, ku  ä vai närvehhünük‿ka um, iks um umah mauh Vas 
Pus 2. väsima, jõuetuks muutuma ku [sa] ärn‿närvehhüdeʔ, siss saa 
aik‿kohegi minnäʔ, siss taht piḱ kä `hiitäʔ Se 

näŕ viline näŕ vilidse näŕ vilist närviline timä ollõv iks `väega jäänün‿ 
ni gu näŕ vilidsess Vas Pul

närähhämä närähtäʔ närähhäss närähti õrisema, urisema taa näräh-
häss ku pini, ku kiä midä kuŕ astõ `ütless Vas; vana pini närähhäss, 
närähhäss ni härähhäss Vas

nätäĺ  nädäli nädälit nädal nätäĺ  `aigu um v  l jaani`päivä Rõu V; m ni 
kolm nädälit käve ma egä öie Ań nat `hoitma Vas Pul; edimält [ma] 
käve nädälil ü s kõrd koolih Vas Pul; ega nädäli te ti t  d `võidu 
ja k iḱ  pidi `käegat‿tegemä Vas Pul; katõ nädäli peräst mul nakaś s 
siin põiõ otsa man lobisõmma Vas; ka s rä ikeist ma seo nädäli lo-
pahhuti Vas; näil oĺ l lihavõttõ ̀ paastu säidse nädälit, ̀ mõtlõk‿kuiss 
`säitsmä nädäliga inemine `kurnuss Vas Pul; keedeti suuŕ  paatäüś  
suṕ pi, neĺ li viiś  `pań gi lä s sinnäs‿`sisse, siss toda nätäĺ  `päivi 
(terve nädala) `s  di Se; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿k iḱ  vallalõ, nätäĺ  
`aigu kõvak‿külmäʔ, siss `küĺ mit‿ toroʔ arʔ Se Kos

`näüdäʔ, näüss vt näḱ kümä
`näütämä näüdädäʔ `näütäss näüdäś s 1. näitama; osutama ma `näüdi, 

et `j  misõlõ olõ õiv‿vesi hüä, ku võiupalas‿ seehn Rõu V; mullõ 
näüdäti t  d `paika, kohe timä oĺ l `v  dü m nitõllaʔ Rõu V; midä 
näet, ärn‿näüdäku, midä kuulõt, ärk‿kuulutaguʔ Rõu; söödäh‿hobõst 
kõrralikult, siss olõ õip‿piḱ ki `kaaru (piitsa) vaia näüdädäʔ Rõu; 
ku [ma] `näü si inne [koerale], siss oĺ l lehm [metsast] väläh ku 
kabahti Vas Pul; kas tä `tohtsõ piń ni `laskaʔ, a timä näüdäś s umma 
`võimu Vas; k nõldi et nimäʔ ollõv katusõ otsast `vaɫgillõ tuld 
näüdänüʔ Vas; lehmile es näüdätä (ei antud) jahu Vas; tädi oĺ l võt-
tunu üte räüsä terä nigu kana muna pia, et ma v   kodo näüdädäʔ 
Vas Pus; ka s `näütäset‿tuɫd, neĺ li `sää vä asõnd ja ü s `hiitäss 
magama? -  siga Vas Pul; kiä kui ań d, keɫ kui arm näüdäś s (lu-
bas) Se Kos; ku eś s ei mõistaʔ, siss näĺ g `näütäss, ohk oppass Se; 
uba `häitsess, näläle või jo niṕ pi näüdädäʔ Se 2. õpetust andma 
mat‿tälle koiralõ `näüdä Vas; esä pess kulaguga `vasta `lauda, et 
mak‿kuradilõ `näüdä Vas 

närimä
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nööräkene dem < n  ŕ ku ma oĺ li `tü rik, s ss oĺ lik‿k   poolõs‿`saapa 
jalah nööräkeisigaʔ kerikohe minnäʔ Se 

nügäne nügädse nügäst nüüdisaegne ma olõ nügäne inemine Se 
`nühḱ mä `nühkiʔ nühḱ  `nühke nühi nühkima laud oĺ l ärm‿`mustunuʔ, 

ma nühe taad `lauda Rõu V; paŕõmb õdagunõ `huhtmine ku hum-
mogunõ `nühḱ mine Rõu V; imä nühe `oś juga päält arʔ nüś sigu  ja 
seest k iḱ , noidõga võtt `väega `puhtahe Se S; liharaasaga nühiti 
pań n üle Se Kos 

`nühḱ säm(m)ä nühästäʔ `nühḱ säss nühäś s kergelt nühkima; kord või 
paar tõmbama seo vikah  um mul tsagamadaʔ, um nühr, ku nühḱ sät 
lastugaʔ, s ss jält‿ saunahhutat Rõu; odo·t, ma `nühḱ sä taad `lau-
da ka pisukõsõ Vas Pus

nühr nührü `nührü nüri hobõsõl ka kuluvasõh‿`hamba arʔ, `lät-
vän‿nührüss Rõu V; seo vikah  um mul tsagamadaʔ, um nühr Rõu 

`nührümä `nührüdäʔ `nührüss `nührü nürinema savikausih `nührüse 
väidse ärʔ Se V 

nühähhütmä nühähhütäʔ nühähhüt nühähhü  kergelt nühkima taa võtt 
laṕ ikõsõ, vala `viina pääle, s ss nühähhüt lehmä `kaala Rõu 

nüṕ s nüṕ si `nüṕ si nööp, nöps säŕgi nüṕ siʔ oĺ liv‿vallalõ, nüṕ simulgu 
küleh oĺ l uuri ke t Vas Pus; vanast olõ õs `nüpse Vas Pul; haŕokõsõ 
möir‿ `rõiva `kraami ja `nüpse Vas| Vrd ń ops 

`nüsmä `nüssäʔ nüss nüś s nüssä lüpsma ku taa lehmäkene `nüsmä 
sai, siss oĺ l täl utaŕ  `väegap‿`paistõt Rõu; `puunõ kiṕ p ka oĺ l leh-
mä `nüssäʔ Rõu; ü skõrd lehm `tahtsõ `nüsmise `aigo `maahha 
`laskaʔ Rõu V; `kitsusi külʔ um taa `nüsmine kah Rõu V; piimä 
[ma] nüś si, ni üle sulu `põŕ ssilõ valigiʔ Vas; neĺ li `nei sikeist ütte 
`kaivo kusõsõʔ? - `lehmä nüstäss Vas Pul; `kitsõ takast `nüsväʔ, 
nüssä äik‿kõrvalt Vas Pul;  ma `ü li telle et `lehmi nüstäss, timä oĺ l 
kav võst peri, saa as `arvo, mis `nüsmine um Vas; seo tege k kkõ, 
lehmäki nüss ärʔ hätäpiteh (hädaga) Vas; ku `piḱ ne ḱ au, siss `leh-
mä `nüsmä mingu uiʔ Se Kos; lehmäʔ jäik‿ka `iltsõst `nüssäʔ Se; 
inne `päivä käve pääkaŕ uss jok‿küllä pite, `puhkõ t  d trupa, ai 
`lehmi `nüsmä `naisi Se Kos

nüśsigukõnõ dem < nüś sik sääne puinõ nüś sigukõnõ Se Sa
nüś sik nüś sigu nüś sikut  lüpsik `võeti luvvahago, `aeti nüś sigu toro 

`sisse Rõu; sap‿ pidi t  d nüś sikut nii kõvastõ `nuhklõma, et ta oĺ l 
`vaɫgõ ja midägi `lõhna es olõʔ Rõu; nüś sigu oĺ lip‿puust, nii piḱ k 
toro, sinnäp‿`pań ti põhk `sisse, olõ vai nii, kurnati piim säält läbi 
Rõu S; nüś sigu piip oĺ l ̀ mõskmadaʔ Rõu; t  l ja t  l ommaʔ jo kar-

nüś sik
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radsõ nüś siguʔ Vas Pul; Aĺ vi j  ś k `perrä, kiś k ärk‿käest nüś sigu 
Vas Pul; nüś sigul oĺ l piibukõnõ kah, kost kurnadaʔ Se Sa; imä ai 
iks luvva `raaksit sinnä nüś sigu `piipu kah, puhaś t k iḱ  ärʔ Se Sa 

nüssäng nüssängu nüssängut lüps ma rühe lehmänüssänguss kodo Rõu
nüüd nüüd, praegu nüüd lötsütedäss mõsu ruttu läbi, eik‿`keetägiʔ 

Rõu; imä l   kõhnast, paĺ lo nüüd immä pelätäss Vas; vanast oĺ l 
sarahvań nil kaarusõ alap‿`pantu, nüüd ommas‿siidikesep‿`pantu 
Se; nüüd ommak‿k gõsagamatsõs‿söögiʔ Se Sa; ammuss [ma] oĺ li 
la s, nüüd vanainemine Se 

nü̬ü̬ŕ  nööri ~ ̀ n  ri ~ n  r nöörä ̀ n  rä nöör n  ŕ  ribahhuss ̀ koŕ vi ̀ sis-
se Rõu V; paɫɫap  ĺ  oĺ l nigu pallai, n  ŕ siseh, nööriga oĺ l ̀ ümbre 
kihä köüdet Vas Pul; te ti n  ŕ `n  ga t   `tunglõ mant, s ss `laś ti 
paĺ gi pääle joonõʔ Vas; `sääntsen‿nööri oĺ lir‿ribah ja lä s puuḱ  
nii `taiva all Vas; n  ŕ  oĺ l mitu `k  rdu `ümbre loo sigu mähit Vas; 
nöörägak‿käḱ iś t `hindä `puuhhõ Se V; havvõ `aeti pää lõpuś sist 
nöörä `perrä Se V; ma lä si `kaŕ ja, võ i nööräga torbagap‿paari 
`ts  gõ üteh Se Kos; naistõ ̀ saapa oĺ lir‿resenkidõgaʔ, n   resenka 
`vinnüʔ, olõ õs `n  re Se Kos

nü̬ü̬ŕ  
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odavappa odavamini vets laadul tahat k gõ t  d, kiä odavappa and 

Vas 
odo·t oot! oot-oot! odo·t, ma hu sahhuta naid kannu kah Rõu V; odo·t, 

ma avida sul `k  rma `ümbre kukadaʔ Rõu; odo·t, mis ma `tahtsõ 
üldäʔ Vas Pul; odo·t, ma `nühḱ sä taad `lauda ka pisukõsõ Vas Pus| 
Vrd ot

oh pahameelt, kirumist või vaimustust, üllatust väljendav hüüatus oh 
sa pümmejüri, ei näeʔ midägiʔ Rõu; t   lahḱ  `taĺ drigu arʔ, oh 
sedä ikukõist, mis s ss oĺ l Vas; oh sedä koorõkõist, sada `lehmä 
oĺ l `mõisah Vas Pul; oh, küls‿sütüt ärʔ, olõ õit‿taa surmatõbi Vas; 
oh ikukõist, mis ś aal järve veereh tõmmati Vas; oh hädäkene, [ma] 
arh‿harisi suidsutamisegaʔ Se Kos 

oh́aʔ vt u aʔ
ohemb vt `ohkõnõ
ohembahe õhemini ahosuu `ko sil oĺ lil‿liisnap‿parrõʔ, sinnä atõti 

ligõhhit rõugupäälitsit ohembahe Rõu H
oheŕ d oheŕ di oheŕ dit oherdi ku puutele `vankriʔ oĺ liʔ, s ss `võeti 

oheŕd üteh, käänd üteh, `minka ruḿ milõ pulk `sisse käändäss Vas; 
lammaś s teḱ k sinnäʔ uma tarõ `sisse oheŕ di muɫgu ja lä s sinnä 
oheŕ di `muɫku Se

ohet loputatu paŕ õmb om hummugunõ ohet, ku õdagunõ mõst Rõu VR
oheti vt `uhtma 
ohi/l ig ohelik, köidik ka s hobõst `pań ti nii ohi`l igõgap‿`pań ti tõnõ 

tõsõga kokko Rõu; hobõsõ oĺ lik‿`kõrvusi,`pań ti ohil iagak‿kiń niʔ Se 
ohk oha `ohka häda, hingevaev ku eś s ei mõistaʔ, siss näĺ g `näütäss, 

ohk oppass Se; ku vähä midä tiiät, siss k nõlat uma oha arʔ Se 
`ohkama ohadaʔ `ohkass ohaś s ohkama paŕ õmb um `hoitak‿ku ohadaʔ 

Rõu V
`ohklõm(m)a ohõldaʔ `ohklõss ohõĺ  ohklema k iḱ     timä ohõĺ  ja 

puhõĺ  Rõu V
`ohḱ ma `ohkiʔ ohk `ohke ohi ohkima esi `ohḱ nuj‿ ja `puhknuʔ 

jak‿kirotanu iks sõbrulõ `kiŕ ju Vas| Vrd `oihkma 
`ohkokõnõ ̀ ohkokõsõ ̀ ohkokõist õhukene lavva pääle võtõti t   [vatsa] 

kohetuss, latsutõdi arʔ tiĺ lokõsõss, `ohkokõsõss Se; villaguk‿`koeti, 
`pań ti ü si sukka, siss nii näʔ oĺ liʔ ̀ ohkukõsõʔ Se Kos| Vrd ̀ ohkõnõ

`ohku, `ohkut vt ohuʔ
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`ohkõbast madalamalt teĺ liravvaga sai `teĺ liʔ, kas künnät sügäväbäst 
vai `ohkõbast Vas Pus 

`ohkõnõ ̀ ohkõsõ ̀ ohkõist 1. õhuke [ta] ̀ lõikass ̀ ohkõsõ raasakõsõ ̀ lei-
bä Rõu; annat‿t   `ohkõnõ rä t, seo om `väegap‿paks Vas; vasigõ 
nahk oĺ l nigu `ohkõnõ Vas; iä kõrrõtuss om `ohkõnõ Vas Pul; sul 
naaʔ `ohkõsõk‿`kindakõsõʔ, naist no määne läḿ mi saa Vas Pus; 
karaś k te ti kesväjahust, te ti `ohkõnõ Vas U; taa mul `paklanõ 
palajakõnõ, hüä `ohkõnõ `lämmägap‿pääle võttaʔ Vas Pul; kussõḿ  
jalaga hõõruti tuha pääl, sai `ohkõnõ Se; susi k   ileś t k  lt ohem-
bast nigu täl saass magõhhõp helü Se; poravik  ks um padi, ü s 
soŕ t om ohembat Se| Vrd `ohkokõnõ 2. madal `Vaś kna jäŕ v um ka 
`väegat‿ sopõnõ, m nõlt kottalt um `väega süḱ äv, m nõlt kottalt 
`ohkõnõ Rõu V; land om iks `ohkõnõ, lannust lähät läbi Vas; ś aal 
um `ohkõnõ vesi, ś aal no kiä upuss Vas Pus| Vrd õhukõnõ

oho rahulolematust väljendav hüüatus oho mis‿tin‿nurisat Vas
oht ohu `ohtu õnnetus, viletsus ku ḱ ago tulõ [kevadel] `urba, saa `ohtu 

paĺ lo Se Kos 
`oht́jass `oh ja `oh jat ohakas `pehme `oh jaʔ tsaek‿ `ka skiʔ eläjile 

Rõu; `oh jaʔ [ma] lähädä ärp‿`pehmess, tulõ haĺ ass l  ḿ  `vällä 
Rõu V; käep‿`paŕ kusõ `oh jiidõga ja või`hainugaʔ Rõu V;`oh ja 
 sirgukõsõʔ ummaʔ `oh jit piteh Vas 

`oht́ja/t́sirgukõnõ ohakalinnuke`oh ja sirgukõsõʔ, ku vilä seeh om 
`oh jit ja ̀ oh ja nuttõ, s ss nuid piteh käveʔ Vas;`oh ja  sirgukõsõʔ 
ummaʔ `oh jit piteh Vas; taḱ ka ja kärnälehe `r  dsõ pääl ka käveʔ 
`oh ja sirgukõsõʔ Vas Pus 

ohuʔ~ ohut `ohku `ohkut õhuke `v  ti `ohkul‿lavvakõsõʔ, noist te ti 
n  t‿tsõõriguʔ Vas; taa mul hüä ohut‿teḱ ikene Vas Pul 

`ohv́ri/kivi ohvrikivi ma näi vanna `oh riki vi kah, t   `oh rikivi oĺ l 
seo lavva `korgunõ ja ümärik Rõu V; `oh rikivi oĺ l tasanõ kivi Rõu 
V; `oh rikivi rikku arʔ Rõu

oi ~ oiʔ imestus-, kirumishüüatus oi jummaĺ  naa ommat‿`tihkõ ine miseʔ 
Rõu V; oih‿`heldekene, kos nan‿noorõm‿mõtsak‿k iḱ  istutõdasõʔ 
Vas Pul; oim‿meil om `haukiid paĺ lo Vas Pul; s ss ai siiä roosi, 
oin‿näḱ k timä halukõsõ Vas Pul; oit‿taad ` siŕ pi oĺ l `väega mullõ 
vaia Vas; meieŕ  `pań ti Hertaga `paari, oi t  d naarukõist mia oĺ l 
Vas; oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕ jä, `tai-
vakõnõ, olõss lugõnun‿ni kirotanuʔ Se

oiatama oiataʔ oiatass oia  korraks oigama oia  ü s tah maah, ma es 
tiiäʔ, et tä `Aĺ bert om Vas Pul

`ohkõbast
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`oiduma `oidudaʔ `oiduss `oidu ujuma, vee all olema tarõ oĺ l vett täüś , 
põrmand `oidu Rõu; tõõsõ poolõ päält oĺ l `oidunu põd ŕ  üle seo 
poolõ pääle Se| Vrd ojoma 

oigahhum(m)a oigahhudaʔ oigahhuss oigahtu leigenema seo piim piät 
oigahhumma, ku oigahhuss, s ss ei olõl‿läḿ mi Rõu; ku r  g arʔ 
oigahhuss, um hüä, tulikuumass massa ei ajamine Rõu 

`oigam(m)a ojadaʔ ̀ oigass ojaś s oigama püssä paugul‿lä sik‿`küĺ ge ja 
poiś s nakaś s `oigamma Rõu V; `Aĺ bert, tuln‿no üless, esä `väega 
`oigass Vas; esä ̀ väega ojaś s, poig tuĺ l üless, ni sai koolõtama Vas; 
ma tunnõ noʔ, ku inemine om valu seeh köödsäh ja `oigass Vas Pul 

`oiguma `oigudaʔ `oiguss `oigu leigenema ma m nikõrd võta luḿ bist 
vett, sääl om nigu `oigunuʔ Rõu V

`oigõ `oigõ `oigõt leige lehm taht `oigõt, meil lätte vesi um külm Rõu 
V;`määntse `oigõ `v  ga vai külmäga, mingass kiä `kuuma `leibä 
hämmäś s Se Kos 

`oigõlt jahtunult, jahedalt seo s  ḱ  um `oigõlt ka hüä Rõu 
`oihḱ ma `oihkiʔ oihḱ  `oihke ohkima latsõʔ ikkõh kasusõʔ, vanaʔ `oih-

kih eläseʔ Vas Pul| Vrd `ohḱ ma
`oihkõllõma `oihkõllaʔ `oihkõllõss `oihkõlli korduvalt ohkima või oi-

gama mak‿ka pań ni `immess, ku imä `oihkõlli Vas
`oinakõnõ dem < oinass m  n‿`näeki is, ku susi tuĺ l `pindre alotsit pite 

`lümpsälä `lümpsälä ni haaŕd t   `oinakõsõ tüŕri pite `säĺ gä Se S 
oinass `oina oinast oinas, jäär pärihelüga `oinal ka helü värisäss Rõu; 

puĺ lil `haisvat liha ni `oinal ni pahrul Vas; `oinat‿`taplik‿katõgese 
Vas; s ń n om `lõikamalla, ku ärl‿lõigat, s ss om oinass Vas; ü s 
k iḱ , `ütle voonaʔ vai  siliʔ, `v  nõ siäh võisõ `oinit ka ollaʔ Vas 
Pus; lõigatut oinast kutsutass paru Se 

oinass/poig jäärtall, jäärik oinasspujal om sarvõʔ Vas
`oio vt ojoma
ojadaʔ vt `oigam(m)a 
ojahhama ojahtaʔ ojahhass ojahti korraks oigama, oiatama timä es 

ojahha, timä kannah  k iḱ  valu ja vaiva vagusi Vas Pul
ojoma oioʔ ojoss `oio ujuma mu veleʔ mõlõmbaʔ `oiov‿v  alost piteh 

Vas; velsseŕ  oĺ l kõva oioi (ujuja), a saa as oioʔ Vas Pul; timä `taɫvõ 
kah v  alost pite `oio Vas| Vrd `oiduma 

ojotama ojotaʔ ojotass ojo   ujutama `talgoliseʔ mutku järveh ojodi 
ü stõist ja `laŕ mssiʔ Vas

ola/lat́t õlapealsele õmmeldud piklik tikitud riideriba, särgi 
õlak  m nõl oĺ l siss katõʔ olala ip‿`pantuʔ, sinnäk‿ka iks oĺ l 

ola/lat́t
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kumagulan gaga pääle kirotõt Vas -luu õlavarreluu täl oĺ l ola luu 
arp ‿põrahhudõt Se 

olg ola `olga kehaosa: õlg siss ku ü s `kirvõ üle ola hii , siss tõõnõ 
matsu kaksaś s Rõu H; ma kisi tedä `olgõ pite Rõu V; ku ma liigah-
hudi, valu lei `olga Rõu V; ku m  ʔ rüḱ ä põimi, s ss visati ` sirpe, 
`võeti  siŕp ja visati üle ola sälä `taadõ Rõu V; minevä `talvõ v  l 
tuĺ l `tütrel luu`kiltu `vällä ola seest Vas; imä mugu käü, kasuk 
`olgapite säläh Vas; `oɫgõ pääl oĺ liva `hammõl palediʔ Vas Pul; 
`t  ŕ ja puu vöörähtü mul üle ola Vas Pul; üte `kań dli alt tõõsõ ola 
pääle köüdeti v  ʔ [pulmalistele] Vas Pul; k   mul rinnuh pusk ni 
`oɫga lei jop‿pusu Se; Riia langasõt‿tuĺ lil‿`lahkuk‿k iḱ  ärʔ, muidu 
olal‿`l  vü üiʔ Se; v   `pań ti `pihta pruudi p  l, nii üle ola `pań ti, 
`üĺ ti pihav   Se 

oĺ g oɫõ `oɫgõ õlg elläi taht mälehtüst, t   jaoss piät olõma olõʔ ja 
hainaʔ Rõu; lehmäʔ iks oĺ li l iah, `oĺ gi `pań ti redelihe Rõu; lat-
sõl peenükesek‿käevarrõʔ nigu olõkõrrõkõsõʔ Vas; `reihti n   
oɫõv‿`vällä [rehepeksul] Vas; ku riiht `peś ti, s ss n   olõr‿rehiti 
ja `võeti `kaari ilosahe, olõk‿kaarist `võeti ja `pań ti loogutustõ 
pääle Vas Pus;`oĺ gi `kanda oĺ lik‿k iḱ  loogutusõʔ Vas; imä kań d 
`oĺ gi loogutustõgaʔ Vas; olõp‿`pań ti loogutusõ pääle Vas Pus; 
üleväh `oĺ gi seeh oĺ l ü s kõś sin Vas Pul; `terve talo vili `peś ti ja 
n   olõʔ oĺ li jo säläga `kandaʔ Vas Pus; vanast `ań ti n  s‿soḱ idu 
oɫõʔ lehmile Se; `tõrdohe te ti taarilõ olist siɫd, kel olõ õs `oĺ gi, 
t   tõi jalk‿kadajaossaʔ Se; `aeti olõk‿ko i `sisse Se; rihhuga [ma] 
kohrudi `oĺ gi pääle, sis jäl `naati sõkkama Se; ku olõ õs hai-
nadsõ olõʔ `väega, oĺ l hüä rüǵ ä, s ss te ti ü sildek‿`kuukõsõʔ Se 
Kos; vanast, ku käś sigap‿`peś ti, s ss hukka as `olgõ, maś sinaga 
`soḱ va olõʔ arʔ Se Kos; m  ʔ ei saaʔ ilm jumalaldaʔ üle olõ kõrrõ 
minnäʔ, ku jummaĺ  eit‿tiiäʔ Se; hopõń  helähhü  ` suutkõsõ ni [ma] 
niɫvõstu `oĺ gi päält `maahha Se Kos; õgast `  sest `pań ti lehmile 
n  p‿piḱ ä oɫõ ette Se Kos 

olinõ olidsõ olist õlgedest tehtud, õlgne teḱ e not‿t  k‿ka olinõgis‿sõr-
muss, saat arl‿laulataʔ Vas; innemb uma olinõ, ku võõrass `võis-
mõnõ (parem oma kehv kui võõra hea) Se 

oliss/mu̬u̬ -m   -m  d kõrrepõld `lambal‿lä si olissm   pääle Rõu; 
olissm   oĺ l k iḱ  `riibmallaʔ Vas; kui rüǵ ä vai tõuvili ark‿kasiti, 
jäi olissm   `perrä Vas Pul; [ta] niisaa olissm   pääle küń d Vas| 
Vrd olõmaa

ollõ/koŕv õllekorv vitsudsõ `sääntse oĺ lik‿`koedu ollõ koŕ viʔ Vas Pus

ola/luu
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oluʔ ollõ olut ~ olt õlu velel oĺ l hüvä olut‿tett Rõu V; olut ma näi 
külk‿kuiss te ti Vas; ma jõi ka s `klaasi olt Vas Pul; ku tä t  d oltki 
(õlutki) joonu õs, olõss timä terveʔ olnuʔ Vas; [ta] võ t ollõ ni lä s 
ärʔ, vei olt paabalõ Se; sajalõ `ań ti `viina, olt, te ti auväräʔ Se 
Kos| Vrd õlluʔ 

olõ- õlg- nigu imä kü si `leibä, tuli tuĺ l truubõst `vällä olõ katusõ 
pääle Rõu; nigu olõko t nakass tühäss minemä, nii `jäĺ kit‿tuvvass 
`vahtsõ olõʔ Vas; vanast oĺ liʔ oɫõ katusõʔ Se 

olõḱ  olõgi olõkit olemine, olek siin olnuk‿kuɫɫanõ olõḱ , a ma eit‿ta-
hat‿taad tüllü Vas; rahulolõḱ  om kuɫd, a tüḱ it iks nurisamma Vas 
Pul; tõõnõ päiv s ss oĺ l `haigõ olõḱ  poolõhhusi Vas;`tanklõmine 
om tülüh olõḱ  Vas Pul 

olõma ollaʔ om ~ um oĺ l olõ 1. (olemas) olema; asuma; elama 
`poe line  siga oĺ l, t  l oĺ lip‿pujaʔ v  l olõmadaʔ Rõu; kanal 
ummap‿peenikese jalaʔ ja `haŕ ja olõ õi olõmahngiʔ Rõu V; meil 
sei kaś s voonakõsõ arʔ, timä mõtõĺ  mõtslooma ollõv Rõu V; pini-
kene um hädähn, taa olõsi külv‿vaia ärʔ otsadaʔ Rõu; ega mul inäp 
`tervüst olõmah ei olõʔ Vas; kaara olõʔ olõvat eläjäl hüäs‿süvväʔ 
Vas; `tütre kaṕ ih ommam‿muk‿`k  ĺ ja`rõivaʔ Vas; siss `härbä  ni 
olõki is olõmah Vas; kas t  mehek‿ka pla sih kuulusõ ollõv Vas 
Pul; t   patt om mul tegemälläʔ, sääne asi olõmallaʔ Vas Pul; 
tõõnõ päiv s ss oĺ l `haigõ olõḱ  poolõhhusi Vas; vanast olõ õs 
`k  li olõma·hkiʔ Vas; O i imä üteĺ  `hindä nii ü sindä ollõv Vas; 
`hälläisil ka ummap‿puuriida seeh vai `kaartõ all pesäʔ Vas Pus; 
`olkõk‿kui taht, esit‿t  t, ni esis‿s  t Vas; latsõp‿pidi `pirdu `kaema, 
õdagide pilagi man olõma Vas Pus; ot sa suuanik, jätätkit‿`tütre 
vai puja põllu pääle, esi olõt oodussil ja `mõtlõk‿käń gäldäk‿kaibat 
kardokit Se; kuiss `vaesõstlatsõst vallalõ saasiʔ, ku  nnõ uma la s 
olõsiʔ, a setä olõsi eiʔ Se Kos; t   üteĺ  et ma jovva eś s ka olt (õlut) 
`ostaʔ, ma `ü li: `olku ui nii torrõ õiʔ Se Pod; eläjä lööväs‿siĺ mä 
`sisse, n  , mis ommavav‿`vaɫgõʔ, s ss n  t‿t   ei nii suurt vallu, 
n   ommav‿vagadsõʔ Se Pop; kut‿tõõsõl‿leeväʔ ahoh ommavaʔ, 
siss lõigata ail‿`leibä väidsegaʔ Se; nail olõ õil‿`la si olõmahkiʔ Se 
2. abiverb liitaegade koosseisus saepuru oĺ l pant meil laepääle kül-
mähoiuss Rõu V; är iks matõtass, ku elopäävä ommap‿`päädünüʔ 
Rõu;`Kaaŕ li oĺ l üllün‿noʔ v  l et ah sat‿ siga, külm‿ma Juulat `taht-
sõ Vas Pul; s ah kah oĺ l proomit, saa as timäst s ah olõjat Vas; 
timä ollõv iks `väega jäänün‿ nigu näŕ vilidsess Vas Pul; parhilla os 
`hindä `lasknut‿tiiäk‿kohe ärv‿viiäʔ Vas; ku mul suuŕ hädä olnuʔ, 

olõma
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ma uiatanu nigu külä helisnüʔ Vas Pul; mu imä sele  et vanast oĺ l 
olnuʔ `orjusõ (pärisorjuse) `aigu agana `leibä Vas U; mustal rü vil 
muud es olõki is ku kaaruss oĺ l koet nii ̀ ümbrek‿`käüste Se 3. muud 
hurga s oĺ l `trullõga linamaś sin, vändäga oĺ l aiaʔ Vas

olõ/maa kõrrepõld vanna olõmaad oĺ l hää haŕ riʔ Rõu| Vrd olissm   
om, ommaʔ, ommavaʔ vt olõma
oo hüüatus: oh vanam  ś s üteĺ : oo, hu o m  ĺ , hu o k  ĺ , säänest 

kaŕust mat‿`tihka aik‿kodogi viiäʔ Se Kos; oo, meil `Petra `peĺ gä 
äik‿`külmä Se; oo, t   [piimaliud]  nnõ `vi̬i̬di `küllä koś tist  Se S 

oodussil rase ot sa suuanik, esi olõt oodussil, ja `mõtlõk‿käń gäldäk‿-
kaibat kardokit Se 

oodõnvaĺ t oodõnvaĺ di oodõnvaĺ  i kartulisort: oodenvalt oodõnvaĺ t om 
varahhinõ `kartoli soŕ t Vas Pus; mul um ka timahavva ü s viŕ gess 
oodõnvaĺ  i pant Vas Pus 

oping opingu opingut õpetus `heŕ niide pääle `pań ti [koolis] põĺ vilõ, 
et t   sai nigu opinguss Vas; `saagit‿tõisilõ lehmile opinguss, s   
ei inäp hinnäst `lahkiʔ Vas| Vrd oppuss 

`oṕ lanõ `oṕ lasõ `oṕ last risttoimne otsani vanast kutsuti `oṕ lanõ kiri, 
siss t   `koeti linast, `pań ti nelä `nitsõgaʔ kirp `siĺ mä Se 

`oplõma opõldaʔ ̀ oplõss opõĺ  osatama latsõʔ ̀ opli  nnõ k  ĺ  ̀ meistre-
le `vasta Se 

`oṕ ma oṕ piʔ oṕ p opõ oṕ i õppima mis sat‿teik‿ku ma opõ, ̀ oṕ nus‿sak‿kah 
Vas; mul jäiʔ iks väŕsiʔ `oṕ mallaʔ Vas; neo oṕ isõk‿`kümniid 
`aaś takku Vas; meil Heĺ mi es viisi oṕ piʔ, käḱ ke raamadus‿silla ala 
Vas; õdaguss oĺ l k igil `seĺ ge, mis oṕ pi oĺ l ant Vas; elät niiga (nii 
kaua) oṕ it, targass saat ni `ärkik‿koolõt Vas Pul; m nd suń nin‿nigu 
vaḱ a ̀ saina, täl eil‿lähät‿t   ̀ oṕ mine Vas Pul; ku [ma] ̀ k  li  lä si, 
oĺ l uma suuŕ  esä tõstamäń t `kań gli all, ś aalt oĺ l iks kolmõvõrd jo 
oṕ it Vas Pul; tütäŕ  `väega `tahtsõ oṕ piʔ, a `pääkene es võtaʔ Se; 
mia oṕ it, oṕ it hinele Se; eläde ni oṕ idõʔ, uĺ lih ark‿ka koolõdõʔ Se 
Kos; mullõ opaś s uma imä ja ma eś s ka opõ Se 

oppama opadaʔ oppass opaś s õpetama t   lubasi minno arʔ opadaʔ 
ja `k  li `pandaʔ Rõu V; ma `opsi uma mehe `t  hhü ärʔ Vas; va-
naimä opaś s: sap‿piäv‿vannainemist hüäss ja ilosass Vas; la silõ 
ei opata midägiʔ, muidugu t  d igävest  sorro Vas; naah‿hädäʔ 
oppasõ `j  ma Vas; vanalimäl oĺ liʔ opaduʔ ilosa väŕ sikeseʔ Vas 
Pul; opati, et `võtkõ `kohkina väläh `nõstkõ üless ja `pankõ [haige] 
kohegina `kindlahe `kaś ti, kost ei saa haĺ l kätte Vas Pus; mat‿taha 
tedä opadaʔ, vaest minno `kullõss Vas Pul; Teinil oĺ l opat pini, 

olõ/maa
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koolitõt pini Vas Pul; mullõ opaś s uma imä ja ma eś s ka opõ, küläst 
saa eiʔ oppajat Se; sak‿ka tii is maa `muɫka ṕ aalt ja `taiva `täh i 
ṕ aalt, sinno ka iks om opat Se Kos; ü s uma külä inemine opaś s 
`la si, taɫɫa piteh käve Se Kos; la silõ [me] opassiʔ: ar‿tit‿tulgu 
ui õdagu, õdagu vanah‿haɫvas‿`sõitvaʔ Se Kos; kuiss t   ni turagu 
olt, ma oppa teile Se A 

oppuss oppusõ oppust 1. õpetus mul oĺ l imä, esä oppusõst ma midä 
tiiä eiʔ Vas| Vrd oping 2. õppimine kel no lä s t   oppuss, t   käve 
[koolis] Rõu; kuiss sul oppuss lä s? Vas 

opõtaja ~ opõtaija opõtaja opõtajat 1. kirikuõpetaja timä tuĺ l `Rõu-
gohe, sai opõtaja amõtihe, om opõtaja amõtih Rõu; ma või opõ-
taja jutu ka ark‿k nõldaʔ, mis kerikoh kuuluss Rõu V; rahvass vei 
opõtajalõ teŕ ri, liha, k kkõ söögi`kraami Rõu V; opõtaja lugi nii 
ilostõ, et muḱ kis‿ siĺ mist (minugi silmist) kiś k v   `vällä Vas; `Tor-
ma opõtaja poig oĺ l siih herräh Vas; t   olõ õs ammunõ opõtaja 
Vas; ü s lammass `määhhäss, k iḱ  kari `kaehhass? - opõtaija ja 
kogoduss Vas Pul; ü s kuŕ st linno ja ü s kana `ań ti opõtajalõ Vas 
2. juhataja; kooliõpetaja lauluk  ŕ  ka k   om, ku opõtaja om Vas 
Pul; `Elmari latsõk‿ka oṕ isõ opõtajass Vas Pul; opõtaja `võidsõ 
`pessäʔ, ku [lapsed] `kullõ õs Se 

ora ora orra ork otsast ku ora,`keś kelt ku kerä, takast ku `laṕ ju? - kana 
Vas Pul; tiiä äiʔ kuiss naid [puhituses]`lehmi võŕgitass, sääne ora 
om, `t  ga [arstid]`tsuskasõʔ Se

oŕ akõnõ dem < ori vanaesä vanaimäga oĺ li oŕ akõsõʔ Rõu V
orass orasõ orast oras `väegah‿hüä rohi um, ku tõrv ja mesi ja makõ 

ras v ja makõ või ja kuusõ kasuʔ ja rüä orass kokku keedetäss Rõu; 
n  k‿kaara orasõ n  ʔ oĺ lik‿ka ligi maad ja kesvä orass Vas 

oŕ a/vits kibuvits `Jeesuss saiś  säń gü man, oŕ avitsa kr  ń oĺ l pääh Vas 
org oro `orgo madal koht, org Tillõorg um suuŕ  kallassõnõ org Rõu; 

maja oĺ l sääl `väega oroh, mäek‿k iḱ  `ümbret‿`ts  ri Vas; sääl 
ommav‿`väega süväʔ oroʔ ja järves‿siseh orõh Vas; no om naid 
`orga tasatsõmbass lännüp‿paĺ lo Vas T; siih nakass `orga seeh la-
heng Se Kos 

ori oŕa `oŕ ja teenija, palgaline sulasõ, `tü rigu ja kaŕusõʔ, mia palgali-
se oĺ lik‿kaubõlduʔ, nuid `üĺ ti et oŕaʔ Vas Pus

ori/hiŕs kiigevõll te ti sikaʔ, kuus sikka, orihiŕ s ka `t  di [kiigele] Se 
orik oriku orikut orikas ku pahr ärl‿lõigatass, nii om orik Vas Pul; ku 

pahr arl‿`lõikaʔ, t   saa orikuss Vas Pul; oriku hellänimi oĺ l oŕ o ja 
 si s oŕ o Vas Pul| Vrd oŕo 

orik
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`oŕ jama oŕ ataʔ `oŕ jass oŕ aś s kellegi heaks teenima; (võõrale) ras-
ket tööd tegema imä pidi k gõ `mõisah `oŕ jama Vas; t   imäke-
ne ü sindä oŕ aś s Vas; käve ma `Suurdõ `järve `püüdmä [kalu] 
kinnastõgaʔ, süküś s `aigu `oŕ ssi hinnäst Se 

`oŕ juss `oŕ juse `oŕ just orjus `oŕ jusõ (teoorjuse) `aigu siss oĺ l nii tett, 
et olõ õs rüḱ i `puhtass puhastõt Vas U; mu imä sele  et vanast oĺ l 
olnuʔ `oŕ jusõ (pärisorjuse) `aigu agana `leibä Vas U 

oŕ o oŕ o oŕ ot orikas oriku hellänimi oĺ l oŕo ja  si s oŕ o Vas Pul;  sika, 
ku om `lõikamadaʔ, kutsutass pahr, ku om lõigat, t   om oŕ o Se| 
Vrd orik 

oronõ orodsõ orost orge täis sääne oronõ kallõk‿ka oĺ l, sinnä oĺ l `hin-
dä `puuhtõ üless tõmmanuʔ Rõu 

orrav orava oravat orav `poiskõnõ lä s `puuhtõ üless ku orrav Rõu; 
oraval om suuŕ  hand Se Kov 

oŕ s orrõ ort õrs; ritv, varb ku kikass oŕsilõ minneh kirähhäss, s ss 
saa tõõnõ ilm Rõu; s ss [ta] habahhu  orrõ päält t   `hammõ ja 
kattõ ku udsu Vas; ka s orrõtäüt `vaɫgiid kannu? - `hambaʔ Vas 
Pul; imä pań d orrõʔ, siss pań d `rõivak‿kerese kottalõ üless, kü t 
`hästek‿kuuma sanna Vas; üle orrõ oĺ l tõmmat rõivass, siss saiʔ 
inemiseʔ all `maadaʔ Se; ütte `otsa haŕ k, `tõistõ `otsa haŕ k. peräst 
`pań ti oŕ s `haŕ kõ pääle, tuli te i ala ja `katla `pań ti orrõ pääle Se; 
langaga pandasõk‿kaɫaʔ üle orrõ [kuivatamisel] Se; kalav‿`viś täse 
ś aal orrõ ṕ aal Se Kos 

os vt olõma 
osa  osa ossa osa, jagu ku ma osagi saasi arm‿`massaʔ Vas Pul; osa 

kuusõkõist oĺ l ark‿kuionuʔ, osa kuiomallaʔ Vas Pul; noorõʔ iks ̀ ült-
se eit‿ tahasiʔ taad eesti `aolist osass (omaks) võttaʔ Vas U; v  ʔ 
oĺ liʔ, mõõdu osa oĺ l noid vöid mul Vas; timä võ t uma osajao kah, 
ni maast ni varandusõst ni k gõst võ t uma jao Vas  

osahhama osahtaʔ osahhass osahti nikastama ku ma vai kana anomat 
ka nõś ti, s ss osahti käe arʔ Rõu V

osahhuma osahhudaʔ osahhuss osahtu nikastuma eit‿tiiäm‿mis mul 
tahn põlvõ seehn osahhuss, halluss um Rõu 

osi oś a `oś ja osi oś atuuś t oĺ l anomiidõ `mõskaʔ Vas;  vanast m nõl tuĺ l 
`soĺ knit nigu oś a käänüssit Vas; lavvap‿pidi k   `oś juga `h  rma 
Se; imä nühe `oś juga päält arʔ nüś sigu ja seest k iḱ  Se S 

`oslik `osligu `oslikku okslik inemine om `eslik, puu `oslik Rõu V
`oslikanõ `oslikadsõ ~ `oslikatsõ `oslikast okslik; haruline n  p‿põdra 

sarvõʔ ollõv `oslikadsõʔ Rõu; kes kül seo kõo lahk, noh om `väega 
`oslikanõ Vas; ja spedäjä oĺ lis‿`sääntse `oslikatsõ pedäjäʔ Vas U 

`oŕ jama
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oss ossa `ossa oks kup‿puuʔ ummak‿karsahn, s ss ossav‿`vaaldusõ 
ligi maad Rõu V; puu nüś sikul oĺ l takan jälk‿kuusõ ossast sääne 
`kr ń ksi käänet [käepide] Rõu; hoobiss vanast te ti `lau si, `pań ti 
piń giʔ alaʔ, lavvap‿pääle, s ss ̀ pań ti kuusõ ossaʔ, ̀ pań ti pallai pää-
le ossõlõ Rõu V;`ümbrek‿ kirstu kaasõ rań di `pań ti palohkavaŕ sist 
vai kadaja ossõst vanik Rõu V; mat‿tuĺ li ja säält põkaś s mullõ t   
`murdunu ossagaʔ, oss puttu `silmä Rõu; kuusõ `ossõ eläjä ei s  ʔ 
Vas; tiä pań d aloma  si `ossõ `küĺ ge t   liha rippa Vas; lõigati ka s 
ossaga puud, vassa pittudsõʔ Vas;`tõrdohe te ti taarilõ olist siɫd, 
kel olõ õs `oĺ gi, t   tõi jalk‿kadajaossaʔ Se  

ossakõnõ dem < oss määnestki ossakõist ka järve pääl olõ õiʔ, millest 
kiń niʔ haardaʔ Vas Pul; a inuial oĺ l ü s ots tettü teräväss ja `alla-
poolõ oĺ l ossakõnõ jäet Vas Pus 

ossa/äǵ li karuäke meil om ka ü s ossaäǵ li kardohkit `äestäʔ Se P| Vrd 
ossäg ĺ 

ossõndama ossõndaʔ ossõndass ossõń d oksendama s  kikass hais 
`hirmsahe, mak‿`koŕ ssi s  n `maŕ ju, tuĺ li kodo, s ss ossõndi Rõu 
V; ku [ta] pań d ossõndama, s ss ossõń d nii, et k iḱ  pagõsi mant 
arʔ Vas; tädipuja naań õ kah ossõń d `väegaʔ Vas 

oss/äg ĺ karuäke ossäǵ liga `äestedi kardokit Vas U| Vrd ossaäǵ li
`ostma `ostaʔ ost oś t osta ostma ostõtul koh il olõ õi jakku, ruttu saa 

`otsa Rõu V; t  l aol ostõtuisi `viklu es olõʔ Rõu; ostõtut `kirstu 
oĺ l `harva Rõu V; eass ostõtut n narä ti olõ õs vanast Vas Pul; 
kiä t   Võro maja ar ostasiʔ Vas; kaḿ m ostõti Vas Pus; ma oś ti 
`vei kese valsõmbat `paila kleidile ilostusõss Vas R; eass s ss 
kiä ostõtut s   üs Vas Pul;`vahtsõk‿käń gäk‿ka oĺ liʔ ostõduʔ Vas; 
`väega illoś s härmäne tano oĺ l mehel ostõt Vas Pul; sääl ostõtasõ 
mullõ `vahtsõs‿`saapaʔ Vas Pul; meil oĺ l jo `hindäst sääl tarõ ka 
ostõt Se; vanast `koeti k iḱ  inäbä esiʔ, siss olõ õs ostõtuisi [rii-
deid] Se; meil oĺ lip‿poisiʔ ilma `ahnõʔ, meil oś tik‿kõrvalt maad Se; 
imäkesel iks `tahtu us la silõ `ostaʔ Se; ostõdu maaʔ kutsuti `puus-
tusõ maaʔ Se; [ma] arh‿harisi suidsutamisegaʔ, `maalõ jättä jov-
va aik‿`kuigiʔ, karameĺ kit olõ `ostnuʔ ja k kkõ Se Kos; pido pääle 
minnä oĺ l `sukmań n, t   oĺ l villanõ, ostõt Se; kapuda oĺ li umast 
niidist `koeduʔ, olõ õs ostõduʔ Se

ot hüüdsõna: oot ot sa suuanik, esi olõt oodussil ja `mõt lõk‿käń -
gäldäk‿kaibat kardokit Se| Vrd odo·t

otav odava odavat odav mul om `tõisi patu kah, n   ummaʔ odavaʔ 
Rõu V; täl olõ õik‿kohegi minnäʔ, s ss võ t kas odavagi aamõ-

otav 
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dikõsõ Vas; otav pr  ś  oĺ l nigu `r ngakõnõ Vas; mehes saŕ  üteĺ  
nii, et naań õ om ni otav ku sann: naań õ koolõss, sann palass Se 

ots otsa `otsa 1. millegi algus- või lõpposa ma eit‿tiiä, kuiss t   [jutu]  
edeots oĺ l, kaek‿ku ei saa `otsa kätte (ei suuda meenutada) Rõu K; 
[ta] habisi tahn suu `kuuma `putru täüś , no saa õik‿kummastki ot-
sast hürä˛üst `vällä Rõu H; ku kuu`rõivaʔ `saisma jääseʔ, s ss um 
kõtu ots `väegap‿`paistõt ja vallu teḱ ev Rõu; külä otsah oĺ l suuŕ  
pido Rõu; ku latsõl sääl kõtu otsahn korah , s ss nakaś s `r  ḱ mä 
Rõu; külä otsahn nakaś s hopõń  katõ jala pääle üless `pilma Rõu; ku 
m  ʔ rüḱ ä põimi, s ss visati ` sirpe, kelle  siŕp otsaga maa `sisse 
lä s, t  l oĺ l elämine Rõu V; ravva (lambaraudade) otsap‿piät olõ-
ma vaivaʔ Vas U;`t  ŕ jaga [ma] vei `laḿ bilõ `j  ki, Liiso oĺ l üte 
otsa all, mat‿tõõsõ otsa all Vas R; poiś s pań d `pi ska otsast `piipu 
paɫama Vas; siiäs‿`seohhu ̀ otsa tetäss käärkammõŕ  Vas; halulda olõ 
õis‿sõrmõ `otsa kah Vas Pul; ü s näḱ kü lavva otsah (ääres) `istuv 
Vas Pul; otsast ku ora,`keś kelt ku kerä, takast ku `laṕ ju? - kana Vas 
Pul; `tü rigulõ `üĺ ti et s  s‿sa leeväots, s ss saat külä `otsa mehele 
Vas Pus;  ma pań ni kokko t   rü vi ja rai `kirvõga otsa `maahha Se; 
ütte `otsa haŕ k, `tõistõ `otsa haŕ k, peräst `pań ti oŕ s `haŕ kõ pääle Se; 
määness t   säń g oĺ l vanast, kutsuti kaś sipiń k, nii üteh otsah piń k, 
tõõsõh otsah piń k Se; m  ś s tõi mõtsast ka s halo `otsa Se Kos; t  d 
`kaeti, ku `põrna `vällä `naati `võtma, kas edepoolõ ots om pa õb 
vai tagapoolõ ots (sea põrnast ilmaennustamisel) Se Kos; paĺ lo rah-
vast käve `väegaʔ, kaes‿siin oĺ l ü s ots, sääl kingoh oĺ l tõõnõ ots 
Se 2. otsasaamine, lõpp; surm no om rõivast nip‿paĺ lo, ku `otsagi 
olõ õiʔ Vas; kuŕ al elol saa kuri ots Vas Pul; määne elo, sääne ots 
Vas; vaest iäots (surm) pia tulõ Vas Pul; mak‿kai kasetidõ pääl, sääl 
olõ õs `rahval `otsa (laulupeost) Se 3. laup, otsmik `k  ĺ jaluu ku 
um, s ss võtak‿` k  ĺ ja `mõskmise vesi kah ja minem‿matusõ pää-
le, s ss `k  ĺ ja seebiga mõsõʔ ja `k  ĺ ja `rõivaga vai käterä iga 
vai linagaʔ, kon `k  ĺ ja `lau sil oĺ l, s ss `t  ga `vaodar‿riś ti `otsa 
`vasta Rõu V; ü s tark oĺ l Petserih, `kaaŕ tidõga kai, käe pääle kai ja 
otsa pääle kai Se Pop; ku jaanipävä hummogult `mõtsa `aeti `kaŕ ja, 
m ni tõmmaś s lehmäle tõrvaga vai `täütäga otsa pääle riś ti Se Kos 
4. väike olend, nolk taa sääne pääst`kääntäv `poiskõsõots Rõu 

`otsa 1. (millegi) peale, külge; vastu  [ma] lä si kannu `otsa, 
esik‿kummalõ maahn, seenek‿k iḱ  lajahn Rõu; panõn‿nuia `otsa 
vana kalloś ki tall Rõu; t   oĺ l jo sügüse, ku esä kaara küĺ b, m nõl 
tuĺ l `p  rüss `otsa Vas; kae noh, pää sai `õkvak‿ku `vahtsõnõ `otsa 

ots 
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Vas; [ma] pań ni pää ple ti ja pailakõsõ `otsa Vas; hobõsõnisaʔ 
ommaʔ ni piḱ äʔ, omma höörigun‿ nigu taa lu t, `õkva mis pudõ-
li `otsa panõ Vas; hobõsõ riistap‿`pań ti `kungusõ `otsa Vas Pul; 
`sääntse hangup‿`pantu lakkõ, [ma] pań ni naha hangu `otsa (naha 
parkimisest) Se Kos 2. (ajaliselt) läbi, kestel vanast `tuĺ ti ka 
`puhtilõ, k iḱ  tuĺ liʔ õdagu,    `otsa valvõʔ Vas Pul;  päiv `otsa 
söömäldäʔ Se; päävä maka ärʔ ja    `otsa, uni tulõ õiʔ ja järrä 
pääle Se 3. lõpule; kõhnaks, kurnatuks ostõtul koh il ei olõj‿jakku, 
ruttu saa `otsa Rõu V; latsõp‿pidi `pirdu `kaema õdagide, ku ü s 
pird `otsa sai, jält‿tõõsõ pirru `läütämmä Vas Pus; näet, tütäŕ  lätt 
ka `otsa joʔ Vas; `tervüss lä s `otsa Vas Pul; kua sai k kõ inne 
`viŕksega `otsa t  d põrmadu `lauda piteh, toolõ üteldi et sas‿saat 
k kõ inne mehele kaʔ Se Kos; sas‿saik‿k kõ inne `viŕ ksega `otsa, sa 
`väiga viŕ k Se Kos 

otsah ~ otsahn 1. (millegi) otsas, küljes; peal(pool), tipus ilvesshai-
nal um `valgõn‿nu iʔ otsahn nigu puuvill Rõu V; esi oĺ l nõrk, pää 
`ripsõ otsahn Rõu; `Rautsipaʔ om Vana-Kasaritsa kõrval, tah kin-
go otsahn Rõu; t   um sõg ĺ  sääl `  skań ni toro otsahn Rõu; kas 
kuivati sõiraʔ aia otsah vai kuivati ahoh Vas; hõhv kabla otsah 
`kargõllõss, seenissku toḱ i maast `vällä kangutass Vas Pul; länik 
`tilbõlli käe otsah Vas; ü s näḱ kü lavva otsah `istuv Vas Pul; kuń di 
otsah oĺ l talo Vas; kapuda oĺ lip‿põĺ viniʔ ja kiräʔ otsah Vas; hiń g 
`karglõss luiõ otsah ja `ütless eläʔ, eläʔ Vas Pul; innevanast taḿ biti 
`kirvõ `kuudagaʔ `rasva, kirvõss oĺ l hüä rassõ otsah Vas; siss es 
kannahta [ta] naist silmä otsahkiʔ (üldse mitte) Vas; käeotsah um 
halv v  ̀ pangõ ̀ nõstaʔ Vas; ü s oĺ l ̀ katla, tõõnõ oĺ l pań g kań nipuu 
otsah Se; s ss nimä [puupanged] `v  ga vettü ärʔ ku `määntse `tõr-
du oĺ li otsah Se Sa; üte jala otsah (ühel jalal) `kaŕ ksi [ma] viiś  
`versta käń gäldäʔ Se 2. lõppenud; kurnatud no om otsahn unid-
sõ varanduss ja piitsk om temä perändüss Rõu; mal‿lää `umma 
kodo, om jälp‿peĺ g otsah (kadunud) Vas Pul; mul om joud otsah 
Vas;`taivakõnõ, küll olt (oled) otsah, küll olt otsah Vas; `tervüss 
oĺ l seeniajoni käeh, no kattõ arʔ, no om otsah Vas 3. surnud [ma] 
mutku lahi huś silõ `päähhä seenissku otsah Se 

otsakõnõ  dem < ots imä võ t leeväotsakõsõ, ań d egalõ ütele ni-
võrra kui sai kellegi Rõu; muntkõrra `kungut kah `maahha, ku 
piń giotsakõsõ pääl istut Se

`otsama otsadaʔ `otsass otsaś s tapma, surmama pinikene um hädähn, 
taa olõsi külv‿vaia ärʔ otsadaʔ Rõu; taa lammass tulõ ruttu arʔ 

`otsama 
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otsadaʔ Vas; timä vei latsõ kemmergohe, sääl hüä variss last 
otsadaʔ Vas Pul

otsani päris, täiesti Tiiu oĺ l ka otsani pümme Vas Pul; Liide t   oĺ l 
otsanit‿turagukõnõ Vas; kaadsa põrnaʔ oĺ li otsani `jalgu `vaihhõl 
Vas; meil oĺ l kodos   nii  otsani man Vas; ma iks otsani lopa ei 
ajaʔ Vas Pul; m   oĺ li otsanik‿koolimaja kõrval Se; [ma] oĺ li otsani 
jumala söömäldäʔ, nii paastõti Se; otsani vanast ̀ peeti  ks k   ̀ vii-
sa Se; vesi oĺ l otsani nii luḿ bi v   arvuline, ku [ma] leevä kohetusõ 
pań ni Se Kos; `kuvva `maia haŕ oʔ harinasõʔ, ś aal oldass otsani 
hädäh Se Kos

otsast otsast, küljest; tipust poig, mint‿t  k‿kõlgussõst vaja otsast 
h  habak Vas; `juudasita [ta] `mähke `rõivań ardsukõsõ `sisse, 
t   pań d otsast palama Vas; k nõldi et nimäʔ ollõv katusõ otsast 
`vaɫgillõ tuld näüdänüʔ Vas; s ss [ma] tuĺ li ku a otsast `maahha 
Vas; inne iks [rukkivihu] ladvap‿`peś ti `vasta `piń ki ärʔ, teräʔ ot-
sast Se 

otsatama otsataʔ otsatass otsa  tapma, surmama sut‿`tütrekene `ärki-
nä otsa  k iḱ  `kärbläseʔ Vas; tiiä äik‿kas tä `k  li vai nimä otsadi 
timä Vas; nigu är [ma] otsadi t   lehmä, nii `näie et huś s oĺ l siseh 
viie pujagaʔ Vas 

ot́sikatsõp‿`pak laʔ pl otstakud (saadud linade esimesel sugemisel) 
o sikat sõp‿`pak lat‿te ti viläkotõss Vas 

`ot́sma `o siʔ o s `otsõ o si 1. otsima Petserih oĺ lil‿laadoʔ, esä lä s 
jalagaʔ Petserehe hobõst `o sma Rõu V; jäi t   raha `masmadaʔ, 
m   es lääʔ ̀ o sma ka tedä Rõu V; timä tuĺ l m  p‿poolõ rüḱ i ̀ o sma 
Rõu V; paĺ lo no vanast r  ht o siti Vas Pul; a minnü es pakku, 
`andnut‿`tervelt `hindä `o sjilõ kätte Vas Pul; mak‿käve ka s kõrd 
aida pääl liha `o smah Vas Pul; `pernanõ, `o sku ei inäp Vas Pul; 
ku `miń ti kivile minemä, `naati teŕ ri ko ti `pandma, jälʔ latsõʔ ai-
dah ubiniid `o smah Vas; [ma] otsõ `maahha, et vaest ma raha 
mahap‿`puiś tsi Vas; noid ka o siti takah mitu `aaś tat Vas; taad ma 
otsõ, taad `üń drikku Vas Pul; setok‿käve k gõ linno rabahhamma, 
summah tuĺ liʔ, `otsõt‿t  d Vas; eś s tiiä äiʔ ` nnõ `o siʔ,  ń n o s 
hinnäst Se; häbü o s  ks hüä paiga, au `arma asõma Se; T´siberih 
oĺ l liisnat maad paĺ lo, k iḱ  lä si paŕõmbat ello `o sma Se La; 
halv s na harinass, hüvvä s nna vaia `  taʔ ja `o siʔ kooń t‿tulõ Se 
2. täisid (peast) otsima esä nakaś s mul pääd `o sma Vas Pul; pü-
häpävä oĺ l iks t   pää `o smine Vas; vanast mugu o siti noid `täie 
Vas Pul; siss t   kõhvitsamine sääne oĺ l `väega hüä ku t  d pääd 

otsani 
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o siti Vas 3. indlema külä lehm m  l‿lauda man `müüge, t   `otsõ 
`puĺ li Rõu V; iḿ miss o s `pahru Rõu V; hõhvakõnõ o s `puĺ li 
Rõu V; siss või õi tappa iḿ mist, ku ta `pahru `otsõ Se; paṕ il uma 
 siga `otsõ jop‿`pahru Se Kos; paṕ p kasva  `põrssat, siss `küüsse: 
ku paĺ lo `aigu ĺ att, ku tä nakass `kuĺ ti `o sma? Se Kos 4. taot-
lema, üritama o siti iks mup‿pääle t  d kohut `mõistaʔ, et ma iks 
art‿tapõta Vas Pul 

`otsmanõ `otsmatsõ `otsmast otsmine`otsmanõ om Haro talo Vas Pul;
`otsmatsõp‿`paklaʔ pl otstakud`otsmatsõp‿`paklaʔ Se  
ots/paja leitseauk (rehetoas rehealuse vaheukse kohal) siĺ mäs‿-

suurõk‿ku otspajap‿pääh Se 
 

`otspaja
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paa vt pada, `pandma
paaba paaba paabat eit; ämmaemand; ravitseja, rahvaarst paabaʔ 

iks tasusivaʔ Rõu; meil ku rassõ inemine um, s ss üteldäss, et taa 
um paabihn (rase) Rõu V; paaba mõś k iks latsõ ja nulganaist ja 
mitu `tuń ni vao  ja `vihtõ sannah Se; n  p‿paabaʔ `väega ś aal 
puhadeĺ näh `paĺ ssi jumalat Se; paaba `aŕ stõ mu nii ark‿ku, san-
nah tasõ ja savi paa pań d mullõ kõtu pääle õdagult Se; [ta] võ t 
ollõ ni lä s ärʔ, vei olt paabalõ Se; paabal oĺ lis‿s naʔ (loitsud), 
t   s nõ, sai käsi `tervest Se; koess t   paabapala (eideke) jäi? Se; 
paabapalla tulõ õi kodogiʔ Se; teeda ikk, paaba murõhhass Se Pod 

paabakõnõ dem < paaba| eit t   lä i paabakõnõ laś k minevä `suvvõ 
jumalat paɫɫõldap‿`poigõ   st Vas Pul; pujakõnõ ̀ eĺ li ja paabakõnõ 
Se Pod  

paaba/praaśnik naistepüha viimasel kolma- või neljapäeval enne vast-
lanädalat maaś õni sa k   kutsuti paabapraaś nik, naaś õ `koŕ ssi 
`jauhha, s ss te ti olt (õlut) kaʔ, sai    ja päiv kuĺ ataʔ nai-
sil Se -raha ämmaemanda tasu siss `pań ti toolõ vanalõ naaś õlõ 
latsõ`vasta `võtmise   st, õga ü s pań d ni paĺ lo ku pań d, t   kutsuti 
paabaraha Se

paabihn vt paaba
`paakõnõ dem < pada seo meil a o `paakõnõ Rõu; välän kivve pääl oĺ l 

pliidikene, haŕ gi otsahn `paakõnõ Rõu V; alumiini `paakõnõ um 
lausigu perägaʔ Rõu V; kulagu `suuruʔ `paakõnõ Se V

ṕ aal vt pääl 
`paalkass `paalka `paalkat malakas, tokk taa suuŕ  `paalkass, mia mul 

käeh, tiiäk‿kost Oś si taa `paalka sai Vas
ṕ aalt  vt päält
paaŕ 1 paari `paari 1. kaks kokkukuuluvat eset või olendit, paar `sünt-

sä paaŕ  maka aidrooviku pääl ka    üle Rõu; vanast oĺ liki k iḱ  
rohelitse aiaʔ, `r  ǵ mõ vai roheʔ köüdeti `saiba`paarõ `vaihhõlõ 
Vas; katõge`ś ke velidseʔ, üte v  rä igak‿kiń nik‿köüdedüʔ? - aia-
`sai ba paaŕ  Vas Pul; seenik‿ku `tü rik mehele saa, piät vanaku-
ri säidse `paari `viisa ark‿`kakma Vas Pus; sõrmussiid olõ õs ja 
jäi paaŕ  (abielupaar) laulatamallat‿t  kõrd Vas; mul om `vahtsiid 
`käń gi kolm `paari, siss kae, kua paaŕ  tulõ kooldap‿`pandaʔ Vas 
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Pul;`aaś taga `ko silõ iks kolmkümmend `paari tsuvva `kaplu pidi 
tegemä Vas Pus; [ma] lä si `kaŕ ja, võ i paari `ts  gõ Se; ka s 
`paari `saapit, inemine `eĺ li iä Se Kos 2. umbmäärane arv: kaks-
kolm, mõni paaŕ  `päivi saiś  t   jalg muro pääl, p  ĺ   sia jala-
kõist Rõu V; paaŕ  kikkakõisi sai täl tappaʔ Vas Pul; mis‿sei t   paaŕ  
räimekeisi arʔ Vas; map‿paari ̀ päivi peräst massa sullõ arʔ Vas Pul; 
paaŕ  `verstu iks saa `Puspurilt Plaanilõ Vas; no om paaŕ `aaś tagu, 
käü `piḱ ne `väega `harva Vas; `piḱ ne um siih ka tennük‿`kuŕ ja, 
paaŕ sada elektri `poś ti lei `piĺ piss Vas Pus 

paaŕ 2 ~ paariʔ pl `paarõ `paarõ kaelkoogud taa `paarõgat‿ soĺ gi 
`nõstmine tast `ś ooklast, taa ka om haɫv Vas Pul; [ta] võ t   
paarigap‿piimä `säĺ gä, vei Marinalõ Vas Pul; luhań  oĺ l kest 
`lauta, `pań ti sinnä õdagu agana `sisse, siss `v  di tarõst 
`paarõgak‿kuumav‿v  ʔ pääle Se 

`paari abiellu meieŕ  `pań ti Hertaga `paari Vas; ku neos‿sõrmusõ `muu-
tu uiʔ, s ss m  p‿`paari või‿eim‿minnäʔ, a ku sõrmusõ `muutusõʔ, 
s ss ĺ aa `paari (abiellume) Se Kos

paariline paarilise paarilist kaheämbrine suuŕ  paariline pada Se 
paarin paaris niäp‿paarin tuĺ liʔ Rõu 
paari/rahvass abielurahvas Viidrik inne kirähti, s ss nakaś s paarirah-

vast `hõikma Vas 
paaritam(m)a paaritaʔ paaritass paari  paaritama kolmadal `aaś tagal 

paaritadass, s ss tulõ lehm piimäle Rõu V; meil kolʔ iḿ mist, k iḱ  
ommap‿paaritõduʔ Se Kos; paṕ p üteĺ : mak‿ka paarida [emise] arʔ 
Se Kos 

paaritsillaʔ paarikaupa viiä es paaritsillaʔ Se 
paarõ paarikaupa kas paarõ vai ü si sukka `pandaʔ Vas; linatsit `kan-

git es taheta ü si paĺ lo sukka `pandaʔ, ü s ü si, tõõnõ paarõ, nii 
küll iks `pań ti Vas Pus 

paaś  paasõ paast ahju paepõrand leib `pań ti aho paasõ pääle Rõu; 
`tinte kuivati ahoh, `pań ti paasõ pääle Se; laṕ iga [ta] lei paast 
piteh, s ss sai ahi puhass Se 

paasa/päiv apostliku õigeusu kirikupüha paasapääväl oĺ l Obinitsah 
kerik, eesti `preestri oĺ l ja vinne `preestri, t   om ega `aaś taga 
edimätsel `augustil Se 

`paasmaline `paasmalitse `paasmalist pasmaline `hammõ suaʔ 
oĺ lik‿ ka tõ`kümne ja katõ`kümne viie `paasmalitseʔ Vas Pus; 
palajak‿`koeti ja püksiʔ, n   oĺ lij‿jämehhebäʔ, kas `katsa-
tõi·ś s`kümne ja ka tõ`kümne `paasmalitse `suagaʔ Vas Pus 

`paasmaline
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`paasmõ vt paasõʔ
paass paasa apostliku õigeusu kirikupüha ü skõrd `trehvsi [ma] 

sügüsedse paasa `aigu Vas 
paast paastu ~ pastu ̀ paastu paast, paastumine näil oĺ l lihavõttõ ̀ paas-

tu säidse nädälit Vas Pul; vanast `peeti `paasta, noʔ ei `peetä eiʔ 
Se Kos; meil te ti `taari k   paastust Se; a no `peetä eip‿`paastu, 
tetä eis‿`s  kegi `sääń tsit Se; noʔ ei `peetä `paastu, m ni vana 
pidä Se Kos; paastu `aigu oĺ l õgal ütel kroosovaʔ Se; la s võõ-
rutõdi rinnast arʔ, toolõgi anda es jop‿`piimä paastu `aigu Se Kos; 
`taĺ sipühi `paastu oĺ l kuuś  nädälit Se Kos; no jo tiugatass  nnõ et 
olõ õip‿`paastu, üldäss tiiä äik‿kos paast jäi Se Kos

`paastma `paastuʔ ~ `paastaʔ paast paaś t paastu paastuma vanast 
`surpti teŕ ri ja te ti `sääń tsit `s  ke ku paastõti Se; noorõʔ n   jo 
tiiäki `paastuʔ Se; [ma] oĺ li otsani jumala söömäldäʔ, nii paastõti 
Se; ma paaś ti, jovva õi `paasta inäp Se; nop‿paast harvakult m ni 
Se Kos;`s  dävä s  ḱ  om korron, ku paastõti, süvvä äs siss ko-
ronat Se; t  d tiiä eiʔ, mink üle noid `päivi ni `väigap‿paastõti Se 

paastu- paastumisega seotud paastu piirak oĺ l `maaslagaʔ ja sibul-
dõgaʔ, `siäti kardoka suṕ i `sisse Se; kań õpi määts oĺ l paastu s  ḱ  
Se; vanast surbuti teŕ ri ja te ti `sääń tsit paastu `s  ke Se; oĺ l su-
vistõpühi `r  di ja `r  dine päiv paastu päiv Se; ku `s  dävä päiv 
oĺ l, s ss `s  di lihagaʔ, ega pastupävä es süvväʔ Se Kos; `täämbä 
süvvä eik‿koronat, `täämbä om pastu päiv Se Kos 

paastu/kuu märts ku `küündlekuu saa häräle juvvaʔ, s ss paastukuu 
kikkalõ saa aiʔ Vas Pul 

paasõʔ `paasmõ `paasmõt pasmas laḱ ajako suak‿ka oĺ lik‿kolm-
kümmend `paasmõt Vas Pus

paat vt `pandma
paat́ paadi `paati paat `vähkä tuĺ l `väega paksost sinnäp‿paadi ala Se 

V; `päivä tüḱ evä paadi aɫa `viɫɫo [vähid] Se V 
`paatuma `paatudaʔ `paatuss `paatu paagatama, paakuma `lämmä pii-

mäga `paatuss suu arʔ [vasikal] Rõu V; `ümbre n na `paatuss karv 
arʔ Rõu V

paboi paboja pabojat  vene naiste tanu paboi oĺ l lavanõ koet Se V
pabojakõnõ dem < paboi maama üteĺ : not‿täl olõ õiʔ inäp piḱ kä 

`liń ket, taa om jo vana, täl om pabojakõnõ Se 
pabosnik pabosnika pabosnikka hobuseajajast laps sõnnikuveol latsõ 

oĺ lip‿pabosnikaʔ, n  v‿ veis‿sita`k  rmit `nurmõ Se 
pada paa pata 1. (raud-, malm)pada t  d pata massa ait‿täüś  `pand-

`paasmõ 
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mine Rõu; v  k‿keesep‿pato seeh kut‿`tossasõʔ Rõu V; vesi paahn 
`hapsõ `väegaʔ, ma `vaĺ ksi `külmä vett mano Rõu V; vanast, ku 
`s  ki te ti, `pań ti uaʔ, kruubaʔ, suuŕ  paatäüś  keedeti ärʔ Rõu; 
mak‿käsi mitu kõrd, et t  t‿tuli paa ala Rõu V; mul oĺ l ü s traadinõ 
tuuś t paa `mõskaʔ Rõu V; `valksar‿ r  sk piim patta ja ajak‿`k  mä 
Rõu; a o suu `ko sil oĺ l pada  sangu otsahn ja t   seehn k  ́ ́ 
`pernanõ söögi Rõu;`t  rõp‿puuʔ `säeti paa `ko silõ üless üle aho 
otsa Rõu; ta `istõ ku pada tarõh säń güveere pääl Vas Pul; varass 
võtt kuumast kuĺ bist nip‿palavast paast Vas Pul; paast [ma] vala 
v   anomihe Vas; timä lugõ nigu vett vala paast `vällä, nii `seĺ ge 
om täl jumalas na Vas; keedeti suuŕ  paatäüś  suṕ pi, neli viiś  `pań gi 
lä s sinnäs‿`sisse Se; kardoka kooriti ärʔ, s ss `pań ti `ahjo kõrõh-
humma ravvadsõ `paagaʔ Se; suuŕ  paariline pada Se; muni pada 
paiń  kah, suṕ p saa must Se V 2. savipott savidsõ paaʔ oĺ liʔ Se; 
pato siseh keedeti teräsuṕ p Se La; keɫ naba karaś s arʔ, toolõ 
`pań ti pata kõtu pääle Se Kos; [ta] pess pess, pess ni kavva ku sääl 
paatäüś  raha kannul aɫɫ Se Pod; vanast `aeti ɫangaʔ `ahjo `haudu-
ma patugaʔ Se Kos; kr  nka oĺ l verrev päält, kutsuti savi pada ja 
kr  nkanõ pada Se 

pad́a/kot́t padjapüür ma `umbli nailõ `tü rikalõ pa akottõ pääle ja 
käterätte pääle `lille Vas; pa ako t, seo om külp‿puhass Vas Pul

pad́akõnõ dem < padi2 t   [linaseemne] sari oĺ l sääne pa akõnõ, olõ 
õs harv Se Kos

pad́alt tihedalt ku pa alt külvät, sis saa ain‿nii terräv [hernes] Se 
padi1 pa ja ~ pa a `pa ja padi tädi oĺ l pa julõ rikaś s Rõu V; 

`võĺ ssmine um kuradi pääalodsõ padi Vas U; kaara `liplist te ti 
`pa jo Vas; `k  ĺ jat koolõtada õip‿pudsajadsõ pa a pääle Se; 
nigu pa i te ti, `pań ti viht sinnäp‿pa ass ja s ss pa alõ `pań ti 
nii ü silde nii viɫɫanõ punanõ lang ja tõisildõ ka `pań ti viɫɫanõ 
punanõ lang ( surija padja valmistamisest) Se S

padi2 pa a `pa ja paks, tihe `väega suurõst om lännüki taa mõts, 
`väegap‿pa ast Se; ku `põrna `vällä `naati `võtma, t  d `kaeti, kas 
tagapoolõ ots om pa õb vai edepoolõ ots (seapõrnast ilmaennus-
tamisel) Se Kos; naka aik‿ḱ ulm, mul pa ar‿`rõivas‿säläh Se; ku 
`ta rik padi sai, siss saa as terräv Se Kos; poravik  ks um padi Se; 
põrna `perrä `kaeti, et kas keväjä saa pa õb lumi vai saa sügüse Se

padispaa·n padispaa·ni `padispaa·ni padespann krakovjaa·ḱ , 
polka,`valtsõŕ , padispaa·n, noid `tandsa tań dsiti Vas

pad́õb vt padi

pad́õb
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pae pae paed paas kup‿paĺ lo valat, s ss maa `tahmuss arʔ, ku ark‿-
kuiuss, om kõva nigup‿pae Rõu V 

`paedaʔ vt pagõhhõma, pagõma
pago pao pako 1. (saapa)liist taa no määne m  ś s, taa nigu päternä 

pago, kiä sääne saamadu oĺ l, `lühkene ja jämme m  ś s Vas Pus; 
pao pääl te ti päternit Se P 2. võru üt́s noorik oĺ l nõrgahhanuʔ 
lavva `taadõ arʔ, nik‿kõvastõ oĺ l liniḱ  `paogap‿ `päähhä p  rt Vas 

pagõhhõja pagõhhõja pagõhhõjat põgenik siiät‿tuĺ lin‿n  v‿Vinne-
maa pagõhhõjaʔ Rõu V

pagõhhõma `paedaʔ pagõhhõss pagõsi ~ pagõma pagõdaʔ ~`paedaʔ 
pakõ pagõsi põgenema ku nakat v  l `kargamma vai pagõhhõma 
t  d `autot, nii alal‿`läätkiʔ Vas;`kärbläse ommav‿virgaʔ pagõhhõ-
ma Vas;`päivä `vaɫgõgap‿pagõhhõsõl‿`lu ka arʔ Vas Pul; nigu 
käsi käänähhüt, nii pagõhhõss [kärbes] arʔ  Vas Pul; Olga pagõ-
si tarõst `vällä naardõh Vas; kas ma jovva tast arp‿`paedaʔ Vas; 
tiä oĺ l `paenuʔ ja esik‿kivvegap‿`pilnuʔ Vas Pul; mat‿topõ paja 
kiń niʔ, muidu kaś s `paenup‿pajast arʔ Vas Pul; suuŕ hahk kaś s 
pakõ `v  rüsest Vas; sellep  l `Pakla `kõŕ tsi tuĺ l pagõmine Vas; 
ku [ta] pań d ossõndama, s ss ossõń d nii, et k iḱ  pagõsi mant arʔ 
Vas;`lambak‿kaḱ ik‿ ke iv‿vallalõ ja pagõsi kodo Se Kov; kohegilõ 
saa aip‿`paedaʔ, piät kannahtamma Se 

pahandama pahandaʔ pahandass pahań d pahandama, tõrelema ku 
m  ś s `k  lma naaś s, s ss pahań d mukkaʔ (minuga), et kas sa 
`kõhta eiʔ ütte `tuń nigi mu man ollaʔ Vas; kiä `mõisah `herrä kui 
pahań d vai t  d halvastõ teḱ k, toolõ `võeti naań õ Vas Pul 

pahanduss pahandusõ pahandust pahandus, tüli meil oĺ l pahanduss 
parhillaʔ Rõu V; esä lä s t   suurõ pahandusõga uĺ li meele pää-
le Vas; timä oĺ l pahandusõ pääle jäänüs‿`sääntsess Vas; pinirä-
bägukõnõ naaś s `haukma, tuĺ l suuŕ  pahanduss Vas; imä nakaś s 
noidõ pahanduisiga `j  ma Vas Pul; kuk‿ḱ ago jo uss`aida nakass 
`käümä, siss om pahanduss kah Vas Pul; timä näḱ k ka suurt pa-
handust poest (poegadest) jak‿k igist Vas Pul; timä oĺ l [vihaga] 
ń aost must ku maa, nii pahandust pidi Vas; kua tei esih‿`hindäle 
uma `uĺ lusõga pahandusõ, `hälle nii kõvastõ, et `maalõ sattõ Se; 
t   piä es pahandustkiʔ (ei olnud pahanegi) Se; a ku nakatki illah-
hutma, siss tulõvap‿pahandusõʔ Se 

pahanõma pahanõdaʔ pahanõss pahasi pahaseks saama ku [ta] elä-
jä pääle ka pahasi, s ss tehähti Vas; ku vägühhüsi art‿tulõt, s ss 
pahanõsõʔ Vas Pus; la s pahasi ärʔ, ni lä s aida ala vai kõlgusõ 
ala Se Kos

pae

Võru sõnaraamat.indd   496Võru sõnaraamat.indd   496 9/22/2011   9:37:35 PM9/22/2011   9:37:35 PM



497

pahe/pu̬u̬ĺ  pahupool paiga [ma] panõ kura poolõ pääle, hüä poolõ 
päält kõrutadass, pahepoolõ pääle pandass paik Vas Pul

pahr pahru `pahru kult iḿ miss o s `pahru Rõu V; pahru liha pauk 
 nnõ kuk‿küdsät ja `haisass Vas Pul; ku pahr ärl‿lõigatass, nii om 
orik Vas Pul; `hirmsa hais oĺ l pahru lihal Vas Pul;  sika, kua om 
`lõikamadaʔ, kutsutass pahr Se; paṕ il uma  siga `otsõ jop‿`pahru 
Se Kos

paht paha ̀ pahta varjualune sigadele, hagerik nik‿kavva ku ma  siapaha 
man käve ja `vaĺ ksi t   söögi ärʔ, oĺ l raha `kaonuʔ Vas Pul; t   
vana paht om meil iks alalõ Vas; kaeʔ, pahah om ü s  siga v  l Vas 
Pul; meel‿lasõs‿sat‿ siga `pahta `poigõ mano Vas Pus 

pahuss pahusõ pahust paise pahuss um pehmeʔ, `k  ĺ jaluu um kõva 
Rõu; t   pahuss sääne kuń n um, sääne liha tüḱ k Rõu  

pai paio `paio paju; pajukoor katõl p  l t  d oĺ l nisu nigu pai Rõu 
V;`viisa jovva ain‿nipaĺ lo tetäʔ, olõ õip‿`paia nipaĺ lo Vas; vikahti 
jaluss oĺ l toomõst vai paiost painutõt Vas Pus; veli oĺ l visanu paiu 
puhma kõrvalõ piḱ äle Vas; äripäävä `käüti paiu `viisagaʔ Vas; 
laka sik‿kaḱ i [ma] ruttu arʔ, paiukoorõst vai lõhmusõkoorõkõsõst 
laka siʔ Se; lõhmusõst (pärnakoorest) saavak‿kõvõmbaʔ viisok‿ku 
paiust Se; niidseviisoʔ oĺ lip‿paiuniidsest Se 

paia vt paja
paigal kohalt liikumata, paigal k  ĺ  lasõn‿ni piḱ kä ku tahat, a 

käep‿piäp‿paigal Rõu; kala käü `päivä lajalt `väegaʔ, a `  se om 
paigal Vas Pul; hüä la s, kes `häste tań ds, paŕõmb v  l ku paigal 
püsüt Vas

paik1 paiga ̀ paika 1. koht, paik sõb ŕ  ̀ v  di kotost ̀ m  dä ̀ U rahe, pe-
rätühe `paika Rõu; t   räüss es olõʔ egahn paigahn Rõu V; t   oĺ l 
ka t  veerine paik ja mõtsa siseh Vas Pul; naid liina`kandsa om kü-
länd k igih paiguh Vas Pul; egah paigah olõ õil‿lagõhhõt, om paks 
mõts Vas Pul; taal ommap‿parhillak‿ka viieh paigah  siaʔ Vas Pul; 
häbü o s  ks hüä paiga, au `arma asõma Se; sääl Petseri p  l om 
hüä paik `väegaʔ ja ü sindä poiś s ja rikaś s maja Se Pod; sukmań n 
oĺ l kalõvanõ, oĺ l kohe paŕõmbahe `paika minnäʔ Se Ts; üteh 
paigah lä s k iḱ  saja soest Se; suurõv‿v  ʔ oĺ liv‿viietõi·ś s`kümne 
langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ, `pań ti kohegi peenembähe `pai-
ka minnäʔ Se 2. singulari sisekohakäändeis: (ettenähtud, oma) 
kohal, kohale, kohalt ma eil‿liiguda hinnäst paigast Rõu; esä es 
läpeʔ, tä es kae, et laḿ p `paika jäi Rõu; ma es saa inäp paigast-
ki kohe minnäʔ, nii ma `heitü Vas; ras v `pań ti `paika, n   oĺ li 

paik1
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nigu pä sikeses‿sääl rasva k   siseh Vas; käü ja liiguʔ, muido jäät 
sa `paika! (liikumisvõimetuks) Vas; ku ḱ aut, ku heĺ ot, s ss olõ õi 
vallu, a ku `paika jäät, magama `hiität, siss tegevä eläjä vallu ja 
`surma Se Pop

paik2 paiga `paika riide, naha või muu tükk (katkise koha parandami-
seks), lapp paiga [ma] panõ pahe poolõ pääle, siss hüä poolõ päält 
kõrruda Vas Pul; tsuvval `kundsa võ t mulgu, [ma] pań ni paiga 
pääle, siss jälk‿käve Se Kos; paik paiga pääl, la t la i pääl, a `nõk-
la olõ õis‿seeh olnuʔ? - kapstass Se; [ma] lä si `kaŕ ja, võ i paari 
`ts  gõ, esä lõigaś s paigak‿ka ala Se 

`paikama paigadaʔ `paikass paigaś s paika peale panema, lappima 
kuk‿ kusõt, s ss `kuivaʔ, kup‿paɫotat, s ss `paikaʔ, ku situt, s ss 
seebidsäʔ (öeldi, kui kellelgi midagi uut seljas oli, ja tõsteti rõiva 
alläär üles) Vas Pus; mul eläjä ̀ väega ̀ püüssüʔ, ma ̀ paiksi ̀ hindäle 
tsuvvak‿kah kaŕ a man ärʔ Se; suurõtüḱ ü `l  tõga oĺ l laut arp‿pest, 
m  p‿`paiksi arʔ ja säi arʔ Se Kos 

`paiku (ligikaudu) teatud ajahetkel, umbes ü skõrd [ma] `trehvsi 
sügüsedse paasa `aigu, t   um jakapävä `paiku Vas 

pail paila `paila pael ku lehmäl umman‿nisamulgus‿suurõʔ, s ss tulõ 
nigu paila ̀ m  du t  d ̀ piimä Rõu V; tiiäk‿kohess ma inne t   pai-
la ̀ viś ksi Vas; ma oś ti ̀ vei kese valsõmbat ̀ paila kleidile ilostusõss 
Vas R; rüü  niisama palistõdi alt ärʔ, s ss olõ õs setä `paila all Se 

pailakõnõ dem < pail [ma] pań ni pää ple ti ja pailakõsõ `otsa Vas 
pain painu `painu värv eś s painõti musta painugaʔ Se 
painahhutma painahhutaʔ painahhut painahhu  (korraks) painutama 

timä saa aiʔ ütte `jaɫga painahhutap‿põlvõst Se 
painahtum(m)a painahtudaʔ painahtuss painahtu (korraks) painduma 

jala ommak‿kup‿pulgak‿`kangõʔ, eip‿painahtus‿sukugiʔ Vas Pul
`painduma `paindudaʔ painuss `paindu painduma haava lav-

vakõsõp‿`painduʔ ja oĺ liv‿`väega `valgõʔ Vas Pul; sõrmõk‿ku 
puutõlvaʔ, painu uiʔ Se 

`painma `painaʔ pain paiń  paina 1. lõnga, rõivast värvima eś s pai-
nõti musta painugaʔ Se; ütevahe painõti `rossõgaʔ, eś s painõti Se 
2. värvi andma muni pada paiń  kah, suṕ p sai must, poripaaʔ es 
painaʔ Se V 

painutama painutaʔ painutass painu  painutama vikahti jaluss 
oĺ l toomõst vai paiost painutõt Vas Pus; naṕ i oĺ lip‿painutõdu 
jak‿kaasõp‿pääl Vas; ka s toomõ `varba `võeti, painutõdi `l  ka, 
sai `oĺ gi `kandal‿loogutusõʔ Vas Pus 

paik2 
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`paistlõm(m)a paistõldaʔ `paistlõss paistõĺ  (pidevalt) päikese käes 
soojendama siug käü iks hirre pääl, `paistlõss iks sääl Rõu

`paistma `paistaʔ paist paiś t ~ `paistõ paista 1. valgust või soojust 
kiirgama, paistma sinnäp‿päiv es paistaʔ Rõu; ma m nikõrd võta 
luḿ bist vett, sinnäp‿paist päiv, sääl om nigu `oigunuʔ Rõu V; tinnõ 
um t  , mis um sääne ̀ tümbe tähekene, a ̀ paistva tähekene om val-
luss Rõu V; kut‿talvõl nõsõss päiv, s ss paist `seohtõ `nulka Rõu; 
päiv madalast paist, paist `õkvap‿pääle Vas; päiv kap‿ peräkõrd 
nakass v  l `paistma Vas Pul; päiv `paistõ aga nii külm oĺ l Vas; ku 
õdagunõ ago kistuss arʔ, hummogunõ nakass `paistma Vas 2. näha 
olema, näima Mari paiś t nigu päiv, käve k gõ `vaɫgõ pallap  ĺ  
pääl Vas Pul; jaanihuś sip‿`paistvah‿haina seest ku tulõtäheʔ Vas 
Pus; näe m  ʔ, et m  t‿tarõ ̀ aknahe nakass valu ̀ paistma, kae tõõsõ-
tarõ laut palass Vas Pul

`paistum(m)a1`paistudaʔ paistuss `paistu paistma päiv suvõl piḱ ä pää-
väga paistuss `taahha nukka Rõu; ku päiv paistuss ja `vihma satass, 
t   üteldi ollõv `vaesõlatsõ silmävesi Rõu;  taivass um `seĺ ge, päiv 
paistuss ilosahe Vas Pus; oĺ l iɫm  iɫɫoś s jap‿päiv `paistu Se Kos

`paistum(m)a2 paistetama käsi lä s `paistumma Se 
`paistuss `paistusõ `paistust paistetus viin `tõmbass külp‿`paistu-

sõ arʔ Rõu; `paistuss ei lõpõv‿v  l ärʔ Rõu V; põĺ vini jo om taa 
`pais tuss Vas Pul

`paistõma `paistõdaʔ (hrl impersonaalis) paistetama lehmäl om utaŕ  
`paistõt Rõu V; kindsuʔ olõ õs v  l sukugi `paistõduʔ, põĺ vini 
oĺ lip‿`paistõduʔ Vas; ku `paistõt om vai `paisiid om, s ss pandass 
`paisõlehep‿pääle Vas Pul; Manda oĺ l `paistõt nigu pütt Vas Pul; 
[ma] kai, jalg jo `paistõdass, piḱ k elläi (uss) tsusaś s Se 

`paisum(m)a `paisudaʔ `paisuss `paisu paksuks minema, paisuma 
nakaś s naań õ joba `paisumma, m  ś s es tiiäki et tä paks om Rõu K 

paisõh ~ paisõʔ `paisõ paisõht paise ku `paistõt om vai `paisiid om, 
s ss pandass `paisõlehep‿pääle Vas Pul

`paisõ/leht́ paiseleht jalaʔ ommap‿`paistõduʔ, Loń ni tõi `paisõ`lehti 
pääle ̀ pandaʔ Vas Pul; ku ̀ paistõt om vai ̀ paisiid om, s ss pandass 
`paisõlehep‿pääle Vas Pul; `paisõlehel ummak‿kõlladsõh‿`häitseʔ 
Vas Pus; ś aal koh ̀ paisõlehek‿kasusõʔ, ś aal um v  ̀ hiń güss ̀ ĺ ahkoh 
Vas Pus

`paitama `paidaʔ `paitass pai  silitama, paitama kaś s tege külp‿pa-
ŕ õmbahe, ku tedä `paidaʔ Rõu V; velep‿paristi hobõsit, esä s    
kotohn ja pai  Rõu 

`paitama
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paiu/harak pajuharakas, pasknäär kiräkeeli üteldäss pasknääŕ , a meil 
siih kutsutass siniraag vai paiuharak Vas Pus; paiuharak um hahk 
ja siiva pääl ummas‿`sääntses‿sinidse kiräkeseʔ Vas Pus 

paiunõ paiudsõ paiust pajukoorest tehtud kadajaviisoʔ ommak‿kõvaʔ, 
kõvõmbak‿ku paiudsõʔ Se P

paiu/piĺ l pajupill paiupiĺ l oĺ l piha pääl, puum  k oĺ l puusa pääl, 
`minka vanast sõdõ Se Kos

paja paja paia pajaaken mat‿topõ paja kiń niʔ, muidu kaś s `paenup‿-
pajast arʔ Vas Pul; kui maia oĺ l, nii oĺ l paia Vas; pajal oĺ l all ja 
üleväh sääne sõõrmõss, sääl laud j  ś k edesi-tagasi Vas; ku ma 
`tü rik oĺ li, noh ni et vaest ̀ poissa tulõ paja ala ̀ kaema, s ss pań ni 
`määntse `rõivatüḱ ü `aknõ ette ja `vaɫmiss Se Kos

paja/laud lükandluuk pajaakna sulgemiseks pajalaud oĺ l `s  rmidõ 
`vaihhõl, t  d tougati edesi tagasi Vas

pakaĺ  `pakla pakald takk võiliĺ li `häitsel‿`lätvä `lindu nigu pakaĺ  
Rõu; kärg toristass `paklit (trummeldab kuivanud oksal) Rõu; ma 
häiehti linaʔ vai `paklaʔ arʔ, vinüti piḱ äss Vas Pus; seoh kottah 
`pań ti `suikatsõp‿`paklaʔ m nõlõ `kangalõ lõimõss  ka `sisse Vas; 
kõhnõbak‿kablat‿te ti `paklist Vas Pul; mak‿kudamisega hätä ei 
olõn‿nännüʔ, a m ni oĺ l nigu kana `paklih Vas U; annav‿`villu, 
s ss ma vinnüdäʔ, annap‿`pakliid, s ss ma  okudaʔ Vas Pus; 
o sikatsõp‿`paklat‿te ti viläkotõss Vas; `suikatsõp‿`paklak‿`koeti 
ṕ uksi `kangiss Vas;`otsmatsõp‿`paklaʔ, `suikatsõp‿`paklaʔ Se

pakk paku pakku puupakk ma tei pää ̀ perrä paku, s ss sai luń t ̀ m  tsa 
ja parass Rõu V; saa eik‿kohegi minnäʔ, nigu pakk pääle pant Vas

paḱ k paḱ i paḱ ki pakitud ese(med), pakk ma sai timä kiräpaḱ i kätte 
Rõu V 

pakko peitu; varjule, pakku noorõl‿lä sik‿k iḱ  siist pakku Rõu V; t   
tuĺ l uno poolõ hätä pakku Rõu; s ss lä s meil hopõń  pakku, jõvva 
as kiń nip‿pitäʔ Vas Pul; a minnü es pakku, `andnut‿`tervelt `hin-
dä `o sjilõ kätte Vas Pul;  timä lä s Hiiu`maalõ pakku  Vas Pul; 
hopõń  lei pakko ja timä sattõ ra tist `maahha Se Kos; ku‿mi `mõt-
sa lä sis‿sõta pakku, siss esä üteĺ  et `määń tsiid riista`puukõisi iks 
tulõ vaja Se Kos; nii `naksik‿k iḱ  pinih‿`haukma ja kikkak‿`kiŕ gmä, 
lä s vanasitt pujagap‿pakku Se Kos

`pakla/`ku̬u̬t́sli takukoonal mis taa om, ku pää om ku `pakla `k   sli 
(kammimata) Vas Pus 

`paklanõ `pakladsõ ~`paklatsõ `paklast ~`paklaist  takune `haḿ mil 
oĺ liʔ hundameń dik‿ka all, n   oĺ lip‿`pakladsõʔ Rõu; m  ś s lä s iks 

paiu/harak
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uḿ mi pakla   si kaadsakõisigaʔ Vas; käterä ikene om `paklanõ Vas 
Pul; alomanõ jago oĺ l `hammõl `paklanõ, jämme Vas; `mulgi om 
v  l ka s `paklast palajat kaṕ ih Vas; `paklanõ, ku arm‿`mõskuss, 
s ss lätt `pehmess, om hüä Vas; taa mul `paklanõ palajakõnõ, 
hüä `ohkõnõ `lämmägap‿pääle võttaʔ Vas Pul; linatsõst `koe-
ti `hammõ `käüseʔ ja `hammõ imä, `paklatsõst `hammõ jakk Se 
Kos; must nõgla s, olõ õs villanõ, oĺ l `paklanõ lang Se; jalarä i 
oĺ lip‿`paklatsõ vai villadsõʔ Se; viisoʔ oĺ lip‿`pakladsõʔ Se Kos 

`pakma pakkuʔ pakk paḱ k paku pakkuma umalõ inemisele 
eim‿massap‿`pakmine Rõu V; kuk‿kiä pakk, ma võta `vasta, mis an-
dass Vas;`vahtsõnõ pluusõkõnõ, [ma] paḱ i Almalõ, võta õs t   Vas 
Pul; arj‿`j  dõt‿toṕ si [viina], ku hüä `paḱ ja om, võtat tõõsõ kah 
Vas Pul

pakokõnõ dem < pakk ma võ i pań ni pakokõsõ pääle imä ̀ vahtsõ rü vi 
ja rai otsa `maahha alt Se 

paks paksu ̀ paksu 1. jäme, paks; tüse muʔ imä oĺ l olnut‿tooja, õigõh‿hüä 
paks joba Vas Pul; seo jaɫg  om tõõsõst paksub Vas; timä om pak-
sub immä Vas; ma oĺ li kihäle paks ni `ń aolõ kah Vas Pul; midä 
inäp [ma]   sika söödi, t  d vähämbäss mago lä s, vähämbäss ja 
paksõmbass Vas Pul; inne kisuti sugaraʔ, n   ommap‿paksumbaʔ, 
s ss `naati sugarist `pirdõ `kiskma Vas; ku paks (sügav) lumi oĺ l, 
siss Preeksa jäŕ v `k  li Vas; häräseeneʔ ommah‿hahaʔ, noil om 
`väegap‿ paks liha Vas Pul 2. rase `tü rik oĺ l jo paks joba Rõu K; 
nakaś s naań õ joba `paisumma, m  ś s es tiiäki, et tä paks om Rõu 
K; maʔ eś s kogoni rehe `siugu, esi oĺ li paks ja rehe `õkva Se 3. tihe 
rääǵ  um sääne paks ja mää `karva Rõu V; ku paksõmb pud ŕ  oĺ l, 
s ss te ti sinnä hüä tsõõrik  sopp `sisse, sinnäp‿`pań ti võid `sisse 
Rõu S; `seĺ gest lihast keedeti, paks vatt riibuti arʔ, t   `võeti arʔ, 
sai jaher  g Vas Ts; `villań  `koeti paks Vas Pul; põrmadu`rõivit 
[ma] koi, siss suga oĺ l paks ja pań ni üle lippe, muidu saanu lõi-
mõlõ `väega paks Vas Pus; külä seeh oĺ l paks elläʔ Vas Pul; egah 
paigah olõ õil‿lagõhhõt, om paks mõts Vas Pul; `kiisla sõg ĺ  oĺ l 
paks Vas; inne `suiti harvõmbast, peräst paksumbast haŕ ast läbi 
[linad] Vas R; mat‿taha sagõhhit `paksa kardokit (kartulitangu-
putru) Vas Pus; oĺ l sääne `väikene saarõkõnõ ja`väega paks Vas 
Pul; ku jämmel‿langaʔ, saa paks rõivass Se 

paksost 1. paksu kihina, väga palju `vähkä tuĺ l `väega paksost 
sinnäp‿paadi ala Se V 2. sageli ta um vana vasik, taalõ ma paksust 
ei v  ʔ [juua] Rõu  

paksost
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`paksu paksu kihina, tihedasti kadajit ̀ raoti mahaʔ, ̀ õkva kõrrast ̀ pak-
su nigu ladam Rõu; `hernekamma  ka te ti: `herneʔ n   `jauhtõdi-
va ärʔ, siss keedeti `paksu (paksuks massiks) Se 

paksult tihti, sageli vahel um mullõ paksult tulnun‿ naid `kiŕ jo Rõu V 
`paksuss `paksusõ `paksust jämedus, paksus sukõ oĺ l ka 

`mitmõ`taoli ́ si, `mitmõ `paksusõgaʔ Vas Pus 
pala pala palla 1. (väike) tükk, osa, pala inne lüvväss `kirvõgal‿-

`lahkmõr‿`riś ti `sisse, peräst lüvväss `kirvõ ja `peiḱ li gas‿-
suurõp‿paɫav‿`vällä (raieküna valmistamisest) Rõu V; ma `näü-
di, et `j  misõlõ olõ õiv‿vesi hüä, ku võiupalas‿ seehn Rõu V; 
pini eis‿s  ʔ, jätt `maahha, mak‿`koŕ ja söögipaɫat‿takahn arʔ, 
jätä äij‿`jaɫgu Rõu V; ku kunnak‿kudõnõsõʔ, s ss ommal‿luḿ bih 
suurõp‿paɫat‿t  d kunna `maŕ ja Vas Pul; hopõń  hii  `auto ala, 
hopõń  oĺ l tüḱ ä, katõh palah ja `vankri oĺ l katõh palah Se; aho 
man oĺ l sääne suuŕ  pe solgass tett, sääl oĺ lin‿n  s‿seebipalaʔ 
Se; m  m‿`Maaŕ alõ sai timahava ka skümmend paɫɫa t  d `s  pi, 
`väegas‿suurõp‿paɫaʔ ja ilosaʔ Se Kos; [ta] ań d toṕ si `koh i ja 
lõigaś s pooɫõ `siĺ ki ja leeväpaɫa Se; otsani mõtsa seeh oĺ l suuŕ 
niidüpaɫa Se; esä haugaś s leeväpala külest suutävve, visaś s 
edesi ja jälp‿`põimsõ seeniss ku leeväpalani sai Se; pido `aigo 
leeväpaɫap‿`pań ti lavva `v  ri pite, siss viinagaʔ `hämmü ärʔ Se;  
m nõl lei pää poolõst `askolka pallugaʔ Se; ma olõ nigu puupala 
ü sindä Se; `pań ti iks kuna määne liharaasakõnõ, leeväpala kuna 
`pań ti [karja minnes kaasa] Se Kos; mõtsa seeh oĺ l nurmõ paɫa, 
sinnäk‿`käüti kokko ja kuĺ atõdi Se; pääväkene olõ õs v  l nõsnuʔ 
kuk‿kari oĺ l jop‿paɫa maad kotost ̀ kaugõlõ aet Se Kos 2. millestki 
halvustavalt või naljatlevalt ku olõ õis‿`siĺ mi kaiaʔ, siss taa poiss 
kah iks imädse pala `hindälle saa Se; koess t   paabapala jäi? 
Se; paabapalla tulõ õi kodogiʔ Se; sügüsepoolõ s ss iks midägi 
`jaɫga [ma] `tsuś ksi, tsuvvapalaʔ vai mia sai `jaɫga Se Kos

paladaʔ vt  palaha(m)ma
palahham(m)a paladaʔ palahhass palasi kaarutama [heina] `kaarõ 

palahhamma saadõti latsõʔ, latsõp‿palasi nuiagaʔ Vas; ütel pääväl 
niideti ja palati arʔ, suurõ põlvõ ̀ korgu kaariʔ, noid tohi õi unikohe 
jättäʔ, k iḱ  palati arʔ Vas; imä pidi rual‿`laotamma ja hain palah-
hamma Vas Pul 

palajakõnõ dem < pallai taa mul `paklanõ palajakõnõ, hüä `ohkõnõ 
`lämmägap‿pääle võttaʔ Vas Pul

palakõnõ dem < pala paŕ õmb palakõnõ rahugaʔ, ku nuumvasik 

`paksu
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nurinagaʔ Rõu V; poiś s lä s vanalõinemisele mano ja paɫɫõĺ  lee-
vä paɫakõist Rõu; liha olõ õs sääl `rohkõp kup‿paɫakõnõ Vas Pul; 
keväjä ku om `lambanaha suurunõ paɫakõnõ paĺ ast maad, s ss 
lõiv jo lõõritass pääl Vas Pul; nivõrd [ma] näi lihapalakõist ku 
säń gü pähidse ko i all Vas; k iḱ  `aknakõsõʔ `määntsest lavvapa-
lakõsõst ja hirrest [ma] tahvidsi `vällä Se Kos; ma olõ vana ine-
mise paɫakõnõ, kiä jo surmaga `võɫgnik Se Kr; esäl oĺ l ü s vana 
hobõsõpalakõnõ Se L; [ma] tuĺ lip‿paɫakõsõ (veidi, pisut) maad 
arʔ, siss `seie Se 

palama palla ʔ palass `paĺ li 1. põlema ega pird es saa ü sindä paɫɫaʔ, 
t  d pidi iks kohendamma Rõu K; m nikõrd tuli paɫa õiʔ, s ss 
muidugu `hussuss  nnõ Rõu; mu elo um nigu tuli `t  rahn puuhn, 
eik‿kistu, eip‿paɫak‿ kah Rõu V; nii ai `savvu `sisse, et küläpoiś s 
tuĺ l `kaema, hõigaś s: kas tip‿paladõʔ Rõu; t   õs ma hako, 
n  l‿`lätväk‿kõŕ si ähenälläp‿palama Rõu V; poiss pań d `piipu 
paɫama Vas Pul; s ss tuĺ l t   suuŕ  palamine, s ss paĺ li k iḱ  (talu) 
`puhtass `vällä Vas T; mõlõmbat‿tarõp‿`paĺ li üteliisi ärʔ Vas U; 
seebikivi om jo kõva, kas siss sisekund jäi `t  gap‿palamallaʔ Vas 
Pul; süä paɫass (teravalt janutab), taht k gõ `külmä vett Vas Pul; 
mak‿`kaŕ ksi ka aṕ pi, et Uuri naap‿palasõʔ Vas; eloli  si eläjiid joht 
`sisse pala as Vas; seo külä `paĺ li `puhtumass k iḱ  `maahha Vas; 
pird tsusati pilagi vahelõ, t   oĺ l nii pisukõsõ, ots oĺ l `allapoolõ, 
t   paɫamise ots Vas Pus; tuulõga olõss reheʔ ja aidaʔ k iḱ  ̀ puhtass 
palanuʔ Vas; üteldi vanast et `piḱ se `pantut paɫama, t  d `v  ga 
ei jõvva kistutaʔ Vas Pus; ma oĺ li must nigu tulitungõĺ , mak‿k gõ 
üsäga kań ni n  p‿palanuk‿kannuʔ Vas Pul; `määntsen‿n   raudtele 
`vankriʔ, k iḱ  `paĺ li ja n  h‿hobõsõkõsõk‿ka `paĺ lis‿`sisse Vas; seo 
saraja pań nimi peräh paɫamist Se; mehes saŕ  üteĺ  nii, et naań õ om 
ni otav ku sann: naań õ koolõss, sann palass Se; [ma] tulõ kodo, siih 
`mu ku tuha lõhn, hüdsele k iḱ  paɫanuʔ Se Kos; ma võta es kün-
neld kätte paɫama, et mul umaʔ `rõiva man Se; kuk‿külä `paĺ li, siss 
oĺ l ka s `versta mõtsah `kuuma Se Kos 2. valgust andma kraś sina 
anomakõnõ keś k tarrõ `paĺ li, kolm neĺ li voḱ ki `ümbre lavva Se 
Kos 3. kõrbema õdagu ma võ i iks kardoka ah́ost ärʔ, muido os arʔ 
paɫanuʔ Rõu V; kardoka panõt `vahtsõlt `k  mä, muna `sisse, esi iks 
seḱ ät k iḱ  aig, muido paɫass perä ala (läheb kõrbema) Se 

paɫang paɫangu paɫangut rutt egass t   `rõivaga olõ õin‿no paɫangut, 
saa vai eis‿saaʔ Rõu V; olõ õip‿paɫangut t   aś agaʔ, saadadõ s ss 
ku `saadõʔ Rõu V 

paɫang
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palanu palanu palanut tulekahjus kannatanu, põlenu palanuk‿käveʔ 
eś s `koŕ jamah [külas], a no palanut joht `kiäki ilma ka jätä es Se; 
`k iki palanu pääle (tulekahju hüvituseks) ka `ań ti. hiideti muni 
rahamark kaʔ Se Kos 

paĺ ass `paĺ ja ~ `paĺ la paĺ ast 1. paljas, ilma katteta timä oĺ l `paĺ lil 
jalul Rõu; paĺ lo `hussõ oĺ l, s ss toheki is `paĺ ja jalaga ollaʔ Vas; 
paĺ astõ `jaɫguga [ma]  lä si Vas; hani haĺ ass, pää paĺ ass, niid-
sekadsa kaala pääl? - sannaviht Vas Pul; keväjä ku lumi nakaś s 
minemä, maa lä s `paĺ lass Vas; küünäŕ karvast, piotäüś  paĺ ast?- 
sanna viht Vas Pul; säidse süld maa `lahkõss, ku naań õ lätt `paĺ ja 
`pääga üle tarõ vai üle moro Se; ka s `tü rikku, mõlõmba paĺ astõ 
`jaɫgugaʔ Se Kos; inne `ḱ auti `paĺ ja jalaga `rohkõp Se Kov 2. 
üksnes, ainult tah no midä illo, paĺ ass mägi Vas; riś tämm ummõĺ  
mullõ kiräga `hammõ, tõõsõk‿kaasigõh‿hürisnüʔ, et võ t latsõ ku 
reedige üteh,`paĺ la ̀ hammõkõsõgaʔ Vas Pul; nii oĺ l kõhnass jäänüʔ, 
et `paĺ jal‿ luuʔ oĺ lij‿jäänüʔ Vas Pul; vanast oĺ l sõir kõva, paĺ ass 
kohopiim oĺ l, soolaterä ka sehen Se 3. tühi ̀ paĺ lidõ käś siga saadõ-
ti inemiseʔ `v  ralõ maalõ Rõu V; Väŕdi `süägi eik‿kannup‿`paĺ li 
käś sigak‿`kostkim‿minnäʔ Vas; nulganaań õ um nulgah, s ss toolõ 
või õip‿`paĺ ja `käega minnäʔ, sinnäv‿vai kiviga `viskaʔ Vas U 4. 
varanduseta, vaene tä oĺ l paĺ ass inemisekene Vas 

palat́ paladi palatit maast kõrgemal asetsev varvuline loomasõim, po-
lut palatihe `pań ti hainaʔ, paladi veereh oĺ lir‿roheʔ, sinnäp‿`pań ti 
`mõś kmõʔ Vas Pus; no paladi oĺ liki t   nimi, et sääl oĺ lis‿siss 
redeliʔ ja roheʔ otsah, noh n   oĺ l paladiʔ, kohe s  ḱ  `pań ti Vas

palavik palaviku palavikku põletik `halva `r  hhi [arstid] ań niʔ, siss 
t   lei jaɫolõ palaviku `sisse Rõu V 

palet paledi paletit õlalapp `oɫgõ pääl oĺ liva `hammõl palediʔ Vas Pul 
palgaline palgalise palgalist palgaline sulasõʔ, `tü rigu ja kaŕ usõʔ, 

mia palgalise oĺ lik‿kaubõlduʔ, nuid `üĺ ti et oŕ aʔ Vas Pus
paĺ gnass `paĺ kna paĺ gnast kokkulapatud kangarull `rõiva `paĺ kna 

ommap‿poodihn riiuli pääl, mugu ostaʔ Rõu; ku rõivass la i`m  du 
um pant, s ss um paĺ gnass Rõu V

palistama palistaʔ palistass paliś t (riide serva) palistama rüü  niisama 
palistõdi alt ärʔ, s ss olõ õs setä `paila all Se 

palit ~ palitu palidu ~ palitu palitut ~ `paĺ to `paĺ to `paĺ tot mantel, 
palitu map‿pań ni haina rua kõrvalõ palidu, tei nigu mehe mano 
Rõu V; n  v‿`vahtsõr‿`rõivat‿tälle saiʔ, a palitu jäi saamaldaʔ, 
`paĺ tojako olõ õs inäp rõivast Vas; `kualõ t   palitu no sai, toolõ 

palanu
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sai hüä rõivass külʔ Vas; imä `kiń ke t   `rõiva, et ś aalt `poiskõsõlõ 
palit tetäʔ Vas Pul; ostõti nii ̀ paĺ to ni ülikund Vas; t   ̀ paĺ to kakõ-
si päält ärʔ Vas Pul; suurt `paĺ tot saa õs tetäʔ, t  d paś siti `säĺ gä 
Vas U; haŕonahadsõp‿`paĺ to kraeʔ Se 

`paĺ jalt paljalt `saapap‿pań ni `jaɫga `paĺ jalt (ilma soki või sukata) Vas 
Pul| Vrd `paĺ lalt 

palk palga `palka töötasu, palk timä oĺ l tõõsilõ juudõlõ `perrä`kaeja ja 
tõõsilõ juudõlõ palga `määräi Rõu; timä t   es palga   st t  d Vas; 
m  p‿p  l `maś ti kõrralik palk Vas Pus; `talgu palk om tands Vas; 
riḱ kil ummak‿k igil palgah‿hüäʔ Vas; om aamõ  täl hüä jap‿palk 
kaĺ liss Vas; k iḱ  habõʔ iks t  d teenüś kit et saa jälʔ ̀ rohkõp ̀ paɫka 
Vas Pul; kolmass jago mehe `palka saa tälle Vas Pul; siss [ta] lu-
basi `palkagi v  l pääle `pandaʔ, jää es ma inäp es Vas T; m  ś s ka 
oĺ l sääne kehväne, t   ka jovva õs määnest `paɫka võttaʔ Se; külä 
koŕ aś s pääkaŕ ussõllõ `palka rahaga ja leevägaʔ Se; pääkaŕ ussõllõ 
`maś ti paɫk ja käve kõrru `s  mä [taludes] Se 

paĺ k paĺ gi `paĺ ki (ehitus)palk höörigup‿paĺ giʔ Rõu; m  t‿`tõmpsi 
imägap‿`palkõ saina pääle üless Rõu; sanna man oĺ l ka s `tii-
ki, ütele oĺ lip‿paĺ gis‿`sisse tsäpändedüʔ Vas Pus; jovva ais‿siss 
`palkõ saina pääle aiaʔ, ku nakka `kiislat `s  mä Vas; vanar‿ru-
dihhunus‿sainapaĺ giʔ Vas; ku laut `paĺ li, kae kos oĺ l räḱ in ja 
müŕ rin, noh `vahtsõp‿paĺ giʔ Vas; mis ehitüse jaoss nigu paĺ giʔ, 
n  k‿`kaeti et vana `kuuga lõigadaʔ Vas Pus;  te ti n  ŕ  `n  ga 
t   `tunglõ mant, s ss `laś ti paĺ gi pääle joonõʔ Vas; laut oĺ l pal-
gõst tett, sammõĺ  `vaihhõl Se Kos;`umma `siĺ mä näe eip‿`paĺ ki, 
at‿tõõsõ `siĺ mä näet arp‿purugiʔ Se Kos 

`paɫkama paɫgadaʔ `paɫkass paɫgaś s palkama `tü rik oĺ l meil lii-
nast palgat Vas; m  s‿sai kup‿paĺ lokõsõ rahha, siss paɫgadas‿ sait 
hobõsõ Se 

paĺ l1 paĺ li `paĺ li ümmargune mänguasi: pall neĺ li tugõvat `lehmä 
oĺ lik‿ku paĺ liʔ Rõu V; a karvamunna üteldi ka paĺ liss Vas Pus; 
m  l‿lei kumani sa sügüselt, oĺ l puinõ ku seo paĺ l ja keṕ ik‿ka käeh 
Se

paĺ l2 paĺ li `paĺ li tantsupidu: ball osa rahvast sai `r  msa ollaʔ, istusõ 
nelägese troś ka pääl ja lääväp‿paĺ lilõ vai pidolõ Vas U  

pallai palaja palajat voodilina, palakas ap‿pallai oĺ l kivi pääl nii 
ärn‿näbrästünüʔ nigu olõss sääl sada aaś t`aiga vedelnüʔ Rõu H; 
hoobiss vanast te ti `lau si, `pań ti piń giʔ alaʔ, lavvap‿pääle, s ss 
`pań ti kuusõ ossaʔ, `pań ti pallai pääle ossõlõ Rõu V;`mulgi om v  l 

pallai
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ka s `paklast palajat kaṕ ih Vas;`lu kasitaʔ oĺ lip‿palaja pääl Vas; 
palajak‿`koeti ja püksiʔ, n   oĺ lij‿jämehhebäʔ Vas Pus; paɫɫap  ĺ  
oĺ l nigu pallai, n  ŕ  siseh Vas Pul; vanast kutsutagi is säń gülina, 
kutsuti pallai Se 

`paĺ lalt naturaalselt, lisanditeta mesi om `paĺ lalt makõ Se| Vrd `paĺ jalt 
paɫɫa/pu̬u̬ĺ  linane õlakate või vaipseelik paɫɫap  ĺ  oĺ l nigu pallai, 

n  ŕ  siseh, nööriga oĺ l `ümbre kihä köüdet Vas Pul; Mari tuĺ l, 
`vaɫgõ paɫɫap  ĺ  oĺ l säläh, timä oĺ l `vaɫgõ nigu ü s lumõ pisu 
Vas Pul 

pallav palava palavat väga soe, palav varass võtt kuumast kuĺ bist 
nip‿palavast paast Vas Pul; a tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ, tege `puh-
ta t  , pallav ni halluś s Se Kos

pallav/tõbi (mõlemad osised käänduvad) tüüfus nip‿paĺ lo [ma] `heitö, 
et jäi palavahe tõppõ Se Pod; t   jäi palavahe tõppõ ja `hiusõ kõrt 
jää es pää pääle Se Pod 

`paĺ li vt palama
paĺ lo1 `paĺ lo paĺ lot mitu, palju no  ks `paĺ lulõ inemiisile  silgahhass 

külʔ ilma ka `suuhhõ Vas Pus 
paĺ lo 2 1. rohkesti, palju paĺ lo tiiäʔ, suu kap‿piäʔ Rõu V; pruudil oĺ l 

`väega paĺ lo `ań dit `andaʔ Rõu V; Riitsillast `m  dä olõ ma paĺ lu 
`kõrdu käünüʔ Rõu; `kassõ ka tegüsi paĺ lo Vas; kanda `ümbre om 
paĺ lo palokit Vas Pul; nip‿paĺ lo [ma]`heitö, et jäi palavahe tõppõ 
Se Pod; mul om paĺ lo `hõimo Se Pod; nipaĺ lo elät, kupaĺ lo om 
suditõt Se Kos 2. hoopis, märksa pirrut‿te ti `tetse·mbri novembri 
kuu, s ss pidip‿pirrup‿paĺ lo paŕ õmbaʔ olõma Vas Pus 3. erakord-
selt, väga ka a kiä v  l segähhäse k  rt `sisse sinnäʔ [kohupiima-
le], s ss om iks paĺ lo hää Se Kos

paĺ lokõsõ kuigivõrra, mitte palju olõp‿`pań ti loogutusõ pääle, koŕ viga 
paĺ lokõsõ, kes s ss noid joud ark‿`kandaʔ Vas Pus; ku [ta] muial 
`mäń ge [pilli], ś aal iks `maś ti ka kupaĺ lokõsõ Vas; kirstu mano 
pandass ka paĺ lokõsõ `kündlit, seenesnä `aigu panda as paĺ lokõsõ 
Se; m  s‿sai kup‿paĺ lokõsõ rahha, siss paɫgadas‿ sait hobõsõ Se 

paĺ lond palju, rohkesti ku kõhn suvi om, s ss saa aip‿paĺ lond, s ss saa 
k kkõ veidüʔ Vas; linna es tetäʔ `väegap‿paĺ lond Vas Pus; olõ õs 
meil ni paĺ lond raha Vas; vanast olõ õs t  d sitta ka nii paĺ lond 
Se Sa 

paĺ loss kui palju (siis) paĺ loss teid inemiisi um? Rõu; paĺ loss no om 
sita`si kiid ja paĺ loss no hobõsõ sitta om Vas; paĺ loss noid om, kiä 
`hindä man `tundva vika Vas; paĺ loss (kuigi palju) tä elläs‿`saaki 

`paĺ lalt
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is, `p  trepävä timä räü  (jäi voodisse) ärʔ, inne maasõlit̀sa `k  li 
arʔ Se

`paĺ loss pahaks (panema) ma näet nii hausi, peräkõrd panõt `paĺ loss 
Vas Pus

`paɫɫuss `paɫɫusõ `paɫɫust palvus eelä õdagu oĺ lik‿külänaaś õp‿`paɫ-
ɫuisi lugõnup‿paŕ gigaʔ Se;  sassona man `peeti siss t  d `paɫɫust 
Se Kos; seenesnä om `k  ĺ ja paɫɫuss õdagide Se| Vrd `paɫvuss 

`pallõma pallõldaʔ `pallõss pallõĺ  1. soovi või palvega kellegi poo-
le pöörduma poiś s lä s vanalõinemisele mano ja paɫɫõĺ  leevä 
paɫakõist Rõu; s ss ku `pallõt, siss tihata aik‿keeldäʔ Vas Pus; esä 
`tahtsõ hiidütäjät `kohtohe kaibadaʔ, a `Vaɫgõ tuĺ l pallõĺ  et kai-
baku õiʔ Vas Pul; kas sa `paɫɫõt `ań diss Vas Pul;  [ma] `õkva hüä 
s nagap‿`paɫssi Se 2. jumalat paluma, palvetama map‿`paĺ ssi, et 
olõʔ jummaĺ  armuline, anna `õigust Rõu V; Maiõkõnõ `k  li ärʔ 
umah pühähhüseh ni jumala `pallõmiseh Vas; mis t   `pallõmine 
avitass ku jumala `sisse `usku olõ õiʔ Vas Pul; t   imäkene k gõ 
paɫɫõlnuʔ Vas Pul; massas‿sada ̀ ruublit arʔ, s ss iä sullõ mastõrah 
`tervüist paɫɫõldass Se; kolm `aś ja om, mitä om rassõ `täütäʔ: ju-
malat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos 

paĺ mik paĺ miko paĺ mikot värvilistest villastest lõngadest palmitsetud 
nöör, palmik piĺ limehile visati `kindak‿`kaala paĺ migugaʔ  Rõu 
V;`hiusõ oĺ lip‿paĺ mikohe `pantuʔ Vas 

paĺ mitsama paĺ midaʔ paĺ mitsass paĺ mi s palmima ilvesshainal 
um `valgõn‿nu iʔ otsahn nigu puuvill, m ni palmi s noist kübä-
riid Rõu V; v  p‿paĺ midsi maʔ, nuid vöid paĺ midsi ma kaŕ a 
man Vas Pus; t   oĺ l paĺ midu v  , mitte rabajagak‿`koetu Vas; 
[ma]`hiusõgap‿paĺ midsi kossaʔ kokko vahru `m  du Se Ts 

palmõh ~ paɫmõʔ`palmõ palmõht arm, vorp paɫmõʔ ja raan, 
mõlõmbat‿tähendäse ütte Se; tuĺ lil‿lehmäk‿kodo, s ss k igil `pal-
mõ sälä pääl, joonõʔ Se 

palo1 palo pallo kuiv liivane männik, palu sääl oĺ lik‿kehväp‿palo 
maaʔ Rõu V;  kohn palo maaʔ ummaʔ, sääl kasuss palotaǵ a Rõu; 
`soldań nit‿tuĺ lik‿k iḱ  `pallo `vasta Vas Pul; ku siiäj‿jo palo sai, 
siss kai et jo `keŕ gep om hiń gädäʔ Vas Pus; tah palo pääl kanarikku 
pite `ḱ auti kaŕ agaʔ Se Kos; tulgõ iks ülest latsõkõsõ, `k   slikõnõ 
  t, ku eit‿tulõ ülest, ma v   iks `k   sli `pallo paɫama Se Kos 

palo2 tükiviisi, tükkidena leib oĺ l lõigut arʔ jo tarõh `pań gi palo Se 
palohk palohka palohkat pohl ma sai palohkiid ka Rõu; ̀ ümbrek‿ kirstu 

kaasõ rań di `pań ti palohkavaŕ sist vanik [surnule] Rõu V

palohk
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palok paloka palokat pohl paloka sah  om k gõ paŕ õmb sah  Vas Pul; 
paloka ommat‿ saugah Vas Pul; `kanda `ümbre om paĺ lo palokit 
Vas Pul

palo/nõid vaskuss palonõid om sääne kõrbõnuʔ, nigu kala küdsä ärʔ 
Vas Pul; palonõid om ka s saligu `plaani Vas Pul -taǵ a -taǵ a -taḱ a 
põdrasammal palotaǵ a um sääne kõva nigu kard Rõu V; `aptegi 
roho es avidaʔ, siss [ta] lä s tõi palotaḱ a Rõu V; kohn palo maaʔ 
ummaʔ, sääl kasuss palotaǵ a Rõu; palotaǵ a um sääne kuivalik Rõu 
V; palotaǵ a um pia nii tsakõlinõ nigu `si ke leh  Rõu V

palotama palotaʔ palotass palo  1. põletama ma `umbli külänaisõlõ 
tulõveeren hamõht, tuli  siugaś s pääle, palu  mulgu `sisse Rõu K; 
ku minno puvvass vai palotadass tulõriida pääl, ma umma `usku 
eim‿ muudaʔ Rõu V; meil palotõdi ka s ahotäüt `lupja Rõu V; siin 
ka [nad] palodik‿kullo Rõu V; vana regi oĺ l, m ni palu  arʔ Rõu; 
lauda oĺ lik‿kõhnaʔ, pujapoig palo  perägi arʔ Vas; ku ma t  d 
`tiidnüʔ, et ma kiń nip‿panda (vangi pannakse) siss ma olõss maja 
arp‿paɫotanuʔ Vas Pul; laut oĺ l nigu kiviunik, sannakõnõ `väikene 
`säĺ gä võttaʔ, ś aal olõ õim‿midä palotaʔ Vas; es saa iks ̀ kostki ̀ nuh-
ku, kes palotaja oĺ l Vas; timä oĺ l kahinu, et kolm maia pidänüm‿ma 
v  l arp‿palotamma Vas Pul; kuk‿ kusõt, s ss `kuivaʔ, kup‿paɫotat, 
s ss `paikaʔ, ku situt, s ss seebidsäʔ (öeldi, kui kellelgi midagi uut 
seljas oli, ja tõsteti rõiva alläär üles) Vas Pus; lepäne tulitungõĺ  oĺ l 
hüdsess palotõt Vas; katai läügähhäss, `t  ga palotat maja ka arʔ 
Vas; mut‿tädiʔ oĺ lik‿Ku ebi herrä all, hü si nimäp‿palodiʔ ja möiʔ 
Vas Pul; h  , `uń drik k iḱ  `mulka täüś  palotõt Vas; olõss ta keelega 
`maitsnut‿t  d seebiki vi, palotanu inne keele arʔ Vas Pul;`k  ĺ ja 
`rõivap‿palotadasõ arʔ Se; `ś akslanõ paɫo  m  k‿külä `maahha Se 
Kos; rüäʔ `häi siʔ, väĺ giga palo  rüä ärʔ, palama es lähäʔ Se; 
saṕ p lastass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, s ss `t  ga võiat Se 2. 
kõrvetama, pruunistama koh  palotõdi kotoh arʔ Vas; m  p‿palodi 
`koh i vanast Se 

`paĺ sidõ paljukesi, mitmekesi oɫõ õs ̀ paĺ sidõ taɫoh, noorõʔ  ks oĺ livaʔ 
Se; ka s kolm tüḱ kü oĺ l noid `istõliisi, olõ õs `paĺ sidõ Se J

`paĺ to vt palit
`paɫvuss `paɫvusõ `paɫvust palvus esä pidi egä hummogu `paɫvusõ 

Vas| Vrd `paɫɫuss 
 paɫvõʔ `paɫvõ paɫvõt palve mis su `paɫvõst s ss hüvvä om, ku sul ar-

mastust ei olõʔ Vas Pul; imä paɫvõp‿puttu jop‿pujalõ ka `süämehe 
Vas Pul; lää es ma ütegi õdagu `paɫvõldam‿ magahhama Vas Pul

palok
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`paɫvõ/kolma/päiv palvepäev (suure paastu teise nädala kolma-
päev) ü s seto lä s joʔ `paɫvõkolmapävä `hindäle saepurru katõ 
hobõsõga `t  ma Vas 

`paɫvõ/maja palvemaja Miś sost om pia koɫmkümmend `versta Raadi 
`paɫvõ`maia Vas -päiv palvepäev kas `paɫvõpävä ka ummõhtõ 
eis‿saia ilma, et piät `mõskma Vas -tuńn palvetund Tsäpsi kooli-
majah oĺ l `paɫvõtuń n, oĺ l ü s võõrass lukõi Vas Pul 

palõh ~ palõʔ `palgõ palõht nägu, pale sat‿takast võit minno nätäʔ, a 
mu palõht sa nätä eis‿saaʔ Vas

pan vt `pandma 
`pandma `pandaʔ pand pań d panõ 1. paigutama, asetama; seadma siss 

es tohep‿`pandak‿koolihn põĺ vilõ Rõu; map‿panõgip‿`poikullat‿taa 
[paja] kaasõ Rõu V; ei `ihnas‿süvväʔ, k iḱ  raha`kopkap‿pand 
`panka Rõu;`Osvaĺ t pand kardoka `maahha arʔ siss kaabah-
hut idu pääle maa Rõu V; mul ei olõt‿taa hiuss suurõmb asi, 
map‿paa rä i `päähhä Rõu V;`k  ĺ ja `rõivaʔ viiäset‿tarõst `väl-
lä ja pandasõk‿kohegik‿kõr valdõ `paika Rõu V; t  d pata massa 
ait‿täüś  `pandmine Rõu; mu esä `aigu `naati maid `kruń ti `pand-
ma Rõu V; paan‿no `parrusi, et s  ḱ  soolalõ parass saa Rõu 
V;`suurma pud ŕ  `pań ti `katlahe `k  mä Vas; meieŕ  `pań ti Herta-
ga `paari Vas; peräkõrd pań d [ema] esis‿söögil‿ lavvalõ Vas Pul; 
[ma] pań ni pää ple ti ja pailakõsõ `otsa Vas; t   s na pań d nigu 
petsadi pääle Vas; lehm `pankõ (pangu) laudast edejalav‿`vällä 
Vas Pul; sap‿pań nim‿mullõ iibä, ma‿i jovva ars‿süvväʔ Vas; kumo-
ga koŕ vi oĺ lin‿ naisil rätte `pandaʔ Vas Pus; [heina] `riipsamine 
oĺ l iks `keŕ gep ku rukka `pandmine Vas; rüäpõhk  ks oĺ l nigu 
kaĺ g, t  d  ks nii ette panda as eläjäle Vas; `varbahain ń appa 
`vaihhõl hõõruti `ka skiʔ, siss `pań ti `varba `vaihhõlõ Vas Pus; 
nigu kõo urban‿`naksil‿`lahki minemä (pakatama), siss `pań ti 
urbap‿pudõlahe Vas Pul; nimäp‿pandasõp‿proomi pääle Vas; lõi-
gakõ siist `kindrist vai soonõk‿`ka skiʔ, nigu t   jala saak‿ka piḱ kä 
`kirstu `pandaʔ Vas; rahakoṕ ik oĺ l meil arp‿pant (peidetud) Vas 
Pul; kunagi es olõt‿t  d et tiä olõss `kangalõ viŕ bi `sisse `pandnuʔ 
Vas; olõ õim‿mak‿`kin´ki `küĺ ge kätt `pandnuʔ (kedagi löönud) Vas; 
opati, et `võtkõ `kohkina väläh `nõstkõ üless ja `pankõ [haige] 
kohegina `kindlahe `kaś ti, kost ei saa haĺ l kätte Vas Pus; ` sialõ 
`pań ti [tapmisel] vahr `n nna, ma oĺ li k   vahru `n nna `pań dja 
Vas U; kooviʔ oĺ liʔ n  ʔ, millel n na kiń nip‿`pandmist es olõʔ Vas; 
t  inemine pan (pane) keś k s  d ka elämä, eläss ärʔ Vas; hobõsõ 

`pandma
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`pań ti raudkaḿ mitsõhe Vas U; poig teḱ k kah kül kupa `pandmii-
si Vas; `mõistsõ külʔ mak‿kutak‿kirpsilmälist, t  d pidi `nitsõhe 
`pandma ja `tallama kah ütte `m  du Vas Pul; Oś si pand uma 
raha pudõlahe (joob viina) Vas Pul; ku ma t  d `tiidnüʔ, et ma 
kiń nip‿panda (vangi pannakse), siss olõss maja arp‿paɫotanuʔ Vas 
Pul; `sukmań ni oĺ lim‿mustaʔ, `proimidõ mano `pań ti verrev sii  
Se Ts;  k iḱ  ilm s  , väidsega ei lõigadaʔ, lavvalõ õip‿pandaʔ? - 
imä nisa Se Kos; sannalõõnat ko ti panõ õiʔ ja tõõsõst `p  ĺ bäst 
ka hoia aiʔ Se Kos; mak‿kai, midäss esä pand taa kiŕ bidsä `ahjo 
Se Kos; ku kotoh koolõss, siss pandass `k  ĺ ja põrmadohe vai 
`pinke pääle Se; vanast oĺ l sarahvań nil kaarusõ alap‿`pantu, nüüd 
ommas‿siidikesep‿`pantu Se; muna [sa] kloṕ idõ arʔ ja panõdõ 
`vahtsõlt suṕ iduk‿kardoka `k  mä Se; pangu uih‿`hinda `hindälle, 
las ilm pand Se Kos; külmä `v  ga pant taaŕ  saiś   kavvaba `väŕ ski 
Se Kos; käügu uis‿sak‿`käŕ knägaʔ, pangu ui `uś si `pauknagaʔ 
(rhvl) Se Kos; määnest `kiŕ jä [kududes] sa `tahtsõ, säänest sa pań -
ni Se; ku tulõka o om, kiä rassõjalaline om, pangu uik‿koheki kätt, 
sinnäk‿kohe käe pand, sinnä jääss t   tulõka otäh  Se J; [masina-
tega] olõr‿`rätsüse `pehmess ärʔ, kos sa n  p‿panõdõʔ Se 2. hei-
na, vilja kokku panema ma lää `mõtsa rüḱ ä `pandma Rõu V; ku 
põllu man `oĺ ti, `põldu kokko `pań ti, s ss `väega `laulti Rõu V; 
vikahtiga `pań ti põld Vas; sõõrukesiv põimõti  siŕ bigaʔ, t  d vi-
kahtiga es pandaʔ Vas; t  mehep‿pań nip‿paŕõbat `haina, `riibmaʔ 
jäiʔ `maahha mädänemä Se 3. kiiresti kuhugi liikuma või midagi 
tegema s ss pań d [ta] puś sil takah `vannuh Vas; oĺ l t   luḿ bikõnõ 
sääl ni Poĺ la `vaś kõgap‿`pandvas‿säält läbi  sopakõsõ Vas; 
eläjäp‿pań ni sinnäs‿Sulu `mõtsa nigu tuulõ peri lä sip‿pakku Vas; 
[ma] mõsi nigu `rõivit tõlvagaʔ, pań ni ku matst ja matst Vas; esä 
sääl röögähhütnüʔ ja [hundid] oĺ lip‿`pandnu siss üle niidü minemä 
Vas; latsõ˛imetämise aig oĺ l, nisaj‿joosiʔ, piim pań d hamõht pite 
`alla Vas Pul 4. mingit tegevust või seisundit esile kutsuma poiś s 
pań d `pi ska otsast `piipu paɫama Vas Pul; ku sepp [saia] kohetusõ 
`käümä `pań d, s ss `naati `kastma Vas Pul; nisu`vatska küdseti, no 
sepäga `pań ti nõsõma Vas; ja oĺ l jo `kiisla kohetuss pant Se Kos 
5. mingit tegevust alustama, hakkama ku m ni tühi-tähi aś akõnõ 
um, s ss pand piĺ li minemä (hakkab nutma) Rõu V; ku [ta] pań d 
ossõndama, s ss ossõń d nii, et k iḱ  pagõsi mant arʔ Vas; `  se 
nigu silmäk‿kiń nil‿lä siʔ, nii pań d `täń ni Vas 6. salvama; nõelama; 
pistma meil umman‿ni `hirmsa kiholasõʔ, k iḱ  ihu um arp‿pant 
Rõu V; siug oĺ l arp‿`pandnut‿t   naaś õ Vas; mul m  ś s oĺ l `kaugõl 

`pandma
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hainal ja s ss huś s pań d arʔ jala Se Kov 7. üles raiu ma, üles ladu-
ma; ehitama ku maia üless `pań ti, üless tsäpändedi, s ss ega nuka 
pääl oĺ l m  ś s Rõu V; m nõl oĺ l pino, t   oĺ l `r  ǵ mist nii pant 
üless, `r  ǵ maʔ `liuhkamisi `pistü Vas Pul; seo saraja pań nimi pe-
räh paɫamist Se; pań nimi siiäʔ maja Se; vanast oĺ l Irboskahe pant 
kolp‿puhadeĺ nät Se Kos 8. sundima, käskima tsõdsõtütäŕ  `pantu 
`mõisaherräl `tilka `mõskma `taĺ drigu pääl Rõu K; `pr sta  pań d 
`vällä vele uma `perregaj‿ja kraami kah Rõu V; taa viinakõnõ taa 
pand `persehe (saadab hukka) inemisek‿kah Vas Pul; m  ʔ imä pant 
`võidu püttä `pandma Vas Pul; olõss ma olnon‿nadsa·ĺ nik, ma v  l 
`pandnut‿teid Peliko va hainalõ `ḱ auma Se Kos; ku t  d vanna 
`aigu pandasi no elämä siss [ma] taha ait‿taha aiʔ Se Kos 9. pi-
dama, arvama mak‿ka pań ni `immess, ku imä `oihkõlli Vas; ma 
näet  hausi, peräkõrd panõt `paĺ loss Vas Pus 10. teesklema esä 
pań d `hindä uĺ liss Vas Pul; vana `Kaaŕli tohe es säń güstki `väl-
lä tullaʔ, t   pań d `hindä `haigõss Vas Pul 11. lisama nii `hüäste 
oĺ l liha ärʔ `liotõt, et `s  la pidi `pandma Vas Pul; ku [sa] veideb 
`s  la paat, lätt liha käest hukka Vas Pul 12. selga, jalga panema 
tsuvvalõ kat‿tulõ virts mano, [sa] kut‿tsuvvap‿panõdõ `jalga Vas 
Pul; paar‿`rõivilõ (pane riided selga), siss [sa] saat innebi mine-
mä Vas; ku kuum vesi lapahhuss kui jala pääle, siss saa eij‿`jaɫgu 
`pandak‿kiń ni eiʔ (ei saa midagi jalga panna) Vas Pus; ni paṕ p lä s 
siss pań d põɫɫõ ette Se Kos 13. muud kes tiid, kiä taa nime pań d, 
või ollar‿r   s Vas T; mul um ka timahavva ü s viŕgess oodõnvaĺ  i 
[maha] pant Vas Pus

pań g pań gi ̀ pań gi 1. pang, ämber ̀ vihma tuĺ l nigu pań giga vali Rõu V; 
timä niisama pań gih esiʔ mõś k hinnäst Vas; pää om rassõ nigu pań g 
otsah Vas; naań õ segäsi  sia `pań gi söögi ärʔ Vas Pul; pań giline 
po t oĺ l vai suurõbat ̀ pań gi Vas; papa teḱ k püttsepä t  d kah, k iḱ  
läniguʔ ja pań giʔ Vas Pus; püttsepp teḱ k pütte ja `tõŕ dit jap‿`pangõ 
Vas Pus; inne kirstu `sisse`laskmist `amtõdi k   pań giga havvast 
vett `vällä Se; leib oĺ l lõigut arʔ jo tarõh `pań gi palo Se; ü s oĺ l 
`katla, tõõnõ oĺ l pań g kań nipuu otsah Se; pań gi oĺ lip‿`puitsõʔ Se 
Sa 2. ämbritäis  hüä jooja vasik, `terve pań gi kihmaś s arʔ Vas; [ta] 
visaś s pań gi vett sanna keressehe ja ussõ tugõsi kiń niʔ Vas; t   
sääne puinõ nüś sigukõnõ, sinnäl‿lää es `pań gigiʔ Se Sa; keedeti 
suuŕ  paatäüś  suṕ pi, neĺ li viiś  `pań gi lä s sinnäs‿`sisse Se  

pań giline pań gilidse pań gilist pangene, ämbrine pań giline vań nikõnõ 
oĺ l Vas T; pań giline po t oĺ l vai suurõbat `pań gi Vas 

pań giline
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pank panga `panka pank [ta] ei `ihnas‿süvväʔ, k iḱ  raha`kopkap‿pand 
`panka Rõu; raha oĺ l pangahn Rõu V

pań n pań ni `pań ni (prae-, küpsetus)pann imä hii  pań nigak‿`katlast 
`r  ga `vällä Rõu; pań niga `pań ti sõiraʔ `ahjo Vas; pań ni pääle 
ras v ja [vere]koogik‿küdsämä Vas Ts; vanast olõ õs `pannõ, kut-
suti `laatkakõsõʔ Se; `pań ti kohetuss pań ni pääle, t   olõ õs sakõ, 
t   j  ś k `pań ni pite laḱ ka Se; ahoh pań ni pääl küdseti `pliine Se; 
[ma] seenel‿lähädi ärʔ, siss pań ni `vahtsõst pań ni pääle, praadõ 
arʔ Se Kos; rüäʔ `häi siʔ, väĺ giga palo  rüä ärʔ, kü si ärʔ nigu 
pań ni pääl Se

pań n/haŕ k kangatempel pań nhaŕ k oĺ l iks pääl, ilma saa õs kutaʔ Vas 
pannamaaŕ a pannamaaŕ a pannamaaŕ at apostliku õigeusu kiriku-

teener vanast kutsuti pannamaaŕ a k  , a no kutsutass salumsik, 
pannamaaŕ al oĺ l ka hala  säläh Se

pant `pantu `pantut see, mis on pandud huś si pant om hirmuss Vas Pul; 
üteldi vanast et `piḱ se `pantut paɫama, t  d `v  ga ei jõvva kistutaʔ 
Vas Pus

pańt pań di `pań ti pant oĺ liva mul n   hõpõ keediʔ ja rahak‿küleh, t   
pań ni `pań ti Se 

`paoś sih ~ `paoś sihn ~ `paoś sin paos, peidus maja perem  ś s oĺ l mõt-
sahn `paoś sin Rõu V; siss lä s tä `tõistõ `tallo, sääl oĺ l `paoś sihn 
Rõu V;  m   oĺ li k iḱ  sääl s  veereh `paoś sih Vas; unopuja naań õ 
oĺ l ka uḿ mi `la siga m  p‿p  l `paoś sih Vas 

`paoś sihe pakku, peitu timä olõki is kotoh, `paoś sist tuĺ l ni `paoś sihe 
lä s Vas; [ma] Puĺ li talo rattat‿tõi siiäp‿`paoś sihe Vas

`paoś sihn ~ `paoś sin vt `paoś sih
`paoś sist paost, peidust timä olõki is kotoh, `paoś sist tuĺ l ni `paoś sihe 

lä s Vas 
papa papa papat kõnetlussõna: isa papa oĺ l ̀ väegak‿kraĺ l ̀ t  hhü Rõu; 

kus‿sullõ raha vaia om, papa anna aiʔ, võtam‿muk‿`karmań nist Vas; 
papa iks sele  noid täht`päivi, kunass `määń tsitki töid tetäss Vas; 
papa küĺ b põllõgaʔ Vas Pus; papal oĺ l t   `väega kõrrah Vas Pus 

`paṕ li `paṕ li `paṕ lit pappel m  ʔ mõtsuh olõ õip‿`paṕ lit Vas Pus 
paṕ p paṕ i paṕ pi apostliku õigeusu vaimulik paṕ p tulõ seenesnät pi-

dämä Se; paṕ p käve talla pite kaʔ k gõ pühäsegaʔ Se Kos; a paṕ il 
vanast olõ õs `õigust naist pitäʔ, a paṕ il oĺ l siss t   naań õ salahui-
si võõdõt Se Kos;  siga lä s alt paṕ i `jalgu Se Kos; ka nii, jumala 
teno, kaeʔ, ü s (põrsas) jo `omgi paṕ i jaost Se Kos; m  p‿p  l k   
pappõ raviti Se Kos 

pank
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`paprõkõnõ dem < papõŕ `pań ti `sukri `jauhkõsõp‿puistati leevä kiku 
`vaihhõlõ ni `pań ti `paprõkõsõ `sisse ni oĺ l t   s  ḱ  [paastu ajal] 
Se Kos

`paprõ/raha paberraha `paprõraha oĺ l hiiril nigu tsagõhhõʔ tettüʔ Vas 
Pul 

papõŕ  `paprõ papõrd paber ma kopahhuti `kapsta pääle, s ss 
`maŕ tkas‿sattõva `paprõ pääle Rõu; ka rinasań diʔ oĺ liv‿`väega 
ilosaʔ, papõrdõgak‿ k iḱ  ärʔ ehitüʔ Vas Pul; ma pöhe hinnäst 
`paprõ `tuustõga ja `hainugaʔ Vas; kupa `sisse `pań ti `paprõ raa-
sakõnõ palama Vas; kuiss täl naid `papriid ka nipaĺ lo kuluvass? 
Vas Pul; Mintkakõnõ puhḱ , pań d sinidse `paprõ pääle, siss reeväh-
tü t   valu Vas;` suhkna naaś õr‿rehkendäsep‿`paprõ pääle Vas P; 
mul om `papriid kah, mingat‿tuld läüdädäʔ Se Kos; `kaŕ ja ka [ma] 
lä si, söögikene oĺ l mul iks `paprõga `karmanigah Se Kos 

parak paragu paragut barakk a mis parak, lavvanõ, t   läḿ mind piä 
äs Se 

paralik paraligu paralikku parajavõitu [ma] kü i aho, hüä paralik 
kuum ahi Se 

parandama parandaʔ parandass parań d 1. parandama, remon-
tima minevä `p  ĺ bä parandõdi `sanna Vas; taad `aś ja saa 
õip‿parandak‿`kuigiʔ Vas; käń ksepp teḱ k `saapiid ja parań d Vas 
Pus; `h  nõk‿ka jo lagovasõʔ arʔ, `tütrepoig parandass Vas; 
üle˛eelädse map‿parandi `aida Vas; mul vana viiso nõg ĺ  om, 
`t  gak‿kapuda `kundsõ ja n nnu paranda Se Kos 2. paremaks 
muutma poig, ku sah‿hinnäst eip‿parandaʔ, sań diko i võtat `kaala 
Vas U

paranõma paradaʔ ~ paranõdaʔ paranõss parasi 1. (haigusest) ter-
veks saama vanas na ka `ütless, et pini purt eip‿paranõ Rõu V; 
hõhvakõnõ olõ õiv‿v  l paranuʔ Rõu V;  päält latsõ [sündi] sisikund 
parasi arʔ Se 2. paremaks muutuma las no aig paranõss, külm‿ma 
s ss kutsu k iḱ  kokko Vas Pul

parass `parra parast 1. sobiv, kohane, paras paan‿ no (pane 
nüüd)  `parrusi, et s  ḱ  soolalõ parass saa Rõu V; ma v  l ei 
olõs‿saanup‿`parriid `saapiid Vas Pul; `s  la `pań ti kalalõ pa-
rast `m  du (parajalt) Vas; ku pedäjä kasu nakass `l  ka minemä, 
s ss oĺ l parass aig `kesvä tetäʔ Vas Pus; lina p  tka `t  di nur-
mõst, käsi koĺ gidsaga kolgõti t   p  tka arʔ, siss [ma] kai, kas 
ommap‿`parrap‿`pehmeʔ Se; luhanih te ti n  m‿`mõś kmap‿`parrass 
nigu lehmäle sai viiäʔ Se 2. üsna tugev, tubli inne oĺ li iks parass 

parass
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inemine, no olt (oled) nigu `üś kä võttal‿la s Vas Pul; sügüse oś t 
`põrsaʔ, no ommap‿`parrat‿` siakõsõʔ Vas Pul   

pargõ salgana kuuvalunõ    oĺ l `väega valluss, s ss käve nimä pargõ, 
a no olõ õi nännüki sussõ Se 

parhillaʔ praegu veli teḱ k üte ̀ väiku ̀ köh likese, t   om alalõ parhillaʔ 
Rõu V; meil oĺ l pahanduss parhillaʔ Rõu V; nimä eläsep‿ parhillaʔ 
ilostõ Vas Pul; mul om parhilla ü s paaŕ  `kiń dit, mis um mam-
ma `koeduʔ Vas Pus; parhillaʔ om tiä suuŕ  aamõ m  ś s Vas Pul; 
vilä`taari parhillaʔ ka tetäss Se; naań õ `omgi salumsiga   st par-
hilla kerikoh Se| Vrd parlaʔ 

paristamma paristaʔ paristass pariś t hangeldama, paristama 
velep‿pa risti hobõsiid, esä s    kotohn ja pai , velep‿paristi 
`maah ha Rõu 

paŕ k paŕ gi `paŕ ki hulk, salk siss oĺ l olnu ma eit‿tiiä pääle `kümne soe 
siss paŕgih ja `laḿ bidõ `sisse joosnuʔ Vas Pus; timä sinnäp‿paŕ gi 
`sisse ĺ aa ail‿`laulma Se; eelä õdagu oĺ lik‿külänaaś õp‿`paɫɫuisi 
lugõnup‿paŕ gigaʔ Se; mõts siaʔ tulõva paŕgi`viisi (hulgakesi) Se; 
paŕ giga saa ain‿nik‿kõvastõ põkadaʔ [kiike] Se 

`paŕ kma `paŕ kiʔ paŕ k `paŕ kõ paŕ gi 1. parkima meil esä oś t iks paŕ gidu 
naha Rõu; koovi oĺ li ilmap‿`paŕ kmalda nahast Vas; paŕ gituisi 
`ts  gõ jovva as `ostaʔ ni paĺ lo Vas Pul; ma iks inäbä suvõl paŕ gõ, 
suvõl om hüä väläh kammandaʔ Se 2. isukalt sööma mul oĺ l hüä 
lehm, tälle vai midä `andnuʔ, timä `paŕ kõ k iḱ  Se 

`paŕ kuma `paŕ kudaʔ `paŕ kuss `paŕ ku tumedamaks värvuma, parku-
ma käep‿`paŕ kusõ `oh jiidõga ja või`hainugaʔ, ku noid kakuʔ, siss 
`paŕ kusõk‿käeʔ ärʔ Rõu V; mul mustak‿käeʔ, naa om arp‿`paŕ kunuʔ 
Rõu V 

parlaʔ praegu la s taha ais‿süvväp‿parlaʔ Rõu; taad `võiki eip‿par-
lak‿`kaŕ ja `laskaʔ, taa om puŕ oh Vas| Vrd parhillaʔ 

parlaki praegugi ma olõss sääl parlaki räbelnüʔ Rõu 
parm parmu `parmu parm m  l‿lehmäl ei olõp‿parmu `muhkõ  üttegiʔ 

Rõu V; eläjät‿` siplõsõp‿`parma käehn Rõu V
`parra vt parass 
`parrakõnõ `parrakõsõ `parrakõist sobilik, parajavõitu t  d ko ti 

mak‿kült‿tahasiʔ, ku sääne `parrakõnõ, suurt taha aiʔ Vas 
parroń paroni paronit parun  parunit näi ma eś s kah siin, 

kut‿tuĺ lir‿raudkübäräk‿k iḱ  pään Rõu; üte paroni [nad] võ i 
jälm‿`maahha, tuĺ li ni taṕ iʔ Vas  

`parrusi parajalt paan‿ no (pane nüüd) `parrusi, et s  ḱ  soolalõ parass 
saa Rõu V; taa kü t `parrusi, lasõ õs `sanna ni kuumass Rõu; ku 

pargõ
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eläjäl  m ahnõj‿`j  ma um, s ss annap‿`parrusi Rõu V; timahav-
vanõ suvi om hüä, `parrusi om `vihma ni `päivlikku Vas Pul 

paŕ s parrõ part (rehe)pars a osuu `ko sil oĺ lil‿liisnap‿parrõʔ Rõu H; 
egahn rehen oĺ l neli `laugust ja ega `lauguss oĺ l neli part Rõu; 
lõmm lahuti neläss ja ku n      `aigu paŕsil oĺ li olnuʔ, siss na-
kati sugari  sma Rõu H; edimält `laś ti atuss paŕ silt `maahha, siss 
`aeti rehetarõst `vällä Vas; `Ma li alt nuiaga `tsuŕmnup‿`paŕsi va-
helt Vas; edeh oĺ li `väikop‿ parrõʔ, takah oĺ lip‿piḱ äp‿parrõ rehel, 
`väikop‿parrõk‿kutsuti eüss, t   oĺ l rehe aho  suu kottal Se; neĺ li 
part oĺ l ja kolmõlt rinnalt oĺ lin‿n  p‿parrõʔ Se; siss [nad] võ iva 
rihe parrõ, siss `naksiva timmä `mütmä siss Se 

paŕ ts paŕ dsi `paŕ tsi part [ma] kaŕ ah käve, s ss `löüdse paŕ dsi pesä 
Vas; ku paŕ ts pesä päält ärl‿lätt, siss katt pesä kiń niʔ Vas; kana 
peläś s et timä havvut paŕ dsipoig `luḿ pi arʔ upuss Vas Pus; mul 
ommap‿paŕ dsiʔ ja haniʔ Se 

paru paru parru oinas lõigatut oinast kutsutass paru Se; ku ma `hõika: 
paru, mis sa t  t? s ss määǵ  mullõ `vasta, mäḱ ätäss Se

paŕ õmb paŕõmba paŕõmbat ~ paŕ õp ~ parõb paŕõba paŕõbat sood-
sam, kasulikum, parem paŕ õmb um põrss `persehn (kõhus) kup   pe-
rän vitäʔ Rõu V;`ausa nimi um paŕ õmb ku kuld Rõu V; paŕ õmb 
palakõnõ rahugaʔ, ku nuumvasik nurinagaʔ Rõu V; paŕ õmb um 
`hoitak‿ku ohadaʔ Rõu V; paŕ õmb õdagunõ `huhtmine ku hum-
mogunõ `nühḱ mine Rõu V; kõiv um [korvi] vanguss k gõ paŕ õmb 
Rõu; paŕ õmb iks suutäüś  soolast ku maotäüś  magõhhõt Vas Pus; 
usk kõlguss ü silde ja tõisildõ, kuiss iks `hindälle paŕ õmb om Vas 
Pul; paŕ õmb iks `s  nüs‿`s  täʔ, ku nälädser‿ravidaʔ Vas Pus; 
paŕ õmbak‿kodo kooriguʔ, ku külä küdüseʔ Vas Pus; iń glisstinna 
`peetäss paŕ õmbass, a  siatina pidä paŕ õmbahe kiń niʔ ku anomat 
tinotõdi Vas Pus; paŕ õp p  ĺ  munna ku tühi k  ŕ  Vas Pul; pühä-
pävä viisass `kiś ti kadajaniidseʔ, lõhmussniidseʔ, saip‿paŕ õmbahe 
`paika minnäʔ Vas Pul; halva puja jalotsih om paŕõmb elläʔ ku hüä 
`tütre pähütseh Vas; võhl võta õih‿`heŕ nist, kadõ `kaksa õi `nakrist, 
n   ahnitsasõ paŕ õmbat Vas Pus; ma lesädä¸ siss om jälp‿paŕõb, 
siss puusaʔ olõ õin‿ni halusaʔ, küleki halusaʔ Se T;`sukmań n oĺ l 
kalõvanõ, oĺ l kohe paŕõmbahe `paika minnäʔ Se Ts; `k  ĺ jalõ 
`pań ti iks k gõ paŕõmb säń g Se; inemine taht ello paŕ õbat ja kala 
o s vett süvebät Se Pod; mass iks om paŕõp kut‿täü Se; T´siberih 
oĺ l liisnat maad paĺ lo, k iḱ  lä si paŕõmbat ello `o sma Se La; 
koŕ v (seljakorv)`pań ti `höste ja k gõ paŕ õmbit `hainu `täüś  Se 

paŕ õmb
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paŕ õmbahe paremini m   osta talo kohegi muialõ, naka paŕ õmbahe 
elämä Rõu; majalõ paś siss  ks kõllanõ väŕ m k gõ paŕ õmbahe Vas 
Pus; iń glisstinna `peetäss paŕ õmbass, a  siatina pidä paŕ õmbahe 
kiń niʔ ku anomat tinotõdi Vas Pus; ma `väegat‿tahasiʔ, ku saʔ nak-
kasi `juh ma, su käe `perrä lätt paŕõmbahe Vas U; `vahtsõnõ maa 
and paŕ õmbahe `vällä Vas U

paŕõmbakõnõ dem < paŕõmb võta not‿tast taad paŕõmbakõist Vas Pul 
paŕ õmbuss paŕ õmbusõ paŕ õmbust paremus tõõsõ paŕ õmbusõst kae 

eik‿`kiäkinäʔ Vas Pul
paŕ õp vt paŕ õmb
pasa/`laḱ ja -`laḱ ja -`laḱ jat sõnnikutalgul viimase koormaga tulija ku 

sitta `veeti ja `talgoh `oĺ ti, s ss pasa`laḱ ja jäi k kõ perämätse 
`k  rmagaʔ Se Sa

pasandam(m)a pasandaʔ pasandass pasań d  pasandama ku põrss oĺ l 
`piimä `rohkõmb saanuʔ, s ss oĺ l kõtt `haigõ, s ss pasań d Rõu V;  
`põrsap‿pasandasõʔ Vas Pus

pask pasa `paska vedel väljaheide, pask ku `haigõ imäga mint, nii 
miń ni hõiganu et, toogu‿it‿toogu‿is‿siiäj‿joht pasalõ Vas; [pask-
rästad] üleväh `lindlõsõʔ ja t   pask j  sk, `laskva pasa `säĺ gä 
Vas Pus 

pask/nääŕ -nääri -`nääri pasknäär kiräkeeli üteldäss pasknääŕ , a 
meil siih kutsutass siniraag vai paiuharak Vas Pus -rästäss hall-
rästas pini lask `puhmõ pite ja hüppeless üless, hirmutass noid 
pask`räś tiid Vas Pus 

`paś ma `paś siʔ paś s `passõ paś si 1. sobima majalõ paś siss  ks kõllanõ 
väŕ m k gõ paŕ õmbahe Vas Pus 2. proovima, sobitama ma `umbli 
kübäriid, uma pää `perrä passõ Rõu V; suurt `paĺ tot saa õs tetäʔ, 
t  d paś siti `säĺ gä Vas U 3. luurama varõsõk‿kah, ku ärh‿harisiʔ, 
s ss passõʔ ja võ ik‿kanapujaʔ arʔ Vas Pus 4. teenima; põetama 
arn‿`naakuk‿ kodo minemä, kes sinnu ś aal paś s, kes sinnu kaess Vas 
Pul; map‿paś sisi‿ iv‿võõrast `minki   st Vas; jummaĺ  tiid, kas mullõ 
ka `omgip‿`paś jat vaia, vaest võõdat arʔ uma jala päält Vas Pul; 
timä peĺ äś s k gõ t  d `paś mist, timä es ojahha Vas Pul 

paś s1 paś si `paś si bass mul veli ka mõiś t lauldaʔ, t   tei `paś si Se Kos 
paś s2 paś si `paś si  pass paś silda es tohe `ostaʔ hobõst  Vas Pul; paś s 

`ań ti Sibiräst, inne Sibirähe minekut olõki is `paś si Se Kos
pastee·t pastee·di `pastee·ti pasteet inäb kümmend `puŕ ki oĺ l t  d 

`pastee·ti Vas
pastu vt paast

paŕ õmbahe
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pastu- vt paastu- 
patanõ patadsõ patast patune ̀ müütnigukõnõ ̀ tiidse, et timä om patanõ 

Vas Pul; no naav‿vanap‿poiś smehe ommaj‿jo `väegap‿patadsõʔ Se 
Kos 

patt patu pattu 1. patt k iḱ     timä posõ `hindäle vai k nõli, kas ta 
s ss k nõli umma patu kahitsust vai Rõu V; t   um patt, ku vili um 
kasunuʔ ja sa timä `nurmõ sitass jätädeʔ Vas Pus; sa elät kavva, 
s ss t  t paĺ lo pattu kah Vas Pul; t   patt (abielu rikkumine) om mul 
tegemälläʔ, sääne asi olõmallaʔ Vas Pul; taa vahiss iks v  l `n  ri 
`naisi, olõ õiv‿v  l patu m  t täüś  Vas Pul; mugu nurisat inne, a t   
om patt Vas Pul;`r  di om patt tuhaga `rõiviid `mõskaʔ Se Kos 2. 
vanakurat a merest tuĺ l katõtõ·iś s`kümne `pääga patt `vällä Se Kos; 
[ta] võ t kań õbi teräk‿`karmanigast ja visaś s patulõ Se Kos 

pat́tu paksune jalapa tu lumi Rõu V 
pat́tunõ pa tudsõ pa tust paksune t   sai oĺ l seo klaasi pa tunõ Rõu
pat́tuss pa tusõ pa tust paksus tan um taa pa tuss noʔ Rõu V; `rõiva 

`ko silõ üteldi pa tuss Vas; pa tuss ja pi tüss Vas 
patukõnõ dem < patt ilmah taad patukõist om tett külʔ Vas Pul
pat́ukõnõ pa ukõsõ pa ukõist paksuke aho   st `vatska te ti, kohetuss 

latsutõdi arʔ, tiĺ lokõsõss, `ohkokõsõss, ni pio pa ukõsõss Se 
paugahhuss paugahhusõ paugahhust pauk mõtsa veereh ü s talo `eĺ li, 

t   kuuĺ d paugahhusõ  Se Kos 
paugutam(m)a paugutaʔ paugutass paugu  tulistama paugutõdi v  l 

seeniss, ku poiś s `vaiki jäi Rõu V; mis üteĺ  inemiste süä, ku pau-
gutõdi Rõu V

pauk paugu `pauku 1. lask, pauk püssä paugul‿lä sik‿`küĺ ge ja poiss 
nakaś s `oigamma Rõu V; luhilaiva päält ań d kolm `pauku Se Ja 2. 
tugev löök a mint‿tiiäʔ, mitu `pauku v  l saat innegu ark‿koolõt Vas 
Pul; ma olõ saanus‿`sääń tsiid `pauka, et pää kõlisass Vas Pul

`paukma `paukuʔ pauk pauḱ  paugu paukuma väläh om nok‿ḱ ulm 
`väegaʔ, aia`saibak‿ka `paukvaʔ Vas; pahru liha pauk  nnõ 
kuk‿küdsät ja `haisass Vas Pul 

`paukna `paukna `pauknat paukumine, paugatus `paukna oĺ l hir-
muss kõva Rõu; hähn  saga kup‿`paukna  nnõ Vas Pul; käügu 
uis‿sak‿`käŕ knägaʔ, pangu ui `uś si `pauknagaʔ (rhvl) Se Kos 

paun pauna `pauna 1. niplispitsi kudumise kott, pitsipadi seto 
naaś õt‿teip‿pilla `paunõ pääl Vas Pul 2. rakk, vill [ma] paĺ astõ 
`jaɫguga lä si, õdagu oĺ liʔ `jaɫgu all paunaʔ Vas

paun
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pedäjä/puu mänd pedäjä puu om nõglapuu Vas; söödä `puuduss tuĺ l, 
`võeti pedäjä puu `ossõ ja `pań ti patta `k  mä Vas  

peeleʔ pl peelde ~ `p  li `p  li kangaspuud mul oĺ l `kangru koet suuŕ  
rä t, laḱ u peelde pääl koet Rõu V; suaʔ oĺ lim‿mul `väega lajaʔ, 
n  ʔ oĺ lil‿laḱ u `p  li jaoss Vas; sa esiʔ istut jo nigu peeldel edep  l 
Vas;`küündlepäävä `aeti peeles‿`sisse ja nakati kudama, jüripää-
väss olgup‿peelev‿ väläh Vas Pus; naa omma laḱ a jako peeleʔ, nii 
laḱ u `p  li [ma] eit‿tahaʔ Vas; [ta] tuĺ l kodo, siss naaś s jälp‿`p  li 
`vällä kasima,`kanga `p  li Se 

peeĺ ka peeĺ ka peeĺ kat puukühvel vanast oĺ lis‿`sääntsep‿`puitsõp‿peeĺ -
kaʔ, `minkat‿teŕ ri visati Se 

peenelik peeneliku peenelikku peenlane, peenevõitu timä om kihäle 
nigu imägi, sääne peenelik Vas 

peenemb vt peenüʔ 
peenembähe peenemalt ku [lehma]`nüsmä nakat, edimält tulõ `piimä 

peenembähe (peene joana), siss tulõ `loohvkahe vai lajalt Rõu V 
peenikene peenikese peenikeist ~ `peeń kene `peeń kese `peeń keist 

peenike, väikese ümber- või läbimõõduga; peenekoeline kanal 
ummap‿peenikese jalaʔ Rõu V; kidsukań õpi oĺ lis‿`sääntse peeni-
kese nigu  kulõtanuʔ Rõu; kiholasõl t   noḱ ikõnõ ka nii peenikene 
Vas Pul; jakk oĺ l `hammõl jämme, a mäep  ĺ  oĺ l peenikene Vas 
R; n  p‿peenikeses‿sooligup‿puhastõdi `puhtass, noist te ti voŕ stiʔ 
Vas U; vets naid luid om jumalal l  d peenikeisi ni jämehhiid Vas; 
rasvamaś sina  ks oĺ liʔ olõmah, a ku es olõʔ, s ss poodõti [ploo-
mirasv] peenikesess `puhtahe rasvategemise `ruihtõ Vas; püvi um 
sääne peenikese kiräline Vas Pus; ma tei peenikeist ja hääd ja 
tasast `langa Vas T; päält `kümne piimälehmä ja `peeń kene kari 
(väiksemad loomad) oĺ l v  l pääle Vas Pul;  ku `peeń kese langaʔ, 
saa `peeń kene rõivass Se| Vrd peenükene 

peeń okõnõ peeń okõsõ peeń okõist ~ `peeń kõnõ `peeń kõsõ `peeń kõist 
mitte jäme, peenike taa nii peeń okõnõ lang ku kiholasõ sitt 
Vas Pus; oĺ l rohekõnõ, koh `tsaeti peeń okõsõss `väegaʔ ve-
revä `nakriʔ Se Kos; hanguga pööreti peeń okõnõ kab ĺ  Se 
Kos; lina seemen om `väegap‿peeń okõnõ Se Kos; oĺ lip‿ pir-
rukõsõl‿lahudup‿peeń okõsõst `väegaʔ Se; ku `peeń kõsõ langaʔ, 
saa `peeń kõnõ rõivass Se 

peenüʔ `p  nü peenüt 1. väikese ümber- või läbimõõduga, peenike; 
peeneteraline, -kiuline `lamba sooligu vooliti `hästep‿`p  nüss 
(õhukeseks) Rõu V; käsikiviga `võidsõ kup‿`p  nüʔ jahuʔ `jauhhaʔ 

pedäjä/puu 
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Vas Pul; ku taheti peenembät linast `langa, s ss `suiti katõst haŕ ast 
läbi Vas; kusihainaʔ vai nädselmähainaʔ ummap‿`p  nüh‿hainaʔ 
Vas T; varsakõnõ hirn `p  nü helügaʔ Vas Pul; `kapsta pääp‿`pań ti 
`suurtõ `tõrdohe, ma  sai `p  nüss Vas Pul;`võeti ka s toomõ 
`varba, noh nii käevarrõst peenembäʔ, pässäst jämehhembäʔ Vas 
Pus; suurõ vähäʔ, nii käevarrõ `jämmüdse vai peenembäʔ Vas; 
suurõh‿huulõs‿sooś ti süvväʔ, `p  nüh‿huulõp‿`perse lakkuʔ Vas Pus 
2. peen, pidulik suurõv‿v  ʔ oĺ liv‿viietõi·ś s`kümne langagaʔ ja 
katõ`kümne viiegaʔ, `pań ti kohegi peenembähe `paika minnäʔ Se 

peenükene peenükese peenükeist väikese ümber- või läbimõõduga, 
peenike timä um `keś kelt peenükene nigu `piń tslane Rõu; 
peenükene leib (rukkipüülileib) es  ń nistuʔ mul Rõu; t   oĺ l 
`lõpmadap‿peenükene (peenekoeline), t   säŕ k, mul oĺ l ka o 
t  st vanaimä säŕ gist Rõu V; luḿ bihn ummal‿looga`hii jäʔ, 
`sääntsep‿peenükeseʔ, n  h‿`hiitvä `hindä üless nigu l  k Rõu 
V; n  h‿`häideʔ, mis [villa]vabrikuh `laś ti tetäʔ, n   oĺ liv‿`väega 
peenükeseʔ Vas Pus; `koh i tahetagi is `jauhhap‿peenükeist 
Vas Pul; `väikene tsaeravvakõnõ, `t  ga `tsaeti sisemäne ra-
s v arʔ nii kõvastõ, et ta oĺ l peenükene Vas Pus; kuslapuust 
peenükesel‿liṕ ikesev‿vooliti [soa tegemiseks] Vas Pus; latsõl 
peenükesek‿käevarrõʔ nigu olõkõrrõkõsõʔ Vas| Vrd peenikene 

peeriskellemä peeriskelläʔ peeriskelles peeriskelli korduvalt peereta-
ma kardoka `pań ti `ahjo kõrõhhumma, latsõs‿seiʔ nigu peeriskelli 
inne Se 

peerukõnõ dem < p  r (meheema) tunnõ õs inäp, et uma peerukõnõ Vas 
peerähhämä peerähtäʔ peerähhäss peerähti korra peeretama meheimä 

tarrõ piteh käve, la s käeperäh ja peerähti Vas Pul; ma naara ku 
tõõnõ peerähhäss Vas Pul

peeseldäʔ vt `p  slemä, `p  stlem(m)ä
`peestämä vt peesütämä 
`peestüss vt peesütüss
peesähhütmä peesähhütäʔ peesähhüt peesähhü  kergelt soojendama  

m  v‿või hummõn jos‿`sanna peesähhütäʔ Vas Pul 
peesütämä peesütäʔ peesütäss peesü  ~ `peestämä `peestädäʔ `pees-

täss peeś t soojendama s ss `keeti (keedeti) iks niipaĺ lo `r  ga 
kõrraga `vaĺ miss, et jakku katõss kolmõss pääväss peesütäʔ Rõu; 
upõ sai `peestädäʔ nikagu neläpääväniʔ Rõu; [ma] taha aiʔ, jaah 
um [toit], taad vaia peesütäʔ Vas; latsõv‿vaheʔ `aknõst ja lauliʔ: 
kõŕdsiliń gi liigutajaʔ, kõŕdsipiń gi peesütäjäʔ (rhvl) Vas Pul; m ni 

peesütämä
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`tahtsõ `säĺ gä `peestädäʔ Se; m  ś s peeś t sanna ja vei imä `sanna 
Se; jaɫaʔ om tuimaʔ ja külmäʔ, ma k igildõ peesüdä Se 

peesütüss peesütüse peesütüst ~ `peestüss `peestüse `peestüst soe jook 
või toit; endisaegne talgu- või pulmatoit: kuum piim koos sisse-
klopitud munadega või õllevirdega, millesse poetati sõira- või tat-
rakoogitükikesi peesütüss sai hüä, sääne pehmelik Rõu; peesütüss 
te ti kohopiimäst Vas; `kiisla oĺ l sakõ ja peesütüss oĺ l veteĺ , jüvä 
leemüskine Vas; peesütüst es hapatadaʔ Vas; köŕ biti `peestüst kau-
sist, `vatska haugati ala Vas; peesütüss te ti kaarajahost, `pań ti iks 
`piimä ka mano, t   sai sääne kipõ, olõ õs hää t   peesütüss Se 

peet `peedü hoitu, peetu susi s   hoiõdu aś aʔ, pini piḱ ält `peedüʔ Vas; 
susi s   suurõ sao, pini piḱ ä `peedüʔ Vas

pehelüsekene dem < pehelüss [ma] võ i `väikese latsõkõsõ, pań ni teḱ i 
`sisse, vei `nurmõ, pań ni pehelüsekese ala, mis põimõdu oĺ l Se 

pehelüss pehelüse pehelüst sidumata viljavihk kaarak‿ka põimõti pe-
helüste Rõu 

pehmeʔ `pehme pehmet 1. pehme, mitte kõva  pahuss um pehmeʔ Rõu; 
`oh jaʔ [ma] lähädä ärp‿`pehmess Rõu V; k    küŕ vidsep‿`pehmess, 
s ss pań d mano saia `tahtalõ Rõu V; varahhitsõk‿`kartoli 
ummap‿`pehmer‿`riiviʔ Rõu; pää˛alotsõ ko ti roobiti vihaleheʔ, 
n   oĺ lip‿`pehmeʔ (surnu padjast) Rõu V; ihnõp‿`pernanõ `lõi-
ka as t  `rahvalõ pehmet `leibä, peläś s, et pehmet paĺ lo süvväss 
Vas Pul; ku jo `kaeti et linap‿`pehme ommaʔ [linaleos], siss `aeti 
kivik‿kõrvalõ arp‿perve pääle Vas U; iä jo murruss, v  ŕ  um pehmeʔ 
Vas Pul; `lõika mullõ ka pehmet `leibä Vas; ku joodik uma `pehme 
keelegap‿paĺ lo k nõli, t  l jutul olõ õs `tolku Vas; koh pisu `peh-
mep maa om, nii hopõń  nakkass ̀ rõuhkma Vas Pus; käsi koĺ gidsaga 
kolgõti t   p  tka arʔ, siss [ma] kai, kas ommap‿`parrap‿`pehmeʔ 
Se; ku käeʔ lahenuʔ vai mia, siss om la igõ rasvaga hüä `võidaʔ, 
la igõ rasõv tege `pehmest Se Pod; maś sinaga `soḱ va olõʔ arʔ, 
vätsütäsep‿`pehmest Se Kos 2. heasüdamlik, leebe taa oĺ l iks hüä 
krõpõ mehe˛imä, olõ õs pehmeʔ Vas; seto ommav‿`väegap‿`pehme 
`süämega inemiseʔ Vas Pul  

`pehmehe pehmeks `sääntsek‿kiriväʔ [herned], n  k‿k   is `pehmehe Se 
pehmekene dem < pehmeʔ| pehmevõitu `juudasitt oĺ l pehmekene Rõu 

V; `köühhe lumi oĺ l pehmekene ja `keŕ ge Rõu V; las säŕgikene li-
govass, siss um hüä pehmekene ̀ mõskaʔ Rõu; pedäjäl t   krobõline 
k  ŕ  `võetass päält ärʔ, siss sääne pehmekene jääss põsu Vas Pus; 
`kiisla oĺ l hää, õdaguss nii süvväʔ, pehmekene ja hää sääne Vas; ku 
pehmekene (lauge) lang om, s ss t   nakass vinümä Vas Pus 

peesütüss
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pehmelik pehmeligu pehmelikku pehmevõitu pehmelik vatsk Rõu; leh-
mäl om utaŕ  joba pehmelik, oɫõ õin‿nii `paistõt Rõu V; peesütüss 
sai hüä, sääne pehmelik Rõu

`pehmümä `pehmüdäʔ `pehmüss `pehmü pehmeks muutuma opõtaja 
süä oĺ l ärp‿`pehmünü siseh Vas 

pehmütämä pehmütäʔ pehmütäss pehmü  pehmitama `vindläse süä 
om kuri, nimä olõss vana Ruudikõsõ luuʔ iks pehmütänüʔ (katki 
murdnud) Vas 

peht pehe `pehte vana okaspuumets paks kuusõ peht `ümbre`ringi, sää-
ne mõtsa saaŕ  Rõu

pei vt pidämä2

`peia, peie vt pio 
peig/mi̬i̬ś s peigmees ḱ aokiräss ̀ lindu ̀ landu, ̀ näütäk‿kualt p  lt mullõ 

peigm  ś s tulõ Rõu V; `mõŕ sa jagi peigmehe umatsillõ `ań diid Rõu 
V; vanast üteldi peigm  ś s ja `mõŕsa, n  ŕm  ś s um illanõ s na Vas 
Pus; peigmehel oĺ lil‿lajav‿v  ʔ, t  l oĺ l ka s v  d pihah Se; peig-
mehe sugulasõp‿päädeti Se; ku vakarahvass lä s peigmehe poolõ, 
siss ś aal `ań ti jal `andõʔ Se S

`peiḱ li ̀ peiḱ li ̀ peiḱ lit peitel inne lüvväss ̀ kirvõgal‿`lahkmõr‿`riś ti ̀ sis-
se, peräst lüvväss `kirvõ ja `peiḱ liga suurõp‿paɫav‿`vällä (raiekü-
na valmistamisest) Rõu V; esä iks teḱ k tsuvvaʔ vasigõ nahast ja 
`peiḱ liga `tsuś kõ aasaʔ Vas 

`peio vt pio
`peit́li `pei li `pei lit peitel `pei li oĺ l, `t  ga tsusiti tsuvvalõ 

aasas‿`sisse Vas U 
peḱ i/rasõv pekist tehtav rasv peḱ irasõv te ti `kirvõ `kuudidõgaʔ Vas 
peḱ k peḱ i peḱ ki pekk `võeti t   peḱ k iks arʔ, `võeti t  d sälätüḱ kü 

ka, sulatõdi rasvass Vas 
`peḱ li `peḱ li `peḱ lit uhmrinui oĺ l sääne `surbmise `peḱ li, puu `peḱ li 

Se; utõti utõti nikavva ku `peḱ li sai kesvä `k  riga kokko Se V; 
teŕri surbuti, s ss te ti nõdõrmõgat‿t   `peḱ li, `peḱ ligas‿surbuti 
Se; kaarak‿kahriti `huhmrõh, `peḱ liga pesseti `huhmrõh Se 

`peḱ likene dem < `peḱ li mul ka määne `peḱ likene om, `minkas‿soḱ kiʔ 
Se 

peĺ g pelü `peĺ gü kartus, hirm mal‿lää `umma kodo, om jälp‿peĺ g otsah 
(kadunud) Vas Pul; no olõ õih‿häpü eip‿`peĺ gü Se 

`peĺ gämä pelädäʔ `peĺ gäss peläś s kartma, hirmu tundma, pelga ma 
kuri lehm oĺ l, es `peĺ gä piń ni kah Rõu; map‿`peĺ gä es midä-
giʔ, ku map‿pelänüʔ, siss Ań na uppunu arʔ Vas Pul; taad v   `aś ja 

`peĺ gämä
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(kraanist veelaskmist) `peĺ ksi ma `väegaʔ Vas Pul; olõ õim‿mak‿-
kunagip‿pelänüʔ Vas Pul; kana peläś s et timä havvut paŕ dsipoig 
`luḿ pi arʔ upuss Vas Pus; hüvvä häbendelläss, `kuŕ ja pelätäss 
Vas Pul; nisa `sisse ai roosi t   `peĺ gämisegaʔ Vas; inemist iks 
`peĺ gäsep‿põdrak‿kah Vas Pul; juh  üteĺ : peläku‿im‿midägiʔ, ma olõ 
õip‿puŕ oh Vas Pul; ku ti kuulõt et kõṕ in om, är ti peläkuʔ Vas Pul; 
ku soe `uń tsiʔ, siss [ma] `peĺ ksi Se; vanasitt `riś ti `peĺ gäss Se Kos; 
poripo t `peĺ gä äs tuld es midägiʔ Se; vanast peläti, häbendeldi, oĺ l 
häümaa Se Kos; mu imä laś k soonõverd, [ma] ̀ peĺ ksi et arj‿j  sk no 
veri k iḱ  Se Kos; hainalosõ iks tuvakut `peĺ gäseʔ Se Kos 

peĺ t peĺ di `peĺ ti ahjukapp imäl oĺ lis‿seenep‿praadidu nii a o siseh, oĺ l 
pant ars‿sinnä `ahjo, `peĺ ti, [me]  ku si iks peĺ diss Vas

pelusk peluski peluskit vikihernes mõni `ütless viḱ k, mõni `ütless pe-
lusk Rõu 

pelü/maa kartmis-, pelgamiskoht vanast oĺ l `perreh pelü`maada, hällü 
takah häü`maada (rhvl) Se Kos 

peń ds peń dsi `peń dsi pension kerikist kiń giti puhadeĺ nähe, rahvass 
vei, no muialt saa es, vanast `peń dsi olõ õs Se Kos

peń n peń ni `peń ni peenrahaühik: penn saa õs `peń nigiʔ Se Pod; no 
minga mi esä mata, ku sa ilma peń nildäʔ Se Pod 

peo vt pio
pereh ~ pereʔ ̀ perre pereht pere peres‿s  , laud laul? - ̀ põrsa iḿ mise 

man sööväʔ Rõu; pereh oĺ l suuŕ  Rõu V; `pr sta  pań d `vällä vele 
uma `perregaj‿ja kraami kah Rõu V; kut‿`tioline t  l ja kaŕ uss 
kaŕ ahn, s ss pereʔ eläss Rõu V; ütesä `hiń ge pereht oĺ l Vas R; 
umma pereht oĺ l joba neĺ litõi·ś skümme `hiń ge Vas Pul; imä võ t 
uma `perre `taadõ ja lä s Rogosi `mõisahe kardokit `kaibma Vas 
Pul; t  d toorõst `piimä, tsääŕ ̀piimä te ti nii `veitü`viisi  nnõ, 
t   kausitäüś  vai nii `perrele Vas; laud laul, peres‿s  ? -  siga 
röhütäss, `põrsaʔ imeseʔ Vas Pul; sülleḿ  tulõ uma `perrega `vällä 
ja taht ärm‿minnäʔ Vas U; keɫ kui pereh oĺ l, nii suuŕ  oĺ l põɫd Se; 
vanast oĺ l `perreh pelü`maada, hällü takah häü`maada (rhvl) Se 
Kos 

perehvaaĺ ka perehvaaĺ ka perehvaaĺ kat varajane hommikueine, pruu-
kost perehvaaĺ kass kala oĺ liʔ, sibula s  ll  ḿ , teŕ ri `ań ti, kaara 
`kiislat, kamma Se 

perehvaa·tka perehvaa·tka perehvaa·tkat varajane hommikueine, 
pruukost vaja süvväs‿ś   m`aigu, pitäp‿perehvaa·tkat, a mingaʔ, 
eil‿`luitsat eil‿`liuda Se 

peĺ t

Võru sõnaraamat.indd   522Võru sõnaraamat.indd   522 9/22/2011   9:37:39 PM9/22/2011   9:37:39 PM



523

perekund perekunna perekuǹ da perekond ka s perekuǹ da sugulaìsi 
eläset‿tah Paŕ ksepäh Vas Pus;`ausa perekund ni `ausa inemine 
Vas Pul

pere/mi̬i̬ś s peremees neläl`kümnel (1940. aastal) tuĺ l `vahtsõnõ 
perem  ś s Rõu V; mul‿leɫɫ sai Tiilikele peremehess Vas; Siĺ vi 
juń n, et mis [ma] anna ait‿tälle peremehe nimme Vas Pul; ku `mõs-
ku `mõskma nakati, siss peremehe tütäŕ `küüsse: Ań na, kas sa 
umak‿kahruk‿kaalarä i (menstruatsioonilapid) ka ärv‿võ iʔ Vas; 
vanaesä om iks m   üle perem  ś s (käsutaja) Vas; perem  ś s ai edi-
mätse õdagu kaŕ a kodo Se Kos; perem  ś s ni magasi, künnäŕ pää 
pań d `vasta maad jah, ku t   rimpsahtu ja üless ja rehele Se| Vrd 
perrem  ś s

peri 1. pärit m  l‿`ĺ ahkost oĺ l t   `tü rik peri Vas Pul 2. päralt ku 
t   ärk‿koolõsiʔ, s ss olõsit‿timä peri k iḱ  t   varanduss Rõu 3. 
mingi liikumisega pärisuunas eläjäp‿pań ni sinnäs‿ Sulu `mõtsa 
nigu tuulõ peri lä sip‿pakku Vas; peri `sõklu lä sin‿n  t‿teräʔ Se 
4. järele anna no uĺ lilõ peri Rõu V; esä ki t peri, et ommak‿  külʔ 
musta`perrä naak‿kaadsaʔ Vas Pul; liń di`traktorigaʔ ma üteh 
jov va aim‿minnäʔ, a Pelaruś sile peri ka anna aiʔ ( ei jää maha) 
Se; imä ań d peri (nõustus) kaʔ, es keeläʔ Se 

perimä peŕ riʔ~ peridäʔ peri pere surnut kirikus mälestama kas 
t  p‿p  l ka iks periti `k  ĺ jaʔ? Vas; [kiriku]opõtaija üteĺ , et sugu-
lasõt‿`tahtvas‿siin `laskap‿peridäʔ, et siin om `sündünüʔ Vas Pul

periss täiesti, üsna, päris nimä es olõp‿periss likõʔ Rõu; vika  oĺ l kulu-
nu jo periss kiibaś kiss Rõu; seo om periss mul umal last tetäm‿maja 
Vas; periss hüä suṕ ikõnõ Rõu V; sisemäne ras v sulatõdi iks pe-
riss sularasvass Vas; ma pań ni pedäjä ossap‿patta, periss `õkva 
`k  mä Vas; ait oĺ l periss terveʔ, es olõ `arki `laonuʔ Vas Pul; periss 
rinnali  si om jäänüm‿`maalõ, ku imä ark‿koolõss Se 

periss/nimi pärisnimi, õige nimi suvikõnõ um täl t   periss nimi 
(jutt kartulisordist) Rõu -herr mõisnik, mõisahärra periss herr 
oĺ l arʔ jo `paenuʔ, siss oĺ l riń diherr Vas Pul

`pernanõ ̀ pernasõ ̀ pernast perenaine ü s suvi tuĺ l uma ̀ pernanõ ̀ küllä 
ja üteĺ : ma vi̬i̬ Kudi arʔ Rõu V; olõ õim‿map‿`pernanõ Rõu; ü s 
`pernanõ `saaki is `toimõ, umma pereht oĺ l joba neĺ litõi·ś skümme 
`hiń ge Vas Pul; sa sai iks tubli `pernasõ Vas; Lotakõnõ oĺ l uma elo 
iä `pernanõ Vas Pul; `pernanõ teḱ k söögi rebäsele kaʔ, aja `s  mä 
ja magama Se Kos; kiä oĺ l unitsõp ̀ pernanõ, t   jäi iks kaŕ agak‿ka 
`maahha Se 

`pernanõ
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pero pero perro peru ma oś ti hobõsõ, oĺ l pero, pero hopõń  pill `per se-
gaʔ Vas Pul; ta möi vanalõ inemisekesele t   pero hobõsõ Vas Pul

`perrekene dem < pereh ü s läś knaań õ oĺ l, täl lastõ `perrekene oĺ l Se 
Kos 

perre/mi̬i̬ś s peremees ü skõrd eesti lõpul oĺ l perremi̬i̬ś s kaŕ ahn Rõu; 
ś oo maja perrem  ś s Vas; perrem  ś s võ t aamõ miheʔ ja lä s 
`kaema Vas; no om egaü s perrem  ś s umalõ rahalõ Se Ts| Vrd 
perem  ś s 

peril perilä perilät ree seljatugi mul saań  om ja periläʔ Se Kos 
`perrä1 1. (ruumiliselt) taga(pool), järele, taha sugulanõ ku s et 

`tulkõp‿`perrä Rõu; mullõ om vinäld `k ikõ, muidugu `perrätulõjat 
(surma) t  d oodat Vas Pul; k  ĺ ̀meistre virotanu ̀ ratsala hobõsõ-
ga imäle takast `perrä Vas Pul; havvõ `aeti pää lõpussist nöörä 
`perrä Se V; mul vana viiso nõg ĺ  om, toolõ `kuḿ pihki aja langa 
`perrä Se Kos; kõvõra jalaga  sura laś k iks p  ĺ tõist p  ĺ tõist 
takast `perrä (lonkajast) Se 2. (ajaliselt) hiljem, pärast(poole) olõ 
õi inemine ette ni tark ku `perrä Rõu V; imä `ütless la silõ   st, 
latsõʔ `ütlesep‿`perrä Se 3. kõrvale [ma] võ i lehmä käe`perrä  
Rõu; `t  kõnõ võ t uma naaś õkõsõ käe`perrä ja vei kodo Vas; võta 
hopõń  käe `perrä ja nakam‿minemä Vas 4. järgi, alusel, vastavalt; 
eeskujul Salmõ oĺ l mehe `perrä sugulanõ Rõu; ma `umbli kübä-
riid, uma pää `perrä passõ Rõu V; ku `kanga vidämine um, siss 
langat‿tulõvak‿`kanga `laiusõ `perrä vitäʔ Rõu V; muʔ `ütlemise 
`perrä teku uik‿`kiäkiʔ Vas Pul; ma `väegat‿tahasiʔ, ku saʔ nakkasi 
`juh ma, su käe `perrä lätt paŕõmbahe Vas U; sa võinuj‿jo säń güh 
oɫɫaʔ iä `perrä Vas Pul; Liiś o naaś s ka mu `perrä `umblõmma Vas 
Pul; põrna ̀ perrä ̀ kaeti, et kas keväjä saa pa õb lumi vai saa sügüse 
Se 5. alles, säilinud no o sitass `laihha liha, vägeväj‿jääsep‿`perrä 
Rõu V; räüss lei vilä ärʔ, must maa jäi `perrä Vas Pul; timä mõsk 
iks aś aʔ järeh ärʔ, siss jää ein‿niipaĺ lo `perrä Vas Pul; perämäne, 
mis pä sist `perrä jäi, oĺ l leevä kands Vas Pul; lõivõkõisi kah um 
`lõpmada veidükese `perrä jäänüʔ Vas Pus 6. osutab hangitavale 
objektile s ss `naati sutt `vah ma, et susi tulõ saagi `perrä Rõu 
V; mehe˛esä lä s Peliko va `hainu `perrä ka skümmend `vers-
ta talvõl Se Kos; koh oĺ l nulganaanõ jäi `haigõst, `pań ti hopõń  
ette, jäl hilläkeiste tsõdsõlõ `perrä Se Kos 7. väljendab heakskiitu 
oĺ l külv‿vana tasanõ inemise soksikõnõ, k igilõ `perrä`ki jä Vas 
Pul; haivasski kitt `perrä (aevastus keset vestlust näitab jutu tõe-
pärasust) Se Kos 8. osutab kontrollimisele või väljaselgitamisele 

pero
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nimäv‿valvõp‿`perrä et tä sääl käve ja taṕ i arʔ Rõu V; timä oĺ l 
tõõsilõ juudõlõ `perrä`kaeja ja tõõsilõ juudõlõ palga `määräi Rõu; 
timä kai pühist kirost `perrä, mis jummaĺ  om toovotanuʔ Vas Pul; 
omma kerigu vanõmbaʔ vai toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja mui-
doki Se L

`perrä2 võitu, moodi ku ilma ummak‿külmä`perrä, siss lää eis‿s  l-
l  ḿ  `lämmäss Rõu V; maŕ a umma arr‿roobiduʔ, varrõʔ 
ummal‿`leinäjä `perrä (allapoole kaardu) Rõu V; imä üteĺ : sul 
ummak‿küln‿naak‿kaadsav‿`väega musta `perrä Vas; esä ki t peri, 
et ommak‿külʔ musta `perrä naak‿kaadsaʔ Vas Pul

perseʔ `perse perset ~ perst tagumik, perse olõ õit‿taal ao `raasu, taal 
ü s raud `persehn, tõõnõ tulõhn, kolmass `tsuskamisel (mitu tööd 
korraga käsil) Rõu; paŕ õmb um põrss `persehn (kõhus) kup‿ pe-
rän vitäʔ Rõu V; ribahn ku `Silsoni püksiperseʔ Rõu; olõss perseki 
vähäb olnuʔ, taa om ku `laatka takah Vas; `tütre kuɫd lõṕ pi `hiiri 
`persehe Vas Pul; `tü rik ai iks `perse poisilõ `üś kä, a ark‿ka `v  ti 
Vas Pul;  surakõnõ haaŕ d iks perst `piogaʔ Vas Pul; pero hopõń  
pill ̀ persegaʔ Vas Pul; taa viinakõnõ taa pań d ̀ persehe (saatis huk-
ka) inemisek‿kah Vas Pul; t   nakaś s `persega höörätämmä läve 
poolõ Vas Pul; susi suuh, sarvõp‿pääh, piḱ k hand `perseh? - `leibä 
pandass `laṕ juga `ahju Vas Pul; ku ku sk uma hanna ordsukõsõ 
`persehe tõmmaś s ja ̀ j  skma pań d, nii oĺ l kotoh kah Vas Pul; imäl 
oĺ l jupka üless tsusat, vits siin rüpü siseh, imä `sopsõ `perse `läm-
mäss Vas T; mul oĺ lip‿`pantu va iʔ `ümbre et perse är eip‿`pi süʔ 
Vas Pus; suurõh‿huulõs‿sooś ti süvväʔ, `p  nüh‿huulõp‿`perse lakkuʔ 
Vas Pus; [sa] säń güveere pääl kak‿kakudõ rõivast, `perse all ka 
kakkuss Vas Pul; istutass pääle, nigagu perse ärp‿`pi süss `istuh 
Se Kos; ilmaś aldaʔ anda aip‿`perstki lakkuʔ Se; ku õdago ago tuĺ l, 
siss nõstõti la s käś si pääle ja `v  di `akna mano, üteldi: ago no 
pää, siss [lapse kätelhoidja] kääń d latsõ `perse `aolõ poolõ (öökae-
tuse ravimisest) Se; ka a noḱ ki (vaata nüüdki) v  l ommap‿`perse 
pääl sinidse joonõʔ, ka s sinist j  nt [peksust] Se Kos 

`perse/riha kirumissõna sa vana `perseriha, sa eis‿saak‿ka aru midägiʔ 
Rõu

persilde istukil midä teten siin väsüt, ku persilde olt (oled) maan k gõ 
Rõu 

persüle istukile, perseli ma `mõ li et ku istuss kap‿persüle `maahha, 
mis t   s ss mehele tege Vas Pul; hanipujaʔ omman‿nõrgaʔ, `haina 
`kaksasõʔ, satasõ jälp‿persüle `maahha Vas 

persüle
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peŕ v perve `perve kallas `korgõ peŕ v Rõu; ku jo `kaeti et linap‿`pehme 
ommaʔ [linaleos], siss `aeti kivik‿kõrvalõ arp‿perve pääle Vas U; 
looma `laosõ te ti iks kos sääne kallõss vai sääne perve kallõss oĺ l 
Vas;  ja spedäjä oĺ lis‿`sääntse `oslikatsõ pedäjäʔ, kõhnaʔ, kraa-
vi `peŕvi piteh `kaś viʔ Vas U; ku pervekald oĺ l vai mä tiid, s ss 
loodõŕ   üteĺ , et ma‿im‿mõistam‿mäḱ i `niitäʔ Vas Pus 

perä 1. põhi alumiini `paakõnõ um lausigu perägaʔ, s  ḱ  `kõrbõss 
`perrä  Rõu V; meil oĺ l `vahtsõnõ `katla, a perä lä s alt ärʔ Rõu; 
tsõõrik um puu annom, puust perä all Vas Pul; kardoka panõt ̀ vaht-
sõlt `k  mä, muna `sisse, esi iks seḱ ät k iḱ  aig, muido paɫass perä 
ala (läheb kõrbema), t  d ka oĺ l Se; s ss  ks m  s‿sei puulivvast ja 
köŕ be `r  ga rohe peräst Se 2. tagaosa, pära m  p‿`püüdse riisigaʔ, 
t   om niguk‿ko t, perä lätt `sääntsess `ahtakõsõss kokko ärʔ, suu 
um laǵ a Rõu; jutusõ raamat oĺ l peräst (seljast) vallalõ Vas; latsõ 
hällükenegi oĺ l `k  rma perä `küĺ ge köüdet Se; ma `istõ [vankri] 
perä pääl, jalaʔ üle perä maah, ku käänätüse pääl keerähhü  inne 
t   perä, nii kõrraga sattõ ra tist maha Se; peräp  lt pää poolõ 
te ti lehm likõss Se 3. laiem või nõgus ots, kaha sakõ pud ŕ  oĺ l, 
 sopakõnõ te ti `luidsaperäga `sisse Vas Pul 4. lõpuosa, ülejääk, 
jäänus võta sa perä ärl‿lakahtaʔ Rõu V; õllõperäst iks `saadi t   
sepp Rõu; õdaguss oĺ lis‿sakõk‿`kapstaʔ (mulgikapsad) ja noidõ per-
rä te ti   sspääväss vedeläss Rõu; `täämbä [ma] võ i jop‿perä timä 
`t  duisi [präänikuid] Vas; laudaʔ oĺ lik‿kõhnaʔ, pujapoig palo  pe-
rägi arʔ Vas; poisin‿niidiʔ, naaś õk‿kań nik‿kokko ni riibip‿peŕ ri Se; 
täl oĺ l jo nii `väikene toṕ sikõnõ, a säält vaia juvvaʔ, vaia perä ka 
v  l ala jättäʔ Se

perä- viimane; tagumine, tagu- k iḱ  joosiʔ `ümbreʔ, et illoś s hopõń , 
a hobõsõl perä `kintsu olõki is Vas Pul; soel oĺ l `lamba peräp  ĺ  
ärs‿s  d, edep  ĺ  oĺ l `maahha jätet Vas; `täämbä om perä õdak 
`k  ĺ jal kotoh ollaʔ Se; ku perä pä s jo `leibä, s ss pangõ leevä 
kohetuss Se 

perädü ~ perätü perädü ~ perätü perätüt 1. tohutu, päratu või velekene, 
sinnäʔ om jop‿perädü maa Rõu H; ma oodi sinno perätü ao Rõu H; 
perädü mõtsaʔ Vas 2. armetu, mahajäetud t   om `väegap‿perädü 
nulk Rõu; sõb ŕ  ̀ v  di kotost ̀ m  dä ̀ U rahe, perätühe ̀ paika Rõu 

peräh ~ perähn ~ perän 1. (ruumiliselt) järel, taga; külge kinni-
tatud  lä si mak‿kunnal perähn, kiń niv‿`võtma t  d `kunna Rõu; 
paŕ õmb um põrss `persehn (kõhus) kup‿perän vitäʔ Rõu V; tohe 
eir‿riha perän vitäʔ, s ss `lamban‿nakasõ `poigõ `vihkama Rõu H; 

peŕ v
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hań gitõt lumi oĺ l ja oĺ l `hindäperäh v  d t   saań  suurõt   pääle 
Vas; vähäkoś sil oĺ l piḱ k vaŕ s peräh Vas Pul; mu esä käve ka Riiah 
voori peräh (voorikohustust täites) Vas Pul; ke t oĺ l uuril peräh, 
ke iga oĺ l veś ti `karmanih Vas Pus; sülemät vaia `väega peräh 
kaiaʔ Se Sa; noh, hüäʔ hannaʔ oĺ li jo keś vil peräh, `sääntseʔ Se; 
oĺ l nõg ĺ  lehmä hanna seeh ja nõgla ski oĺ l peräh Se 2. kõrval 
imä lä s kodo minemä, lehmäkene käeperähn Rõu V; no om naań õ 
ka pümme, siin käve, m  ś s vei `vällä käeperäh Vas; [ma] `koŕ ja 
seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh Se V 3. pärast, hiljem perähn 
Ella tuĺ l rahagaʔ Rõu; pää oĺ l `haigõ olnup‿perähn ja ramõdu 
oĺ l olnuʔ [joodik] Rõu V; `keś vi perän jüväti koodigaʔ Rõu; p  ĺ  
tõist kuud perän last (pärast lapse sündi) imäl umaʔ `j  skvaʔ Rõu; 
mia ette `viskat, t   peräh lövvädeʔ Vas Pul; ka s `aaś takka `eĺ li 
timä iks ärp‿peräh m  st kah Vas Pul; t   oĺ l peräh m  p‿`pulmõ 
Vas Pul; mak‿kat‿`tahtsõ peräh Lo i `k  lmist ark‿kooldaʔ Vas 
Pul; map‿peräh `näüdä Vas Pus;  peräh immä (pärast ema surma) 
oĺ lis‿sajaʔ Se

perä/kõrd viimaks, viimati peräkõrd [ema] pań d esis‿söögi lavvalõ 
Vas Pul; päiv kap‿ peräkõrd nakass v  l `paistma Vas Pul; kaek‿ku 
[ma] unõhti arʔ, a peräkõrd om määne surmahädä Vas Pul; jaani-
päävä `  se kävevä nõial‿`lautõ pidi, peräkõrd `saadi tiidäʔ, siss 
`pań ti tappa laudaʔ Se Pop -kõrra viimati, lõpuks a peräkõrra 
nakaś s `j  ma Se; [peiedel]`ku jat võõdõtass k gõ innõ, a `kiisla 
tuvvass peräkõrra v  l Se; eih‿haaru rõivast kavvõmbakõistõ, kulla 
latsõkõsõʔ, peräkõrra nakasõʔ häbehhüse `vällä tulõma (liiga lühi-
kestest riietest) Se L 

peräline perälise perälist 1. osadest koosnev, osaline näiol um kõrik 
kõrraline, veerits viieperäline (rhvl) Se Kos 2. võitu ku piim är oi-
gahhuss, s ss om sääne `löügeperäline Rõu V; näil oĺ l t   elämine 
sääne mustaperäline Rõu V; ku j  ḱ  meeleperäline  (maitsev) om, 
siss [vasikas]`tõmbass `j  mist Vas Pul

perält kellelegi kuuluv, päralt püss oĺ l iks `heŕ ri perält Vas Pul
perämine perämitse perämist kõige viimane, päramine timä oĺ l eś s 

tooja kah, perämine ots oĺ l jok‿käeh Vas Pul
perämäne perämädse ~ perämätse perämäst ~ perämäist  kõige 

viimane, päramine kes sitavidämise `aigu perämädsess kodo tulõ-
ma jäi, t  d üteldi peräräbäk Rõu; sõõru `kirvõga `raoti `küünd-
lekuu perämä sil päivil sõõrupla sist k iḱ  puuʔ `maahha Rõu 
H; perämätse `pi ska [ma] `häödi ärʔ Vas Pul; mul oĺ l viiś  tä i, 

perämäne
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perämäne tädi lä s läsäle mehele Vas Pul; perämätsel pääväl, 
ku m  ś s `k  lma naaś s, siss üteĺ  mullõ, et olõs‿sa `täämbä mu 
man k gõ Vas Pul; Varõstõ külä om perämäne Eesti külä, kõr-
val om Kurõkülä Vas Pul; edimädsev‿ villaʔ saiʔ iks ilosabaʔ, 
perämädses‿saiʔ valsumbaʔ Vas Pul; ruvva `luidsatävve [ta] võ t 
sinepit, t   oĺ l perämäne sinebi `maitsmine Vas; perämäne, mis 
pä sist `perrä jäi, oĺ l leevä kands Vas Pul; ku sitta `veeti ja `tal-
goh `oĺ ti, s ss pasa`laḱ ja jäi k kõ perämätse `k  rmagaʔ Se Sa; 
kiä perämätse sita`k  rma `mõtsa vei, t   jäi sitträbäkuss Se Ts; 
siss jäi perämäd sess t   asi, inäp es t   Se A; perämäne kipõń  
k iḱ  täl `võeti arʔ, t   hopõń  jäi Se

perän vt peräh 
perändämä perändäʔ perändäss peräń d pärima Ann kudi 

n  v‿`villanik‿kah, Liiso peräń d Vas Pul
perändüss perändüse perändüst pärandus no om otsahn unidsõ varan-

duss ja piitsk om temä perändüss Rõu
perän/`puhtõʔ teine matusepäev meil `peetäss siin `puhtit ka s `päi-

vä, edimäne om matusõ päiv, tõõsõl pääväl ummap‿perän`puhtõʔ 
Rõu V 

perä/otsah  ~ -otsahn lõpuks, viimaks peräotsahn  jäik‿kõrvak‿kiń niʔ, 
inäp [ma] es kuulõʔ Rõu R; peräotsah jäi [ta] ko t pümmess Vas 
Pul; velenaań õ ań d uma säń gü mullõ `maadagiʔ, jä t mullõ perä-
otsah Se -poolidsõʔ pl -poolitsidõ -poolitsiid kõlkad lina ̀s  mne 
aganakõsõ ja `määntse `sääntse peräpoolidsõ `ań ti ` sio lõ Se S 
-regi kelk jalg `ka skiʔ, tõõsõt‿tõi perä`r  ga mu kodo arʔ Rõu; 
sinnät‿te ti p  rhäll, latsõʔ ̀ istõ pääl, perä r   pääl Vas -`ri̬i̬kene dem 
< peräregi mi lä si `liuglõma, külä `poiskõsõ muŕ rip‿perä`r  kese 
pääle k iḱ , mak‿ka Rõu; ma sattõ perä`r  kese päält `maahha, jalg 
`ka skiʔ Rõu; ü s poiś s perä`ri ̬i̬kesega kivil käve Se; [ma] pań ni 
mõsu perä`r  kese pääle ja kisi süvä lumõga jäl `mäele Se -räbäk 
sõnnikutalgul viimase koormaga tulija kes sitavidämise `aigu perä-
mädsess kodo tulõma jäi, t  d üteldi peräräbäk Rõu 

peräst 1. (ajaliselt) pärast, hiljem inne tuulõtõdi, peräst visati, et s ss 
hannaʔ `lätvä ärk‿keś vil Rõu V; lehm peräst `kandmist taht ha-
pund Rõu; peräst `puhtit oĺ l t   asi Vas; `aaś taga peräst oĺ l maja 
`vaĺ miss ja `aaś taga peräst `k  li eś s ka ärʔ Vas Pul; map‿paari 
`päivi peräst massa sullõ arʔ Vas Pul; külk‿katõ`kümne `aaś ta 
peräst om k iḱ  `tõistõ Vas; kuu ao peräst tulõ `maaŕa paast Se 
Kos; peräst la s nakaś s `ikma, imä pań d `väelüsi nisa `suuhhõ 

perän
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Se 2. tõttu, pärast `ilda `aigo oĺ l murõʔ lehmä peräst Rõu V; ma 
`piprõ peräst lä si, pipõrd es olõp‿poodihn Rõu; hatta taheta as 
t  peräst, et nakkasõ n  h‿hattsajat‿tulõma Vas; jutta peräst jäi 
mehele minemädäʔ Vas Pus; vana `vaɫgõ peräst om Liiso `peĺ gäjä 
Vas Pul; mine eloiäst `türmä kallo peräst Se V; nimeste peräst [ma] 
saa aik‿kumaruisi `laskaʔ Se

peräst/poolõ pärastpoole, hiljem timä (tüdruk) saanu üte naaś õ 
mehegak‿`kilda lüvväʔ, perästpoolõ nakanugit‿`t  ga elämä 
Rõu; vanast üteldi kusõsinine, perästpoolõ üteldi et po isinine 
Vas; vanast oĺ l koolih `tahvli ja `krihvli, perästpoolõ oĺ liʔ iks 
pleia sik‿kah Vas Pus 

perä/suṕ p supipära peräsuṕ p te ti `hindälle ni `t  di mullõ kah 
peräsuṕ pi Se

perätü vt perädü
pesitsemä pesitsedäʔ pesitsess pesi s pesitsema piho t   noh paĺ lo siih 

kotoh es pesitseʔ Vas Pus 
`pesmä `pessäʔ pess peś s pessä 1. lööma, taguma latsõʔ, n  k‿ka iks 

läḱ ätäseʔ, siss pestäss `säĺ gä Rõu V; tiiä ei kuk‿kavva not‿taa ilos-
tuss om, tulõ sõda, pess k iḱ  segi Vas;`Kaimaŕ  higo `väi si ja pess 
raud`naklu ja `r ngiid Vas Pul; pää hunisass t  st saaniʔ, ku [ma] 
`maahha sattõ ja pää arp‿peś si Vas; [ta] pess pess, pess ni kavva 
ku sääl paatäüś  raha kannul aɫɫ Se Pod; suurõtüḱ ü `l  tõga oĺ l 
arp‿pest (puruks löödud) taa tarõ Se 2. peksa andma või saama, 
nuheldes korduvalt lööma umav‿vitsap‿`pesväʔ hinnäst Rõu V; 
koirap‿`poiskõsõ oĺ liʔ, `pessä `ań ti mõlõmbillõ Rõu V; ü s liina 
`poiskõnõ kurivaim peś s minnu `kõrvu pite Rõu R; taa `pääkene 
om k iḱ  `muhka ülenit‿täüś  pest Vas; noorõt‿ suraj‿`jäiep‿`peś jile 
kätte Vas; vanast oĺ l kibõhhõhe `pestü `vitsugaʔ, `peś jil `olnuv‿va-
hit‿takah Vas Pul; kiä piḱ ä iä eläss, t   `pessäk‿ka saa, `pesmälläʔ 
ei jääʔ Vas Pul; kubijak‿ka jälʔ `väegap‿peś siʔ Vas; loĺ l saa keri-
koh kap‿`pessäʔ Vas Pus; mis tetäʔ, `piń kesel jalaʔ arp‿pessedüʔ Se 
Pod; `pesken‿nigu minno vanast `peś ti, ku ruvva kartokit puhasta 
as arʔ Se Kos; kaen‿no viimäte v  l [sa] läät kiń niʔ, et kaŕ ust peś siʔ 
Se Kos 3. tagudes teri, koori jm eraldama; käsitsi reht peksma 
uap‿`peś tigi `k  tõgaʔ Rõu; peś simi riiht ja tõõnõ lei mullõ jala-
lehe `sisse viglagaʔ Rõu; meil sai riih `pessäʔ, [ma] taṕ i `lamba 
rehe `pessäʔ Rõu; üle öie oĺ l rehe `pesmine Vas Pus; `terve talo vili 
`peś ti ja n   olõʔ oĺ li jo säläga ̀ kandaʔ Vas Pus; jouluniʔ sai ̀ r  hhi 
`pessäʔ Vas; rehe`pesmise `aigu kävep‿päävä pääle kolmõs‿sań diʔ 

`pesmä
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Vas; t  d `pestüt `vihku [ma] rapahhuti ka v  l Se; kaarak‿kahriti 
`huhmrõh, ̀ peḱ liga pesseti ̀ huhmrõh Se; [ma] rehep‿peś si ̀ valgõst 
(päevavalgeks) arʔ ja a i üless arʔ Se 4. masindama timä peś s v  l 
`  se sulasõgan‿n  ʔ riś tkhaina `s  mne ärʔ Vas; koh nurmõ pääl 
maś sinap‿`pesväʔ, n  j‿jo `räütvä, n  s‿`soḱ vaj‿jo olõʔ arʔ Se;  
aur tuĺ l `pesmä Se 

`pessümä `pessüdäʔ `pessüss `pessü pekstud, klopitud saama ratta 
`r  peʔ ratta `ts  rõgap‿`pessüseʔ Vas Pul

pessü/puu peksuvits saa õip‿pedäjäst pessüpuud (öeldakse, kui 
unistused ei täitu) Rõu H

pesä pesä pessä 1. (linnu, looma) pesa  sirk `korgõhn, muna `per-
sen, pessä olõ õik‿`kohngiʔ Rõu V; `vahtrõ `latva `ossõ `vaihhõlõ 
oĺ l varõssõl pesä jo art‿tett Rõu V; kuuś  pääś o pujakõist pesähn, 
k iḱ  `näĺ gä `k  luʔ Rõu V; mõts siam‿magahhasõ kusi`kuklastõ 
pesähn Rõu V; kana munakit‿`tikslõsõp‿pesäh, s ss putu uin‿no 
inemisek‿kokko ü s ütegaʔ Vas Pul; ku varõsõ pujaʔ oĺ lip‿pesäh, 
es `tahtu nuid tappaʔ Vas Pus; suurõ kannu ala tege susi pesä Vas; 
soe pesä olnuʔ ja iks sääl oĺ l elol (elujõus) t   pesä Vas; poiś s 
visaś s huś si kusi`kuklastõ `pessä Vas; musta`rästä jaost om pant 
`puuhhu pesä (pesakast) Se 2. vankri kere kolm ko ti oĺ l `riś ti ratta 
pesähn Rõu V; koɫmõr‿ratta pesät‿teḱ k Vaś so halhoo·siɫõ Se Kos

pesäkene dem < pesä lepä sirguʔ ommav‿`väegat‿ sipakõsõʔ, 
maŕ a`puh mõ seeh ommap‿pesäkeseʔ Vas Pus; püve pesäkeisi 
esik‿ka sai `poiskõsõh `löütüss Vas Pus

`petmä pettäʔ pett pe t petä (kavalusega) tüssama, petma mat‿tedä pe i 
kah Rõu V; tulõ õik‿kedägiʔ, pini pett hinnäst `tarrõ, siss hauk vä-
lähn Rõu V; inemiisi hä igak‿ka petetäss, aŕ stitass `võĺ ssi Rõu V; 
Sirje lä s iks uma rattakõsõga Poĺ lat petteh: läḱ em‿ ̀ Musta ̀ o sma 
Vas Pul; vihma`kaś si sai esi pettäk‿kah Vas Pus; sulanõ lei ka aṕ pi, 
et ma lä petä, vaest [ta] üless tuń nistass, koh raha om pant Vas 
Pul; püvi `väega ruttu j  ś k, tah  minnu pesä `ĺ ahkust arp‿pettäʔ 
Vas Pus; pettäk‿ka võit, petän‿nigu takah tüllü tulõ õiʔ Se Kos; ko-
hopiim `pań ti v   `sisse, t   oĺ l v  piim, a la silõ k   peteti et seo 
om häräpiim Se; paaba`rõipõʔ, teil om ŕ oon tett, at‿t  p‿petäde et 
ritk Se Kos; illoś s pereh oĺ l, t  d ma eip‿petä eik‿kitäʔ Se; [ta] käve 
petteh, t   `mõistsõ `väega pettäʔ Se

petsat́ petsadi petsatit pitsat t   s na pań d nigu petsadi pääle Vas 
pet́solgass pe solga pe solgat ahjukapp aho man oĺ l sääne suuŕ  

pe solgass tett Se 

`pessümä
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petäi pedäjä pedäjät mänd, pedajas saa õip‿puĺ list piimä`lehmä 
eip‿pedäjäst pessüpuud Rõu H; pedäjä mõts ollõv `tervüsess Vas; 
kuusõ `ossõ eläjä ei s  ʔ, a pedäjä `ossõ sööväʔ Vas; pedäjä kasu 
om edimält ̀ pistü üleväh Vas Pus; pedäjä ̀ süämek‿`kisku us Vas Pul; 
häɫɫ käve nik‿`korgõlõ, üle pedäjä `latvu Vas Pul; taanim‿maani oĺ l 
Puĺ li külä, `taahha pedäjäniʔ Vas; ku pedäjä kasu nakass `l  ka 
minemä, s ss oĺ l parass aig `kesvä tetäʔ Vas Pus; m  k‿kaibi `mõtsa 
pedäjä ala liiva koobaʔ Se; a noorõmb poig, pedäjä `nõkla pite ka 
lätt ülest Se Kos

pia 1. peaaegu Kabunaʔ ommat‿Tolga küläga pia kõrvitsi Rõu; t   ra-
haga elä ma nädäli pia leeväh Vas Pul; tädi oĺ l võttunu üte räüsä 
terä nigu kana muna pia Vas Pus 2. varsti no om pia pääväkäänd 
kah Rõu; `kiisla om üle aia karada  nnõ, pia om kõtust `kaonuʔ 
Vas U; hulgahna oĺ l ruttu ja pia k iḱ  tett Vas Pul; mul tulõ pia 
süń nipäiv ja saa ma sada kolm `aaś takka vanass Vas U 

pia/`aigu peaaegu saŕ aaludsõ koŕ vik‿`koeti iks `väega suurõʔ, noh 
pia`aigu süld läbi `m  taʔ Vas Pus 

`piakõsõ üsna varsti, peagi naań õ `k  li täl ärp‿`piakõsõ ja tiä 
esik‿`k  li kah Rõu; timä sada kuuś kümmend hoobiss olõ õiʔ, a 
`piakõsõ külʔ Rõu

pidi mööda jaanipäävä `  se kävevä nõial‿`lautõ pidi Se Pop; valu 
vaś k j  sk `raatõ pidi  Se Kos| Vrd pite 

pido pido pito pidu külä otsah oĺ l suuŕ  pido Rõu; ku oĺ l seĺ dsimajah 
pido, s ss Viidrik käve sinnäk‿`kiŕ gmä Vas Pul; magasiaidah oĺ l 
pido, latsõk‿kat‿`tahtsõ pitto Vas Pul; `püüdlijahu `kl mpõ te ti 
külp‿pidosih muʔ `aigu Vas; ah t   inne tahat pidosih kävvüʔ Vas; 
esä lasõ õs pitta `kävvüʔ Vas Pul; vanõbal velel jäi `tü rikka man 
käümälläʔ ja pidop‿pidämäldäʔ Vas Pul; tiä oĺ l `mõistlik inemine, 
es käüt‿tiä pita piteh es midägiʔ Vas; timä `väegas‿suurõ pido pidi, 
k iḱ  sugulasõk‿ku s `kokko Vas Pul; ku  ä `Tsiistrih pidosih ka oĺ l, 
siss k nõli nigu pää `eĺ li otsah Vas Pul; osa rahvast sai `r  msa 
ollaʔ, istusõ nelägese troś ka pääl ja lääväp‿paĺ lilõ vai pidolõ Vas 
U; pido `aigo leeväpaɫap‿`pań ti lavva `v  ri pite, siss viinagaʔ 
`hämmü ärʔ Se; pido pääle minnä oĺ l `sukmań n, t   oĺ l villanõ, 
ostõt Se  

pidokõnõ dem < pido s ss oĺ l küläh pidokõnõ, määne oĺ l kulänikene 
Se 

pidotamma pidotaʔ pidotass pido  pidutsema p  ĺ pühä oĺ l siss t   
pulm lä s, pühäbä lä s siss t   vakk, `  spä siss jälp‿pidotõdi Se S 

pidotamma
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pidämä1 pitäʔ pidä pidi piä 1. kohustatud või sunnitud olema ega pird 
es saa ü sindä paɫɫaʔ, t  d pidi iks kohendamma Rõu K; maʔ 
pidi t  d `viina jo ärh‿`häötämmä Rõu; n  m‿muidugu `mütvä ja 
ähvärdäseʔ ussõ takahn, et m  p‿piä `sisse `saama Rõu V; sap‿ pidi 
t  d nüś sikut nii kõvastõ ̀ nuhklõma, et ta oĺ l ̀ vaɫgõ ja midägi ̀ lõh-
na es olõʔ Rõu; selle piät maiu tegemä, et inemiisi om paĺ lo Vas; 
timä oĺ l kahinu, et kolm maia pidänüm‿ma v  l arp‿palotamma Vas 
Pul; ̀ mõistuss piät iks rahast üle ̀ käümä Vas Pus; latsõp‿pidi ̀ pirdu 
`kaema, õdagide pilagi man olõma, ku ü s pird `otsa sai, jält‿tõõsõ 
pirru `läütämmä Vas Pus; ku sa minemä piät, siss [ma] naka 
aik‿`k  ldmägiʔ Vas Pul; n  j‿juurõkõsõk‿k iḱ  pidil‿latsõt‿takah 
ärk‿`koŕ jamma, mia hopõń  `vällä küń d ja äeś t Vas Pul; ega nä-
däli te ti t  d `võidu ja k iḱ  pidi `käegat‿tegemä Vas Pul; k iḱ  
t  p‿pidi olõma `õigõl aol tettüʔ Vas Pus; muni ań d sada `ruublit 
pridanat, muni ka s kolsata v  l, pidi `andma Se 2. osutab millegi 
toimumise tõenäosusele või võimalikkusele ku mul siiäp‿piäss jalg 
puttuma, nii olõgi maah Vas; piäss tä (sai) sul arh‿haĺ litõdama, 
s ss tõõnõkõrd ei hoiaʔ Vas; pirrut‿te ti `tetse·mbri nove·mbri kuu, 
s ss pidip‿pirrup‿paĺ lo paŕõmbaʔ olõma Vas Pus  

pidämä2 pitäʔ pidä pidi piä 1. kusagil mingis olukorras hoidma või 
olla laskma, mitte vabaks laskma `keldre ust ei võiv‿vallalõ pitäʔ 
Rõu V; `v  mi no vanainemisele liha ja mett ja `piämis‿suu (ole-
me vait) Rõu; esä pidi `pulka kiń niʔ Rõu; paĺ lo tiiäʔ, suu ka piäʔ 
Rõu V; ütest otsast `peeti alast kiń nit‿t  d köüst Vas; ku mu imä 
`mõisat oŕ aś s, s ss mu imä pidänüt‿tuɫd sääl tuɫõnulgah Vas Pul; 
olõ õi igimiid, mis `süĺ ge kiń nip‿`piäsiʔ Vas Pul; a  siatina pidä 
paŕ õmbahe kiń niʔ, ku anomat tinotõdi Vas Pul; kodo tullõh jovva 
as hobõst kiń nip‿pitäʔ Vas; liń dsiʔ ummah‿hobõsõl `vasta pitäʔ, ku 
mägine maa um Vas Pus; sugimise piń k oĺ l ja ku olõ õs `piń ki, s ss 
`peeti kiń niʔ, ü s pidi kiń niʔ ja tõõnõ sugi Se; mat‿`tehnä õdagu 
`ilda ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst `peetäss üleväh Se 
Pop 2. säilitama, alal hoidma mia kuulõt, t   piäh‿`hindälle Rõu 
V; provva pidi iks meeleh ka, et imä tedä `häste `t  ń e Vas Pul; 
kaek‿koh om pää, kiä inäp sukugi eip‿piäʔ Vas; rebäne jõvva õs 
inäp `piiri pitäʔ, liha n na all ja ś oogu uiʔ Se; mis parak, lavvanõ, 
t   läḿ mind piä äs Se 3. kestvamalt enda kasutuses või käsutu-
ses hoidma ku tä t   uuri võ t, lasõt‿täl pitäʔ Vas; t   oĺ l `velsse-
ri amõtit pidänüʔ Vas U; a paṕ il vanast olõ õs `õigust naist pitäʔ 
(abielluda) Se Kos 4. mingit tegevust või toimingut läbi viima  esä 
pidi ̀ taĺ git kah, kivi vidämise ̀ taĺ git Rõu V; rikaś s talo ka oĺ l, kohn 

pidämä1 
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`peeti n  p‿`puhtõʔ Rõu V; t  t‿ t  d t   `aigo, piä illo ilo `aigo 
Rõu H; meil ka vaia õdag ärp‿pitäʔ Vas Pus; vanast süń ni`päivä 
es `peetäʔ Vas; timä `väegas‿suurõ pido pidi, k iḱ  sugulasõk‿ku s 
kokko Vas Pul; n  p‿peiväp‿`plaani, et kost raha saasiʔ Vas; teḱ e no 
maja `vaĺ miss, siss `naakõp‿`pulmõ pidämä Vas;  sipa tarõkõnõ, 
koh m  t‿tah `puhtõp‿piä Vas Pul;  sassona man `peeti siss t  d 
`paɫɫust Se Kos; a no `peetä eip‿`paastu, tetä eis‿`s  kegi `sääń tsit 
Se 5. hooldama, hoolitsema olõ  ks imäkene, olõs‿siih, ma iks piä 
sinnu Vas; kas map‿pidänüt‿teid nii, ku ma `võrksap olnuʔ Vas 6. 
osutab kestvamat füüsilist või psüühilist seisundit timä pidi külʔ 
nii suurt `kaihho timäst Vas; nimät‿`tiidväʔ, et map‿piä `naĺ ja Vas 
Pul; timä oĺ l [vihaga] ń aost must ku maa, nii pahandust pidi Vas; 
t   piä es pahandustkiʔ (ei olnud pahanegi) Se; kuiss sa piät vih-
ha, m  p‿`präädi ka üteh, saa õs vihha pitäkiʔ Se Kos; timä mõist 
`naĺ ja pitäʔ Se 7. (millekski) arvama ma joht piä äih‿hüäss taad 
esis‿soola raputamist [söögi] pääle Vas; map‿piä `immess, et sa ni 
`kistra olõdõʔ Vas; imä pidi `vaesist `väega luku Vas U; vanaimä 
opaś s: sap‿piäv‿vannainemist hüäss ja ilosass Vas; inglisstinna 
`peetäss paŕ õmbass Vas Pus;`eestläse piä äi hainalosit poganass, 
a meil `peetäss Se 8. kasutama, kandma (riideid, jalatseid) pidä-
mise kaḿ bsiʔ oĺ lih‿hahaʔ Vas Pul; mis mul nail pitär‿`rõivil viga 
om? Vas; vaia mul ka pidämä `naadaʔ naid kiń gitüisi rätte Vas Pul; 
ma olõ õis‿`saĺ li pidänüʔ, mup‿pää mõista ais‿`saĺ li pitäʔ Vas Pul; 
mu m  ś s iks pidi poiś smeheh ka `kaatsu Vas Pul; `peedüh‿`hammõ 
säläkeseʔ, noist tetti la silõ `hammõs‿`säĺ gä Vas Pul;  nii siviiś oʔ 
oĺ li paiukoorõst, noid `peeti jo suvõl  nnõ Se; mat‿`tahtsõ `ts  gõ 
` väega pitäʔ Se; rüüd´, mis õgapäivi `peetäss Se 9. vastu pidama, 
kestma taa nii peeń okõnõ lang ku kiholasõ sitt, kas taa midä pidä? 
Vas Pus; kundsalda sukk pidä kavvamba Se 10. kasvatama; viljele-
ma kań õpit `kaplu jaoss `peetiginaʔ Vas; meil esä pidi kotoh mäŕ ri 
ja `varsu kasva  Se Kos es piä siin `ki si `kiäkiʔ Vas; kiä hobõst 
pidä, t   `tapku uik‿`kaś si Vas; paṕ p üteĺ : mak‿ka naka `põŕ ssit 
pidämä Se Kos; 

piha/vü̬ü̬ õlavöö v   `pań ti `pihta pruudi p  l, nii üle ola `pań ti, `üĺ ti 
pihav   Se 

pihl `pihlõ pihlõt pihlakas ku `pihlõʔ veretäseʔ, siss põllum  ś s ikk Rõu 
H; [ta] oĺ l saanuʔ rähmädäp‿`pihlõst ossa Rõu H

pihla/puu pihlakas pihlapuu maŕ aʔ ummar‿roho maŕ aʔ Rõu V -t́sir-
gukõnõ  leevike pihlapuu  sirgukõnõ  timä pihlapuu `maŕ ju sei 
Vas Pus; näil um verrev kõtt kah, pihlapuu  sirgukõisil Vas Pus  

pihla/puu/ t́sir gukõnõ
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piho piho pihho peoleo sisaś k ja piho tulõvas‿s ss, ku urb nakass `lah-
ki minemä Vas Pul; piho t   noh paĺ lo siih kotoh es pesitseʔ, a 
t   käü kah siih `laulmah Vas Pus; t   om ü sk iḱ , kas piho vai 
vihmakaś s Vas Pus; piho um musta `rästä `taolinõ, sääne kah pi-
sukõsõ triibuline, kiŕ riv Vas Pus; aga piho muido laul ilosahe vai 
vilistäss Vas Pus 

piht piha `pihta selja ülaosa sajavanalõ `pań ti v   `pihta Rõu V; 
paiupiĺ l oĺ l piha pääl, puum  k oĺ l puusa pääl Se Kos; ̀ mõŕ sa imä 
köü  kosilasõlõ v   ̀ pihta Se Kos; v   ̀ pań ti ̀ pihta pruudi p  l, nii 
üle ola vai Se; peigmehel oĺ lil‿lajav‿v  ʔ, t  l oĺ l ka s v  d pihah 
Se; saja `pää mine `oĺ lgi, kup‿`pań ti v   `pihta Se 

piht/kasuk pihtkasukas`vahtsõnõ pihtkasuk Vas Pus
pihu/peenikene väga peeneteraline leedeʔ om `valkjass pihupeenikene 

liiv tah järve veereh Vas
piibaŕ  piibari piibarit pasun moosõkań dik‿ka oĺ liʔ, piibari oĺ liʔ Rõu; 

ku matussaialõ mindäss, s ss ma taha piibarimehi havva mano Rõu 
`piibli `piibli `piiblit piibel `pernanõ käś k mul ega õdagu `piiblit lukõʔ 

Rõu; t  l `piiblil es olõki inämb `õigõt umanikku Vas T| Vrd `pii li 
piibukõnõ dem < piip| tila nüś sigul oĺ l piibukõnõ kah, kost kur-

nadaʔ, sääne piip kah Se Sa 
piibutama piibutaʔ piibutass piibu  piipu suitsetama, piibutama esä ka 

iks piibu  Vas Pul 
piidakõnõ dem < piit `aknõpiidakõsõʔ, teil‿lavvakõsõʔ, k iḱ  tahvidsiʔ 

Se Kos
`piid́li ̀ pii li ̀ pii lit piibel kunass t   Einaŕ gi ̀ pii lit lugõ Vas; ̀ pii li 

saiś  kaṕ ih, `ü ski es panõn‿ń appugi mano Vas Pul; siin saiś  `terve 
`aaś taka t   `pii li, putuki is kiä tedä Vas; `väega minno trüń niti, 
et mis ma `pii li ärʔ ań ni Vas Pul| Vrd `piibli 

`piid́likene dem < `pii li vei ma t   `pii likese kodo arʔ Vas Pul
piilkakõnõ piilkakõsõ piilkakõist väike puuhark kaaruspala kudumi-

seks, kaarushark piilkakõsõga [ma] koi kaarusõʔ Se
piim piimä `piimä piim kut‿talohn oĺ l piimä vaheʔ, s ss nõrgutõdi ka-

ń õbi ̀ kruuś li ̀ v  ga üless ja t  d kutsuti piḱ älehmä piimäss, t   oĺ l 
näil piimä asõmõl Rõu H; [sa]`serbä no siist taad hüvvä ̀ piimäginaʔ 
Rõu V; taa meil hõhvanõ lehm, edimätsel piimäl Rõu V; kolmadal 
`aaś tagal paaritadass, s ss tulõ lehm piimäle (hakkab lüpsma) Rõu 
V; piimäga (piimanõu pesuveega) kasusõt‿tugõvak‿küŕvidseʔ Rõu 
V; Paĺ mi tuĺ l aiglehmilde piimäle Rõu V; taa (lehm) tuĺ l piimä-
le aiglehmilde, tõõnõ tuĺ l hõhvildõ Rõu V; võta ain‿n  t‿t   pääl 

piho
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`piimi (piimaauto ei peata juhuslikult) Rõu V; süvväp‿piim hiideti 
kat‿tsõõrikohe Vas Pul; ku taloss oĺ l, s ss paariga `võeti `säĺ gä 
piimäʔ Vas; [talgutel] ś   majoss oĺ liʔ lihagak‿`kapstaʔ ja veteĺ  
piim Vas Pul; ma olõ `hapna piimä sõb ŕ  Vas; vesi piḱ k piimäjakk 
Vas; länigu oĺ lip‿piimä kurnadaʔ Vas U;  piim siss ka `hapnõss 
ruttu arʔ, ku `piḱ ne ḱ au Se; piim ja liha `oĺ lgi korron Se Kos; 
vanast selle paastõti, et olõ õs lihhu nii ja lehmäʔ anna as `piimä 
Se; n  p‿piimäm‿mis sandõlõ `ań ti, `v  di paṕ ilõ  ń nistaʔ Se Kos 

piimä/annom (puust) piimanõu piimä anoma `liivoga `mõś ti Rõu V; 
süḱ äv kaiv, ku piimäanoma `kaivu lasõt, s ss kard lätt ku rümäh-
täss `alla Rõu; piimäanoma mõsuvesi um küŕ vitsile hüä Rõu V; 
naat‿tulõva v  l ärʔ huhastaʔ, naap‿piimä anomaʔ Vas -`kambrõ 
piimakamber piimä`kambrõ oĺ l esiʔ Vas -lehm lüpsilehm saa 
õip‿puĺ list piimä`lehmä eip‿pedäjäst pessüpuud Rõu; päält `kümne 
piimälehmä ja `peeń kene kari (väiksemad loomad) oĺ l v  l pää-
le Vas Pul -li̬i̬ḿ  piimavadak ku piimäleeme juhkat jääss, t   ka 
müvväss ärʔ Vas; piimäleeme ń akko iks oĺ l t    sibiroś ka Vas -liud 
kauss kohupiimaga ku `istma `miń ti, siss `võeti vadsako t ja piimä-
liud kah nii et kohopiim all ja sinnä või pääle, siss t   oĺ l jäl pii-
mäliud Se -mago mäletsejate mao osa: libedik vasigõ piimämago 
um lehmä suurõ mao man. vasigõ piimämago ark‿kuivatass, s ss 
`aetass h ng `sisse. ku `põŕ sil kõtuh‿`haigõʔ, s ss andass t  d pii-
mämako rõõsa piimägaʔ Rõu V

piimäne piimädse piimäst vedel, rohke piimaga jahupudru [ma] keedi 
`väegap‿piimädse Vas Pul 

piimä/paaŕ kaelkoogud piimanõudega inemisekene lä s minemä piimä 
paarigaʔ, nii `k  li `ärki minneh Vas Pul -su̬u̬ń piimajuha nõgõsõ 
juurõt‿tegeväp‿piimä soonõv‿vallalõ Rõu V -vaheʔ ajavahemik, mil 
lehmad ei lüpsa kut‿talohn oĺ l piimä vaheʔ, s ss nõrgutõdi kań õbi 
`kruuś li `v  ga üless Rõu H

`piinama piinadaʔ `piinass piinaś s piina, kannatust tekitama; piinama 
siss es tohep‿`pandak‿koolih põĺ vilõ, `la si eit‿tohi piinadaʔ Rõu; 
nimä ummas‿`süäkatsõʔ, `tapva ja `piinasõt‿`tõisi Rõu; näid oĺ l 
`väegap‿piinat Vas Pul; ku esi`sõi ja tuĺ l, s ss es olõh‿hobõstõ 
`piinamist Vas 

`pi̬i̬nü vt peenüʔ
`pi̬i̬nüss ̀ p  nüse ̀ p  nüst peenutsemine t   oĺ l inemise ̀ p  nüss Se Kos
piip piibu `piipu 1. suitsetamisvahend: piip reheahi küttü, säält võ t 

esä piibu pääle tulõ Rõu; poiś s pań d `piipu paɫama Vas Pul 2. 

piip
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puulüpsiku valamistoru, tila nüś sigu piip oĺ l ̀ mõskmadaʔ Rõu; puu 
nüś sik ja piip man, oss sääne Vas; nüś sigul oĺ l piibukõnõ kah, kost 
kurnadaʔ, sääne piip kah Se Sa; imä iks `väega mõś k sagõhe, ai iks 
luvva `raaksit sinnä nüś sigu`piipu kah, puhaś t k iḱ  ärʔ Se Sa

pi̬i̬r peeru `p  ru peer ma‿ in‿naaraʔ ilmah muud üttegi `aś ja, ku `p  ru 
Vas Pul 

piiŕ  piiri `piiri piir vannutõt maa`m   ja m    maa ja võ t piiri `väl-
lä, nii et piiŕ  lätt piirist Rõu; Kurõkülä ja Varõstõ külä ommal‿Lä i 
piiri pääl, mu uno `koṕ list lätt piiŕ  läbi Vas Pul; Rogosi piiriga om 
m  p‿piiŕ  kooh Vas Pul; rebäne jõvva õs inäp `piiri pitäʔ (söömises 
mõõdukas olla), liha n na all ja ś oogu uiʔ Se; vanast oĺ lin‿n  p‿pii-
ri kupõdsaʔ Se Kos 

piirak piiragu ~ piiraku piirakut pirukas kala maŕ ast te ti piirakut Rõu; 
tahass `aeti laḱ ka, `pań ti `kruusli pääle, `aeti t   ka laḱ ka, s ss 
`kääń ti `truĺ li, te ti piirak Rõu;`kruusliga piirak oĺ l makuss, t   
oĺ l väḱ ev Rõu; täü piirakut meil es tetäʔ Vas; pää pääle sattõgiʔ, 
muhk om pääh ku piirak Vas Pul; täü `pań ti iks piirakuss Se Kos; 
kruusap‿`pań ti kuivaduʔ (kuivatatult) piirakulõ Se; piirakut viiä es 
`kaeja sillõ, et s ss koolõss la s ärʔ Se; ku `s  dävä piirak oĺ l, 
s ss ̀ pań ti ras v Se; talvõl ku hää ommak‿kuivadu poraviki ruvvast 
vai piirakust Se 

piird piiru `piirdu (hrl sisekohakäändeis) piiramisrõngas maja oĺ l jo 
`piirdu pant, `kiäki es tohes‿s nnagi `lausuʔ Rõu V; maja `pań ti 
`piirdu ja `tapjal‿lä sit‿`tarrõ `poiś si `o sma Rõu V; susi piirust 
`vällä eil‿lähäʔ, ku `piirdu om pant Rõu 

piiretüss piiretüse piiretüst piiritus kätte lei ki si, [ma] oś ti piiretüst, 
`t  ga määre Rõu; ma tei hüä kõva viina ku piiretüse Se| Vrd piirõ-
tuss 

piiri/kivi piirikivi t   piirikivi `umgik‿kupets Rõu -mi̬i̬ś s üleaedne, naa-
ber piirim  ś s tuĺ l minno kosima Rõu V

piirits piiridsä piiritsät piirits, ui puust oĺ l tett sääne nõg ĺ  vai piirits 
ja t   piiritsäga `koeti päternit Vas; piirits oĺ l tett puust Vas; piirits 
oĺ l katõ harogaʔ Se 

piiŕ /`pääsläne piiritaja vanast [ma] oĺ li virk ku piiŕ ̀pääsläne Vas 
piirõtuss piirõtusõ piirõtust piiritus [ta] saa  uma piirõtusõ pudõla 

`Kaaŕ lilõ Vas Pul| Vrd piiretüss 
`pi̬i̬slem(m)ä peeseldäʔ `p  sless peeseĺ  ~ `pi̬i̬stlemä peeseldäʔ `p  st-

less peesteĺ   korduvalt soojendama `tulkõt‿tulõ`v  rde `p  slemmä 
Rõu;  taa um leś o, tahn um hüä esik‿ka peeseldäʔ Rõu; meil uma 

pi̬i̬r
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sann oĺ l jo arl‿`laonuʔ, siss käve ma külä `sannu pite `p  stlemäh 
Rõu V; t   sää  truuba pääle mullõ asõma, map‿`p  stli sääl Vas 
Pul; laisa naisõga `p  stlet elleh  Se Kos

`pi̬i̬sümmä `p  südäʔ `p  süss `p  sü soojenema oĺ l külʔ `väegak‿kõhna 
tuli, a piḱ äpääle `p  sü iks suṕ p arʔ Rõu; jaɫaʔ om tuimaʔ ja 
külmäʔ, niäp‿peesü üiʔ ark‿kah Se Lu 

piit piida `piita (ukse)raam, piit `aeti Sibirähe, jäi k iḱ  elo `maahha,  
[ma] ań ni ussõ piidalõ suud ja lä si `vällä Se 

pi̬i̬t́ peedi `p  ti peet `p  tega ei olõh‿hätä, naa ummah‿hõrõhhusi Rõu 
V; kuumahn lokahhasõ peediloomaʔ arʔ Rõu; ega `aaś ta ma vaa-
gu, istutagu õin‿nipaĺ lo naid `p  te Rõu V;  peedi ummak‿külbedüʔ 
Vas Pul; `p  te vanast es tetäʔ (ei kasvatatud) Se; punadsõ peediʔ, 
kuŕ giʔ, tiń diʔ ja `taari valõti pääle, kutsuti sibula s  ll  ḿ  Se Kov 

`piit́nä `pii nä `pii nät (laadal müüdud) soe siirupijook, susla 
vana`aoline taaŕ  kutsuti `pii nä Se Kos 

`pi̬i̬tre/paast peetripaast a ka a meil oĺ l noʔ `p  tre paast kaʔ viiś  nä-
dälit Se Kos -päiv peetripäev: 29. juuni (südasuve algus) `p  tre-
pääväss te ti `sõiru Se;`p  trepääväl kasuss ḱ aol suu kiń niʔ, ḱ ago 
inäp kuugu õiʔ Se Kos;`p  trepävä aja vähḱ  k  rt Se V; ̀ p  trepävä 
timä räü  (jäi voodisse) ärʔ, inne maasõlit̀sa `ku ̬u̬li arʔ Se 

piitsk piidsa `piitska piits no om otsahn unidsõ varanduss ja piitsk om 
temä perändüss Rõu; piitsk te ti kablast, kolm `kapla Vas Pus; ku 
seto sajaʔ oĺ liʔ, s ss podruś k lä s `piń ki piteh   h, piitsk käeh, t   
`plaanõ t   piidsagaʔ Vas Pul 

piḱ k piḱ ä piḱ kä 1. (ruumiliselt) pikk hain oĺ l jalg piḱ k Rõu V; 
söödäh‿hobõst kõrralikult, siss olõ õip‿piḱ ki `kaaru (piitsa) vaia 
näüdädäʔ Rõu; ü s sau tulõ piḱ kä `truupa, tõõnõ käänd ütest 
mulgust `tõistõ üless, seeniss ku lätt `koŕ ssnahe Rõu V; madalap 
ku maahain, piḱ eb ku muuʔ puu? - t   Vas Pul; hobõsõnisaʔ (ku-
hikmürklid) ommaʔ ni piḱ äʔ, omma höörigun‿nigu taa lu t Vas;  
mup‿poig oś t `väegap‿piḱ ä vikadi Vas Pul; naaś õl om piḱ k hiuss, 
a lühüt m  ĺ  Vas; vanast üteldi piḱ kä troś kat et labarattaʔ Vas 
Pul; Liiso oĺ l piḱ emb `Annõ Vas Pul; latsõk‿kääväʔ nok‿koolih, 
ommap‿piḱ embä minno joʔ Vas Pul; olõ õip‿piḱ k, lühüt t   um 
Vas; piḱ k t   `pindrekene om? Vas Pul; kai, jalg jo `paistõdass, 
piḱ k elläi (rästik)  tsusaś s Se; piḱ äp‿piń giʔ, n  t‿`tahtsõk‿ka lii-
vaga `mõskmist Se P 2. (ajaliselt) kaua kestev la sil ka um piḱ k 
kühä, n  k‿ka iks läḱ ätäseʔ Rõu;`rohkõp joht piḱ ki `puhkuisi es 
saaʔ, a `h ngu `haarti ega t   man tagasi Rõu; susi s   suurõ sao, 

piḱ k
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pini piḱ ä `peedü Vas Pul; kiä piḱ ä iä eläss, t   `pessäk‿ka saa Vas 
Pul; piĺ l tulõ piḱ ä ilo pääle, kusi suurõ naaru pääle Vas Pul; siss 
ku sügüse piḱ äʔ   ʔ ja k iḱ  hubisass ja habisass, siss joht taha 
 ais‿siih elläʔ Se 3. rästik piḱ k pań d jala arʔ ja lei hälvätüse mano 
Se V

 piḱ k/säŕ k (mõlemad osised käänduvad) pikk-kuub vanast oĺ l `puusõ-
ga piḱ ksäŕ k meestel kah Vas; mu ajolitsil olõ õs inäp noid piḱ ki 
`säŕke Vas; vanast oĺ l mehel maanip‿piḱ ksäŕ k säläh ja kusõsiń nin 
kamps oĺ l all Vas Pul

pikkuss pikkusõ pikkust pikkus katõst mõtsakusi`kuklasõst saa õiʔ ütte 
`keisrikusi`kuklasõ pikkust Vas Pus| Vrd pi tüss

piḱ kä 1. sirgelt, sirgu; pikale k  ĺ  lasõn‿nii piḱ kä ku tahat, a 
käep‿piäp‿paigal Rõu; lõigakõ siist `kindrist vai soonõk‿`ka skiʔ, 
nigu t   jala saak‿ka piḱ kä `kirstu `pandaʔ Vas; [ma] häiehti linaʔ 
ärʔ nigu villaʔ, vinnüdik‿k iḱ  piḱ kä ärʔ, s ss ̀ naksi keerutama Vas 2. 
pikali munõ ̀ viś ksivap‿piḱ kä ̀ maalõ, et ei jovva joostaʔ Se V; lätt süä 
nõrgast, siss [sa] heidäp‿ piḱ kä `maalõ Se; ku [sa] ärn‿närvehhüdeʔ, 
siss saa aik‿kohegi minnäʔ, siss taht piḱ kä `hiitäʔ Se

`piklik `pikligu `piklikku piklik `pikligul‿ leeväʔ iks oĺ liʔ, `laṕ juga 
`pań ti `ahjo Vas U

`piḱ ne ~ `piḱ se`piḱ se `piḱ set äike, pikne ku [ma]`ko sil olnuʔ, os 
`piḱ ne rabanum‿`maahha `hindä kah Rõu; eis‿saap‿`piḱ se   st 
`hoitaʔ Rõu; t   vanõmb la s om `väegat‿terräv, t   ku `piḱ ne käü 
Vas Pul; tütäŕ gi om nigup‿`piḱ ne Vas; ma olõ `piḱ set `heitünüʔ 
Vas; üteldi vanast et `piḱ se `pantut paɫama, t  d `v  ga ei jõvva 
kistutaʔ Vas Pus; t   `piḱ se l  ḱ  `oĺ lgi, mis mullõ tuĺ l sääl `jal-
gu ette Vas;`taivaesä tõrõlõss,`üĺ ti la silõ, ku `piḱ se oĺ l Vas U; 
`piḱ ne (keravälk) nigu verrev ku sigakõnõ j  ś k üle aida katusõ 
Vas Pus;`piḱ sega oĺ l t   kõiv arp‿poodõt ja laḱ ka  siugut n   
ossaj‿ja k iḱ  ś aal ̀ ümbre`ts  ri Vas Pus; piim siss ka ̀ hapnõss rut-
tu arʔ, ku `piḱ ne ḱ au Se; näet, kui lehmäle t   `piḱ ne võtt (lööb) 
`sisse Se; `piḱ ne `väegak‿ kõvastõ käve, `piḱ ne lei talo paɫama Se 
Kos; ku `piḱ ne ḱ au, s ss lehmä mano mingu uiʔ Se Kos; ku `piḱ ne 
ḱ au, `viskat‿ siŕ p käest `maalõ, tä `tõmbass `piḱ se mano Se Kos 

`piḱ se/esä jumal, taevaisa `piḱ seesä om `üllen, t   kuk‿kuŕass saa, siss 
`lahksass `üllest loodigaʔ Rõu H

`piḱ sekene dem < `piḱ ne| jumal pühä `piḱ sekene, l  n‿no minno pu-
russ, jahvaj‿jahuss Vas Pul

`piḱ se/pini kirju ööliblika röövik: päevakoer `piḱ sepini s   ka puu 
`lehti Vas Pus

 piḱ k/säŕ k
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pikutama pikutaʔ pikutass piku  pikali olema, lamama, pikuta-
ma map‿pikutamise pääl olõgiʔ Vas Pul; map‿pikudi inne, taha 
aim‿mam‿`maadaʔ Vas Pul; `minkõ no pikutagõʔ Vas Pul

piḱ älde pikali timä laś k `hindä piḱ älde rüä `sisse `maahha, näe es 
`kiäkiʔ Rõu; kuŕ ateḱ ij oĺ l piḱ älde maal ku terä ko t Rõu; uma 
naań õ um põtõv inemine, vahepääl oĺ l piḱ älde, vahepääl `liikõ 
Rõu   

piḱ äle pikali ku [sa] pisukõsõ piḱ äle olt, herä˛üt, s ss olt ni `virgõ 
ja terveʔ Rõu; timä oĺ l ś aal piḱ äle maah Vas; [ma] lä si `säń gü, 
`laḿ ssi piḱ äle, pini lamõsi mu säń gü ette Vas Pul; veli oĺ l visanu 
paiu puhma kõrvalõ piḱ äle Vas; m  ś s lännüt‿taassperilde ni `vasta 
`aida, ni piḱ äle `maahha Vas Pus; mint‿tagasi, `heitäp‿ piḱ äle Se 

piḱ äline piḱ älise piḱ älist pikk, kauge `meilgi oĺ l piḱ äline maa, ka s 
kilo`meetrit oĺ l meil põllumaa piḱ k Vas U; ts gand kai, üteĺ : teil 
om piḱ äline t   `jaɫgu aɫɫ  Se Kos 

piḱ ält kaua, kauaks naistõrahvass om iks naistõrahvass, piḱ ält t  l 
no `purju jäiäʔ Vas Pul; susi s   hoiõdu aś aʔ, pini piḱ ält `peedüʔ 
Vas Pul;`valgõ rä t, piḱ ält taal s ss `mustnõdaʔ Vas Pul; nii `k  li 
`ärki minneh, näet ku piḱ ält um surmal tullaʔ Vas Pul; piḱ ält s ss 
 siku kasvataʔ oĺ l Vas; maś sina ommas‿`sõitaʔ, tast olõ õip‿piḱ ält 
[minna] Vas Pul 

piḱ ä/pääle aegamööda, pikkamisi oĺ l külʔ `väegak‿kõhna tuli, a piḱ ä-
pääle ̀ p  sü iks suṕ p arʔ Rõu; ku arv‿`vaivuss piḱ äpääle vai väsüss, 
s ss [ta] jääss magama Vas 

pilaḱ  pilagi pilakit peerupiht, pilak pilaḱ  oĺ l tulba otsah, uma jalg all 
Vas Pul; pilaḱ  esiʔ oĺ l karranõ, olõ õs puinõ Vas Pus; muʔ `aigu 
pilakit inäp es tarvitadaʔ Vas Pus; latsõp‿pidi ̀ pirdu ̀ kaema, õdagi-
de pilagi man olõma Vas Pus; pilakit [ma]`näie külh, noh jala pääl 
kasunu puu oĺ l, all n   ossas‿sääl `haŕ ki ja sääl otsah oĺ l ravvast 
tett `säändene nigu naaʔ noh huulõʔ  nnõ vai, sinnä s ss tsusati 
pird `vaihhõlõ Vas Pus;`mõisah ka oĺ l olnup‿pilakih tuli Vas Pul 

pilbass `pilpa pilbast pilbas `piḱ ne um siih ka tennük‿`kuŕ ja, paaŕsada 
elektri `poś ti lei `piĺ piss Vas Pus 

pilet́ piledi piletit pilet vana ń ahka s oĺ l, es täüp‿piletiid `ostaʔ Rõu
pilgahham(m)a pilgahtaʔ pilgahhass pilgahti välgatama tõõsõ keväjä 

nakatu Sakotih `põɫdu tegemä ja siss oĺ l pilgahhanuk‿kuɫd Vas Pul
pilgahtum(m)a pilgahtudaʔ pilgahtuss pilgahtu välgatama poiś s 

pań d `pi ska otsast `piipu paɫama, tuli pilgahtu Vas Pul; oĺ l 
olnuk‿kõlahhuss, niik‿`küń djä ̀ kaenuʔ, mis pilgahtu Vas; ku ̀ vaɫgõ-

pilgahtum(m)a 
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pisso pilgahtu, s ss `õkva nigu tsusaś s, nii halluś s oĺ l [silmadel] 
Vas Pul; mak‿kai ḱ ulʔ, et vari pilgahtu lumõ pääl Se

pilgutõllõma pilgutõllaʔ pilgutõllõss pilgutõlli korduvalt pilgutama 
kabo kaess `kaartõst, `siĺ mi pilost pilgutõllõss (rhvl) Se 

pilisemä pilistäʔ pilisess pilisi helkima `aoldõ olõss nigu soe sil mäʔ 
mõtsa veerehn pilisnüʔ Rõu; ku `lämmäʔ   t‿ tuĺ liʔ, siss jaani-
silmäp‿pilisiʔ Vas Pus; latsõl silmäp‿pilisiʔ, es olõt‿terveʔ Vas Pul

`pilkama pilgadaʔ ̀ pilkass pilgaś s 1. halvustama, pilkama, tögama timä 
jumalat `väegap‿pilgaś s, häbü oĺ l kullõldaʔ Rõu; lasõ õij‿jummaĺ  
hinnäst pilgadaʔ Vas; `vaesit iks [nad]`piĺ ksiʔ siss kah Vas Pul; 
haanik oĺ l t  , kiä `tõisi pilgaś s Vas Pus 2. kimbutama, nöökima 
söögiga pilgata õs, võisõ rahu ollaʔ Se; mup‿perem  ś s maś s raha 
ka `höste, `pilka as `t  gak‿kah Se Kos 

`pilkma `pilkuʔ pilguss `pilke läikima, helkima ilosa `mootorrattaʔ 
ommat‿tah loḱ i all, muidugu pilgusõ  nnõ Vas Pul; nimäl‿la-
siv‿`vahtsõv‿vedro rattat‿tetäʔ, nigu ü s `pilkuja väĺ k oĺ l edimäne 
sõit Vas 

`pilkuss `pilkusõ `pilkust ~ `pilkuist pilkamine, pilge sõbralikult [ta] 
maś s k iḱ  ilostõ `vällä, t   is midägip‿`pilkust (nööki) Vas Pul; me-
heimä üteĺ  üte `pilkusõ s na, t   lä s mul kihhä piteh Vas Pul; 
sikkust oĺ l paĺ lo, noorilõ oĺ l `pilkust kah Se Kos; kup‿`pilkuist olõ 
õiʔ, siss `kitsusõh är elät Se 

 piĺ l piĺ li `piĺ li 1. muusikariist, pill mu uno majah ommak‿k iḱ  piĺ liʔ, 
`minka `võidõm‿`mäń giʔ ja lauldaʔ Vas Pul; käveʔ iks [poisid], 
m nikõrd meil mäń gep‿`pillega, k iḱ  `  kene `tõmpsip‿`pille Vas 
U; ku olõ õs `piĺ li vai jarmolit, siss `laulti k   Se; piĺ l ka lei iks 
`väega `jaɫga piteh (pani jala muusikarütmis liikuma), ku polkat 
mäń giti Se 2. nutt siin um m ni inemine, ku m ni tühi tähi aś akõnõ 
um, s ss pand piĺ li minemä (hakkab nutma) Rõu V; piĺ l tulõ piḱ ä 
ilo pääle, kusi suurõ naaru pääle Vas Pul 3. heli ku hüä kõrv `piĺ li 
l   (kumiseb), s ss kuulõt hüvvä juttu Vas Pul

pilla/kaaŕ  pillerkaar, lustipidu ü s `karglõmine ja pillakaaŕ  k iḱ  aig 
Vas 

piĺli/mi̬i̬śs pillimees saja piĺ limehile visati `kindak‿`kaala paĺ migugaʔ  
Rõu V; ei olõk‿kõrralist piĺ lim  st Vas Pul; piĺ limehele ̀ ań ti ̀ kindaʔ 
[pulmas] Se S -ru̬u̬g -r   -`r  gu pilliroog rüǵ ä oĺ l täl jämme ku 
piĺ lir  g Rõu; piĺ lir   kõś sin um Vas 

`pilluma `pilludaʔ `pilluss `pillu raisku minema, kuluma tiiä äiʔ, kui täl 
taa aig ärp‿`pilluss Vas Pul

pilgutõllõma
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`pillõlõma pillõldaʔ `pillõlõss `pillõli hüplema pini oĺ l rõõmuss,`pillõli 
üless ja karõĺ  Rõu; hopõń  pillõlnu üless katõ jala pääle t   
hirmugaʔ Rõu V 

`pilma `pilluʔ pill piĺ l pillu 1. pilduma, loopima, viskama külä ot-
sahn nakaś s hopõń  katõ jala pääle üless `pilma Rõu; kai, et 
mis no hobõsõl um, `turnass ja pill üless Rõu V; m nõp‿`pilluv 
tõsõpoolõt‿ siku kätte Rõu; t  d `väĺ kü t  d piĺ l et tarõ oĺ l ütest 
tüḱ üst `valgõ Rõu; kuusõpuu praks ja pill pissõ `vällä Vas Pus; s a 
`aigu [ma] pań ni ka s suurt  sia lapõht vaŕ oalotsõhe ja säi puuʔ 
ette, a noheldavakihäp‿ piĺ lip‿puuʔ   st ja võ iʔ liha arʔ Vas Pul; 
tsõdsõ lä s   majalõ, s ss piĺ l t  d raha`punga Vas Pul; kel oĺ l 
riikaḿ m, t   piĺ l nii puhma `viisi [koelõnga] sinnäʔ riikaḿ mi pää-
le Vas; tiä oĺ l ̀ paenuʔ ja esik‿`kivvegap‿`pilnuʔ Vas Pul; pero hopõń  
pill `persegaʔ Vas Pul; ku tapõti midä, s ss poig iks piĺ l liha`ń artsa 
kõrvalõ Vas Pul; suidsumihep‿piĺ lit‿tuvakut `ümbres‿salasidõ Se 
Kos; [ma] võ i `vardaʔ ja `naksi `poĺ mma  nnõ nii piĺ li `langa 
Se; pilluti lina [peod] maha kõrrast,` võeti `köütest vallalõ Se 2. 
raiskama, pillama kuiss sul `tahtuss ka taad rahha nii `pilluʔ ja 
raisadaʔ! Vas Pul

pilo pilo pillo 1. pilu, pragu `kärbläne kah, m ni lits `hindä `akna pilu 
`vaihhõlt `sisse Vas Pul; kabo kaess `kaartõst, `siĺ mi pilost pil-
gutõllõss (rhvl) Se;`võeti jaani`hainu ja `pań ti saina pilo vahelõ 
ega inemise jaost ü s Se 2. pilutikand üte jala pilla te ti, katõ jala 
pilla te ti `rohkõp Vas;`väŕ dli pääle, kes `tahtsõ, m ni katõ jala 
pilla ai, m ni ai `sääń tside verevide `langugaʔ Vas; m nõl oĺ l tett 
r nna ette ka vi̬i̬l pilo Se 3. pulkadega põimitud pits, niplis(pits) 
seto naaś õt‿teip‿pilla ̀ paunõ pääl Vas Pul; kes vanast pillo oś t, k iḱ  
puha umak‿`koeduʔ Se Kos; pilonõglaga [ma]  koi piloʔ `vaɫgõst 
niidist, koi säń gülina piloʔ, koi tiraniga piloʔ, koi pühäserä i pilo 
Se Kos 

pilokõnõ dem < pilo| pilu, pragu taa tolm tuɫõ pilukõsõst ka `sisse 
Rõu V; ussõ pilokõnõ oĺ l jätet, t  d `luh ti lä s säält `vällä Se 

pilo/nõg ĺ  niplamispulk pilonõglaga [ma]  koi piloʔ `vaɫgõst niidist 
Se Kos

piĺ t piĺ di `piĺ ti pilt, foto mat‿tiiä es `kelgi `laskat‿tetäp‿`piĺ ti Vas; ma 
inäp naist pildest hooli is Vas Pul; naas‿saadiʔ mullõ süń nipääväss 
piĺ diʔ Vas 

pilulõm(m)a pilulõdaʔ pilulõss piluli vaevalt paistma ku meil päiv tal-
võl lätt, siss vaivalt pilulõss üle mäe Rõu V 

pilulõm(m)a
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pilu/paun pitsipadi seto naaś õt‿teip‿pilla `paunõ pääl, pilu-
paunak‿kutsutigiʔ Vas Pul

piĺ v pilve `pilve 1. pilv t   tülü oĺ l nii suuŕ  et piĺ viniʔ Rõu V; rüǵ ä 
`häitsäss ilostõ, tolm lohetass nigu siń nin piĺ v rüä kottal Rõu V; 
mint‿tiiäk‿kohe piĺ v lätt, ̀ täämbä joht ̀ saolõ eil‿ lääʔ Vas Pul; mine 
noʔ, näet pilvetulbaʔ ommaj‿jo üleväh Vas; õdagu `leie pilveʔ ja 
siss tuĺ l räüss ja `piḱ ne käve Vas; hummogu um pilveh, a päävä 
pääle seletüss ärʔ Vas Pus; õdagu `leie `pilve Vas; es olõ `pilvegi, 
agu `piḱ ne kärähhü  inne, nii lei aida paɫama Se Kos; taivaś s oĺ l 
pilve tüḱ kä täüś  Se 2. suur hulk piĺ v s amehi   h Vas 

pind pinnu `pindu 1. terav killuke, oga, okas, pind ait‿t  d vallu mis 
tä näḱ k, tä jäi ku pind kõhnass Vas Pul; ma ai küüdse ala suurõ 
pinnu, s ss tõmmati iks t   pind kui `vällä  Se 2. lauaserv, pindlaud 
edikuna mak‿käve, et vaest saa vabrigu mant `pinda Vas Pul 

`pindama pinnataʔ `pindass pinnaś s pilbastama `kirvõkõnõ oĺ l hüä 
pliidi suu man mul puid pinnataʔ Vas Pul 

`pindrekene dem < pinnäŕ piḱ k t   `pindrekene om? Vas Pul
pindsak pindsagu pindsakut pintsak  suraʔ ka oĺ lit‿tseesnambaʔ, ḱ au 

es nigu noʔ pindsak ḱ aust pite säläh Se Kos 
pind/su̬u̬ń  nahaalune veresoon, kapillaar pindsoonõʔ oĺ lik‿`ka skiʔ 

Rõu V
pini pini piń ni (isane) koer, peni sala pini iks purõ inne ku hürähhäss 

Rõu H; mis pinil viga `pistäʔ, ku lita hanna üless nõst Rõu V; suuŕ  
ussaia pini oĺ l Rõu S; põrn `ań ti pinele Vas U; ma lä si kerigu 
poolõ, nip‿ pini  orgo  takah Vas Pul; pinil pini hind, taast no midä 
`kaihho Vas Pul; ku üle pini om arʔ astut, s ss üle hanna arj‿`jätkus 
‿ sa `astmallaʔ Vas Pul; taa pini noidõ küünü alat‿teḱ k  pujaʔ Vas 
Pul; pini  ü skoruʔ `istu kus‿`saisu `üĺ ti latsõlõ ku `istut‿`tahtsõ 
[söögilauas] Vas Pul; piniräbägukõnõ naaś s `haukma, tuĺ l suuŕ  
pahanduss Vas; umap‿pinip‿purõlasõʔ ni lepüseʔ Vas; siss om `ilda 
piń ni `s  täʔ, ku susi kaŕ ah om Vas Pul; susi s   hoiõdu aś aʔ, pini 
piḱ ält `peedüʔ Vas Pul; susi s   suurõ sao, pini piḱ ä `peedüʔ Vas; 
Teinil oĺ l opat pini, koolitõt pini Vas Pul; määne pini, sääne nimi 
Se; siss inäp piń ni ravidsa aik‿ku susi kaŕ a 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 ~ `piń kene dem < pini illoś s pinikene kui müg ŕ, laemb lai-
utõ kup‿ `piuta Rõu V;  pinikene nuusahhu  arʔ inne ja lä s mant 
Rõu; Lehmämäe naaś õl oĺ l ka s `väikeist pinikeist Vas; pinikene 

pilu/paun
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`väega `kraapõ ja `vaugõ Vas K;  paabakõsõl oĺ l pinikene kotoh 
ja pinikene nakaś s `haukma Se Pod; `piń kesel jalaʔ arp‿pessedüʔ, 
`piń kene art‿tapõt, mis sa imp hoiat Se Pod 

pinitämä pinitäʔ pinitäss pini  peniks sõimama tõõsõs‿s sarõk‿k iḱ  
raaso kakuti `ka skiʔ, nimäp‿pinitivä kunigapuja naist Se 

piń k piń gi `piń ki (iste-, töö)pink sääne rabamise piń k oĺ l, sinnäp‿pań ni 
[ma] lina `kolkmõ pääle Rõu; hoobiss vanast te ti `lau si, `pań ti 
piń giʔ alaʔ Rõu V; latsõv‿vaheʔ `aknõst ja lauliʔ: kõŕdsiliń gi 
liigutajaʔ, kõŕdsipiń gi peesütäjäʔ (rhvl) Vas Pul; mõsipiń k oĺ l 
`korgõ piń k, neĺ li `jalga all Vas U; tahra pääl oĺ lip‿piń giʔ, sääl 
m nikõrd istuti Vas; piḱ k laǵ a piń k oĺ l sainveereh ̀ akna all Vas; ku 
seto sajaʔ oĺ liʔ, s ss podruś k lä s `piń ki piteh   h, piitsk käeh, t   
`plaanõ t   piidsagaʔ, n  ŕ paaŕ  lä s takah `piń ki piteh Vas Pul; 
piḱ äp‿piń giʔ, n  t‿`tahtsõk‿ka liivaga `mõskmist Se P; te ti sääne 
ń ardsust ritk, t   köüdeti sinnäv‿vallalidsõ piń gi `küĺ ge (lastemän-
gust) Se; piń giʔ ommam‿meil ̀ keŕ koh vanno jaost ja kiä ärʔ nõrgah-
hass Se; ku kotoh koolõss, siss saa õi niipia t   kirst, siss pandass 
`k  ĺ ja põrmadohe vai `pinke pääle Se; sugimise piń k oĺ l ja ku 
olõ õs `piń ki, s ss `peeti kiń niʔ Se; määness t   säń g oĺ l vanast, 
kutsuti kaś sipiń k, nii üteh otsah piń k, tõõsõh otsah piń k  Se; ku saa 
õs õga p  ĺ pühä `pinke ja `laudu `mõskaʔ, siss oĺ l asi haɫv Se P;  
inne iks [rukkivihu] ladvap‿`peś ti `vasta `piń ki ärʔ, teräʔ otsast Se 

`piń kene vt pinikene 
piń k/rattaʔ pl pikkvanker oĺ lit‿t  rattaʔ ni piń krattaʔ vai lavvarattaʔ Se 
pinna puruks, pihuks; kildudeks, pilbasteks s ss oĺ l t   eederiputõĺ  

pisa ja pinna, eederi `haisu es olõk‿kah olõmah Rõu; räüss peś s 
k iḱ  pisa ja pinna, tuuĺ  ań d `h  gu takast Rõu V; ku t   kuuĺ  
lennugi päält käŕ bikide pääle tuĺ l, nii käŕ bigul‿lä sip‿purulõ k iḱ  
pisa ja pinna Vas Pul; põd ŕ  l   suurõ puu pinna jalagaʔ, nii kõ-
vastõ l   Se 

pinnaline pinnalidse pinnalist pinnuline ruih om art‿tsaet, t   om pin-
naline Se Kos

pinnäŕ  `pindre pinnärd 1. (juurvilja- või lille)peenar meil oĺ l `klaasõ 
all pinnäŕ vai lava papal tett Vas 2. põllupeenar m  n‿`näeki is, 
ku susi tuĺ l `pindre alotsit pite `lümpsälä `lümpsälä  Se S 3. arm, 
kriim `v  di kült‿`tohtrõ mano, a `pindrej‿jäiʔ iks ń ao pääle Vas Pul

pino pino pinno (püstlattidest) suveköök m nõl oĺ l pino, t   oĺ l 
`r  ǵ mist nii pant üless, ̀ r  ǵ maʔ ̀ liuhkamisi ̀ pistü Vas Pul; haost 
oĺ l t   pino tett Vas

pino
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pinokõnõ dem < pino näil oĺ l pinokõnõ välähn, sääl oĺ l tulõasõ seehn 
Rõu V 

`piń tslane `piń tslase `piń tslast raudsipelgas, rautsik timä om `keś kelt 
peenükene nigu `piń tslane Rõu; `piń tslase ommav‿`väikese ja 
vereväʔ Rõu; `piń tslase umman‿n  v‿`väikese vereväʔ, kiä `väega 
halusahe kusõsõʔ Vas Pus

pio pio piod ~ peo peo peod 1. pihk, peo t   asi oĺ l nii avalik kui 
`piogak‿`kuḿ piʔ Rõu V; säält `suuri kivve alt niäp‿peiega `võtva 
eherüisi Rõu; esä `põldu  ks  ń niś t, kübärä tõś t pääst üless, s ss 
h    `pioga seemend `maahha Rõu V; päälmätsel kivipoolõl oĺ l 
mulk, kost `pań ti `peogat‿teŕ ri `sisse, käń gä`mulku Rõu; mat‿ tut-
sudi esiʔ ja vanudi peie vahel Rõu V; ma roobahhuti kõo `lehti, 
pań ni `peogas‿silmä pääle Rõu; noorik nulgah, kaadsak‿kaalah, 
ti t pioh, türä üsäh? - taari `tõrdo Vas Pul; olõ õs vanast `kah lit, 
suurõmbjago `s  di `piogaʔ Vas; siih um nimä elänü niisama piost 
`suuhhõ ńapu `vaihhõlt Vas Pus; Mintka võ t halu ark‿ku `piogaʔ 
Vas; nõgõsõl  ḿ  võtt nigu `piogat‿täiʔ ärʔ Vas; mis sat‿ sura käüt 
tah küllä piteh `aeldõh, kotoh imä   t, pudi pioh Vas Pus; egass 
`tohtrõ saa eip‿`piogah‿hätä ärʔ võttaʔ Vas Pus; eś s [ma] hoiõ 
koṕ ikut nigu `hämmest lä s pioh Se Kos; munõvoori oĺ l määne 
kolm neli kerd, piost saa õiv‿vitäʔ `langa Se; lavva pääle võtõti 
t   [vatsa] kohetuss, latsutõdi arʔ tiĺ lokõsõss, `ohkokõsõss, ni pio 
pa ukõsõss latsutõdi arʔ Se; niisama määnest rä ikeist vai midä 
[ma] totsahhudi pio `vaihhõl Se Kos; `võtkõ noh, roobahhutkõ 
`peiu Se; t  l ka s kuɫdsõrmust peo pääl Se Kos; paṕ p ań d pujalõ 
munakõsõ `peio, üteĺ : ku nakass munakõnõ peoh heĺ otamma, siss 
`käänke ärs‿`saardõ Se Kos  2. linapeo linak‿kakuti ärj‿ja siss [ma] 
köüdi `peia ja siss `suiti [linad] ärʔ Vas U

 `piokõnõ dem < pio| pihk, peo ma võta `piokõsõ pääle `sääń tsit 
 sipakõisi `kunnõ Rõu

pio/täüś  peotäis küünäŕ karvast, piotäüś  paĺ ast? - sanna viht Vas Pul; 
sul olõ õiʔ eläjäkeist kah, kellele piotäüś  `viĺ jä `andaʔ Vas Pul; 
tõnõ kaksaś s piotävve `tarna su luḿ bist Vas Pul

pipõŕ `piprõ pipõrd pipar ma `piprõ peräst lä si, pipõrd es olõp‿-
poodihn Rõu; lövvä es map‿`piprõ teräkeisi, ärʔ ummah‿`häädünüʔ 
Rõu V; ku t   jahepud ŕ  oĺ l külmäss lännüʔ, s ss oĺ l `väega hüä 
magu, `pań ti iks [loorberi] `lehte ja pipõrd kah pisu Rõu; `s  mõ 
[ma] võ i kalal päält arʔ, pań ni iks pipõrd ja väḱ e ka pań ni Vas; 
pipõŕ `häitsess, `häitsess, ni satasõ `iärmekeseʔ arʔ ni `kõtru olõki 
eiʔ Se; `piprõh‿ `häitsesep‿puustalt, olõ õik‿`kõtru küleh Se 

pinokõnõ
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pird pirru `pirdu 1. peerg ega pird es saa ü sindä paɫɫaʔ, t  d pidi 
iks kohendamma Rõu K; sugarist `kiś ti pirruʔ Rõu; kohe minnäʔ 
nigu `sah rihe vai kohegina, k gõ `võeti pird Vas; latsõp‿pidi 
`pirdu `kaema, õdagide pilagi man olõma, ku ü s pird `otsa sai, 
jält‿tõõsõ pirru `läütämmä Vas Pus; inne kisuti sugaraʔ, s ss `naa-
ti sugarist `pirdõ `kiskma Vas; pirrut‿te ti `tetse·mbri nove·mbri 
kuu, s ss pidip‿pirrup‿paĺ lo paŕõmbaʔ olõma Vas Pus; ś aksa `aigu 
ku õĺ liga oĺ l suuŕ  hädä, s ss palotõdi `pirda Vas 2. peeruvalgus 
`pirdagap‿`peś ti `mõisa rehekiʔ Vas; rehe man saa as `pirdagaʔ Se 

pirga pirga pirgat pirtsakas ü s pirga [naine] oĺ l säält `Moostõst Vas 
pirrukõnõ dem < pird| peerg oĺ lip‿ pirrukõsõl‿lahudup‿peeń okõsõst 

`väegaʔ Se; kuivap‿pirrukõsõ tuɫd läüdädä ummah‿hüäʔ Se
pirrunõ pirrudsõ pirrust peergudest tehtud, peeru- vanast oĺ l pirrunõ 

hällükene [lapsel] Vas 
pirru/pakk peerulõmm pirrupakust vai lõmmust `l  di lahasspoolõʔ 

Rõu H -puu peergude kiskumiseks sobilik puu lõmmuss kutsuti 
pirru puud Vas -tuka -`tukma -tukat peeru põlemata ots pääväst 
`päivä jäät iks kõhnõmbass, no olt (oled) nigu pirrutuka Vas; ku 
t   kuuĺ  tuĺ l, s ss käŕbigu `liń tsi laḱ ka nigu pirru `tukmaʔ Vas Pul

pirts pirtsu ̀ pirtsu pirtsakas Riide um pirts, taa eis‿sünnük‿külä`rahvaga 
kah Rõu 

pisa pihuks ja põrmuks, puruks s ss oĺ l t   eederiputõĺ  pisa ja pin-
na Rõu; räüss peś s k iḱ  pisa ja pinna, tuuĺ  ań d `h  gu ta-
kast Rõu V; ku t   kuuĺ  lennugi päält käŕbikide pääle tuĺ l, nii 
käŕbigul‿lä sip‿purulõ k iḱ  pisa ja pinna Vas Pul 

pisi pisi pisit uriin, piss ku suuŕ  t   oĺ l tetäʔ, siss läpe es pisilegi minnäʔ 
Se; [ma] kaḱ i linna ja pisi ka j  ś k `jalguvahet pite `alla Se; [ma] 
vei pini`poiga pisile Se Kos 

piso piso pisso 1. raas tan ei olõm‿mätä, mitte ütte pissu Rõu; `laihha 
liha ütte pissu ka es olõʔ Vas Pul 2. tilk, piisk; helves, kübe vihma 
pissa kat‿tulõ Vas; map‿`pulmõ `aigo joht maidsa as viina pissugiʔ 
Vas; t   om tark poiś s, eit‿tiä viinapissu j   õiʔ Vas Pul; Mari tuĺ l, 
`vaɫgõ paɫɫap  ĺ  oĺ l säläh, timä oĺ l ̀ vaɫgõ nigu ü s lumõ pisu Vas 
Pul; ku ̀ vaɫgõpisso pilgahtu, s ss ̀ õkva nigu tsusaś s, nii halluś s oĺ l 
[silmadel] Vas Pul 3. (tule)säde tulõpisu um visanuʔ rä i `küĺ ge, 
rä t palass Rõu V; pisust saa tuli ja s nast saa tülü Rõu V; s nast 
tegüness tülü, pisust lägüness tuli Rõu; kuusõpuu praks ja pill pissõ 
`vällä Vas Pus 4. natuke, pisut pää om pisu nigu hoimanõ Rõu; ma 
anna pinile ka pisu [süüa] Rõu; lauda mano minnäʔ um pisu `varra 

piso
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Rõu; koh pisu `pehmep maa om, nii hopõń  nakkass `rõuhkma Vas 
Pus; ü s jalg jo havvah, tõõnõ havva veere pääl, pisu kõvõmbahe 
likahhat, nii satatki `sisse Vas Pus; t   Jaań  oĺ l pisu sääne nigu 
kinäkene Vas Pus; timä porra pääle tah, pisu `aigu um `vaiki, s ss 
nakass `jäĺ ki porahhamma Vas Pus 5. täiesti, päris kaadsaʔ olõ õs 
hoobiss piso ̀ vaɫgõʔ (lumivalged), a ̀ vaɫgõʔ iks oĺ liʔ Vas Pul; villa 
oĺ lis‿sinidsek‿ku sinipiso [kusega värvimisel] Vas Pul

`pistmä `pistäʔ pist piś t pistä torkama, pistma s na pist, s na päst Rõu; 
mis pinil viga `pistäʔ, ku lita hanna üless nõst Rõu V

pist/paĺ k püstpalk meil oĺ l pistpalgõst kaiv, kadaja palgõst, pistpaĺ gi 
oĺ liʔ Vas -pümme täiesti pime, kottpime t   oĺ l piś tpümme, es 
näes‿ siĺ mist sukugiʔ Vas Pul

`pistü 1. püsti mu ihu karvaʔ oĺ lin‿nii ̀ pistü Rõu; ̀ mõ li, et ma võta timä 
`pistü (tõstan üles), s ss naka aṕ pi `täń ni Vas Pul; kuiss m  s‿suurõ 
mehe jovva viiäp‿`pistü mäḱ ke Vas Pul; märä oĺ l järve veere all, 
kooluʔ, jalakõsõp‿`pistü Vas Pul; sääne ̀ vaiki    oĺ l, tuli lä s ̀ pistü 
üless Vas; pedäjä kasu om edimält `pistü üleväh Vas Pus; n   tuli-
ossa omma näet n  ʔ, ku om `pistü kasunu oss Vas Pus; m nõl oĺ l 
pino, t   oĺ l `r  ǵ mist nii pant üless, `r  ǵ maʔ `liuhkamisi `pistü 
Vas Pul; [käsikivil] ü s kivi oĺ l all, sinnä oĺ lit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ, 
s ss tõõnõ p  l oĺ l pääl, s ss oĺ l ü s vits sinnäk‿kivile pääle pant 
s ss oĺ l nui `pistü sääl  [käsikivi] siseh, s ss `t  ga `aeti `ümbre 
ja jauhõti Se La 2. täiesti, päris, lausa t   om jo `pistü `koiruss Vas 
Pul; unõga om `pistü hädä, lasta õik‿kui `maadaʔ Se Kos

pistüline pistülise pistülist püstine esä teḱ k pistülise aia (püstandaia) 
Vas Pul; pistüline aid oĺ l `korgõmp hinnäst Vas U; laudaid `oĺ lgi 
pistüline Se 

pisukõsõ pisut, natuke ku [sa] pisukõsõ piḱ äle olt, herä˛üt, s ss olt ni 
`virgõ ja terveʔ Rõu; keŕ k om pisukõsõ maad edep  l Vas Pul; pird 
tsusati pilagi vahelõ, t   oĺ l nii pisukõsõ ̀ allapoolõ Vas Pus; odo·t, 
ma `nühḱ sä taad `lauda ka pisukõsõ Vas Pus 

pite 1. pidi, mööda; piki m  l‿li si matust pite nigu ü s `voṕ sna oĺ l 
Rõu;  meil uma sann oĺ l jo arl‿`laonuʔ, siss käve ma külä `san-
nu pite `p  stlemäh Rõu V; t   `jaarmaŕ k käve `liinu pite, t   käü 
üs talla pite Vas; toro oĺ lis‿`sääntsem‿mustaʔ, `sainu pite videliʔ 
Se Kos;  tah palo pääl kanarikku pite `ḱ auti kaŕ agaʔ Se Kos; 
[palmipuudepühal]`lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ 
pääd pite hiĺ lokõidsi pututi Se Kos 2. kinni hoides ma kisi tedä 
`olgõ pite Rõu V; inemise iks `veiep‿pümehhet ka kerikohe, kättpite 

`pistmä
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vidi inne vanna inemist Vas; perem  ś s võ t rebäse taga `jaɫgu pite 
`säĺ gä Se 3. järgi, millelegi vastavalt s ss oĺ l naat Riiast `andma 
kuĺ li`jauhha `sääń tsiide vassapitukõisi ko ikõisigaʔ, `hiń gi pite 
jaoperäst Vas Pul; r   , ku hätäpite (haigusele vastav) om, s ss 
saa `veitüst kah, ku hätäpite olõ õiʔ, s ss j  v‿vai toobigaʔ Vas; 
timä om iks umma `vanhust pite `väega kõva Se; `leibü iks `pee-
ti ahoh `keĺ li pite Se Kos; ḱ au uit‿`t  hhü m  t‿`tunnõ pite, tulõ 
õik‿kodo`keĺ li pite (rhvl) Se Kos 

piteh ~ piten 1. pidi, mööda; piki ma lä si tarõ pääle redelit piten Rõu; 
mia tuhat naat‿tah `jõŕ ssvaʔ taŕ ri piteh Vas; mu veleʔ mõlõmbaʔ 
`oiov‿v  alost piteh Vas; [ta] tüḱ iss hojotamma, l   `laulu küllä pi-
teh Vas Pul; kaih käü ei ü sindäp‿ puid piteh, t   käü inemiisi piteh 
kah Vas Pul; naań õ lä s `võlssõ, et Juula `kaara piteh aja kannu 
Vas Pul; tiä oĺ l `mõistlik inemine, es käüt‿tiä pita piteh es midägiʔ 
Vas; ko t säläh käve `ilma piteh Vas; `mõŕsa `hiibõllõ õs tarrõ pi-
teh Se 2. kinni hoides vanaesä võ t vana märä kõttu piteh kiń niʔ 
ja tõi `vällä Vas T 3. järgi, millelegi vastavalt ka s `sirdust [ma] 
võ i, `latvu piten pań ni kokku Rõu; vanast te ti hobõsõlõ `taosõk‿ 
`kaalapiteh Vas Pus; seo tege k kkõ, lehmäki nüss ärʔ hätäpiteh 
(hädaga) Vas

pit́im pidime ~ pidimä pidimet ~ pidimät rehapulk rehe rihaʔ oĺ liʔ, 
harvap‿pidimeʔ Rõu; `  roo sik om `väikene rihakõnõ viie vai kuv-
võ pidimägaʔ Rõu; reheriha oĺ l nii sama suuŕ  nigu taa hainari-
ha, ainult noil oĺ l inne viiś  vai kuuś  pidimet, piḱ äp‿pidimeʔ Vas; 
m nikõrd ommat‿ tilaʔ suurõʔ nigu püssüʔ, a m nikõrd omman‿nigu 
rihapidimäʔ Vas Pul

piton pidoni pidonit mannerg pidoni täüś  `r  ska `piimä Se; pidoniga 
iks võõdõti `taari üteh hainalõ Se; viin oĺ l pidonidõga pant maa 
`sisse arʔ Se 

pit́sitämä pi sitäʔ pi sitäss pi si  ~ `pit́stämä `pi stäʔ `pi stäss 
`pi st pigistama, pitsitama ku kusi kõrd `aigu hapanu, s ss 
`pi stedi villak‿kusõ seest `vällä Rõu V; `juuda sitta pi sitedi leh-
mäle `kukrohe `karvu `sisse Rõu; [kaera] jahulõ `pań ti vesi pääle, 
s ss `pi stedi `piogas‿`sõklõv‿`vällä Vas Pul; vähil ommav‿`väega 
vaivas‿sõraʔ, `luuni pi sitäss läbi Vas; kaarakama ni `hernekama 
`pi stedi kokko, ̀ pi stedi ̀ määtsä, s ss ̀ s  di Vas; susi haard ̀ lam-
ba lõõrist kiń niʔ, pi sitäss ärʔ Vas; ku [hobusel] halvat‿`taosõʔ, 
siss pi sitäss kõhri ärʔ Vas Pus; [ta] pi sitänüp‿peigmehe ussõ 
`vaihhõl puruss Vas; `puitsõp‿`preeś keseʔ oĺ liʔ, sinnäp‿pi sitedi 

pit́sitämä
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`sisse võid Se Kos;`poiskõnõ `  se sagõhhõhe k   `r  ḱ se: 
pi sitäss, pi sitäss Se 

`pit́ska `pi ska `pi skat  ~ `pit́ski `pi ski `pi skit tuletikk perämät-
se `pi ska [ma] `häödi ärʔ Rõu; poiss pań d `pi ska otsast `piipu 
paɫama Vas Pul; nigu [ta] `pi skigat‿tulõ laḿ bi mano pań d, nii 
läügähtügip‿`paklap‿paɫama Vas 

pitsähhütmä pitsähhütäʔ pitsähhüt pitsähhü  korraks pitsitama ü s 
haaŕ d minno siist lõõri alt jap‿pitsähhü  Vas; [ta] pitsähhüt h ngu 
kiń niʔ, om rassõ hiń gädäʔ Se; ta [emis] pitsähhü  ärʔ `põrsa Se

`pit́sümä `pi südäʔ `pi süss `pi sü 1. pitsitades hästi ligi minema seo 
taht päält ärʔ hõõrahhutaʔ, taa `pi sü eil‿ligi, taa sõg ĺ  (hakkli-
hamasinast) Rõu 2. ajutiselt tuimaks jääma, ära surema jalg um 
ärp‿`pi sünüʔ Rõu; mul oĺ lip‿`pantu va iʔ `ümbre et perse är 
eip‿`pi süʔ Vas Pus;  istutass pääle, nigagu perse ärp‿`pi süss `is-
tuh Se Kos 3. pigistades eralduma vesi `pi süss hainast `vällä, nii 
um mahlanõ Rõu V; seeneʔ [ma] lähädi iks ärʔ, s ss pań ni harva 
rä i pääle, kivip‿pääle, s ss `pi sü t   l  ḿ  `vällä Vas   

pittu pikkune mäe `kaldõl oĺ  jalapittu hain Rõu V; seo lavva 
pittuh‿`häideʔ oĺ liʔ Vas; pääväliĺ lik‿kasusõ `hindä pittuss Vas Pul

pittunõ pittudsõ pittust pikkune rüǵ ä oĺ l mup‿pittunõ Rõu; lõigati ka s 
ossaga puud, vassa pittudsõʔ Vas 

pit́tüss pi tüse pi tüst pikkus pa tuss ja pi tüss Vas| Vrd pikkus
pitukõnõ pitukõsõ pitukõist pikkune s ss oĺ l naat Riiast `andma 

kuĺ li`jauhha `sääń tsiide vassapitukõisi ko ikõisigaʔ Vas Pul 
pitäi pidäjä pidäjät hoidja, pidaja mu imä olnuʔ tulõpitäi (põleva peeru 

järelevaataja) tulõnulgah Vas Pul; esä oĺ l suuŕ talopitäi Se Kos
piuʔ pikkune suuŕ   siga, no seo säń gü piuk‿küll oĺ l Vas Pul; kuń ok oĺ l 

sääne poolõ`aŕssina piuʔ puu Se
`piuta pikuti, pikupidi illoś s pinikene kui müg ŕ, laemb laiutõ kup‿ 

`piuta Rõu V; `piuta joondõga `uń drik oĺ l `ümbrel Vas Pul; joo-
nikanõ, `piuta joondõga `uń drikukõnõ ni sinine kaḿ ps säläh, n   
oĺ lip‿pruudi`rõivaʔ Vas Pul; muni poĺ datass arʔ, lätt t   s na siss 
`riś ti vai `piuta Se 

`piutamiisi pikuti uma leib lätt `piutamiisi kaalast `alla, a puja 
leib lätt `riś ti Vas Pul; oĺ l t   hobõsõkõnõ sinnäk‿`kraavi 
sadanup‿`piutamiisi `sisse Vas Pul; havvõl‿`lahksi [ma] nii `piuta-
miisi `lahkiʔ Vas

piät vt pidämä1, pidämä2

`piätämä `piätäʔ `piätäss piä  peatuma, seisma jääma puś s es `piätäʔ, 
vei ars‿`Saṕ tja külä mano Se Kos 

`pit́ska
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`piätüss `piätüse `piätüst bussipeatus [ma] tähähhüti, et `omgi jo 
m  p‿`piätüss Se 

plaań  plaani `plaani 1. plaan, mõte, kavatsus meil oĺ l t   plaań , et 
seo kotuss müvväss arʔ Rõu V; n  p‿peiväp‿`plaani, et kost raha 
saasiʔ Vas; Oka oĺ l iks terräv ku nõg ĺ , t   oĺ l iks   st`võ ja ja 
plaani`ań dja Vas Pul 2. välimus, kehakuju täl jalar‿ `ripsõj‿joʔ, olõ 
õs inäp elävä inemise ̀ plaanigiʔ Rõu V; ilosa plaanigaʔ, hüä lehmä 
poig Rõu V; palonõid om ka s saligu `plaani Vas Pul; plaanilõ om 
m  h‿hopõń  külʔ Vas Pul

`plaań ma `plaaniʔ plaań  `plaanõ plaani peksma, taguma ku seto sajaʔ 
oĺ liʔ, s ss podruś k lä s `piń ki piteh   h, t   `plaanõ piidsagaʔ Vas 
Pul; timä `plaanõ nuid eläjiid kah Se

plahv́ plah i `plah i hoop `oinat‿`taplik‿katõgese, nigu ü s tõõsõlõ 
plah i ań d inne, nii sattõ ü s `maahha Vas 

plań k plań gi `plań ki paks laud, plank tiä vinnaś s t  d varastõttu 
`plań ki ja `tehke Vas Pus; t   tohraś s ś aal võssa pite hulga `aigu, 
es lövväʔ, plań k oĺ l ark‿`kaonuʔ Vas Pus; S  järve veereh om par-
hilla v  l plań gi tüḱ kä, mia linnu pääl oĺ l Vas 

plat́s pla si `pla si plats, väljak katõl küläl oĺ l ü s `öüdsi pla s võet ja 
lä sik‿k iḱ  uḿ mi hobõstõga õdagu Vas Pus; kirmaś kit `peeti väläh 
pla si pääl Se

plat́sih kohal kas t  mehek‿ka pla sih kuulusõ ollõv Vas Pul; ku kana 
kaka , siss harak oĺ l pla sih, äräk‿kań d k iḱ  munaʔ Vas Pus 

`pĺ aunama pĺ aunadaʔ `pĺ aunass pĺ aunaś s rautsiga rukist lõikama kel 
`pĺ aunamise vikah  oĺ l, t   pĺ aunaś s Vas Pus

pleiat́s pleia si pleia sit pliiats vanast oĺ l koolih `tahvli ja `krihvli, 
perästpoolõ oĺ li iks pleia sik‿kah Vas Pus

pleḱ ine pleḱ idse pleḱ ist plekist tehtud, plekk- no om pleḱ ine ahi Vas 
pleḱ k1 pleḱ i pleḱ ki laik ta köhi küll, kopsu pääl ummam‿mustap‿pleḱ iʔ 

Rõu V; ku inemine oĺ l rassõ`jaɫga, ku näḱ k koh, ̀ hiitü sutt vai midä, 
ku kohe `johtu `käega nii `pandaʔ, nii `saigi pleḱ k ń ao pääle Se Sa 

pleḱ k2 pleḱ i pleḱ ki materjal: plekk t   oĺ l ilma `rossõlda pleḱ k Rõu 
V; s ss kalluda kohopiimä pleḱ i `nõuhtõ, panõ munaʔ ja võiupa-
lakõsõ kah, ja naka segähhämmä Rõu V; puu anoma seeh lä s lee-
vä kohetuss `hapnõma, a pleḱ i anoma seeh es lääʔ Vas U 

`pleḱ likanõ `pleḱ likadsõ `pleḱ likast plekiline, laiguline, ebaühtlase 
värviga mis tast inäp haṕ iʔ um, vanap‿`pleḱ likadsõ ubinaʔ Rõu 
V;`langu eś s väŕmiti, sääne määne tä sai, ku `pleḱ likanõ saa õs 
inne Rõu 

`pleḱ likanõ
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pletenits pletenitsä pleteni sä nöörikeere `võeti kab ĺ  vai `paklist te ti 
pletenits, `aeti nõgla `perrä Se Kos 

plet́t ple i ple ti palmik, pats [ma] pań ni pää ple ti ja pailakõsõ `otsa 
Vas 

pliidanõ pliidadsõ pliidast paekivine, paest tehtud pliidanõ t   Se 
pliidene pliidedse pliidest paene meil om `väega pliidene, om kõva 

`kaibah‿ `hauda Se 
pliidikene dem < plii 1 välän kivve pääl oĺ l pliidikene, haŕ gi otsahn 

`paakõnõ Rõu V
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 ma lasõ 

t   vana sanna är l‿lõigada `hindälle pliidi puiss Vas Pul -raud 
pliidiplaat, -rõngas ku ras v pliidiravva pääle  silgahhass, t   
aja `karmu Vas Pul; [ta] pań d sakõk‿ kardokap‿pliidi`raudu pääle 
`k  mä Vas  

`pli̬i̬ḱ mä ̀ pl  kiʔ pl  ḱ  ̀ pl  ke pleegi pleekima; pleegitama inne lumõmi-
nekit `pań ti kangass lumõ pääle, s ss päiv pl  ḱ  arv‿`valgõss Rõu; 
po isinine oĺ l `väega illoś s sinine, t   es muudaʔ hinnäst, es t  d 
es pleegiʔ es `kiäkiʔ Rõu V

`pli̬i̬küm(m)ä `pl  küdäʔ `pl  küss `pl  kü pleekima t   siń nin es `pl  kü 
es lääm‿määnestki muud `karva Vas Pul

pliiń  pliini `pliini pliin `herne jahvast sai `väega hüä pliiń  ja `väega 
saip‿pliinim‿magusaʔ, ilosa vahadsõʔ Se; pliini kohetuss `laś ti se-
pägak‿ `ḱ auma Se; `hapnõ piimä `sisse `kastõh saik‿ka hüäp‿pliiniʔ 
Se; ahoh pań ni pääl küdseti `pliine Se

pliit́1 pliidi `pliiti pliit egas‿s ss v  l `pliiti ja reheaho loḱ ialost olõ õs 
Rõu; ma mõsi toonan‿nii `puhtass taa paa, a suidsuga jälʔ lätt 
pliidi pääl mustass Rõu V; `kirvõkõnõ oĺ l hüä pliidi suu man mul 
puid pinnataʔ Vas Pul; Oś si haaŕ d tulidsõt‿tuhap‿pliidi alt ja viro  
Eedulõ ̀ siĺ mi Vas; es olõ üttegip‿`pliiti, kivve pääl tuhkhavvah teḱ k 
söögi Vas Pul; pliidi seeh oĺ l `katla Se

pliit́2 pliidi `pliiti paas, paekivi plii  om kivi Se; m  m‿matussih 
ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ Se Kos; nipaĺ lo jäi alalõ ku pliidi 
laut, `pliitega laut, k iḱ  oĺ l arp‿palotõt Se 

pliń k pliń gi `pliń ki tihe, kõva, plink kord või tükk keväjä ku leedeʔ 
ark‿kuioss, siss um koorik nigu pliń k pääl Vas Pus 

`ploḱ sma `ploḱ siʔ ploḱ s `ploksõ ploḱ si plaksuma lavva pääl tapõti 
nigu ploḱ s inne `täie Rõu 

pletenits
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pluusõ pluusõ pluusõt pluus taa pluusõ mullõ `Moostõ imä ummõĺ  Vas 
Pul; võik‿kiä illoś s pluusõrõivass, taa om lehmä`kiŕ jä Vas Pul 

pluusõkõnõ dem < pluusõ `vahtsõnõ pluusõkõnõ Vas Pul; ma võ i taa 
pluusõkõsõ `säĺ gä, et kavvass mat‿tedä hoia Vas Pul 

podruś k podruś ki podruś kit 1. pruutneitsi ku saja lätt `mõŕ sa poolõ, 
siss ommap‿podruś ki `mõŕ sal man neläkeś ke ja siss kumardasõ ja 
`laulva` v  rit ja umma, podruś ki ommat‿`tü riguʔ Se A; ma oĺ li 
podruś kih s sara sajah, ma jo s sarallõ `ü li `mõŕ sa   st Se Kos 2. 
isamees ku seto sajaʔ oĺ liʔ, s ss podruś k lä s `piń ki piteh   h, piitsk 
käeh, t   `plaanõ t   piidsagaʔ, n  ŕ paaŕ  lätś  takah `piń ki piteh 
Vas Pul; podruś k om seto`rahvil nigu meil sajavanõmb om Vas 

`poeline `poelidse `poelist tiine `poeline  siga oĺ l Rõu 
poganahe halvasti, sündsusetult niip‿poganahe [noored] lä si jo et 

pokań  kaiaʔ Se; tütäŕ  iks nurisass et ḱ au iks ilosappa, ḱ augu ui ni 
poganahe Se 

pogri pogri `pokri pogri, arestikamber [nad] veivä muʔ vallamaja 
mano `pokri ärʔ Se 

pohetõline pohetõlise pohetõlist peieline t   olõ õs pohetõlinegiʔ, kiä 
tulõgigaʔ hummoguss jäi Vas Pul

poi vt `p  ma
poig puja `poiga 1. meessoost järglane, poeg midä esä `koŕ jass, t  d 

poig `laotass Rõu H; puust eis‿saap‿`poiga, iäst eis‿saa tarrõ Vas 
Pul;   l om ütesä `poiga, pääväl mitu mi̬i̬lt Vas Pul; saa õs poest 
timä `ma jat Vas; poig latsõkõnõ oĺ l Vas Pul; Muradi kõŕdsimehe 
poig, t   oĺ l kah t  d `haĺ li `sõitnuʔ Vas Pus; lauda oĺ lik‿kõhnaʔ, 
pujapoig palo  perägi arʔ Vas; mullõ sai miń ni meeleline, 
pujanaań õ naaruline (rhvl) Vas; Liisolõ Jako es juhadat‿t  d rah-
ha es `poelõ es `tü rile ka es juhadaʔ Vas; toolõ tõõsõlõ pujalõ, 
kes kodopoig oĺ l, ań d esä mõtsa mant veerekeisi Vas; t   lä i paa-
bakõnõ laś k minevä `suvvõ jumalat paɫɫõldap‿`poigõ   st Vas Pul; 
poig, ku sah‿hinnäst eip‿parandaʔ, sań diko i võtat `kaala Vas U; 
timä näḱ k ka suurt pahandust poest (poegadest) jak‿k igist Vas 
Pul; uma leib lätt `piutamiisi kaalast `alla, a puja leib lätt `riś ti 
Vas Pul; sai s ss t  l näi sikol ka s last, ü s tütäŕ , tõõnõ poig 
Se Kos; a noorõmb poig, pedäjä `nõkla pite ka lätt ülest Se Kos; 
ma oĺ li siss rassõ`jalgnõ setä `poiga Se 2. looma otsene järglane 
meil oĺ liʔ ega `aaś taga katõ vai kolmõ iḿ mise pujaʔ Rõu; `poe-
line  siga oĺ l, t  l oĺ lip‿pujaʔ v  l olõmadaʔ Rõu; `immä saavaʔ 
iḿ misepujaʔ, sukku saavas‿ soepujaʔ Rõu V; tohe eir‿riha perän 

poig
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vitäʔ, s ss `lamban‿nakasõ `poigõ `vihkama Rõu H; taa no um taa 
pojajago, taa no nakass kudõnõmma Rõu; `pääsläste `poigõ ka vei 
 sirkhaugaś s ärʔ Vas; ku m nõl suuŕ  kaih oĺ l ja `väega iḱ k, siss 
`üĺ ti, taa ikk nigu susi umma `poiga Vas Pul; märäl oĺ l poig, t   
sai haavadaʔ Vas; kana peläś s et timä havvut paŕ dsipoig `luḿ pi 
arʔ upuss Vas Pus; kanal pujaʔ all ` siukvaʔ Vas Pul; huś s `n  ldev 
eś s umap‿pujak‿ka ärʔ, ku sünnüseʔ Vas Pul; sai  sial pujaʔ, sai 
ü stõi·ś skümme `põrssat Se Kos 

poigahhuma poigahhudaʔ poigahhuss poigahtu poikvele minema; 
pao tuma nigu akõń  poigahhuss, nii ommak‿`kärbläse tarõh Vas 

poigutama poigutaʔ poigutass poigu  paotama veli poigu  pini suud, 
et vaest saa pinile `viina vallaʔ Rõu 

poigõnõm(m)a poigõnõdaʔ poigõnõss poigõsi 1. poegima t   lehm 
lä s poigõnõmma `mõtsa Rõu; mõlõmbak‿kaś sip‿poigõsiʔ Rõu V 2. 
võsuma vili poigõsi Rõu 

`poikalla paokile veli võ t pinikese suu `poikalla, et [ma] vala pinile 
`viina `suuhtõ Rõu| Vrd `poikullaʔ 

`poikuisi paokile lasõv‿v  l akand vaɫɫalõ, lasõv‿vai `poikuisi Vas
`poikullaʔ paokile map‿panõgip‿`poikullat‿taa kaasõ Rõu V| Vrd 

`poikalla
`poikusi paokil rehealosõ väräʔ `olnup‿`poikusi Vas; oĺ l t   uś s `poi-

kusi olnuʔ Vas 
`poiskõnõ dem < poiś s| poisike, nooruk ma oĺ li küll `poiskõnõ v  l, 

aga k gõ oĺ li ma aamõtih, sikkama ja Rõu; koirap‿`poiskõsõ oĺ liʔ 
Rõu V; taa sääne pääst`kääntäv `poiskõsõots (poisinolk) Rõu; 
ku `poiskõsõlõ, kiä t  d veomaś sinat juh , ärʔ jo `üĺ ti, et timä 
 nnõtusõh `süüdläsess es jääʔ, siss oĺ l jo hüä m  ĺ  Vas; `poiskõsõ 
`lä sit‿`taplõma Vas Pul; mina ikku jo kotoh ̀ tõmba, et minno pan-
dass koolih `poiskõistõ `vaihhõlõ `istma Vas Pul; armõdu terräv 
`poiskõnõ, timä oĺ l nigu nõg ĺ  Vas Pul; ma oĺ li eś s sääne sama 
ta ik, a `poiskõist `mõistsõ `põlgaʔ Vas Pul; `poiskõsõ s ss saa-
dõti hobõstõga õdagu `öü si Vas; t  l (lellel) oĺ l nii `poiskõsõh 
r  ś  ̀ põlvõ kasunuʔ Vas U; ̀ poiskõnõ  ń gi s kaɫɫo Vas; ̀ poiskõnõ 
sais, `vaɫgõ säŕ k säläh, kiŕ riv küpäŕ  pääh? - `kärbläses  ń Vas Pul; 
püve pesäkeisi esik‿ka sai `poiskõsõh `löütüss Vas Pus; `poiskõnõ 
vihasi ärʔ ni lä s aida aɫa Se Kos; `poiskõnõ üteĺ : meid om ka 
esä rihmagap‿`pesnüʔ, meil joht olõ õi nik‿kavva sinidse joonõʔ 
Se Kos; k  l olõ õip‿`poiskõsõss, et k  l võtt kiä saa kätte  nnõ 
Se Kos 

poigahhuma
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`poiskõsõnõ poisiohtu t   oĺ l sääne `poiskõsõnõ v  l, kedä `Mih li ta-
kah ai Vas 

poiś s poisi `poiś si 1. nooruk, poiss tiä habõ küln‿noid `poissa, a mehele 
es saaʔ Rõu V; Mari oĺ l kuri nigu Muri, hammastõgap‿`poissa puri 
(rhvl) Rõu V; meil nigup‿poisik‿kokko lääväʔ, nii om tapõluss Vas; 
t   pusuĺ  oĺ l nigu naĺ as na, kas oĺ l poisal tett vai om seto s na 
Vas; Liiso t   oĺ l ka `poissa man rabahhamah Vas; ü s `poissõ oĺ l 
tulnuʔ ja nännüʔ et t   naistõrahvass sääl `kaldõ pääl `istõ Vas 
Pul; poisal oĺ l ärmäk kattaʔ Se Kos; sääl Petseri p  l om hüä paik 
`väegaʔ ja ü sindä poiś s ja rikaś s maja Se Pod; a no `poissa tuĺ l 
`  sess  nnõ sinnäk‿koh `iś tjäʔ oĺ liʔ Se S; huulõ`väŕ mmisest saa 
aik‿kelle midägiʔ, t    nnõ `poissagah‿hulladaʔ Se Kos 2. vallaline 
mees vikadi  sagamine oĺ l iks `poissa t   Vas Pul; peräst poiś s 
üteĺ : paaba`rõipõʔ, teil om ŕ oon tett, at‿t  p‿petäde et ritk Se Kos; 
ka s oĺ l naistõ puhadeĺ nät, ü s oĺ l `poissa puhadeĺ nä Se Kos; 
noorõ ommat‿ suraʔ, vana ommap‿poisiʔ, kel olõ õin‿`naisi Se S; 
ku olõ õis‿`siĺ mi kaiaʔ, siss taa poiś s kah iks imädse pala (naise) 
`hindälle saa Se 

`poissa/rahvass meesterahvas ü s `poissarahvass vot lää es mant arʔ, 
ḱ au k iḱ  aig takah Se 

poiś s/mi̬i̬ś s poissmees mu m  ś s iks pidi poiś smeheh ka `kaatsu Vas 
Pul; t   `k  ligi poiś smeheh Vas Pul; jummaĺ  võ t tõõsõ iks ärʔ 
poiś smeheh, saa as naist `võõtuss Vas; no naav‿vanap‿poiś smehe 
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] lä si jo et pokań  kaiaʔ Se; poiś s om puŕ oh, 
t   olõ õiʔ ni pokań  Se; no om pokań  kaiak‿ku noorõk‿`kargasõʔ Se 

poka/täheʔ pl -`tähti -`tähti rõugearmid täl poka`tähti oĺ l k iḱ  suu 
täüś  Rõu 

`poḱ sma `poḱ siʔ poḱ s `poksõ poḱ si müksima, poksima noorõm‿me-
hel‿lä si ü stõõsõlõ poonitamma, ü stõõsõlõ `poḱ sõ arʔ ja 
`vaĺ miss Se 

pokõrdamma pokõrdaʔ pokõrdass pokõŕ d hädiselt tegutsema, pusima 
siss  [ma] `naksi elämä ja pokõrdamma Rõu 

poĺ datama poĺ dataʔ poĺ datass poĺ da  puterdama muni poĺ datass arʔ, 
lätt t   s na siss `riś ti vai `piuta Se

politsei politsei politseid politsei; politseinik lä si ma s ss `liina 
politsei te Rõu V

politsei
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polka polka polkat polka krakovjaa·ḱ , polka, ̀ valtsõŕ , padispaa·n, noid 
`tandsa tań dsiti Vas; piĺ l ka lei iks `väega `jaɫga piteh, ku polkat 
mäń giti Se

`polko·vnik `polko·vnigu `polko·vnikut polkovnik `polko·vnik es jätä 
meid kreepoś tihe, vei sadamahe Se V 

`poĺ mma `poĺ miʔ poĺ m `poĺ msõ poĺ mi punuma, halvasti nõeluma 
[ta]`poĺ msõ tan üte hürsü `vaĺ miss Rõu H; kaem‿`määndse jorsu 
näm‿mullõ säŕgi `handa ommap‿`poĺ mnuʔ Rõu; [ma] võ i `vardaʔ 
ja `naksi `poĺ mma  nnõ, nii piĺ li `langa Se

poḿ m poḿ mi `poḿ mi pomm kup‿poḿ m satass, siss om k iḱ  läbi Se 
Kos

pomminanja pomminanja pomminanjat raamat või leht, kus 
mälestatava(te) surnu(te) nimi (nimed)  paṕ p kaditass pühäpävä 
matusõ arʔ ja lugõ noid pomminanjit Se

pooda, poodi vt p   , `p  tma
poodi/mi̬i̬ś s poodnik tütäŕ  näḱ k ku imä `maalõ sattõ, oĺ l vana Irboska 

poodim  ś s ja n  ŕ  inemine Se 
poolikullaʔ pooleli t   jäi mul poolikullaʔ, t   `tapmise väŕ k Rõu| 

Vrd poolõlõ 
pooli/lang  poolile aetud koelõng põrmadu`rõivit [ma] koi, siss ise taa 

poolilanga kokko Vas Pus 
poolk poolga `poolka polk esä oĺ l s ah, säidse `aaś takka oĺ l kuniga 

poolgah Se; kuniga poolgah hobõsõ `hiĺ ksivaʔ Se L 
poolka poolka poolkat riiul küdsedül‿leevä oĺ lit‿tarõh poolkah Se Kos 
poolõ 1. suunas, suunda kelle `leibä s  t, t   poolõ haugut Rõu; [ma] 

lä si vilärõugu `sisse, magasi, s ss `naksi jäl `liikma kodo poolõ 
Rõu; timä t  d tä i eik‿ kannahtaʔ, tädil oĺ lik‿küüdseh‿`hindä 
poolõ Rõu V; ku ma [põllust] `m  dä lä si, kääni sälä poolõ, 
silmägak‿kaiaʔ es `tahtu Rõu V;  ü s pala maad sai `lõuna poolõ, 
tõõnõ sai põ a poolõ Rõu; naaś s m  ś s põ a poolõ `kakma  sial 
peräh, et kos tä lä s Vas; ma usu es sinnäv‿veere poolõ loo sikuhe 
minnäʔ Vas Pul; t   nakaś s `persega höörätämmä läve poolõ Vas 
Pul; Ań do om Halla päält siiäpoolõ tullaʔ Vas; ma lä si kerigu 
poolõ, nip‿pini  orgo  takah Vas Pul; paṕ p k    sia säläh tänitäss: 
ei avida jumalaraamat eip‿pühä s na, no‿m `põrgo poolõ mineḱ  
Se Kos; ku õdago ago tuĺ l, siss nõstõti la s käś si pääle ja `v  di 
`akna mano, üteldi: ago no pää, siss [lapse kätelhoidja] kääń d lat-
sõ `perse `aolõ poolõ (öökaetuse ravitsemisest) Se| Vrd `p  ldõ 2. 
kellegi juurde tulõ no m  p‿poolõ, sääl saat süvväʔ ja olt   d kah 

polka
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Rõu; amõdimehes‿sait‿tiidäʔ, et t   poiś s käü `küllä pruudi poolõ 
Rõu V; k iḱ  muŕ riʔ iks m  p‿poolõ [tööle] Vas Pus; näil oĺ l tõõnõ 
tütäŕ  kah, ̀ t  kõnõ naaś s ka m  p‿poolõ ̀ kaŕ ja ̀ tahtma Vas; kiä kink 
poolõ s ss lä s, kiä kua poolõ lä s Se; liha`v  tõ `r  di ja neläpäiv, 
ku midä vaja tulõ, tõõsõ poolõ `küüsümä mingu uiʔ Se Kos 3. koos 
allatiivse adjektiivi, pronoomeni või numeraaliga osutab paiknemist 
sõb ŕ  taha as umalõ poolõ `kutsuʔ Rõu V; mak‿kisi umalõ poolõ 
ra tiid, solda  kiś k umalõ poolõ, mak‿kisi takast, solda    st Rõu V; 
`kualõ poolõ vaś k pää kääń d, nii jälp‿pini nipsaś s kõrvalt Vas; tõõnõ 
lä s `hüäle poolõ, tõõnõ lä s kuralõ poolõ Vas Pus 4. väljendab aja-
list suunda koho`piimä te ti suvõ poolõ, kup‿`piimä lajalt käeh oĺ l 
Vas Pus; õdagu poolõ oĺ l t   räüsä sadu Rõu; sügüse poolõ s ss iks 
midägi `jalga [ma] `tsuś ksi Se Kos 5. väljendab kellegi või millegi 
toetamist või pooldamist kubija oĺ lik‿ka iks herrä poolõ Vas; n   
oĺ lip‿p  ĺ  handsaguʔ, nigu `rohkõp ś aksapoolõ (saksikud) Vas 

poolõhhusi pooleldi lehm taṕ p inemise arp‿poolõhhusi Rõu V; tõõnõ 
päiv s ss oĺ l `haigõ olõḱ  poolõhhusi Vas; t   om nigu vanas na 
poolõhhusi Vas 

poolõlõ pooleli taa jutt jääss meil poolõlõ Rõu V; jättü üip‿poolõlõ, t   
jovvadõʔ Vas| Vrd poolikullaʔ 

poolõs‿`saapaʔ pl poolsaapad ku ma oĺ li `tü rik, s ss oĺ lik‿ k   
poolõs‿`saapa jalah nööräkeisigaʔ kerikohe minnäʔ Se 

poolõss pooleks olõ õih‿hädä laṕ pi poolõss lahastaʔ Vas N; kardoka 
murraś s poolõss, pań d `hambihe (sõi ära) Se Kos

poolõst1 pooleks la igõ lahasti poolõst ja havvõʔ, `kuivi ärʔ kalaʔ Se; 
kahruk‿`kaksil‿lehmä poolõst Se 

poolõst2 1. seisukohast, tõttu ma `tervüse poolõst `laś ti kodo Rõu; ma 
olõ kõva inemine hä i poolõst Vas; tubli oĺ l k igildõ tubli, kere 
poolõst ja `t  kass ja tark Vas; ń ao poolõst `tihka aiʔ vaŕ o`kaetusõ 
pääle kaiaʔ Se 2. kellegi poolt, käest riigi poolõst ̀ ań ti n  r‿`rõivaʔ 
Se; täl ommak‿ka `sääntsek‿kapuda `antuʔ  aŕ sti poolõst Se Kos;  
mat‿`tehnä õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst 
`peetäss üleväh Se Pop

pooń atama pooń ataʔ pooń atass pooń a  selgitama, hoiatama kült‿t   
oĺ l paĺ lo tälle pooń atanu ette, et mis sas‿sań dilõ `läädeʔ Rõu 

poonitamma poonitaʔ poonitass pooni  vastu vaidlema keɫ kurk (vali 
hääl), t  l kohuss, kiä joud midä paĺ lo poonitaʔ, t  l `õiguss Se; 
noorõm‿mehel‿lä si ü stõõsõlõ poonitamma, ü stõõsõlõ `poḱ sõ 
arʔ ja `vaĺ miss Se 

poonitamma
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poot́ska poo ska poo skat veerandliitrine pudel s sarõtütäŕ  saa  mul-
lõ poo ska eederit Rõu 

poṕ s poṕ si `poṕ si pops, saunik ü sigu poṕ si elokõsõʔ Rõu; Rogosi val-
lah `seĺ gep‿poṕ siʔ oĺ likiʔ Vas Pul; poṕ s teḱ k `päivi [talule] Vas 
Pul; vanast oĺ lin‿nigu asunigukõsõʔ vai poṕ siʔ Vas; moonamees-
te ja `popsõga teḱ k [rikka talu peremees] t   Vas Pul; ü s poṕ si 
naań õ oĺ l pudro jutogaʔ Vas U

poṕ sikõnõ dem < poṕ s  timä oĺ l `vainõ poṕ sikõnõ Vas 
pora pora porra loba mis sa ajadõ umma porra Vas Pul
porahham(m)a porahtaʔ porahhass porahti lorama timä  pisu `aigu 

um `vaiki, s ss nakass `jäĺ ki porahhamma Vas Pul
porama vt `porrama  
poravik poraviki poravikki puravik poravik  ks um padi, ü s soŕ t om 

ohembat ja tõõnõ, mis mustas‿`sääntseʔ, n   umma  ks jo `väega 
ilosaʔ Se; talvõl ku hää ommak‿kuivadu poraviki ruvvast vai pii-
rakust Se; seenekeisi iks saa õik‿kuivadaʔ, poravikki inne [ma] 
`kui ssi Se| Vrd porovik 

porgatamiisi lorades m ni s na lä s porgatamiisi Se 
porgatam(m)a porgataʔ porgatass porga  lobisema map‿porgada no 

nii sama, taad massa aik‿kohe `pandmine Rõu; t   ś aal porgatass 
jat‿ sorgatass lavva man Vas

pori/pada glasuurimata savipott meil oĺ l pori pada, sääl `kiisla hapaś s 
`häste Rõu; mustas‿savi paaʔ oĺ liʔ, m ni üteĺ  poripaaʔ Se; s ss es 
olõki  siguni  si, s ss oĺ livap‿pori paaʔ Se V; pori paaʔ es painaʔ 
Se V -pot́t glasuurimata savipott poripo t ̀ peĺ gä äs tuld es midägiʔ 
Se 

porisamma poristaʔ porisass porisi porisema `naaku uip‿porisamma, 
mis sa porisat Vas 

porovik poroviga porovikka puravik velepoig lä s `s  nde ja 
naas‿suurõp‿porovigaʔ, käe ai poroviga ala ja t   all oĺ l huś s ja 
tsusaś s käe arʔ Se| Vrd poravik 

`porrama porradaʔ `porraś s  porraś s ~ porama poradaʔ `porra po-
risi 1. podisema pud ŕ  porra joba Rõu V 2. lorama mis sa `por-
rat, poisip‿`poŕ ssi umma `m  du Rõu 3. valetama, luiskama mis 
sap‿`porrat, t   no m ni jutt, siug lä s sul `kintsu piteh üless Vas 
Pul

posima poś siʔ posi posõ sõnadega nõiduma või arstima, posima k iḱ  
   timä posõ ̀ hindäle vai k nõli Rõu; ku tä posõ kah, s ss iks nimi  
jumala nimme Rõu; t   posija puhḱ  mu jala pääle Rõu; `lätläse 

poot́ska
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oĺ lik‿k iḱ  inämbüsi posijaʔ Vas Pul; Paloveereh oĺ l ka vanast ü s 
poś sij Vas Pul; tõõnõ tege `väikust kah hüä söögi, a tõõnõ ś aal man 
tosi ja posi, s  ḱ  saak‿ka eik‿kõrraline Vas Pul 

poskatama poskataʔ poskatass poska  sosistama t   k gõ poska  t  d 
`võĺ ssmist Vas Pul 

poslamasla poslamasla poslamaslat päevalilleõli  orgatimi rida arj‿ja 
hõõrimi arʔ, riivemi ärj‿ja pań nimi poslamaslat pääle Se T

poś t1 poś ti `poś ti tulp, post timä viro  maś sinaga `otsa, ai poś ti purulõ 
Rõu;  simmeń tpostõl oĺ lir‿raudvarbas‿seeh Vas; sinnäʔ oĺ l `mitmit 
tuhandit noid `postõ veet Vas Pus; hõbõhhõtsõʔ aiapoś tiʔ, `väega 
illoś s maja Se Kos

pośt2 poś ti `poś ti postisaadetis, post no om täüś m  ś s joʔ, no vidä `poś ti 
Vas T 

postõĺ  postõli postõlit aluskott; madrats `Maaŕ al lä s tütäŕ  mehele, oś t 
pudsajadsõ postõli Se; mehel oĺ l pant raha postõli `sisse, naań õ 
tiiäki is t  d Se

pot́ikõnõ dem < po t mak‿kasvadi ü skõrd  po ikõsõn küŕvitsiid Rõu V 
pot́i/sinine värvitoon (saadakse hapendatud uriinis lahustatud indi-

goga) inne oĺ liv‿villar‿ rohikatsõs‿sinidseʔ, ku tuuĺ  üle käve, s ss 
lä sip‿po isinitsess Rõu V; po isinine oĺ l `väega illoś s sinine, t   
es muudaʔ hinnäst, es t  d es pleegiʔ es `kiäkiʔ Rõu V; vanast ütel-
di kusõsinine, perästpoolõ üteldi et po isinine Vas;  po isinidse se-
gähhämine oĺ l iks aia pääl Vas

`potrama podradaʔ `potrass podraś s lobisema, putrama säänest `pot-
rajat um veidük‿külk‿ku ma olõ Rõu 

pot́t po i po ti pott kusõpo t `v  di `lauta, `pań ti `lamba sita `sisse t   
po t Rõu V; t   sannakõnõ oĺ l läḿ mi nigu po t Vas; t  d po ti imä 
havvu  `hainugaʔ Vas; ku valu pääle tulõ, istut  arʔ kipõń  `aigu, 
siss saat arp‿po i pääle ka minnäʔ Se 

pot́t/sepp pottsepp tollõmatsõ maja mano po tsepp teḱ k `ahja Vas Pul 
praadi- prae- kausin oĺ l liha ja praadi kartoliʔ Rõu; praadi`kapstiid 

joht tetä es v  l t  l `aiga Vas Pul 
pŕ aag  pŕ ao `pŕ aagu viinapõletusjäätmed, praak hań sa pŕ aag um ka 

hüä rohi, pŕ ao `vań ni tetäss Vas; viina pŕ aag teḱ k jalat‿`tervest, 
viina kohetuss Se; esä oĺ l ka s `v  ri pŕ ao seeh, sai `tervest Se 

pŕ aagatama pŕ aagataʔ pŕ aagatass pŕ aaga  teatud viisil hää-
litsema paŕdsip‿pŕ aagatasõ (prääksuvad) Vas Pus; too ni-
kurõp‿pŕaagatasõk‿ka v  l (klõbistavad nokka), tegevä säänest hel-
lü nigu ratastõgas‿`sõitvaʔ Vas Pul 

pŕ aagatama
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praaś nik praaś nigu ~  praaś niga `praaś nikku ~ `praaś nikka õigeusu-
liste külapüha, pidu koh praaś nik oĺ l, sinnäʔ es `tsuskakik‿`kiäki 
umma n nna Vas; sügüse oĺ l ü s praaś niga päiv, kutsutass viiś eń a 
Se; kapst`maaŕ apäiv om keväjäne praaś nik Se; koh praaś nika 
oĺ livaʔ, tuĺ livap‿paṕ ik‿`küllä Se L 

praat́ praadi `praati praad kanaʔ ja hanik‿küdseti arʔ, te ti praadiss 
Vas 

`praat́ma `praatiʔ praa  `praatõ praadi  praadima imäl oĺ lis‿see-
nep‿praadidu nii a o siseh, oĺ l pant ars‿sinnä `ahjo, `peĺ ti Vas; 
[ma] seenel‿lähädi ärʔ, siss pań ni `vahtsõst pań ni pääle, praadõ 
arʔ, siss sai jo `väega hüäʔ Se Kos 

`praavuma `praavuʔ `praavuss `praavu paranema aŕ st pań d jala la ti, 
s ss `praavu jalg arʔ Rõu 

prada prada prata tüli naid pratu ja hä i om maast `taivaniʔ Rõu V
praht́ prahi `prah i praht [ma] kisi t  d vanna `prah i aidast `vällä, 

t   jo haiś  joʔ Rõu; t   prah  `püihti päält [soolal] Se Kos
`praksma `praksuʔ praks praḱ s praksuma kuusõpuu praks ja pill pissõ 

`vällä Vas Pus 
`prantsuss `prantsusõ `prantsust süüfi lis üldäss, et `prantsuss om hull 

hädä Vas 
praoś k `praoś ki `praoś kit praost t   om nop‿`Põlvah `praoś kih Vas 
preesikene dem < pr  ś  naaś õl olõ õs mehele `andaʔ preesikeistkiʔ, 

`minka `hammõ kaaltagunõ   st kiń nip‿`pandaʔ Vas 
`preeś kene `preeś kese `preeś keist vormike `puitsõp‿`preeś keseʔ oĺ liʔ, 

sinnäp‿pi sitedi `sisse võid Se Kos
`preestri `preestri `preestrit preester paasapääväl oĺ l Obinitsah kerik, 

eesti `preestri oĺ l ja vinne `preestri Se
`preśmä `preś siʔ preś s `presse preś si pressima kõrdmago um preś s, t   

preś s sita kuivass Rõu V; t   rõivass um nii ̀ viisi vabrikun preś sitü, 
et ummak‿krundsus‿seehn Rõu V; perän `preś mist la ti pandass 
rõivass Rõu 

preśs preś si `preś si press kõrdmago um preś s, t   preś s sita kuivass 
Rõu V

prihoo·da prihoo·da prihoo·dat kogudus n  p‿prihoo·daj‿ja suurõba 
paṕ iʔ, k iḱ  `ü li paṕ ilõ õt sul om naań õ ja latsõʔ Se Kos 

prii prii priid vaba k gõ olt sak‿ka varrõh, olõ õip‿prii kunagiʔ Vas 
Pul; [ma] sai Miś so vallast üte, kiä oĺ l nii jälʔ sääne prii inemi-
ne (teenistuskohata, muude kohustusteta) Vas; Liiso lei kandsuʔ, 
map‿`puiś tsi napuʔ, n   a i pääʔ üless, kiä priiss `jäieʔ Vas Pul 

praaś nik
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pri̬i̬ś  preesi `pr  si prees `hammõl oĺ l pr  ś , ütte `pr  si sai k igilõ 
`haḿ milõ vinäld, ku ark‿`kaoda as  nnõ Vas; otav pr  ś  oĺ l nigu 
`r ngakõnõ Vas Pul; meeste`rahvil oĺ lip‿preesiʔ ni naistõ`rahvil 
Vas Pul 

priĺ liʔ pl `prille `prille prillid priĺ liv‿vananõsõ ark‿kah Rõu V; üldäss, 
et vere `perrä andasõp‿priĺ liʔ Vas Pul

pritan pridana pridanat veimevakk, kaasavara `Mitra oĺ l eś s rikass, 
`Mitra taha as pridanat Se; veli es küüsü ka inämbät ku üte ko i 
rüḱ i pridanat Se; muni ań d sada `ruublit pridanat, muni ka s kol-
sata v  l Se 

prit́s pri si `pri si süst `pań ti ü s pri s egalõ ütele ega päiv Rõu 
`prit́smä `pri siʔ pri s `pri se pri si süstima t   oĺ l Talinahe v  d t   

marutõbistõ `pri smine Rõu 
prodima pro iʔ prodi prodõ ringi hulkuma `täie prodõ k igipooli Se V 
`prohvuse/kihä kirumissõna ärl‿`lahkvap‿`prohvusekihäs‿saina Vas 
proim proimõ `proimõ käiseauk rüü  oĺ l must, linanõ, t  l 

oĺ lip‿proimõtõ man ja rinna   n kaarusõʔ Se Ts; `sukmań ni oĺ lim‿-
mustaʔ, `proimidõ mano `pań ti verrev sii  Se Ts; proimõmuɫguʔ 
oĺ li esiʔ, a t  d kutsuti ḱ auss, mia ribah oĺ l Se

proosta proosta proostat ~ prosta prosta prostat lihtne, (liht)labane 
[kiriku]opõtaja tuĺ l k   naaś õgaʔ, a `väegap‿prosta naaś õkõnõ 
Vas Pul; `väegap‿proosta nimi, a mitte `m  lde eit‿tulõʔ Vas 

proovotamma proovotaʔ proovotass proovo  matusetalitust pidama 
paṕ p proovo  ja lugi `k  ĺ ja s naʔ Se 

proś satama proś sataʔ proś satass proś sa  jumalaga jätma proś sa-
tamine om jumalaga `jätmine, paṕ p `ütless, et proś satagõ ärä Se 

proś son proś sona proś sonat armulaualeib proś sonat maidsõtass siss, 
ku söömäldä olõdõ, t   om `väikene leeväkene Se 

prosta vt proosta
protokoĺ l  protokoĺ li protoko  i toimunut tõendav ametiisiku koostatud 

akt, protokoll kardavoi oĺ l protokoĺ li tennüʔ Rõu V  
provva provva provvat proua `möldre naań õ vai imänd, t   `tahtsõ et 

tedä provvass üteldäʔ Vas Pus; `tü rigu hatt oĺ l ärʔ ülnüp‿provvalõ 
Vas; provva pidi iks meeleh ka, et imä tedä `häste `t  ń e Vas Pul

provvanõ provvadsõ provvast proualik, peen sääne provvanõ inemi-
ne Vas 

pruń t pruń di `pruń ti volt räpikul oĺ l ka s `pruń ti Se Ts 
pruń ts pruń dsi `pruń tsi seelik `keŕge `kerkümä kut‿ sia Maali 

pruń ts Rõu

pruń ts
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prussak prussagu prussakut prussakas prussagu ̀ häötedi ärʔ Vas; [ma] 
kuuli koh `ko sil laul ja sinnäp‿pań ni laḿ biõli prussakilõ Vas

pruudi/kleit́ pruutkleit `mõŕ sa `istõ kerikuh tõra all, pruudiklei  säläh 
Rõu K 

pruugi/vili tarbevili `s  mnesalvõ oĺ li iks eräle aidah, t   pruugi vili 
oĺ l tõõsõ poolõ pääl Vas 

pruukoś t pruukoś ti pruuko  ti varajane hommikueine suvõl ̀ s  di neĺ li 
kõrd ja viiś  kõrd: hummogu pruukoś t, s ss oĺ l ś uumaig, lõõnaʔ, 
õdaguoodõʔ ja õdag Vas; uakamma te ti, `hernekamma ja `kruuslit 
surbuti, n   oĺ likik‿k iḱ  pruukoś ti söögiʔ Vas 

`pruukuss `pruukusõ `pruukust varajane hommikueine, pruukost 
`pruukusõss `ań ti liha ja heeringet küdseti Rõu 

pruuḿ  pruumi ̀ pruumi pruun edimält ̀ halti ̀ varba`vaihhõʔ, a hummo-
gu oĺ lip‿pruumiʔ, siss es `halta nii Vas Pus; kardohka nahk `paĺ li 
arʔ, alt oĺ l illoś s sääne kõllanõ pruuḿ  t   kardohkass jäänüʔ Vas 

pru̬u̬ḿ  proomi ̀ pr  mi proov, katse nimäp‿pandasõp‿proomi pääle Vas 
Pul

pruumikass pruumika pruumikat pruunikas suidsu vägi um sääne pruu-
mikass Rõu; vihma vesi ̀ umgip‿pruumikass, sääne ̀ veŕ pjäne Rõu V; 
`keisrikusi`kuklasõʔ ummak‿kah pruumikaʔ nigu mõtsakusi`kuklasõʔ 
Vas Pus; laulurästäss kah um sääne hahk, sääne kiŕriv, tumõdappa 
`hahka ja pruumikast `hahka kiŕriv Vas Pus; maa`m   ja ummaʔ 
hahaʔ, pruumikasshahaʔ ja rohikasshahaʔ Vas Pus

`pru̬u̬ḿ ma `pr  miʔ pr  ḿ  `pr  mõ proomi proovima s ah kah oĺ l 
proomit, saa as timäst s ah olõjat Vas; Mań no, proomi kilõhhõhe 
ka üldäʔ Se Kos 

`pru̬u̬ś kma `pr  ś kiʔ pr  ś k `pr  ś ksõ pruuskama hopõń  `pr  ś ksõ, 
soeʔ oĺ liʔ mõtsah Rõu 

pruut́ pruudi `pruuti ~ ruut́ ruudi `ruuti pruut amõdimehes‿sait‿tiidäʔ, 
et t   poiś s käü `küllä pruudi poolõ Rõu V; pruu  ja peigm  ś s 
saisik‿kõrvutsikku Rõu; pruudil oĺ l ̀ väega paĺ lo ̀ ań dit ̀ andaʔ Rõu 
V; edimätsele tandsutajalõ ań d pruu  `andõʔ Rõu V; täl jo sääl 
pruu  `vaĺ miss, kaŕ ah kävveh jo arv‿valit Vas; Eevaĺ t saiś  sain-
veereh, pruu  kõrval Vas; vanast kosilanõ `ostnup‿pruudi imäle 
paari `ts  gõ ni pruudilõ ka oĺ l `ostnup‿paari `ts  gõ Vas; joo-
nikanõ, `piuta joondõga `uń drikukõnõ, ni sinine kaḿ ps säläh, n   
oĺ lip‿pruudi `rõivaʔ Vas Pul; naań õ oĺ l v  l `võtmallat‿t  l mehel, 
ruudiga oĺ l tah `käümäh Vas; v   `pań ti `pihta pruudi p  l, nii üle 
ola `pań ti, `üĺ ti pihav   Se; pruudi p  l päädeti Se S; pruudi ko-

prussak
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toh `peeti suurõv‿viinaʔ Se; kumardõdi s nnogaʔ, kumardõdi uma 
hõim, sugulasõ k iḱ  ärʔ, siss sai pruu  `valgõst Se 

pr ngul pr nguli pr ngulit pillerkaar latsõl‿lööväp‿pr ngulit Vas 
`pr stav́ `pr stavi `pr stavit kohtutäitur, pristav `pr sta  pań d `vällä 

vele uma `perregaj‿ja kraami kah Rõu V; ni tark poiś s oĺ l, et saa  
`pr stavi herräle `säĺ gä Vas Pul 

präälka präälka präälkat ropsilaud präälka oĺ l ü s puu oĺ l, all oĺ l 
sääne `puukõnõ, laud pääl Se; nigu linna rabati `lamba `nahka. 
nahk `pań ti präälka pääle, lina rabajaga rabati siss Se 

präänik präänigu präänikut präänik pinikene sei liha ja ̀ r  ska ̀ piimä 
ja präänikiid, muud timä es s  ʔ Rõu V; sai haĺ litõdass nii sama 
nigu leib, a präänigu haĺ litõda aiʔ Vas Pul; `kuḿ pveḱ ke ja prääni-
kit ja k kkõ oĺ l laaduh Vas

`präätämä `präätäʔ `präätäss prää  `präädä ketrama vanast `haarti 
`präätäʔ ja vöid kutaʔ ja raigakõisi Se; naistõ puhadeĺ näʔ, s ss sääl 
kua v  l `joudsõʔ, s ss n  ʔ `rahvalõ `präädiʔ Se; linak‿keerutõdi 
ärʔ, sääne hank oĺ l, hanguga ka pööreti, t  d `präätädä es, t   
te ti käś siga niisama [viiskude tegemisel] Se Kos; veli üteĺ : t  d 
tohi õit‿tetäk‿ku `asklõlõ ka läät, ü s piät k   `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 
`v  rap‿`präätäseʔ Se Kos; kadsa oĺ l t   (lina), mis oĺ l ärs‿suit, 
puhass, `präätämise jaost Se; kuiss sa piät vihha, m  p‿`präädi ka 
üteh, saa õs vihha pitäkiʔ Se Kos 

`präätüss `präätüse `präätüst ketrus(töö) noh, `präätüse   st `maś ti Se; 
t   olõ õit‿talo, ku and `vällä `präätüst Se Kos 

prügü prügü prükü prügi, praht höüd vai sääne peenüp‿prügü, t   om 
ü s Vas; [ma] võ i sälä koŕvi ja tõi eläjille lehe prükü ala Se

pudi pudi pu i leotatud väikesed leiva- või saiatükikesed, pudi ligihapu 
piimäst te ti la silõ pu i Vas U; mis sat‿ sura käüt tah küllä piteh 
`aeldõh, kotoh imä   t, pudi pioh Vas Pus 

pudisõmma pudistaʔ pudisõss pudisi pudisema, murenema vanast oĺ l 
sõir kõva, paĺ ass kohopiim oĺ l, soolaterä ka sehen, pudisi inne Se 

pud́la pu la pu lat pudi(keelne) t   oĺ l pu la keelegaʔ Vas 
pud́latama pu lataʔ pu latass pu la  pudikeelt rääkima t   oĺ l 

pu la keelegaʔ, pu la  Vas 
pudsajanõ pudsajadsõ pudsajast sulgedest tehtud, sulgne `Maaŕ al 

lä s tütäŕ  mehele, oś t pudsajadsõ postõli Se; `k  ĺ jat koolõtada 
õip‿pudsajadsõ pa a pääle Se 

pudsajanõ
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pudsu1 pudsu putsu ebe, ude map‿ pań ni kaadsa putsu `haigõ `varba 
`vaihhõlõ Rõu V; `kanga pudsu ja k iḱ  sääne om höüd Vas

pudsu2 pudsu putsu (kitasniku, sukmanni) kootud äärispael, pook 
all oĺ l verrev pudsu umat‿tettüp‿pudsuk‿`koeti `alla, putsu `koeti 
puɫgakõisigaʔ Se; rü vil ilostust oĺ l t   pudsu all ja pääle pudsu 
oĺ l sääne haĺ ass `ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos; pudsu 
`koeti pulgakõistõ pääl, timä lõigati laḱ ka, siss oĺ l k iḱ  kahhaŕ  
alt Se 

pudsukõnõ dem < pudsu2 t  l vanaimä `käüsel oĺ l pudsukõnõ otsah 
Se Kos 

pudõlikene dem < putõĺ  t   loh ikõsõ `sisse `mahtsõ inne ü s pudõ-
likõnõ r  ht Rõu V; `väiko soroline pudõlikõnõ oĺ l Vas 

pudõnõma pudõnõdaʔ pudõnõss pudõsi pudenema, varisema 
m  p‿`peĺ ksi t  d vanna `ahjo, et vaest `kuigip‿ pudõnõss Rõu V

pud ŕ  pudro `putro puder `haṕ sik‿k iḱ  pudruʔ ja `kapstaʔ Rõu; 
[ta] habisi tahn suu `kuuma `putru täüś  Rõu H; topõld võisilm 
eit‿tsuŕ giv‿v  l pudru maku Rõu H; jahu um ka hüä `põrsalõ pudru 
pääle `laskaʔ Rõu; map‿ paa [panen] `piimä ja `võidu ja vett ka 
` sirka, s ss saa hüä pud ŕ  Rõu V; mak‿klopahhuti ka inne taad 
`putru, egas‿sa‿s klopahhutaʔ? Rõu V; kesvä jahu pud ŕ  oĺ l k gõ 
Rõu;  sakõ pud ŕ  oĺ l Vas Pul; Annõ `võtnu a osuu päält `laatkaga 
pudro Vas Pul; talvõl keedeti pudruʔ `v  gaʔ, hämmätüss man ja 
oĺ l `väega hüä Vas; `kirvõ `kuudaga `peś ti ras v nika ni ku lä s 
nigup‿pudrolõ Vas; ü s poṕ si naań õ oĺ l pudro jutogaʔ (pudikeelne) 
Vas U; esä pań d v  l kolʔ `puuta rüḱ i kaʔ et saa täl ka `põrssalõ 
`putru `k  täʔ Se Kos

pugõlõmma pugõldaʔ pugõlõss pugõĺ  vastu ajama, puiklema [ta] es 
naka `vasta pugõlõmma kah, ań d iks m  r‿raha arʔ Rõu V

puha 1. ainult, üksnes taa nii  um küls‿sääne et, tast ei olõm‿midägi 
saiaʔ, puha angõrhain Rõu V; mis ma siist saanu olõ, puha t   ja vaiv 
Vas Pul; `Mih li vannuss ja puha vannu `juudidõgak‿kammandass 
Vas; sai t  d `tettüss külʔ, k iḱ  te ti puha käś sigaʔ Vas; kes vanast 
pillo oś t, k iḱ  puha umak‿`koeduʔ Se Kos 2. üleni ku m nikõrd 
`väĺ kü l  , s ss om tarõ puha vallu täüś  Vas Pul 

puhadeĺ nä puhadeĺ nä puhadeĺ nät vaestemaja, vanadekodu no 
ommav‿vanadõkodoʔ, vanast oĺ lip‿puhadeĺ näʔ Se Kos; kual 
olõ õs vanal kohe minnäʔ, siss sääl oĺ l puhadeĺ nä Se; kerikist 
kiń giti puhadeĺ nähe, rahvass vei Se; vanast oĺ l Irboskahe pant 
kolp‿puhadeĺ nät. ka s oĺ l naistõ puhadeĺ nät, ü s oĺ l `pois-
sa puhadeĺ nä Se Kos; a no puhadeĺ nit olõ õiʔ ütegi kerigu man 

pudsu1
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Se; sügüse siss `v  di k   p  ĺ  lammast puhadeĺ nähe Se Kos; 
munõvoori jäi `lambast ü s neländik `hindälle ni `v  di k iḱ  `kol-
mõ puhadeĺ nähe Se 

puhass ~ puhaś s1 `puhta puhast 1. mittemäärdunud, -prahine; puhtust 
hoidev olõ ma muido nii hoŕ ss ku ma olõ, a söögiaś aʔ ummam‿mul 
`puhtaʔ Rõu; külm‿ma taad `pliiti tutsahhuta v  l `puhtabass Rõu V; 
`pernanõ pań d `puhta v   kiṕ pi ja viha pań d sinnäp‿pääle Rõu VR; 
mu imä oĺ l surma tuń nini `väegap‿puhass Vas; mu imä siss `loeti 
k gõ `puhtabass Vas; esip‿puhaś s ni `rõivap‿`puhtaʔ Vas; lasõ õs 
tütäŕ  mul mustalt elläʔ, ku nätäĺ  oĺ l hamõʔ säläh olnuʔ, kiś k sä-
läst ärʔ, ań d `puhta Vas; rasvamaś sina  ks oĺ liʔ olõmah, a ku es 
olõʔ, s ss poodõti [ploomirasv] peenikesess `puhtahe rasvategemi-
se `ruihtõ Vas; üte kiviga jahvatõdi `puhtaba jahuj‿ja tõõsõga jälʔ 
loomõlõ Vas U; ma mõsõ hii ka siss umak‿käeʔ arʔ ̀ puhtass Vas; m  ʔ 
imä pant `võidu püttä `pandma, selle et imä olnu `väegap‿puhass 
Vas Pul; lipõga sai pää `häste puhass Vas; laṕ iga [ta] lei paast 
piteh, s ss sai ahi puhass Se; `puhta teräʔ joosi eräle, n  p‿`pań ti 
ko ti Se; kadsa oĺ l t   (lina), mis oĺ l ärs‿suit, puhass,`präätämise 
jaost Se; kua sõi  hüä käe poolõ, t  l sõrmuss k   lä s valusabast 
ja ̀ puhtabast Se Kos 2. veatu, laitmatu; täielik pärihelüga ̀ oinal ka 
helü värisäss ja olõ õin‿nii puhass ja `seĺ ge Rõu; esä tsäpäń d tar-
rõ, t   olõ õs`puhta nukagaʔ (tappnurgaga) Rõu; Tõlva küläh om 
kah jo `lätläisi paĺ lo, a olõ õip‿`puhtal‿`lätläseʔ, ärs‿segähhünüʔ 
Vas Pul; ak‿käeʔ olõ õs täl `puhtaʔ,varaś t Vas; hahas‿seeneʔ ja 
vaheligu iks oĺ lik‿k gõ `puhtabaʔ seeneʔ Vas Pul;`väega ilosa 
ubinaj‿jap‿`puhtaʔ Vas U; suuŕ  paariline pada, `pań ti sinnäp‿p  ĺ  
`pań gi `tuhka, vesi pääle, `aeti `k  mä, s ss timä `saistu v  l arʔ 
tõõsõni pääväniʔ, s ss tä oĺ l nii `seĺ ge ja puhaś s t   lipõ Se; siss 
või õi tappa iḿ mist, ku ta `pahru `otsõ, siss olõ õil‿liha puhaś s 
(söögiks kõlblik) Se; varass jätt vajagi `saina, a tulõkõnõ jätä 
eim‿midägiʔ, tege `puhta t   (hävitab kõik) Se 3. millestki tühi, 
paljas nimär‿riibin‿n  v‿vavar nap‿`puh tass, roobidsi leheʔ ja `häit-
sek‿  ka külest ärʔ Rõu V

puhaś s2 puha, täiesti k iḱ  puhaś s `paĺ li ärʔ, mitte midägi es jää `säĺ gä 
Vas Pul; määne neli `kaalu linnu saanuʔ, a k iḱ  puhaś s, `paĺ li ärʔ 
Se| Vrd `puhtass

puhaś s3 vt `puhksam(m)a, `puhksõm(m)a
puhastam(m)a puhastaʔ puhastass puhaś t puhtaks tegema, puhastama 

map‿puhasta mõtsahn seeneʔ arʔ Rõu V; `tialasõ umma aia `saiba 
otsah, puhastasõ vasariid Rõu; matust ka puhastamma kääväk‿k gõ 

puhastam(m)a 
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Vas; `tialasõp‿puhastasõp‿puid Vas Pus; n  p‿peenikeses‿sooligup‿
puhastõdi `puhtass, noist te ti voŕ stiʔ Vas U;`oŕ jusõ `aigu siss oĺ l 
nii tett, et olõ õs rüḱ i `puhtass puhastõt Vas U; [tapetud]`lamba 
pääʔ ja jalak‿`kõŕ psi [ma] arʔ ja puhasti arʔ, kaabidsi `puhtass 
Vas U;  siga tapõti arʔ, puhastõdi arʔ, siss `naati `lahksõma Vas 
U; [ta] puhaś t maŕ aʔ arʔ ni `k  li `arkiʔ Vas; kes tedä puhastass, 
täis‿sööväʔ Vas; kalap‿puhasti [ma] ärʔ ja `s  ĺ ssi, s ss salidsi 
`handa Vas; kurõ`maŕ ju puhastimi iks tuulõgaʔ Vas Pul; imä puhaś t 
haŕ asõkõsõ arʔ ja s ss kablakõsõga köü  kiń niʔ (jutt harja valmis-
tamisest) Se Kov; la igõ puhastit arʔ, suurõm‿maŕ as‿seeh Se Pod; 
m  l‿lä si hummogult `t  hhü ärʔ, ü s jäi teŕ ri puhastamma Se 
Kos; `veelka oĺ l teräpuhastamise maś sin Se; `pesken‿nigu minno 
vanast `peś ti, ku ruvva kartokit puhasta as arʔ Se Kos; oɫõ õs pu-
hastamist es aoviidet, `k iki luiõga [ma] sei n  k‿kusõs‿`sisse Se 
Kos; teräp‿puhasti [ma] aganist `vällä Se 

`puhkama1 puhadaʔ `puhkass puhaś s 1. puhkama nii ramõdu olt (oled), 
tahass puhadaʔ Rõu; map‿`puhka ütte tüḱ kü Vas Pul; `minke no 
`maakõt‿t  k‿ka, puhakõʔ Vas; pääle söögi puhatass Vas; hobõsil 
`laś ti pühäbä puhadaʔ Vas U; `aoldõ om iks `puhkamine ka hüä Vas 
Pul; vanõmba iks ań niva puhada la sil Se Ja; ü s poiś s perä`ri ̬i̬kesega 
kivil käve, `istõ `ri̬i̬kese pääle `puhkama ni sinnäj‿`jäiginäʔ Se; vaia 
hiĺ lokõidsi `ḱ avvuʔ, las no latsõk‿ ka `puhkasõʔ Se Kos; [ma] võia 
arp‿puu`võismõga ussõ hiń gekiʔ, õt las noorõp‿`puhkasõʔ Se Kos 
2. surnuna lamama kolm `veĺ jä `puhkasõk‿k iḱ  maamullah Vas U; 
mu lelläkene `puhkass Plaani matusõh Vas Pul; esäkene puhaś s joʔ 
Miś so mõtsa seen lumõ`uarmah Vas

`puhkama2 puhadaʔ `puhkass puhaś s korraks puhuma ku soolikit pu-
hastat, `puhka h ng `sisse Vas

`puhklõm(m)a puhõldaʔ `puhklõss puhõĺ  korduvalt puhkima k iḱ     
timä ohõĺ  ja puhõĺ  Rõu V 

`puhkma `puhkuʔ puhk puhḱ  ~ `puhkõ puhu 1. puhuma t   posija 
puhḱ  mu jala pääle Rõu; tuuĺ  puhk armõtohe, ta puhk `õkva luust 
ja lihast läbi Vas; tuuĺ  puhḱ  tahra pääl läbi Vas; mak‿k gõ vä-
risi, ku Mintka mu rinna pääle puhḱ  Vas; kussõḿ  puhuti `h ngu 
täüś , `pań ti `hernes‿`sisse Se Kos; inne `päivä (päikesetõusu) käve 
pääkaŕ uss jok‿küllä pite, ̀ puhkõ t  d trupa Se Kos; pääkaŕ uss käve 
trupa `puhkõh läbi külä Se Kos; paaba `puhkõ koorõ pääle, kotoh 
[ma] koorõga määre, siss nakass jalg süttümmä Se 2. puhkima esi 
`ohḱ nuj‿ja `puhknuʔ jak‿kirotanu iks sõbrulõ `kiŕ ju Vas 

`puhkama1
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`puhksam(m)a puhastaʔ ̀ puhksass  puhaś s ~ ̀ puhksõm(m)a puhastaʔ 
`puhksõss puhaś s korraks puhuma `puhksat‿ ta tn na arʔ Vas 
Pus; minno h nguga puhasnuʔ  nnõ, s ss olnum‿mar‿ra tilt maah 
Vas; timä `usksõ, puhaś s nii naaś s latsõl halu `lõpma Vas Pul; ma 
arp‿`puhksõ tulõ ku `lauta lää Vas N; 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 `rohkõp 
joht piḱ ki `puhkuisi es saaʔ, a `h ngu `haarti ega t   man taga-
si Rõu; võinup‿`pästjäle m nõ päävä `puhkustki `andaʔ Vas; vaest 
minno lubatass `puhkuistõ (puhkusele) Se

`puhkuss2 hingetõmme velekene kell kolm `k  li, ark‿k  ĺ  `pań ti kiń niʔ, 
muidugu `süäme `puhkusõk‿käveʔ, a üldäs‿saa as midägiʔ Rõu

puhm puhma ~ puhmu ̀ puhma ~ ̀ puhmu 1. puhmas, põõsas kaen‿niän‿näiʔ 
ärʔ, et t   susi kõtutõlli sääl ligi`lähkün puhma all Rõu; ku kana nä-
läne ei olõʔ, siss um puhma all lokossih Rõu; veli oĺ l visanu paiu 
puhma kõrvalõ piḱ äle Vas; pini lask `puhmõ pite ja hüppeless üless 
Vas Pus; t   räüsäga oĺ lil‿lehek‿`kl  punu nigu määne kaaś  puhmõl 
pääl Vas U; sisaś k laul madalah `puhmõ seeh Vas Pus; `lambatal-
lõkõistõ pesäʔ ummaʔ maa pääl, `kohkip‿puhma all Vas Pus; huś s 
tuĺ l puhmu seest `vällä ni ma [ta] `arki rehe Se; kõtu halukõnõ tuĺ l 
ni imä lä s puhma `taadõ Se Kos 2. muud kel oĺ l riikaḿ m, t   piĺ l 
[koelõnga] nii puhma `viisi (salgukaupa) sinnäʔ riikaḿ mi pääle Vas

puhmakõnõ dem < puhm palotaǵ a um pia nii tsakõline nigu `si ke 
leh , t   kasuss puhmakõsõ `m  du Rõu V; värehte man oĺ l ü s 
kuusõ puhmakõnõ Vas Pul

puhmanõ puhmadsõ puhmast põõsastega kaetud, põõsaline meil oĺ l 
puhmanõ hainamaa Rõu 

`puhtahe puhtalt; puhtaks tahetass iks `väegap‿`puhtahe et k iḱ  om 
Vas; m  j‿jätä es kohegi haina `tuusta, m  t‿tei iks t   `puhtahe Se; 
imä nühe `oś juga [lüpsiku] päält ärʔ ja seest k iḱ , noidõga võtt 
`väega `puhtahe Se S

`puhtakõnõ dem < puhass [rasva] tsagimakõnõ hoiõti `puhtakõnõ Se 
`puhtalt puhtalt täl om näet sääne asi, et tiä eis‿saak‿`kuigit‿t  d ̀ võidu 

`puhtalt tetäʔ Vas U 
`puhtass täiesti, sootuks, lõplikult s ss tuĺ l t   suuŕ  palamine, s ss 

paĺ li k iḱ  (talu) `puhtass `vällä Vas T; ku tä ar om mauranuʔ ja 
raha `puhtass [ära] joonuʔ, siss om periss `mõistlik m  ś s Vas| Vrd 
puhaś s2 

`puhtass
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`puhtumass täiesti, sootuks, lõplikult seo külä `paĺ li `puhtumass 
k iḱ  `maahha Vas Pul; villap‿`pań ti s ss kusõ `sisse, ku tu siniki-
vi jo `puhtumass laḱ ka lä s, ars‿`suĺ li Vas Pul; luuʔ oĺ liʔ jäänüʔ, 
liha `raasa ka es olõʔ, `puhtumass arʔ s  d Vas;   sspääväss 
oĺ lik‿kutsuduk‿k iḱ  valla sań diʔ, `puhtumass k iḱ  Vas 

`puhtõʔ pl `puhtidõ ~ pohetõ ~ puhetõ `puhtiid ~ `puhtit  matused, 
peied seo `aaś ta oĺ li map‿`puhtil Rõu; `puhtidõ pääle tapõti vasik 
ja `põrsaʔ Rõu; meil `peetäss siin `puhtit ka s `päivä, edimäne om 
matusõ päiv, tõõsõl pääväl ummap‿perän`puhtõʔ Rõu V; rikaś s talo 
ka oĺ l, kohn `peeti n  p‿`puhtõʔ Rõu V; ütep‿`puhtõl‿lõṕ piʔ, tõõsõʔ 
alostiʔ Vas; siss lõṕ pi t   puhetõ päiv ärʔ, lä sik‿k iḱ  ark‿kodo 
Vas; oĺ lip‿`puhtõʔ, te ti `kiisla kań õbileemega hämmädäʔ Vas Pul; 
peräst `puhtit oĺ l t   asi Vas; `uhkõp‿`puhtõp‿`peetiʔ Vas; `puhtil 
ka oĺ l t   jaahr  g, t   oĺ l edimäne s  ḱ  Vas; tõukasimise `aigu 
tiä `k  li, minno kutsuti ka `puhtilõ Vas Pul; kaek‿ku õit‿tulõʔ no 
pohetõ rahvast Vas; pääle pohetõ [ma] möi üte lehmä ärʔ Vas; kaǵ a 
vanam  ś s om ̀ haigõ, puhetõ pääle vaia ̀ hoita rahakõist Se S; k iḱ  
hõim kutsutass kokko, ku `puhtõʔ ommaʔ Se; `puhtillõ tahetass ka 
`sääń tsiid inemiisi, keɫ `aigu om `k  ĺ jat mälehtäʔ Se; kup‿`puhtõ 
ommaʔ, s ss ikõtass s nnu (lauldakse itkulaule) Se; m nõʔ puhetõ 
`aigu jututasõʔ Se 

`puhtõline `puhtõlise `puhtõlist matuseline, peieline `puhtõlisel‿lä si 
esä kirstugaʔ, poig kai mõtsast, `vällä es tohet‿tullaʔ Rõu; 
kut‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, siss kutsutass ja `säetäss 
`puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se 

puinõ `puidsõ ~ `puitsõ puist puust vasaral om ka puinõ hand peräh 
Vas Pul; innevanast oĺ lis‿`sääntset‿tsõõriguʔ, `puidsõʔ Vas; `kir-
võ kuvvass om puinõ Vas Pul; pań giʔ oĺ livak‿k iḱ  `puitsõʔ Se; 
sääne puinõ nüś sigukõnõ Se Sa; tätä teḱ k `puitsõ pütü Se Kos; 
oĺ lip‿`puidsõ keriʔ, `aeti sinnäl‿lang pääle ja `naati kangast kuda-
ma Se; ma mäletä, ku `puitsõ ń opsip‿`pań ti mano (külge) ja langast 
ń opsiʔ Se| Vrd `puunõ 

`puistama puistadaʔ `puistass puistaś s ~ `puistõma 1. puistama, kal-
lama Liiso lei kandsuʔ, map‿`puiś tsi napuʔ Vas Pul; k iḱ  n  r‿rihe 
rabahhamiseʔ ja napu `puistamiseʔ, k iḱ  te ti puha käś sigaʔ Vas; 
kiidsuʔ oĺ liʔ nigu huś siʔ, ü skõrd oĺ l t  pääle puistat Vas; `pań ti 
`sukri `jauhkõsõp‿puistati leevä kiku `vaihhõlõ [paastu ajal] Se 
Kos; imä puhaś t haŕ asõkõsõ arʔ ja s ss kablakõsõga köü  kiń niʔ, 
s ss peräst ai laḱ ka ja sinnäp‿puistaś s sõmõriid `sisse (jutt harja 

`puhtumass
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valmistamisest) Se Kov; ku latsõt‿`tahtsõ, siss kaara `jauhha puis-
tõti v   `sisse, t   oĺ l moɫɫ Se 2. pillama [ma] otsõ `maahha, et 
vaest ma raha mahap‿`puiś tsi Vas

pujakõnõ dem < poig kuuś  pääś o pujakõist pesähn, k iḱ  `näĺ gä 
`k  luʔ Rõu V; vaest sap‿pujakõnõ võĺ sidõʔ Vas Pul; Loń ni ikk 
umma pujakõist ka rumalahe Vas N; kahrupujakõnõ jäi aia 
`vaihhõlõ Vas Pul;`tütrepujakõnõ, kedä ma latsõst saanik‿kasvadi, 
tulõ õik‿`kaemagi minno Vas; pujakõnõ `eĺ li ja paabakõnõ Se Pod 

p ́uksiʔ vt püksiʔ 
ṕ uksikõsõʔ pl dem < ṕ uksiʔ mu mehe˛esä lä s ̀ koś jullõ, ̀ valgõl‿linadsõ 

ṕ uksikõsõ jalah Se; ai timä (meheisa) `jaɫga üteʔ `vaɫgõ ṕ uksi-
kõsõʔ, linadsõk‿kaadsaʔ Se Kos

`pulbri `pulbri `pulbrit pulber oĺ l sääne kõllakanõ `pulbri, t   võ t 
`kelme ärʔ Rõu 

pulgakõnõ dem < pulk| 1. väike pulk  a vanast olõ õs kerigu ussõl 
naid `vetra, puɫgakõnõ `pań ti `vaihhõlõ Se Kos 2. niplispitsi ku-
dumispulk  pudsu `koeti pulgakõistõ pääl Se; all oĺ l verrev pudsu 
umat‿tettüp‿pudsuk‿`koeti `alla, putsu `koeti puɫgakõisigaʔ Se

pulk pulga `pulka pulk oĺ l koorõ käŕn, käŕnil oĺ l all mulk, pulk   n 
Rõu; vana `mõisaherr oĺ l olnuv‿`väega `tihkõ, `andnuk‿käsü, et 
`herne ̀ nii jil ̀ olkup‿pulgas‿suuhn, siss saa õih‿`heŕ nit süvväʔ Rõu; 
esä pidi `pulka kiń niʔ Rõu; ma hiidä iks vanaʔ `rõivapulgak‿kohe 
`vaŕ jo, jätä äis‿silmä nätäʔ (jutt pesupulkadest) Rõu V; riha 
pulgaʔ oĺ lik‿`kõodsõʔ Rõu VR; oĺ l mulk last `saina ja oĺ l pul-
gaga kiń nil‿l  d Vas; ku [vorstid]  `ahjo kuioma `pań ti, siss `aeti 
pulga `perrä, siss oĺ l hüä voŕ stikeŕ ri `vällä võttaʔ Vas Pul; jala 
ommak‿kup‿pulgak‿`kangõʔ Vas Pul; meil oĺ l reekaḿ m viiś kümmend 
katõsa pulgavahet Vas; [sa] piät ̀ äḱ li ̀ nõstma, s ss höüd jääss ala, 
muidu t  d `höüdü jääss ni paĺ lo, et äǵ li pulgaʔ putu uim‿`maahha 
Vas; ku puutele `vankriʔ oĺ liʔ, s ss `võeti oheŕ d üteh, käänd üteh, 
`minka ruḿ milõ pulk `sisse käändäss Vas; ma lasi püdälä `suuhhõ 
`pandaʔ, nii nutsu  verd täüś  nigu ü s pulk Se Kos 

`pulkuma `pulkudaʔ `pulkuss `pulku pulstuma pää om arp‿`pulkunuʔ, 
hiuss om ärp‿`pulkunuʔ, es saa `suituss Vas 

puĺ l puĺ li `puĺ li pull, sõnn külä lehm m  l‿lauda man `müüge, t   `otsõ 
`puĺ li Rõu V; s ss sama piät lehmä puĺ li mano `v  mä, ku müüǵ  
Rõu V; t   oĺ l kiŕ riv puĺ l Rõu; suuŕ  puĺ l oĺ l, t   höörü  `vaati 
Rõu; saa õip‿puĺ list piimä`lehmä eip‿pedäjäst pessüpuud Rõu H; 
noid `lehmi `sautõdi, kes puĺ li manuʔ es lähäʔ Rõu; puĺ l oĺ l ärʔ 

puĺ l
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nohelduʔ, t   oĺ l vaga nigu v  n Vas Pul; puĺ lil `haisvat liha ni 
`oinal ni pahrul Vas; ś aal alań d tä t  d `herrä, et herrä häŕg ka om 
puĺ l Vas; mat‿tiiä es hiń gestki et puĺ l kuri om Vas 

puĺlikõnõ dem < puĺ l ma `vaeldi puĺ likõsõ õhva `vasta Rõu V; t   
puĺ likõnõ om sääne jõõsandinõ Vas;  puĺ likõnõ jäi `haigõst, väriś t 
ja lei halu `sisse Se L 

puĺ l/`oinakõnõ dem < puĺ loinass  puĺ l`oinakõsõ [ma] taṕ i ärʔ Vas Pul 
-oinass jäär m ni `ütless, et puĺ l`oina liha t  l `aiga `haisass, ku 
lammass käü Vas Pul; puĺ loinass om `lõikamalla oinass Vas Pul; 
noʔ umaʔ `rahvak‿k iḱ , kedä sa tu puĺ l`oina lihaga ravitsat Vas 
Pul 

pulm pulma `pulma ~ pulmaʔ pl `pulmõ `pulmõ 1. pulmad mak‿kü si 
magusa saia `pulmõ viiäʔ Rõu V; ma oĺ li pulmõhn Rõu V; 
lapuliseʔ oĺ lin‿n  k‿kiä `kutsmadap‿`pulma lä siʔ Rõu V; kes no 
kodapoolitsõlõ koś a`viina and vai põlõtut `pulma kuts Rõu; timä 
lä s pulma`maia olt (õlut) tegemä, ni kutsuti `pulmõ kah Vas; 
map‿`pulmõ `aigo joht maidsa as viina pissugiʔ Vas; teḱ e no maja 
`vaĺ miss siss `naakõp‿`pulmõ pidämä Vas; setokõisil oĺ lip‿pulmaʔ 
hähäʔ, siin oĺ li iks sajaʔ Vas; ma oĺ lip‿pulmõh Vas; vanast `peeti 
kol `päivä `pulmõ, ü s päiv oĺ l sajapäiv, tõõnõ oĺ l vakapäiv, kol-
mass oĺ l hõimupäiv Se; a `puɫmõ `aigu  ks `ań ti jal k kkõ jo mi-
däss  näil oĺ l vaĺ mistõt Se S   2. pulmalised, pulmarahvas p  ĺ pühä 
oĺ l siss t   pulm lä s Se S; vanast `laś ti tervep‿pulm `soendiss Se

pulmaline pulmalise pulmalist pulmaline edimält `talssim‿mõts siaʔ, 
s ss `talssip‿pulmaliseʔ mu kardoka arʔ Vas Pul

pulma/maja pulmade pidamiskoht timä lä s pulma`maia olt (õlut) te-
gemä, ni kutsuti `pulmõ kah Vas 

puĺ st puĺ sti `puĺ sti vanunud karvatuust; riideräbal hopõń  oĺ l karvanõ 
kup‿puĺ st, täiʔ oĺ lis‿sälähn Rõu V; rikka talo `pernanõ lä s kotost 
minemä, puĺ stis‿sälähn Rõu V

`puĺ sti pulstunuks, pulsti villam‿`mõskmisega [sa] ajat `puĺ sti Vas 
puĺ stitama puĺ stitaʔ puĺ stitass puĺ sti  pulstunuks, takuseks muutma 

t   kasuk oĺ l nii arp‿puĺ stitõt Rõu 
`puĺ stuma ̀ puĺ studaʔ ̀ puĺ stuss ̀ puĺ stu pulstunuks, takuseks muutuma 

ku vill `lamba säläh om, ta ei `puĺ stu `kostkip‿p  lt Vas 
punanõ punadsõ punast 1. punane (värvus) prussagu `häötedi ärʔ, oĺ l 

punanõ kr it ja t  d tõmmati tarõ sainaʔ k ik `riś ti `räś ti t  d pu-
nast j  nt  Vas U; kr  nka oĺ lis‿savist tettüʔ ja päält vaabadu pu-
natsõss Se V; punadsõ peediʔ (punapeedid) Se Kov 2. punaväelane 

puĺlikõnõ
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Põdra`mõtsa oĺ lij‿jop‿punadsõ art‿`taannuʔ Vas Pus; riś tipäiv oĺ l 
jo `m  dä, ku t   liiń  üle ärl‿lä s, punadsõv‿`vällä `aeti Vas

puna/rinnakõnõ -rinnakõsõ -rinnakõist  leevike kaek‿ku punarin-
nakõnõ tuĺ l ka`s  mä Vas Pus

pund punna `punda 1. endisaegne kaaluühik: 20 naela (8 kg) t   haug 
oĺ l pund `kaalnuʔ Vas 2. leisikas: 25-30 ropsitud linapeod `võeti 
lina rabahhajaj‿ja s ss köüdeti [ropsitud linapeod] `punda ja s ss 
`v  di `turgu Vas U; viiś  kuuś  `punda [linu ma] `präädi iks talvõ 
pääle ärʔ Se Kos 

pundaŕ `puntra pundard pundar kab ĺ  `päitseʔ oĺ liʔ, t   oĺ l inne ü s 
kabla pundaŕ Vas Pus

pung punga `punga rahakott hummogu [ma] pań ni raha `pun-
ga ni pungagak‿`karma  ni Vas; olõ õip‿pungah jakku, ku naa-
ś õp‿Petserehe kääväʔ Se 

`pungu pungil vań nikõnõ oĺ l mõsu `pungu täüś  Rõu
puńn puń ni `puń ni mügerik, punn kadajal ummas‿`sääntsej‿jumaʔ 

seehn, n  j‿jumaʔ umman‿nigu puń nip‿pääl Rõu  
punnaline punnalidse punnalist  punnaraskune: 20-naelane t   kala 

oĺ l punnaline Vas 
punnõnõ punnõdsõ punnõst vinniline punnõdsõ jaɫaʔ Se 
puń ss puń si `puń ssi punš ma `mõ li et tiä j    ks `tsääju, at‿tiä risu 

vali `viina `sisse, jõi `puń ssi Se 
punõtama punõtaʔ punõtass punõ  punetama sul taa nisa veretäss 

ku punõtass, no küll aja roosi `taahha Vas; sul põsõr‿roosaʔ, 
punõtasõʔ Vas 

puṕ p puṕ i puṕ pi nukk, pupe  arv‿varastõdi puṕ p Rõu; Heĺ mi oĺ l illoś s 
inemine nigu puṕ p Vas Pul; puṕ p om tarõh tooli pääl Vas Pul 

puraś k puraś ki puraś kit suur peitel puraś kiga kaibõtass puud Vas
puri purju ̀ purju puri siiĺ o, viiĺ o, lasõl‿laiv, ̀ toukap‿`purju, siiĺ o, viiĺ o 

(rhvl) Se Pod
`purjo purju küläm  ś s j    lehmä `purju, s ss lehm oĺ l vaganõ Rõu V; 

naistõrahvass om iks nõrgõmp, no piḱ ält t  l `purju jäiäʔ Vas Pul; 
t   [isa]kań õbi hais om nii kõva, et  [me] `purjo `jäie Vas 

puŕ k puŕ gi `puŕ ki purk `koḿ pveḱ i puŕ git‿toṕ iti noid vannu rahhu täüś  
Rõu V; `kurkõ jaoss ummat‿tüń niʔ, a pandass külp‿`purkõ kah Rõu; 
inäb kümmend `puŕ ki oĺ l t  d `pastee·ti Vas 

puŕ oh purjus [auto] juh  üteĺ : peläku‿im‿midägiʔ, ma olõ õip‿puŕ oh 
Vas Pul; puŕ oh väüm  ś s ilestäss minno et anna no mullõ rahha 

puŕ oh
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`võlgo Vas Pul; Suĺ lakõnõ, mul om `sustki ilodu, et ma puŕ oh olõ 
Vas; koolipoisi arvulitseʔ, jummaĺ  kup‿puŕ oh oĺ liʔ Se Ts; puŕ oh 
`pääga oĺ l paĺ lo sitt m  ś s Se; [ta] lei iks, puŕ oh `pääga olõ 
õik‿kavva art‿ sibahhutaʔ Se Sa 

puŕ olt purjuspäi kos tip‿puŕ olt lähädes‿`sõitma Rõu; puŕ olt tuĺ l k kkõ 
ette Se Sa 

puŕ onõ puŕ odsõ puŕ ost joobnud, purjus olev puŕ odsõ inemiseʔ, vai 
nimät‿`tiidseʔ, paĺ lo ma säält võ i Vas Pus

puŕ otamma puŕ otaʔ puŕ otass puŕ o  purjutama m  ś s lä s no `raisku, 
kup‿puŕ otamma naaś s Vas 

purrõʔ `purdõ purrõht purre järve veereh ommap‿`purdõʔ, tõsõl p  l 
purrõht sääl oheti [pesu] Vas 

purt puretu vanas na ka `ütless, et pini purt eip‿paranõ Rõu
`purtam(m)a `purtaʔ `purtass puŕ t  puru maha ajama [kas on] vaja 

v  l la silõ minnäʔ ette taŕ ri `purtamma Se Kos
puru1  puru purru puru meil `t  di Võrolt lastu purru eläjille 

alap‿`pandaʔ Rõu V; höüd om hainajuurõʔ ja sääne kõhn puru 
`m  du kraaḿ  Vas; ku nurmõ pääl `äestät, kisut kokku t   puru, 
hainajuurõʔ ja k iḱ  Vas; [ma] lä si mõtsast riibi lehepurru ja 
`samblapurru Vas; `umma `siĺ mä näe eip‿`paĺ ki, at‿tõõsõ `siĺ mä 
näet arp‿purugiʔ Se Kos

puru2 katki `panku ui mullõ hädäss neid kallu, `maahha satat, nii 
ommap‿puru k iḱ  Vas Pul; rehepessu maś sinal `trumli la t lä s 
puru Vas U 

puru/`haigõ täiesti haige timä oĺ l noorõh puru`haigõ Vas 
purukõnõ dem < puru1 not‿tohe eip‿purukõist piimä pääle `laskaʔ Vas; 

õdagu päält päävä minengu imä pań d t   purukõsõ sinnäʔ riś tteie 
pääle Se Kos 

purulõ puruks, katki [ma] sai `p  ldõ t   `kaldõhe, nii lä s ko t pu-
rulõ Rõu; olõss t   mõts siga v  l söösiʔ, a timä tsätsütäss `kar-
toli ärp‿purulõ Rõu; lehm olõss `taḿ pnut‿t   Annõ purulõ Rõu V; 
käŕbigul‿lä sip‿purulõ [lennukipommist] Vas Pul; [ma] mutku lahi 
huś silõ `päähhä seenissku otsah, pää peś si purulõ Se 

purunõ purudsõ purust prügine, purune t   tarõ oĺ l ka ̀ väegap‿purunõ 
ja asunõ Vas 

puruss puruks kõva kivi ka lüvväss puruss Vas Pul; [ta] pi si-
tänüp‿peigmehe ussõ `vaihhõl puruss Vas; pühä `piḱ sekene, 
l  n‿no minno puruss ja jahvaj‿jahuss Vas Pul; looma oĺ lik‿k iḱ  
klaasitüḱ kega  saganu arʔ [rahe], puruss Vas Pus; susi kakaś s 
iḿ missel kõtu puruss Se Kov 

puŕ olt
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purutama purutaʔ purutass puru  purustama püssä l    puru  `aknõ 
Vas; villa`veś ki purutõdi ärʔ, jää es `kandsugip‿`perrä Vas Pul; 
tiiäk‿kup‿paĺ lo t   kuuĺ  purutanuk‿ku kaṕ pi   h ei olõss olnuʔ Vas; 
ruunal oĺ l kindsukõnõ k iḱ  arp‿purutõt Vas Pul  

purõlam(m)a purõldaʔ purõlass purõĺ  purelema pinip‿pań  nin‿-
n nak‿kokko, s ss häreli ja purõliʔ Rõu; umap‿pinip‿purõlasõʔ ni 
lepüseʔ Vas; tõõnõ pinirõibõk‿karaś s Poĺ lalõ `küĺ ge, pinin‿`nak-
sip‿purõlamma Vas Pul

purõma purraʔ purõ puri 1. hammustama, purema, salvama sala pini 
iks purõ inne ku hürähhäss Rõu; ro t puri neh Rõu V; Mari oĺ l 
kuri nigu Muri, hammastõgap‿`poissa puri (rhvl) Rõu V;`lamba 
oĺ lis‿sääl tsopahn soel arp‿`purtuʔ Rõu V; mis no kirbupurõmine 
om `lu kapurõmist `vasta! Vas; `lu kap‿purih‿`hirmsahe Vas Pul; 
inne ̀ haukmist ja purõmist pini hürrä Vas;  siga oĺ l marupinil purt 
Vas; marupini oĺ l purnu kaŕ ust Vas; ah sat‿tuhanõ kui halusahe 
`kärbläne puri Vas Pul; kiholasõl t   noḱ ikõnõ ka nii peenikene, 
a purõ halusahe Vas; huś s `oĺ lgi ś aal ja puri `varbalõ Se Kov; 
kirp lä s kindsu `küĺ ge purõma Se Kos; a tõistkõrra hobõsõʔ ü s 
tõõsõlõ purõvaʔ, siss saa ais‿sikadaʔ Se Kos; siibaldal‿`lindass, 
`hambildap‿purõ? - püss Se Kos  2. külmaga kahjustama sügü-
sedseh‿hallaʔ tüḱ ke kah `rohkõmb mõtsmaiõ `villä purõma Rõu H; 
ḱ ulm iks puri n  p‿`põrsa arʔ Vas Pul 

purõtama purõtaʔ purõtass purõ  hammastega peenestama, läbi näri-
ma vanast `tsukru raas leeväga purõtõdi arʔ ja `ań ti la silõ, purõ-
tama pidi jah, latsõl olõ õs `hambiid Se 

pusk pusu `pusku valupiste pusk `tsuskass küle sisehn Rõu; k   mul 
rinnuh pusk ni `oɫga lei jop‿pusu Se; k iḱ  aig [ta] käve käsi `r ndu 
pääl, `süämeh iks pusk, `süämeh pusk Se 

`pusklõma pusõldaʔ `pusklõss pusõĺ  pusklema nok‿ka latsõp‿`pusk-
lõsõj‿ja `kisklõsõʔ Rõu; mak‿kisi umalõ poolõ ra tiid, solda  kiś k 
umalõ poolõ, mak‿kisi takast, solda    st, nii m  p‿`puś kli Rõu V 

`puś kma `puś kiʔ puś k `puskõ torkima timä taṕ p vele latsõ arʔ, puś k 
mant arʔ (tegi aborti) Rõu

`pusma `pussaʔ puss `pussõ peeretama  siga `pussõ läbi haŕ astõ? - 
sannah läbi kerese lastass lõõnaht Se; `keŕ kohe mindäss üväldäʔ, 
muido nakat `keŕ koh `pusma Se Kos 

puss pussu `pussu vaikne, kuuldamatu peer, puss t   ait om nop‿par-
hillak‿ku loś s, nigu pussu sari Vas Pul 

puss
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puś s puś si ̀ puś si buss puś sil‿`lätvä ja puś sit‿tulõvaʔ Rõu V; ü s mu ing 
sääl iks om, muido olno jo ammukip‿puś s siin Vas; [ma] `tahtu 
uip‿puś sist `maahha jäiäʔ, siss nakaj‿`jalksi koobitsamma Vas; 
puś s piät ajopäält minemä Vas; nika sa habahhõllõt, ku puś sist 
`maahha jäät Vas; ma ki i s ss umalõ meelele, et joodikõllõ oĺ l 
parass, et tä puś sist `maahha jäi Vas Pul; kut‿`Tsiistrilt tulõdõ 
`Miś so, s ss puś si t   lätt üle Eläväkunnu mäe Vas Pul; ü s `tahtsõ 
puś si pääle minnäʔ Vas; timä iks tuĺ l seo varahhitsõ puś sigaʔ Se; 
Mõla puś si`  tustõ ḱ au puś s Se; läḱ e (läki) puś sigaʔ, saa rutu-
bahe Se

pussahhuma pussahhudaʔ pussahhuss pussahtu riknema sööges‿`saia 
kah, arp‿pussahhuss taa kah, lätt umast meḱ ist ärʔ Rõu V 

pussahhuss pussahhusõ pussahhust vaikne, kuuldamatu peeretus tulõ 
ü s pussahhuss inne, `jäĺ kip‿piät `vällä minemä Vas 

pussak pussagu pussakut tossike, saamatu t   imä sääne pussak oĺ l, 
olõ õs t  teḱ ij Vas Pul; ma oĺ li `väega pussak, ma es `juɫgaʔ Se 

`pussama pussadaʔ `pussass pussaś s peeretama  siga `pussass läbi 
vereviide haŕastõ? - lõunat hiidetäss,  siga um sanna keress, `lõu-
na `hiitmine um `pussamine, kiviʔ ummav‿verevä haŕasõʔ Rõu V; 
 siga `pussass läbi haŕ astõ? - sanna keressehe visatass `lõunu Vas 

puś sikõnõ dem < puś s  puś sikõnõ lä s minemä, jäi timä `maahha Vas 
Pul

`pussuma ̀ pussudaʔ ̀ pussuss ̀ pussu 1. läppuma no viiäss likõ vili ̀ kui-
vuistõ, sääl ̀ pussuss arʔ Rõu V 2. visisema ku toorass puu um, s ss 
tuli eip‿paɫaʔ eik‿kistuʔ, muidugu `pussuss inne Rõu V 

pussunõ pussudsõ pussust saamatu Einaŕ  om `väegas‿sääne pussunõ 
Vas Pul

pusuĺ  pusuli pusulit tiisikus lei pusuli `rindu ni [ta] `arkik‿`k  li Vas 
Pul; pusuĺ  iks oĺ l seto s na, t   pusuĺ  oĺ l nigu naĺ as na, kas oĺ l 
poisal tett vai om seto s na Vas 

putahhama putahtaʔ putahhass putahti korraks puudutama ku ń apuga 
`kuvää·ri [ma] putahti, nii kanapujat‿`teiet‿ siuh  siuh  siuh Rõu 
V 

putahhuma putahhudaʔ putahhuss putahtu korraks puudutama 
kuk‿`külmä putahhuss, nii [ma] naka ` suhḱ ma Vas Pul; ku jalg 
kohe putahhuss, nii [ma] olõ maal Vas 

putahhutma putahhutaʔ putahhut putahhu  korraks puudutama ku 
putahhutat pääluud, s ss  silgahhasõʔ `hamba arʔ Rõu V; kõhna 
nigu munak  ŕ , putahhutat nii lätt `ka skiʔ Vas; ku sah‿huś silõ 

puś s
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`küĺ ge putahhutat, s ss ̀ tsuskass Vas;  siatiko putahhuta  nnõ, siss 
sarvõk‿`kaosõʔ Vas Pus; sul `vahtsõr‿`rõivaʔ, `käegap‿putahhutat, 
nii `arki määrideʔ Se 

putaŕ  pudara pudarat Peipsi lodi paĺ lo käve iks tä maad maś sindõgaʔ, 
poolõ `ilma pudardõgaʔ (rhvl)  Se Kos; vanast olõ õs lennukit ja 
luhi`laiva, s ss `üĺ ti pudaraʔ Se Kos 

`putma puttuʔ putuss puttõ ~ puttum(m)a puttudaʔ puttõ 1. puutu-
ma, põgusalt puudutama ku putuss sõrmõ mano tulinõ hüdsekene, 
kaek‿ku halluś s um Rõu V; `tialasõl‿ `liń tsi `akna poolõ, ma vit-
sakõsõga ̀ rehḱ si, ütele puttu ̀ küĺ ge Rõu V; mat‿tuĺ li ja säält põkaś s 
mullõ t   `murdunu ossagaʔ, oss puttu `silmä Rõu;`vaś klanõ om 
vasõ `m  du, n   eip‿putuʔ (ei salva) Rõu;`kaś si putuʔ  nnõ, siss 
ŕ aug Vas Pul; `putku‿it‿tast! Vas Pul;  [sa] piät `äḱ li `nõstma, s ss 
höüd jääss ala, muidu t  d `höüdü jääss ni paĺ lo, et äǵ li pulgaʔ 
putu (ei ulatu) uim‿`maahha Vas; mingu uis‿sap‿`putma ust õiʔ Vas; 
kuv‿`varbap‿putusõk‿kivi `küĺ ge, nii [ma] olõgi maah Vas; ku mul 
siiäp‿piäss jalg puttumma, nii olõgi maah Vas; imä paɫvõp‿puttu 
jop‿pujalõ ka `süämehe Vas Pul; kõivop‿putusõ ü s tõõsõga kokko, 
tuuĺ  jo suuŕ  Se Pod; [palmipuudepühal]`lamba `sulgugi urbõkõis-
tõga `lambakõisilõ pääd pite hiĺ lokõidsi pututi Se Kos 2. sattuma, 
juhtuma sak‿kirodat‿t  h tarõh, sinnäp‿putu õiʔ naid segähhäjiid 
Vas; sa olõ õiv‿vaest sinnäʔ v  l puttunuʔ Vas; esä s ss astuss t  d pi-
teh, puttu kaś s `vasta Se Kos; [mees] lätt veidikese edesi, puttu pini 
`vasta Se Kos; ̀ Vahtsõliinah oĺ l, ku ̀ k  ĺ jaga lä siʔ [peielised], kiä 
edimäne inemine puttu `vasta t   pääl, toolõ `ań ti `viina ja sakuskat 
Se Kos 3. varastama, kahjustama s ss jäiväh‿hainar‿ruat‿`tervess, 
`putmadaʔ Rõu; k iḱ  oĺ li iks `õigõr‿`rahvaʔ, midägi putut õs olõʔ 
Se; haŕ ok‿külp‿putusõk‿kanna Se 4. korda minema, tähtsust omama 
mis t   mu mehelemineḱ  muilõ putuss Vas 

`putsai pudsaja pudsajat sulg pudsaja`taĺ git (sulenoppimistalguid) 
meil es `peetäʔ Rõu;  sirk linnahhass, `putsai  silgahhass Vas; t   
olõ õit‿ sirk, kiä pudsajit jovva aik‿`kandaʔ Vas Pul; no om inemine 
tervek‿ku putsai Vas; ku nimäl‿läävä ärʔ, siss saʔ heĺ oda reṕ i pääl 
pudsajat Se; ni rebäsel kakõś s kõtt arʔ, tuĺ lin‿n  h‿hanip‿pudsaji-
dõga `vällä Se Kos 

puttum(m)a vt `putma
putõ putõ putõt pude, mure timahava ommap‿putõk‿`kartoliʔ Rõu 
putõĺ  pudõli ~ pudõla pudõlit ~ pudõlat pudel timä jõi üle pudõli kaala 

Rõu V; [ta] võ t eederit, s ss pań d pudõli `suulõ pässä pääle Rõu 

putõĺ 
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V; eedeŕ  tüḱ iss ärh‿`hiń gümä, kup‿panõt‿tervep‿putõĺ  ka kõhnalt 
kiń niʔ, ärh‿`hiń güss Rõu V; meil um paĺ lo `koŕ junu naid pudõliid 
Rõu V; [ta] ań d pudõla tävve r  ht ja pań d `paprõ ka pääle Vas; 
Alma võ t elolt t   huś si, lei pää `kirvõgam‿`maahha, ai pudõlahe 
Vas Pul; nigu kõo urban‿`naksil‿`lahki minemä (pakatama) , siss 
`pań ti urbap‿pudõlahe Vas Pul; Oś si pand uma raha pudõlahe 
(joob viina) Vas; pedäjä kasup‿pandasõp‿pudõlahe, viin pääle Vas 
Pul; mehe˛esä lä s `koś jullõ, ü s putõĺ  `viina kah puuh Se; veli 
pań d  [viina] pudõli lavva pääle Se; saṕ p lastass pudõlahe, ku midä 
arp‿palotat, s ss `t  ga võiat Se 

puu1 puu puud 1. kasvav puu ilvess-susi um puuhn Rõu; sääne oronõ 
kallõk‿ka oĺ l, sinnä oĺ l `hindä `puuhtõ üless tõmmanuʔ Rõu; 
murd muil puil, katsk kadajil Vas; sülemide jaoss `pań ti `puuhtõ 
üless kusalaʔ Vas; kari oĺ l kül mõtsah joʔ, aga `õigõt `lehte es olõ 
v  l puuh Vas; ku vihm vai likõ um, siss t   iä jääss puiõ `küĺ ge 
Vas Pul; ku leh  `puuhhõ tulõma vai puust minemä nakass, s ss 
`sääntse vanak‿koolõsõʔ Vas; lehe `puuhhõtulõgi `aigo ja s ss ku 
urbaʔ ommaʔ, om vanul k gõ rasõhhõp elo Vas Pul; inemine iks 
inemisegak‿kokko saa, puu saa aip‿`puugaʔ Vas Pul; musta`rästä 
jaost om pant `puuhhu pesä Se; nööräga käkiś t `hindä `puuhhõ Se 
V; ma olõ puu ̀ k  ri ̀ viisaga kaŕ ah käünüʔ Se Kov 2. puitmaterjal; 
küttepuu`t  rõp‿puuʔ `säeti paa `ko silõ üless üle aho otsa Rõu; 
ega puud ladvast eil‿laasitaʔ, puud laasitass tüvest Rõu; nüś sigu 
oĺ lip‿puust Rõu S; piirits oĺ l tett puust Vas; `keisrikusi`kuklasõʔ, 
n  ʔ ummaʔ vannu puiõ seeh, `määnüp‿puuʔ, mis ummaʔ Vas Pus; 
s a `aigu [ma] pań ni ka s suurt  sia lapõht vaŕ oalotsõhe ja säi 
puuʔ ette, a noheldavakihäp‿ piĺ lip‿puuʔ   st ja võ iʔ liha arʔ Vas 
Pul; ku kuivap‿puuʔ omma, s ss om valluss tuli Vas; puuk‿ka pidi 
vanast `tioline`mõisa `k  ki `t  ma Vas Pul; huś s oĺ l puiõ ala 
lännüʔ Vas; `t  ridõ puiõgat‿tuli husisass, aja puiõ seest vett `väl-
lä Vas Pul; kuiva `puuga leegitsäss tuli `korgõhe Vas; mal‿lää no 
nigu puu `päähhä (ootamatult), `ü skit‿tiiä äiʔ `  taʔ Vas; ma olõ 
nigu puupala ü sindä Se 3. ese või eseme osa `t  ŕ jal oĺ lik‿kõrvaʔ, 
kõrvust `aeti puu läbi, s ss `t  ga [me] võ is‿`säĺ gä Vas Pul;  
puu vidä, luu  saga, vana äde käänd aia takah `ümbreʔ? - t   om 
`s  mine, puu om luits, luu om hammass, vana äde om k  ĺ  Vas 
Pul; loogusõʔ oĺ lit‿tettüʔ, ka s puud ja ütest otsast tõõsõ otsa mano 
oĺ lik‿kablap‿`pantuʔ  Vas; kuń ok oĺ l sääne poolõ`aŕssina piuʔ puu 
Se; kuń oga puu pääl oĺ l tiranik kaʔ Se Kos; oĺ l sääne ü s puu ja 

puu1
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tõõnõ puu oĺ l otsah, oĺ l kablaga jo pant, `üĺ ti k    Se; präälka oĺ l 
ü s puu oĺ l, all oĺ l sääne `puukõnõ, laud pääl Se 4. mesipuu, taru 
kotoh oĺ l ka s puud mehitsit Vas U 

puu2 puu puud põu huś s tulõ sullõ vai `puuhhu `õkva Vas; mu mehe˛esä 
lä s `koś jullõ, ü s putõĺ  `viina kah puuh Se; ütesä puutäüt olõ ma 
toonuʔ `la si `ilma Se Pod; mis sääl ummõldaʔ, vanna `m  du kõ-
võ ra `puuga `hammõʔ, ega siss `kraega `haḿ mit poisal olõ õs Se; 
`kaaldanõ oĺ l olõmah, a kõvõra `puugaʔ, t   tähendäss, et lõigati 
üte poolõgaʔ Se; inemine aɫastõ, hamõh puuh? - künneĺ  Se Kos  

puu- puust saadud või tehtud, puu- piḱ k `vaɫgõ laud ja k igil puu 
luhidsaʔ Rõu; suuŕ  länik `pań ti lavva pääle, säält puu `luidsa-
ga [ma]  ń gidsi, egä ü s võ t kuiss `jõusõ kätte Rõu VR; puu 
nüś sikul oĺ l takan jälk‿kuusõ ossast sääne `kr ń ksi käänet [käe-
pide], säält `võeti kiń niʔ Rõu; vanast oĺ lip‿puu päsüläʔ, sinnä 
oĺ lit‿ salgakõsõs‿`sisse lõiguduʔ Rõu V; puu pööräkene Rõu; 
puu pań giʔ pidi liivaga `h  rma Rõu; puu pań giʔ jak‿ kabladsõ 
vangup‿pääl Rõu VR; roobigat‿tõmmati hüdseʔ `vällä, sääne puu 
r  ṕ  oĺ l, `üĺ ti et k  k Rõu; puuäǵ liga `äestedi Rõu V; sita `hii jil 
oĺ lik‿k igil puu viglaʔ Rõu; puu ägiĺ  `pań ti sanna põrmadu pää-
le, inemise `touksi ütest veerest `tõistõ t  d rõivast [vanutamisel] 
Rõu; `saapa kundsagal‿lei [ta] nigu puu halo t   käe mant Vas; t   
oĺ l ku vana puuhalg, t   es mõistam‿midägiʔ Vas;  sia sisemäne 
ras v poodõti puu `ruihtõ Vas; mõõduline koŕvitäüś  puu `lui siid 
Vas Pul; puu luits oĺ l k  rt riibsadaʔ Vas; tsõõrikul oĺ lip‿puu vit-
sakõsõ pääl Vas U; [kangast] sukka [ma] pań ni puu lipa sigaʔ 
Vas U; puu nüś sik ja piip man, oss sääne Vas; t   puu riidakõnõ 
oĺ l v  l alalõ, ku ma toonak‿kai Vas; `hälläisil ka ummap‿ puu-
riida seeh vai `kaartõ all pesäʔ Vas Pus; ü s vana `soldań n oĺ l, 
t   teḱ k nuid puu sukõ Vas Pus; neĺ li `nei sikeist `lätvät‿t  d pi-
teh ni `laulvaʔ: kiigak‿kaagaʔ, kiigak‿kaagaʔ, a ü stõõsõlõ `jäŕgi 
eis‿saaʔ? - puu`teĺ giga rattaʔ Vas; oĺ l meil kaoh puu salvõʔ Vas; 
esi oĺ l puŕ oh ja t   hobõsõkrõbikõnõ puu`teĺ giga `vankrikõsõ   h 
Vas U; ku puutele ̀ vankriʔ  oĺ liʔ, s ss ̀ võeti oheŕ d üteh, käänd üteh 
Vas; sõrmõk‿ku puutõlvaʔ, painu uiʔ Se; puu kuĺ bi oĺ liva kopaʔ Se; 
s ss  ks m  s‿sei puulivvast ja köŕbe `r  ga rohe peräst Se; puu-
tarõst ka `aeti meid `vällä Se Kos

puu/annom puust majapidamisnõu Tillõorost `t  di `valgõt `liiva puu 
anomiidõ `mõskaʔ Rõu; puu anoma lubjati läbi Rõu VR; tsõõrik 
um puu annom Vas Pul; puu anoma seeh lä s leevä kohetuss `hap-

puu/annom 
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nõma Vas U; `laatka om puuannoḿ , säänesama lavvust tett nigu 
tsõõrik Vas

puudakõnõ dem < puut annamis‿sullõ munõ puudakõsõ `leibä kah Se 
Kos 

`puuduss1 `puudusõ `puudust nappus, vähesus meil joht olõ õs 
leevä`puuduss es muido `puuduss kah Vas; söödä `puuduss tuĺ l 
Vas; jumalalõ võit kült‿tenno `andaʔ, et ei olõ üttegip‿`puudust 
nännüʔ Vas

`puuduss2  puudu timä `löüse `lastu `puuduss ollõv üte puhugaʔ Rõu V; 
pää man um jo kruvvõ ̀ puuduss, olõ õik‿k iḱ  kru vik‿`kimmäʔ Rõu V; 
`tütrel tuĺ l sata ̀ ruublit ̀ puuduss Vas; meil olõ õs millestkip‿`puuduss 
Vas Pul; `koɫmõ lammast oĺ l `puuduss Vas; meelekeist om `puuduss 
Vas; hääh? mul om jok‿`kuuldmist paĺ lo `puuduss Se; ma olõ elänü 
`s  nühe, ma olõ õi nännü et `puuduss om midägi Se 

`pu̬u̬gnits `p  gnitsa `p  gnitsat nahknööp nahast te ti n  p‿`p  g-
nitsak‿kasuga ette Vas Pul

`puuhhu vt puu1, puu2 
puuḱ  puugi `puuki kratt, pisuhänd puuḱ  lä s `kraami `t  ma, 

`sääntsen‿nööri oĺ lir‿ribah ja lä s puuḱ  nii `taiva all Vas 
`puukõnõ dem < puu1 t   õs ma hako, mat‿tõi `puukõisi Rõu; präälka 

oĺ l ü s puu oĺ l, all oĺ l sääne `puukõnõ, laud pääl Se
pu̬u̬l 1. suunas, kandis Tasadsõpalu poodi mant läät edesi ja 

ummakik‿kura käe p  l Miḱ idäʔ Rõu; Võru p  l inäp lummõ es 
olõʔ Rõu V; kura käe p  l ommam‿mõtsaʔ Se Kos 2. juures, va-
hetus läheduses m  p‿p  l olõ õim‿muud ku ü s  sirgu  siŕ rin Vas 
Pul; pruudi p  l päädeti Se S; salvõleib kutsuti, `pań ti sääl mehe 
p  l vilä`salvõ Se 3. koos adessiivse adjektiivi, pronoomeni või 
numeraaliga osutab paiknemist katõl p  l t  d oĺ l nisu nigu pai 
Rõu V; esä lä s iks `vannuh hobõsõgaʔ, imä tõõsõlp  l t  d jalagaʔ 
Vas Pul; ütel pu̬u̬l `tahra oĺ lik‿kõlgusõʔ, tõõsõl p  l oĺ lil‿laudaʔ 
Vas Pul; järve veereh ommap‿`purdõʔ, tõsõl p  l purrõht sääl oheti 
[pesu] Vas 

` pu̬u̬ĺ 1 pooli `p  li kangapool `tütrel oĺ lis‿silmäk‿ku poolip‿pääh, a no 
om pümme Vas 

pu̬u̬ĺ 2 poolõ p  lt 1. hulgalt, koguselt üks kahendik tervikust 
p  ĺ  munna om iks  inäb kut‿tühi k  ŕ  Vas; Muraś ki küläh 
oĺ lip‿poolõl‿`lätläseʔ, poolõʔ `eestläseʔ Vas; poolõ torogaʔ Vas; 
mull om eś s ka  sia pääp  ĺ  süĺ diss hoiõt Vas Pul; poolõ    `aigu 
`naati jo riiht `pesmä Vas; `vaiva oĺ l paĺ lo, no ei olõp‿p  lt `vai-

puudakõnõ
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va `rahval Vas U; ma `vaiu poolõni kihäni v   `sisse Vas; kaadsaʔ 
oĺ lip‿poolõni jalaniʔ Vas Pul; [ta] ań d toṕ si `koh i ja lõigaś s pooɫõ 
`siĺ ki ja leeväpaɫa Se; ma oś ti s sarõmehe käest poolõ maia Se P; 
sügüse siss `v  di k   p  ĺ  lammast puhadeĺ nähe Se Kos; paĺ lo 
käve iks tä maad maś sindõgaʔ, poolõ `ilma pudardõgaʔ (rhvl) Se 
Kos; vanast `üĺ ti, et taaŕ  um p  ĺ  `lehmä Se Sa; kuń ok oĺ l sääne 
poolõ`aŕssina piuʔ puu Se; `Maaŕ a käve ka s p  ĺ  nädälit `luid-
sakõsõga ravi s ja kasõ timmä Se Kos; meheimä üteĺ , ku egäü s 
nikavva `tehnäss, siss saa õip‿poolõni öönis‿sannast `vällä Se Kos 
2. määruslikes ühendeis: keskkoht, keskpaik [ma] sai `p  ldõ t   
`kaldõhe, nii lä s ko t purulõ Rõu; kodo tullõh [ma] saa õs ̀ p  ldõ 
`t  hhe, jäi `haigõss Vas 3. kaheks jaotatava nähtuse, maa-ala jne 
üks osa, külg katõl p  l t  d oĺ l nisu nigu pai Rõu V; `turbap‿pidi 
nii `pandma, et hainap  ĺ  `sisse Vas R; Juhanil oĺ l jo kivi `põĺ vi 
pääl, kääń d siss tõist p  lt Vas Pus; `s  mnesalvõ oĺ li iks eräle ai-
dah, t   pruugi vili oĺ l tõõsõ poolõ pääl Vas; sisemäne p  ĺ  maol 
om sääne paks ja `kõrksa Vas; paiga [ma] panõ kura poolõ pääle, 
hüä poolõ päält kõrutadass, pahepoolõ pääle pandass paik Vas Pul; 
üte poolõ pääl oĺ l `vinläne, tõõsõ poolõ pääl oĺ l  ś aks Se Kos; täl 
t   kura poolõ päält oĺ l `hälbüss löönüʔ Se V; käsikivi oĺ l: ü s kivi 
oĺ l all, sinnä oĺ lit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ, s ss tõõnõ p  ĺ  oĺ l pääl 
Se La; `määntse vanigõ pääh, `määntse `ehtek‿kaalah oĺ li vanast 
kõrvulitsil, üteh poolõh `mõŕ sal ka s, tõõsõh poolõh ka s Se Kos; 
aho   h oĺ l üteh poolõh  sopp ni tõõsõh poolõh  sopp, kohe [ma] 
noid hü si `tõmpsi Se Kos; mat‿`tsuś ksi rü vihanna ütest poolõst 
ülest, `tsuś ksi rü vihanna tõsõst poolõst ülest Se Kos; tõõsõ poolõ 
päält oĺ l `oidunu põd ŕ  üle seo poolõ pääle Se 

pu̬u̬ĺ - pooleldi, pool-  ku kesväʔ ärʔ oĺ l kahrituʔ,  sõglaga ̀ pań ti v   pää-
le, siss `laś ti nii p  ĺ  kummakullõ  ks Rõu; vihmanõ ilm `täämbä, 
sääne p  ĺ  pilvehn Rõu; timä istuss nii p  ĺ  küllükillaʔ Rõu; timä 
oĺ l p  ĺ alastõ Vas; `suurmak‿keedeti p  ĺ ̀pehmess arʔ Vas; rebä-
ne `istõ `soelõ `säĺ gä ja lauĺ  esi: tõbinõ kand terveht, p  ĺ koolnu 
elävät Vas Pus; n   oĺ lip‿p  ĺ  handsaguʔ, nigu ̀ rohkõp ś aksapoolõ 
Vas; [ta] ań d mullõ ka s säänest p  ĺ piost (poolpeetud) `uń drikku, 
p  ĺ ̀piodsõ `uń driguʔ Vas; linarabahhaja oĺ l p  ĺ pümme ine-
misekene Vas; ku esä koolõss, siss jääsel‿latsõp‿p  ĺ ̀vaesõss 
Vas U; mullõ om ta iks veli, p  ĺ ̀veĺ jä Vas Pul; p  ĺ s saŕ d oĺ l 
`väegat‿tark inemine Vas Pul; räṕ ik oĺ l p  ĺ viɫɫanõ, niidiga veet, 
a `viɫɫa koet `sisse Se 

pu̬u̬ĺ -
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`pu̬u̬ĺ bä vt p  ĺ päiv 
`pu̬u̬ĺ bäne `p  ĺ bädse `p  ĺ bäst laupäevane `p  ĺ bäne õdag Vas 
`pu̬u̬ldõ 1. suunda  kerik jääss siiäp‿`p  ldõ Se 2. paiku tulõk‿kuna 

sügüse `p  ldõ, ku mak‿ka elä Vas Pul
pu̬u̬ĺ /päiv -pävä ~ -päävä -`päivä ~ `pu̬u̬ĺ bä `p  ĺ bä `p  ĺ bät 

laupäev n  k‿ka `umbusi sinnäs‿`sisse pühi p  ĺ pävä Rõu; 
p  ĺ päävä õdagist oĺ l sakõ `suurma pud ŕ Rõu H; egä `p  ĺ bä 
oĺ l kellä helü kuk‿kosilasõs‿sõidik‿Kunnu`kolka Vas; meid `v  di 
`Kaaŕligap‿`p  ĺ bä tappa Vas; minevä `p  ĺ bä parandõdi `san-
na Vas; niäʔ eś s `kaklõsõh‿`hindä`vaihhõl, siss [ma] lää no näile 
aṕ pi minemä p  ĺ päävä `  se Vas Pul; p  ĺ pävä eip‿pühäpävä 
olõ õik‿ka `ś ooklal t  d Vas; `täń täk‿kah ilodu, p  ĺ päävä    Vas 
Pul; jaanipäävä p  ĺ pävä külbetäse `nakriʔ Vas L; sannalõõnat 
ko ti panõ õiʔ ja tõõsõst `p  ĺ bäst ka hoia aiʔ Se Kos -pühä 
laupäev  p  ĺ pühä omma iks n  k‿`k  ĺ jalugõmiseʔ Se; taa saa 
p  ĺ pühä mattaʔ Se; p  ĺ pühä [ma] kü i sanna Se; p  ĺ pühä 
[sündinud lehm] oĺ l Pooĺ o Se Kos; ku saa õs õga p  ĺ pühä 
`pinke ja `laudu `mõskaʔ, siss oĺ l jo asi (olukord) haɫv Se P; ü s 
talo suvistõpühi p  ĺ pühä külj‿jälehhehe `paĺ li Se; kas `r  di vai 
p  ĺ pühä vai neläpävä kuna t  d `leibä küdseti Se; p  ĺ pühä oĺ l 
siss t   pulm lä s Se S; `taĺ sipühi p  ĺ pühä inne istuta as `s  mä 
ku õdagu tähet‿`taivahe tuĺ liʔ Se Kos; p  ĺ pühä õdago [me] lä si 
jälk‿kohegit‿`tandso, te ti `ts  ri ja oĺ li `istmise mängoʔ Se P 
-säŕ k poolsärk mehil vanast oĺ lip‿poolõs‿säŕ gi, inämbüsi oĺ li iks 
haĺ liʔ Se Kos 

pu̬u̬lt 1. suunast, kandist ḱ aokiräss `lindu, `landu, `näütäk‿ kualt p  lt 
mullõ peigm  ś s tulõ Rõu V; nimä ommas‿ś aalt `Pań kjavitsa p  lt 
`tulnuvaʔ Vas; krań dsikõnõ tulõ, võtt uma noḱ iga ütelt p  lt, 
tõõsõlt p  lt tsaga uma suurõ tüḱ ü ja lätt Vas Pus; lammast siist 
nigu `naati alaotsa p  lt `lõikama (pügama) Vas; perä p  lt pää 
poolõ te ti lehm likõss Se 2. kellegi juurest Väń ni p  lt um Miḱ idä 
nätäʔ Rõu 3. käest, valdusest kink p  lt t   palk tulõ? Vas; `heŕri 
p  lt `ań ti jo egalõ ütele lõmmu pedäjäʔ Vas 

pu̬u̬ĺ /tõist poolteist p  ĺ tõist kuud perän last imäl umaʔ ̀ j  skvaʔ Rõu; 
p  ĺ tõist `tuń ni `peeti `leibü ahoh Se S; kõvõra jalaga  sura laś k 
iks p  ĺ tõist p  ĺ tõist takast `perrä (lonkajast) Se 

`pu̬u̬ma puvvaʔ p   poi pooma kaŕ uss poi `hindä hirmuga arʔ Rõu; 
võis‿siin um paĺ lo `p  nuisi inemiisi Rõu V; ku minno puvvass vai 
palotadass tulõriida pääl, ma umma `usku eim‿ muudaʔ Rõu V; ma 

`pu̬u̬ĺ bä
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oĺ lik‿kuulnuk‿küll, et inemise `hindä poovaʔ Rõu; küln‿nõid `nõvvu 
löüd, ku `poiga puvvav‿viiäss Rõu; ku niidile ummõldõh sõĺ m `sis-
se lätt, s ss p   vanajuudass sinnäʔ umma `poiga Rõu H

`puunõ `puudsõ puust puust tehtud, puu- harilik `puunõ piń k Rõu; 
`puunõ nüś sik oĺ l Rõu; `Tuukil vanutõdi [riiet] `puutsidõ `trullõgaʔ 
Vas Pus; vanast oĺ l `puunõ käś k, esä ku s kiṕ p Se| Vrd puinõ 

puuŕ  puuri `puuri (linnu, looma) puur `põrsa oĺ lip‿puuriga ratastõ 
pääl, puuŕ  oĺ l `korgõp ku kaś t Rõu 

puu/rakoi -ragoja -ragojat puuraidur ma ei olõp‿puurakoi olnuʔ Vas 
puus puusa ̀ puusa 1. puus ̀ mitmal ̀ põrssal ̀ tsäĺ kse iḿ miss puusaʔ ärʔ 

Rõu K; seo puus iks `haltass Vas;  ṕ uksiharost ń ardsunõ ko ikõnõ 
oĺ l kaŕ alatsõl puusa pääl Se Kos; ma lesädä, siss om jälp‿paŕõb, 
siss puusaʔ olõ õin‿ni halusaʔ, küleki halusaʔ Se T;  paiupiĺ l oĺ l 
piha pääl, puum  k oĺ l puusa pääl Se Kos; mehe˛esä lei k   kätt 
`vasta `puusa Se Kos  2. voldikimp pikk-kuuel (puusade kohal) 
lä s esä imäga `keŕ kohe minemä, a esäl `puusõga must säŕ gikene 
säläh, kaadsaj‿jalah Vas; vanast oĺ l `puusõga piḱ ksäŕ k meestel 
kah Vas; kiä iks ummõĺ  rü vi üte siilogaʔ, s ss puusan‿n   ribah-
hasõ, a ma `umbli katõ siilogaʔ, t   ribahha as Se

puusa/luu vaagnaluu ku tagumatsõp‿puusa luuʔ ummal‿lajaʔ, siss um 
sünnütüss `keŕ ge Rõu V 

puuslaat́ puuslaadi puuslaa i hobuste hingeldustõbi, puuslak hobõnõ 
`väega lõõtsu  ja köhe `kuiva köhhä, siss `üĺ ti, et tal om puuslaa  
Se 

`puuś li `puuś li `puuś lit pühapilt, ikoon Nigula `puuś li ette oĺ l jää-
nül‿laḿ bikõnõ palama ja `puuś li lä s palama Se; t  d olõ õs ku-
nagi, et m  v‿vaest  sirgu vai `puuś li `m  du oĺ li, et s nna `kualõ 
`ütle es Se Kos

puustalt tühjalt, tühjana olõ õik‿koto vaia puustalt jättäʔ, ku`kuuĺ jaga 
mindäss Se; `piprõh‿`häitsesep‿puustalt, olõ õik‿`kõtru küleh Se 

`puustuss/mi̬i̬ś s ostutalu omanik nail suuril `puustussmehil ja kel 
n  s‿suurõk‿kotusõʔ, noil oĺ l vili müvväʔ Vas Pul 

`puustusõ/maa ostetud talukoht ostõdu maaʔ kutsuti `puustusõ maaʔ Se 
puut puuda `puuta raskusmõõt: puud (16, 831 kg) ü s `põrsakõnõ jäi, 

toolõ [ma] ań ni paaŕ  `puuta nissa Vas; esä pań d v  l kolʔ `puuta 
rüḱ i kaʔ, et saa täl ka `põrssalõ `putru `k  täʔ Se Kos; võ imi puu-
da `jauhha `võlgo Se; soola puut maś s viiś  sata Se Kos 

pu̬u̬t́ poodi `p  ti kauplus, pood ku poodihn `päŕmi um, s ss m nikõrd 
haaruss iks meile kah Rõu; `rõiva `paĺ kna ummap‿poodihn riiuli 

pu̬u̬t́ 
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pääl, mugu ostaʔ Rõu; pipõrd es olõp‿poodihn Rõu; p    oĺ l kiń niʔ 
nii saa as `leibä Vas; t   poodist oś t noid h  nissu, m ni mõtsast 
koŕ aś s ja tõi `p  ti müvväʔ Vas; no ei olõ üttegi jumala jüvvä (min-
git toitu) kah, k iḱ  [ma] t   poodist Vas; Riiast `t  di viin `p  tõ 
ni `kõrtsõ, kohe vaia oĺ l Vas; iks umast `tõrdust [liha] lõigada om 
paŕ õb ku poodist `ostaʔ Vas Pul; min no saʔ poodi mano Vas Pul; 
ostõti iks `lui sit, oĺ l iks müvväp‿poodeh Se Sa; ka si pä si andass 
poodih `leibä Se; ma `juɫga aiʔ ü sindä `p  ti kaʔ minnäʔ Se 

`pu̬u̬tma `p  taʔ p  t p    pooda poetama, pudistama, tükeldama 
piim aedass `k  mä, sinnäp‿poodõtass `ta rigu vatsk `sisse Rõu V; 
[rottidel] raha maja nulga vahel k iḱ  arp‿poodõt nigu tsagõhhõʔ 
Vas;  sia sisemäne ras v poodõti puu `ruihtõ Vas; `piḱ sega oĺ l t   
kõiv arp‿poodõt  Vas Pus; kooriraud p  t turbast Vas;`lamba pää 
poodõti iks söögi `sisse Vas U; ku suuŕ  s  ń  oĺ l, siss [ma] muidogi 
arp‿poodi iks, väidsega `lõiksi vähämbäst Se Kos

puu/täht́ varesejalg ku m ni `väega halvastõ kirotass, s ss üldäss, 
et taa kirotass nigu puu`tähtigaʔ Vas Pul -vill puuvill ilvess-
hainal um `valgõn‿nu iʔ otsahn nigu puuvill Rõu V; imä pań d 
puuviɫɫak‿kusõga n na pääle ja k    t  d r  ht Se Kos -võisi 
-`võisma ~ -`võismõ -võisind madalat sorti oliiviõli lä s puuvõisi 
paɫama, võ t tulõ pühäserä i `küĺ ge Se; puuvõisind vaest jakkuss 
õdagust Se; kual latsõl oĺ liʔ rinnah haŕ asõʔ, vai kual oĺ liʔ tuŕ o 
pääl haŕ asõʔ, siss `v  di `sanna, puu `võismõgaʔ siss määriti Se P; 
[ma] võia arp‿puu`võismõga ussõ hiń gekiʔ, õt las noorõp‿`puhkasõʔ 
Se Kos; munikõrd [sa] pant puuvõisi varahhappa palama, siss va-
rahhappa kistutat ark‿kah Se 

põdrusõʔ pl põdrustõ põdrussiid kuhjavarda toed ku a`saiba toeʔ 
oĺ lip‿põdrusõʔ Vas 

põdõlik põdõliku põdõlikku põduravõitu t   naań õ oĺ l tiisikusõ `hai-
gusõh sääne põdõlik Vas 

põdõma põtõʔ põdõ `põś si põõ põdema uma naań õ `põś si vaest ü s 
viiś  `aaś takka Rõu; uma naań õ om põtõv inemine Rõu; s ss tiä 
`põś si kült‿`terve suvõ Vas; mul om ka kuuś  `aaś takka taad hätä 
p  t Vas; mõtsavahi imä oĺ l vähä `haigust põnnuʔ Vas Pul; ma es 
viguʔ, es jääp‿põdõma Vas Pul; ma `läätsi põnnuk‿kül olõ Vas U; 
latsõp‿`p  ki is Vas; m  ś s `põś si kopsu`haigust Vas; Reenekene iks 
üldäss põtõv, sütü üi ärʔ ja koolõ õik‿kah Vas Pul; t   põdõ ka inä-
bät kümmend `aaś takka Vas; perem  ś s jalo `põś si Se; keväjä pań d 
huś s ärʔ, ni inemisekene k iḱ  suvi `põś si Se 

`pu̬u̬tma
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põd ŕ  põdra `põtra põder ega `aaś taga hiit põd ŕ  sarvõʔ arʔ Rõu; va-
sigõ lasil‿`lauta piteh ku põdraʔ Vas Pul; põd ŕ  lätt, harop‿pääh 
(sarved peas) Vas; inemist iks `peĺ gäsep‿põdrak‿kah Vas Pul; ku 
põd ŕ  l   ärʔ, s ss säe kirst `vaĺ mist, põd ŕ  l   kõrraga su sur-
mast Se; põdra sarvõʔ ummah‿haralikadsõʔ Se; põd ŕ  l   suurõ 
puu pinna jalagaʔ, nii kõvastõ l   Se 

põh́a/tuuĺ  põhjatuul päiv `paistõ aga nii külm oĺ l, sääne põ a tuuĺ  Vas 
põhi1 põha `põhja ilmakaar: põhi ü s pala maad sai `lõuna poolõ, 

tõõnõ sai põh́a poolõ Rõu; naaś s m  ś s põh´a poolõ `kakma  sial 
peräh, et kos tä lä s Vas

põhi2 põ a `põhja 1. alumine osa, põhi kae ku kammaŕ  moĺ li põhjan 
oĺ l, siss tsaeraud es võtak‿`ka ski toda kamarat Rõu; uppunulõ ar 
anguk‿`kiäkiʔ kätt ei `jaɫga, `põhja vidä Vas; kammaŕ  oĺ l pääl, vesi 
oĺ l all, k gõ oodi, kunass [ma] `põhja lää  Vas Pul; ś aal ma näi 
vaivakõsõ külʔ sääl S  järve s  h, süväh `väega oĺ l põhi Vas; sin-
nä Marinbuŕ gi `järve  ü s hopõń  uppu ni m  ś s uppu, noh raudtele 
rattak‿kisip‿`põhja Vas Pul 2. põhjus, alus mat‿tiiä äiʔ, mis t   põhi 
um, et ta ni `laimass minno Rõu V; `kuultul jutul ei olõp‿`põhja all, 
võõdass mant ja pandass mano Rõu V 

põhinõ põhidsõ põhist alatine põllum  ś s põhinõ rikaś s, aamõ m  ś s 
ajoldõ rikaś s Vas

põhk põhu `põhku põhk nüś sigu oĺ lip‿puust, nii piḱ k toro, sin-
näp‿`pań ti põhk `sisse, olõ vai nii, kurnati piim säält läbi Rõu S; 
`pań ti redelihe põhk Vas; tõupõhk  ks om jo paŕ õb ja `pehmep Vas

`põht́ja `põh ja `põh jat rehealune rehealost kutsuti `põh jass Vas; 
`kunguss oĺ l `põh jah Vas Pul 

`põimma `põimaʔ põim `põimõ ~ `põimsõ põima sirbiga õsuma 
kaa rak‿ka põimõti pehelüste Rõu; vanast põõmõti k iḱ   siŕ -
bigaʔ, k iḱ  vili, kaaraʔ, kesväʔ, `ta riguʔ, `siädseʔ Rõu; ku m  ʔ 
rüḱ ä põimi, s ss visati ` sirpe Rõu V; kaaraʔ ni kesväʔ, k iḱ  
põimõti  siŕbigaʔ Vas; n  k‿kütüse kesväk‿ka tuĺ lit‿ siŕbiga 
`põimaʔ Vas; ma pümehhenit‿`tõmpsi t  d `põimmist Vas Pul; 
imä `põimnus‿sälätävve `tarnu Vas Pul; imä põim rüḱ ä Vas; 
rüäp‿põimõti  siŕbigaʔ Vas; [ma] võ i `väikese latsõkõsõ, pań ni 
teḱ i `sisse, vei `nurmõ, pań ni pehelüsekese ala, mis põimõdu oĺ l 
Se; ku [ma] lä si `põimma kohe vai linna `kakma, kodo tulõ õs 
`s  mä, siss `t  di takah  ks s  ḱ  Se; esä haugaś s leeväpala kü-
lest suutävve, visaś s edesi ja jälp‿`põimsõ seeniss ku leeväpalani 
sai Se; s ss oĺ l jälʔ hüä `põimaʔ, ku `rõivah‿hämmes‿säläh oĺ liʔ Se 

`põimma
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Kos; rüä põimu `aigo katõkeś ke laulimi, lelotimi ni ilosahe ku, et 
naka iks mi `põldo `põimmahe Se; `põimkõt‿ti ilosahe tasatsõhe Se 

põis põiõ põit põis mul nakaś s siin põiõ otsa man lobisõmma Se 
põiõ/põlõndik kusepõiepõletik põiõ põlõndik om `väikene Vas T
põkkama põkadaʔ põkkass põkaś s 1. hooga vastu minema, põrkama 

säält põkaś s mullõ t   `murdunu ossagaʔ, oss puttu `silmä Rõu 2. 
tõukama paŕ giga (hulgakesi) saa ain‿nik‿kõvastõ põkadaʔ, katõge-
se saa põkadaʔ, s ss lätt häll kõvastõ Se

põld põllu `põldu põllumaa, põld ku põllu man `oĺ ti, `põldu kokko 
`pań ti, s ss `väega `lauĺ ti Rõu V; `apriĺ li kuul oĺ l põld haĺ ass ja 
hain oĺ l jalg piḱ k Rõu V; no niidetäss maś sinagap‿`põldu Vas; ku 
`põɫdu kasiʔ, ku `rõuku kodu nakav‿vidämä, s ss om k iḱ  kotuss 
`hiiri täüś  Vas; olõ õs `riistugiʔ, minga `põlda tetäʔ Vas; sa narit 
`põɫdu ü s kõrd, põld nari sinno ütesä `kõrda tagasi Vas U; tõõsõ 
keväjä nakatu Sakotih `põɫdu tegemä ja siss oĺ l pilgahhanuk‿kuɫd 
Vas Pul; kae ku no naid lehe`si kä `vaklu um põɫd täüś  Vas 
Pus;`mitmõh paigah oĺ l noid `põlda meil Se; põld olgo nii tett, ku 
`taadõ om illoś s kaiaʔ Se Kos; keɫ kui pereh oĺ l, nii suuŕ  oĺ l põɫd 
Se; uma põɫɫu pääl `tahtu es `istuʔ Se Kos 

`põlgma `põlgaʔ ~ `põlgõʔ põlg põĺ g põlõ põlgama tütäŕ  `põlgnu ko-
silast vanass Rõu V;  kes no kodapoolitsõlõ `viina and vai põlõtut 
`pulma kuts Rõu; maʔ es jätä juurõtust, map‿põli, et juurõtuss jätt 
esim‿meḱ i Rõu V; Liiso oĺ l kivi`möldre man last `hoitmah, k iḱ  
tedä `väegap‿põliʔ Vas Pul; põlõ õs pujaʔ immä, `mõistsõ immä 
pitäʔ `armsass Vas Pul; setä naist tervek‿külä põlg Se Kos; `põlkõ 
kiä `põlgvaʔ Se; hiidäh‿hiilkat, kiä mu `mõŕ sat põlg Se

põĺ l põllõ ̀ põllõ põll lehmäl oĺ l põĺ l suuhn joba ärt‿tsätsütet Rõu V; taa 
mul vagi`vahtsõnõ põĺ l Vas Pul; `põllõ [ma] `tõoti `o sma minnäʔ, 
eit‿tiiäk‿kas `hainu `sisse jäi Vas Pul; meil papa küĺ b põllõgaʔ Vas 
Pus; vanast olõki õs käterä ti, suu ja käep‿pühiti põllõ `sisse Vas; 
vanaimäle s ss `ań ti päält latsõ [sündi] määne rä t vai määne 
põllõrõõvass Se; ni paṕ p lä s siss pań d põɫɫõ ette, võ t iva˛ań gõli 
kätte Se Kos

põlla põldudena, põlluviisi ku esä `eĺ li, siss oĺ l maa põlla Vas; ku põlla 
oĺ l maa, siss oĺ liv‿`väega lajalitsõp‿põllukõsõʔ Se Kos

põllaldõ põldudena, põlluviisi siss oĺ lip‿põllaldõ maaʔ Se 
põllukõnõ dem < põld m  ś s mo etass, tulõ õi ülest, t   ei 

uma põllu  kõist arʔ Se; ku põlla oĺ l maa, siss oĺ liv‿`väega 
lajalitsõp‿põllukõsõʔ Se Kos

põis
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põllu/maa põllumaa, põld land om iks põllu maa pääl Vas; `meilgi 
oĺ l piḱ äline maa, ka s kilo`meetrit oĺ l meil põllumaa piḱ k Vas U  
-mi̬i̬śs põllumees ku `pihlõʔ  veretäseʔ, siss põllum  ś s ikk Rõu H; 
põllum  ś s põhinõ rikaś s, aamõ m  ś s ajoldõ rikaś s Vas -tü̬ü̬/riist 
põllutööriist haŕ kadragak‿künneti, puuäǵ liga `äestedi, truĺ liga 
truĺ liti, `rohkõp põllut   `riistu vanaesä `aigo olõ õs Rõu V 

põllõkõnõ dem < põĺ l verrev põllõkõnõ oĺ l   h ja põllõl härmäkenegi 
all Se Kos 

põĺ v põlvõ `põlvõ 1. (jala)põlv tiä laś k `hindä `õkvap‿põĺ vistki `nõtsku 
Rõu; eit‿tiiäm‿mis mul tahn põlvõ seehn osahhuss, halluss um Rõu; 
põĺ vini jo om taa `paistuss Vas Pul; koh jalap‿põĺ vini `muagaʔ, 
sääl suu kõrvuni `väegaʔ Vas Pus; Juhanil oĺ l jo kivi `põĺ vi pääl 
Vas Pus; kapuda oĺ lip‿põĺ viniʔ ja kiräʔ otsah Vas; alap  l `põĺ vi 
oĺ lik‿kaadsaʔ ja hamõh pääl Vas; suurõ põlvõ `korgu [heina] 
kaariʔ Vas; t  l (lellel) oĺ l nii `poiskõsõh r  ś  `põlvõ kasunuʔ 
Vas U; mehe˛esä võ t kiŕbidsä ahost, pań d kiŕ bidsä ń ardsu `sisse, 
siss pań d reḱ ke `hindälle `põĺ vi aɫa Se Kos; tütäŕ  om põlvõkoruʔ, 
imäl om vaia kirst ollaj‿jo `r ndu koruʔ Se Kos; timä saa aiʔ 
ütte `jaɫga painahhutap‿põlvõst Se; meestel oĺ l iks päält `põĺ vi 
`hammõʔ Se 2. taimevarre sõlmekoht rüǵ ä ai kül pää üless pe-
räh, aga `sääntsej‿jakuj‿`jäie `sisse, põlvõʔ `jäie `sisse `rüäle Vas 
Pus; rüä oĺ lik‿k iḱ  `jaklikadsõʔ, nigu põlvõ oĺ lis‿seeh Vas; `rüä-
le `jäiekinap‿põlvõs‿`sisse Vas Pus 3. inimpõlv inne `näeki is sutt 
mitu `põlvõ Vas; kolm `põlvõ joba mu iä seeh olõ õit‿tummõlda 
Reḿ miski maja Vas Pul; ku no seo põlvõ rahvass taad sõta `näesi 
eiʔ Se Kos 4. elujärg kaŕ ussil um ka rassõ põĺ v Rõu; no om `Arno-
dikõsõl sääne põĺ v, et täl ei olõk‿`kohki ollaʔ Vas; mi `eĺ li iks vaest 
`põlvõ Vas U 

põĺ vilõ põlvili s ss lasi map‿põĺ vilõ `k  ki `maahha Rõu; ma 
`r  ḿ ssigip‿põĺ vilõ, taha as kumaruisi ollaʔ Rõu V; ku koolihn 
midägi halvastõ teit, `pań ti põĺ vilõ kah, hõrila man oĺ lip‿põĺ vilõ 
[lapsed] Rõu; põĺ vilõ lä si [ma] iks eiä piteh edesi Vas Pul

põlõ vt `põlgma
põnnuʔ vt põdõma
põrahhumma põrahhudaʔ põrahhuss põrahtu põruma kuu `aigo oĺ l 

mul käsi sedä `m  du kaalah, ar oĺ l siist põrahhunuʔ Se 
põrahhutma põrahhutaʔ põrahhut põrahhu  põrutatud saama täl oĺ l 

ola luu arp‿põrahhudõt Se; timä tõrgahhu  `hindäl t   sadamisega 
siist sälä luu arʔ vai kost täl põrahhu  arʔ Se Kos 

põrahhutma
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põŕgnass `põŕkna põŕ gnast ~ `põŕknass `põŕ kna `põŕ knast porgand 
mul oĺ lim‿mäe `kaldõ pääl `põŕ knaʔ Rõu V; naań õ tarõh, hiuss vä-
läh? - `põŕ knass Se 

`põrgo `põrgo `põrgot põrgu pala aim‿ma `põrguh kah Vas Pul; paṕ p 
k    sia säläh tänitäss: ei avida jumalaraamat eip‿pühä s na, 
no‿m `põrgo poolõ mineḱ  Se Kos; `põrgohe om ka stõi·ś skümme 
reṕ i `lauda `alla minnäʔ Se; tuĺ l jo timä ś aalt `põrgost Se Kos

`põrgu/tuli põrgutuli külʔ vanatikõ häälitsäss sinnu, nigagu `põrgu 
`tullõ v   Vas Pul

põrisem(m)a põristaʔ põrisess põrisi põrisema välähn oĺ l sääne maru, 
et `aknaklaasit‿tirisi ja põrisiʔ Rõu V 

`põŕkna/piirak porgandipirukas riisi `suurmit `pań ti mano `põŕkna 
piirakilõ Se; suvõl te ti `põŕkna piirakit, talvõl kruusapiirakit kaʔ 
Se 

`põŕ knass vt põŕ gnass
põrm põrmu `põrmu raas t   oĺ l `väegah‿halv m  ś s, täl es 

olõh‿hüvi˛üse `põrmu Vas Pul 
põrmad põrmadu põrmadut ~ põrmand põrmandu põrmandut põrand 

ma mõsi põrmadut Rõu; raha oĺ l pant `h  nõ põrmadu alaʔ Rõu; 
tarõ oĺ l vett täüś , põrmand `oidu Rõu; mul um põrmadu `mõskmi-
ne niisama `keŕ ge nigu voona jaɫg `õkva tõmmadaʔ Rõu V; ku sa 
`  se tuĺ liʔ, ku es olõt‿tuld tarõhn, s ss põrmand oĺ l ku külvetük‿ 
`kiŕ ksiid täüś   Rõu V; põrmadu pääl oĺ l la sil `s  mine vanast Vas 
Pul; Juhanil oĺ l jo kivi `põĺ vi pääl, kääń d siss tõist p  lt, t   kivi-
kua põrmand t   rägisi  nnõ Vas Pus; Karla oĺ l sääl rehe `sendseh, 
oĺ l maah põrmadu pääl nigu määne riś tikene Vas U; lavvunõ põr-
mand Vas U; ku kotoh koolõss, siss saa õi niipia t   kirst, siss pan-
dass `k  ĺ ja põrmandohe vai `pinke pääle Se; kua sai k kõ inne 
`viŕksega `otsa t  d põrmadu `lauda piteh, toolõ üteldi et sas‿saat 
k kõ inne mehele kaʔ Se Kos; `kuuvna põrmandu pääle `laś ti 
olõm‿`maahha Se; m  j‿jo s a`aigu eś s säi siih setä põrmandut Se

põrmadu/`rõivakõnõ dem < põrmadurõivass mul ommap‿põrma-
du`rõivakõsõk‿k iḱ  kõvaʔ ja ilosaʔ, olõ õik‿kulõhhunuʔ Vas Pul 
-rõivass põrandariie, -tekk ma ań ni ilosa põrmadu`rõiva `kanga, 
timä ań d mullõ kulla Rõu V; jala pühästägiʔ um põrmadurõivass 
hüä Rõu V; `Osvaĺ t jaḱ k t   niidi kokko, sai põrmadu`rõivalõ 
veess Rõu; põrmadu`rõivak‿ka unõhtu arʔ Vas; põrmadu`rõivit 
[ma] koi, siss ise taa poolilanga kokko Vas Pus

põrmand vt põrmad 

põŕgnass
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põrn põrna `põrna 1. siseelund: põrn t  , kes `ratsalla sõit, t   söögu 
uip‿`põrna, muido satass hobõsõ säläst `maahha Rõu; põrn `ań ti 
pinele Vas U; ku [sea] `põrna `vällä `naati `võtma, t  d `kaeti, kas 
tagapoolõ ots om pa õb vai edepoolõ ots (ilma ennustamisest) Se 
Kos; põrna `perrä `kaeti, et kas keväjä saa pa õb lumi vai saa 
sügüse Se 2. kaatsade rombikujuline vahetükk `jaɫgu `vaihhõlõ 
`pań ti laṕ iʔ, `üĺ ti kaadsa põrnaʔ Vas; kaadsa põrnaʔ oĺ li otsani 
`jalgu `vaihhõl Vas; kaadsa põrnap‿`pań ti `kintsõ `vaihhõlõ, üte 
haro `küĺ ge ni tõõsõ haro `küĺ ge Vas Pul

põrotama põrotaʔ põrotass põro  põrutama; tugevasti lööma 
kuk‿`k  ĺ jat `naatass `v  mä, s ss `keĺ li põrotõdass nii, et k iḱ  jä-
risess Se; `kaeti, et käsi `ka ski ei olõʔ, põrotõt om Se 

`põrsakõnõ dem < põrss `põrsakõnõ ving Rõu V; ü s vana lehmäkoŕ v 
jäi jap‿`põrsakõnõ Vas; ü s `põrsakõnõ jäi, toolõ [ma] ań ni paaŕ  
`puuta nissa Vas 

`põrsanõ ̀ põrsadsõ ̀ põrsast põrsaohtu täl ummap‿`põrsatsõʔ  n  t‿ siaʔ 
Vas Pus; kolmõ nelä nädäline  siga, t   om iks `põrsanõ Vas

põrss `põrssa ~ `põrsa põrst ~`põrssat põrsas `puhtidõ pääle tapõ-
ti vasik ja `põrsaʔ Rõu; `põrsa oĺ lip‿puuriga ratastõ pääl Rõu; 
peres‿s  , laud laul? - `põrsa iḿ mise man sööväʔ Rõu; paŕ õmb um 
põrss `persehn (kõhus) kuP‿ perän vitäʔ Rõu V;  ku `põŕ sil kõtuh‿-
`haigõʔ, s ss andass t  d  [vasika] piimämako rõõsa piimägaʔ 
Rõu V; `mitmal `põrssal `tsäĺ kse iḿ miss puusaʔ ärʔ Rõu K; `müü-
ki m   es alambahe uḿ mi `põŕ ssiid, m  s‿sai kümme `kr  ni `põr-
sast Rõu V; [ma] kuń gitsõ tan ussaiahn ja kae `põŕ ssidõ `perrä 
Rõu H; `põŕ ssiid tuĺ l (sündis) ku `lü skiid `katlahe Rõu V; susi 
nakaś s noid `põŕ ssit nobima Rõu; latsõʔ omman‿nigu `põrsaʔ, k gõ 
`tahtvas‿süvväʔ Vas; piimä [ma] nüś si, ni üle sulu `põŕ ssilõ valigiʔ 
Vas; `põrsap‿pasandasõʔ Vas Pus; ma lää v   `põrssalõ ka vala söö-
gi `ruihtõ arʔ Vas; kasvatagõs‿seo põrss ark‿katõ kuu vana Se Kos; 
mak‿ka naka `põŕ ssit pidämä Se Kos; paṕ p kasva  `põrssat Se Kos; 
esä pań d v  l kolʔ ̀ puuta rüḱ i kaʔ, et saa täl ka ̀ põrssalõ ̀ putru ̀ k  täʔ 
Se Kos; noorik `väega naid  siku pidä ja `põŕ ssiid ravitsass Se; ku 
iḿ miss `põŕ ssidõ mano `päś si, s ss oĺ l põrss suuh ja oĺ l `vaĺ miss Se 
Kos; sai  sial pujaʔ, sai ü stõi·ś skümme `põrssat Se Kos 

põś k põsõ `põskõ põsk, pale sul põsõr‿roosaʔ, punõtasõʔ Vas
`põśsi vt põdõma 
põsu männikoore alune kiht pedäjä põsusõʔ, nuist [ma] tei kaś si 

`k  rmit koi Vas Pus; pedäjäl t   krobõline k  ŕ  `võetass päält 
ärʔ, siss sääne pehmekene jääss põsu Vas Pus 

põsu
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põtõv vt põdõma
põud1 põvva `põuda kuivus, põud `kangõ põvvagap‿püsü eiʔ 

eläjäm‿mõtsahn Rõu; m ni `aaś tak lä s vihma läbi vili hukka, m ni 
`aaś tak põvva läbi Rõu; ku undsõm‿`maahha tulõ, saa põud Rõu V; 
mitu `aaś takku `järgemiisi oĺ lip‿põvvaʔ Vas; hummogu um pilveh, 
a päävä pääle seletüss ärʔ, saa põud jälʔ Vas Pus

põud2 põvva `põuda rattapöid ratta põvvat‿te ti kõopuust Vas; jalusõga 
vikah , t   te ti paiost vai toomõst, te ti nii säänest`m  du nigu r   
põvva `m  du Vas; `saarnõ  si `põudu ka te ti Vas Pus

põõ vt põdõma
p  tka p  tka p  tkat lina proovinäputäis lina p  tka `t  di nur-

mõst, käsi koĺ gidsaga kolgõti t   p  tka arʔ, siss [ma] kai, kas 
ommap‿`parrap‿`pehmeʔ Se

pähine pähitse pähist peats pähitse ala ̀ pań ti tsaḱ im, muido oĺ l pähine 
mataĺ  Se Kos

pähits pähidse pähist peats paŕõmb um poja jalutsin ku `tütre pähitsen 
Rõu; nivõrd [ma] näi lihapalakõist ku säń gü pähidse ko i all Vas; 
uma poig `istõ k gõ imä pähidse man Vas Pul| Vrd pähüts 

pähḱ mäss `pähḱ mä ~`pähḱ me `pähḱ mäst ~ `pähḱ mest pähkel [ta] 
tsäĺ gäś s `pähḱ mä `ka skiʔ, s ss sei Rõu; meil käve külänaań õ 
`pähḱ mihn (pähkleid korjamas) Rõu; `väikese latsõʔ `õkva nigu 
`pähḱ meʔ ü s tõõsõ takah Vas 

pähn pähnä `pähnä pärn; pärnakoor pähnäh  käveʔ (käisime pärna-
niint hankimas), lehe `si käʔ sääl `lindõllik‿k   Vas; pähnä ja 
kadajaviisuʔ oĺ lip‿pühäpävä viisuʔ Vas; ronija kand tagavarass 
`s  ki, taha pähnä `lahkõhe Vas Pus 

pähnäne pähnädse pähnäst pärnapuust tehtud vanast oĺ lip‿pähnädse 
livvaʔ, väŕ midüj‿ ja liĺ lip‿pääl Se Sa

pähä vt pää
pähüts pähüdse pähüst peats halva puja jalotsih om paŕõmb elläʔ ku 

hüä `tütre pähütseh Vas Pul; paṕ p pähütseh lugi `k  ĺ jalõ Se; noh 
imäkene, panõ `tütre [haua] pähütsehe taa liĺ l Se| Vrd pähits 

päide `päite päidet (vöö)tutt ku [sa] arʔ eś südeʔ, siss t   v   `päitest 
riś t, `süĺ gä sinnäs‿`sisse ja hiidä `sõĺ mgiʔ, siss saat jälʔ t   `pääle 
tagasi Se Kos; `tü  rik  v   `päitest teḱ k riś ti, süläś s vi̬i̬l `päitehe, 
hii  sõlmõ ja vanast sitast `päś si vaɫɫalõ Se Kos 

päie/kaṕ p lahtine juurdeehitis rehehoonel, rehekast meil oĺ l suuŕ  
päiekaṕ p, sinnäl‿lä s m ni viiś tõi·stkümme `k  rmat `sisse Vas 
Pus; meil es olõs‿säänest päiekaṕ pi, kohe vili vitäʔ Vas 

põtõv
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`päitseʔ pl `päitside `päitsiid ~ `päitsit päitsed illoś s `tü rik külʔ, 
ś ukutajiid um paĺ lo, ap‿`päitsiid panõ õik‿`kiäkip‿`päähhä (ei 
abiellu) Rõu V; `päitse ärv‿vaś siduʔ, eis‿saaʔ [lahti] Vas Pus   

päiv päävä `päivä 1. (kalendri)päev; tööpäev sõõru `kirvõga `raoti 
`küündlekuu perämä sil päivil sõõrupla sist k iḱ  puuʔ `maahha 
Rõu H; paaŕ  `päivi saiś  t   jalg muro pääl, p  ĺ   sia jalakõist Rõu 
V; imä oĺ l perän latsõolõkit latsõga nätäĺ  `päivi sannahn Rõu; 
anna no taa raha muk‿kätte `hoitaʔ, ma hoia sullõ vannu `päivi 
pääle Vas; ku ma umih päivih (omal ajal) `pernanõ oĺ li Vas; ma 
oĺ li ega päivi edimäne kardoka`võ ja Vas; map‿paari `päivi pe-
räst massa sullõ arʔ Vas; võinup‿`pästjäle m nõ päävä `puhkustki 
`andaʔ Vas; ku [hein] ars‿sai niidetüss, s ss t  l pääväl riibuta õs 
Vas Pul; poṕ s teḱ k `päivi [talule] Vas Pul;   l om ütesä `poiga, 
pääväl mitu mi̬i̬lt Vas Pul; päiv pääväst jäät jovvõtupass Vas; pää-
väst `päivä jäät iks kõhnõmbass, no olt (oled) nigu pirrutuka Vas; 
kunass t   Einaŕ gi `pii lit lugõ, t   om nigu  ngõ otsah, rabõlõss 
  d kup‿`päivä Vas; n  k‿kes ̀ viĺ jä ̀ võlgo võ iʔ, n  j‿jält‿tasõʔ arʔ 
ilosahe, teip‿`päivi Vas; päävä `ko silt uma t   art‿t  t, s ss iks om 
`keŕ gep Vas; timahava oĺ l urbõpäiv, kapst`maaŕ apäiv ja pühäpäiv, 
kolʔ pühi `päivä oĺ l üte päävägaʔ Se Kos; m  ś s maka päävä ärʔ 
ja    `otsa järrä pääle Se; kup‿paĺ lo om jummaĺ  `andnup‿`päivi, 
nipaĺ lo elät Se Kos; egä lehmä päält oĺ l päiv [karjas käia], a 
`laḿ bidõ päält olõ õs Se; pääkaŕ uss oĺ l egapäivi kaŕ alinõ Se; `au-
gusti kuuh [me] `naksi jo kolʔ `v  ri `s  mä pääväh Se Kos; ü s 
uma külä inemine opaś s `la si, taɫɫa piteh käve, päivi ka si (kahe 
päeva kaupa) kua p  l oĺ l k  ĺ  Se Kos  2. päike sinnäp‿päiv es 
paistaʔ, es kasul‿liĺ lik‿kah Rõu; ku päiv paistuss ja `vihma satass, 
t   üteldi ollõv `vaesõlatsõ silmävesi Rõu; na omma vihma ja pää-
väga üless `tulnu, naal‿lastuʔ [katusel], ruṕ ikullaʔ Rõu V; taa hain 
um nii `ramsa et päiv eik‿`kuivaʔ Rõu V; päiv lä s Hüŕ si külä kottal 
`alla, ni kattõ arʔ Vas; päiv lätt ärʔ pääväminengu `aigu Vas; päiv 
tulõ jo üless, päiv jo nõsõss Vas; kaŕ aga kodo [ma] sai siss, ku 
päiv lä s jumalihe Se; inne `päivä (päikesetõusu) käve pääkaŕ uss 
jok‿küllä pite, `puhkõ t  d trupa Se Kos 

päivilde päeviti s ss oĺ li map‿päivilde kaŕ ahn Rõu; tõõsõk‿kaŕ usõ 
oĺ lik‿kaŕ ah kõrrast, päivilde Se 

päiviline päivilise päivilist päeviline minnu kutsuti `Vuń gi päivilisess 
vai `t  lisess Vas T; ka skümmend inemist oĺ l lavva man üle päi-
viliste Vas; m  k‿ küläh oĺ lir‿rikkat‿taloʔ, sinnä oĺ l päiviliisi paĺ lo 
vaia Vas 

päiviline
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`päivlik `päivligu `päivlikku 1. päike; päikesepaiste hummogu oĺ l 
`seĺ ge `päivlik, `  se sattõ `vihma Vas; timahavvanõ suvi om 
hüä, `parrusi om `vihma ni `päivlikku Vas Pul 2. päikesepaisteline 
`väegap‿`päivlik ilm oĺ l Vas 

`päivä päeval `päivä oĺ liv‿vähäk‿kivve all Rõu; `päivä [ma] `limpsi iks, 
käve lauda man ja taĺ lidi Rõu V; `täämbä [ma] es makap‿`päivä  
kah Vas; `päivä `vaɫgõgap‿pagõhhõsõl‿`lu ka arʔ Vas Pul; tütäŕ  
unõhta as umma pujakõist `päivä ei `  se Vas Pul

päḱ k päḱ ä päḱ kä pöial timä niɫg kirbu arʔ ja k  t kirbu nahast ruvva 
vai tege `kinda päḱ äʔ Se 

`päĺ käm(m)ä päĺ gädäʔ ̀ päĺ käss päĺ gäś s põuavälku lööma seenek‿kül-
betäsek‿kup‿`päĺ käss, hiit nigu `väĺ kügiʔ Vas Pul; sügüse pümeh-
hide öiega s ss `päĺ käss Vas Pul; kup‿`päĺ kämmä nakass, s ss na-
kass vili vaĺ mistumma Vas 

pällüḿ  pälümä pälümät koirohi pälümiid meil um Rõu| Vrd päń nil 
pälvekene pälvekese pälvekeist väike lumetu maariba keväjä ku lumi 

nakaś s minemä, maa lä s `paĺ lass ja määnegi pälvekene tuĺ l, s ss 
 siaʔ lä sij‿jo `mõtsa, `tsungõs‿sääl pälvekese pääl Vas 

`päĺ vmä ̀ päĺ viʔ päĺ v ̀ päĺ ve jälgima, luurama soet‿t  d ̀ päĺ vväki, koh 
om m ni lammass hoolõtohe jäet Vas Pul; käü pääle `päĺ vih, koh 
ma olõ vai mia mat‿t   Vas Pul

päń nil pänilä pänilät ~ pännüĺ  pänülä pänülät koirohi pänülit koŕ atass 
karrõ jaoss, pänülit karip‿`peĺ gäseʔ Rõu V; milless pandass pänilä 
`hainu `kaapa Se Kos; ku pänilä haina lõhn om, siss karrõ kaṕ pi 
lää äiʔ Se | Vrd pällüḿ 

päri/helü kärisev hääl pärihelüga `oinal ka helü värisäss ja olõ õin‿nii 
puhass ja `seĺ ge Rõu; m nõl vanal inemisel helü pärisäss nigu pä-
rihelüga `oinal Rõu; pärihelüga oinass Vas 

pärisäm(m)ä päristäʔ pärisäss pärisi plärisema, kärisema m nõl vanal 
inemisel helü pärisäss nigu pärihelüga `oinal Rõu; mul kaj‿jo helü 
pärisäss Rõu 

päŕ m päŕ mi `päŕ mi poepärm ku poodihn `päŕmi um, s ss m nikõrd 
haaruss iks meile kah Rõu; vanast oĺ l sepp, päŕ mist tiiä äs kiä 
midägiʔ Vas Pul

päsemä pästäʔ ~ päsedäʔ päsess `päś si lahti pääsema ku ma vań gist 
`vällä `päś si, oĺ li ma kokan Rõu V; nigu varsakõnõ kotost `päś si, 
nii j  ś k `hirnuh märä mano Vas; surmatuń nist päset, elät `iägiʔ 
Vas Pul; kuiss ma noʔ siist päsesiʔ Vas Pul; ku esä `tarrõ tuĺ l, ku tä 
näḱ k, et m  ʔ `istõʔ, siss t   oĺ l päsemädä lugu (karistusest ei pää-

`päivlik
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senud) Vas; ku vähḱ  (haigus) ̀ j  skma päsess, ̀ t  gak‿koolõss Vas; 
latsõl suu `leibä täüś  toṕ it, s ss [ma] ai sõrmõ ala, s ss kangahhuti 
üless, et h ng `vällä päsess Vas; nigu tahap‿`pallo oĺ l lännüʔ, nii 
päsnüh‿hobõnõ   st Vas Pul; `käekesep‿`päś si vaɫɫalõ ni oĺ l Vaś so 
`vasta a o `nulka Se Kos; `tü rik  v   `päitest teḱ k riś ti, süläś s vi̬i̬l 
`päitehe, hii  sõlmõ ja vanast sitast `päś si vaɫɫalõ Se Kos

päss pässä `pässä pöial [ta] võ t eederit, s ss pań d pudõli `suulõ 
pässä pääle Rõu V; `võeti ka s toomõ `varba, noh nii käevarrõst 
peenembäʔ, pässäst jämehhembäʔ Vas Pus

pässüĺ  päsülä päsülät päsmer, margapuu m  p‿pässüĺ  um eesti `aigo 
ostõt, meil võtt sada kümme `nakla üless Rõu V; keeleldä ni 
meeleldäʔ, üle ilma tark? - pässüĺ  Vas 

`pästmä ̀ pästäʔ päst päś t pästä pääseda aitama, päästma saa ais‿surma 
suust last `pästäʔ Rõu; s na pist, s na päst Rõu; latsõkõìsi es 
saak‿`kiäkip‿`pästmä Vas Pul; s na köüt, s na päst Vas; kuɫd päst 
kuninga käest ka arʔ Vas Pul; Preeksa Ań na päś ti [ma] surmast arʔ 
Vas; võinup‿`pästjäle m nõ päävä `puhkustki `andaʔ Vas; ma päś ti 
tätäl jalakõsõʔ `maalõ (võtsin jalanõud ära) Se 

päsülä/nag ĺ  margapuu kaaluühik  päsülänag ĺ  um veidükene suurõmb 
ku kilunag ĺ  Rõu 

pätern päternä päternät hrl pl nöörist või riidest tööjalats päternä 
oĺ lit‿talvõl Vas Pus; taa no määne m  ś s, taa nigu päternä pago Vas 
Pus; puust oĺ l tett sääne nõg ĺ  vai piirits ja t   piiritsäga `koe-
ti päternit Vas; pao pääl te ti päternit Se P; kop la pääle `koeti 
päternäʔ Se Kos; talvõl oĺ lip‿`pakladsõp‿päternäʔ Se P; päternit 
`koeti linatsõst, noid te ti hangugaʔ, veneläisil oĺ lip‿päternäʔ Se 

pät́s pä si `pä si ümmargune kamakas, päts suuŕ kolmjalg oĺ l, sääl 
kastõti ̀ leibä, säält sai m ni ü stõi·stkümme ̀ pä si Rõu; ka s suurt 
käänäkut lõigati üle [leiva] pä si Rõu; külmänü `lamba mago oĺ l 
päält ille ja `vaɫgõ `õkva nigu rasva pä s Rõu; rasva kesi hoiõ-
ti alalõ, t   kesi `pań ti `ümbre rasva pätsele Vas; liharasva pä s 
höörütedi rüä jahu seeh üle Vas; perämäne, mis pä sist `perrä jäi, 
oĺ l leevä kands Vas Pus; ku `kellä olõ õs, siss [ma] võ i kua pä si 
`vällä, siss kopudi t  d alomaist k  rt pite Se Kos; ka si pä si 
(kahe pätsi kaupa) andass poodih `leibä Se 

pät́sikene dem < pä s ras v ̀ pań ti ̀ paika, n   oĺ li nigu pä sikeses‿sääl 
rasva k   siseh Vas 

pää pää pääd 1. keha osa: pea kiä vanna `aś ja `m  lde tulõtass, t  l 
silm pääst `vällä Rõu; parunit näi ma eś s kah siin, kut‿tuĺ lir‿-

pää

Võru sõnaraamat.indd   589Võru sõnaraamat.indd   589 9/22/2011   9:37:50 PM9/22/2011   9:37:50 PM



590

raudkübäräk‿k iḱ  pään Rõu; taa sääne pääst`kääntäv (üleannetu) 
`poiskõsõots Rõu; illoś s `tü rik külʔ,  ś ukutajiid um paĺ lo, ap‿ `päit-
siid panõ õik‿`kiäkip‿`päähhä (ei abiellu) Rõu; [ma] sattõ iä pää-
le ja päänaha lei `ka skiʔ Rõu V; m  ś s haaŕ d tooli, `tahtsõ mul-
lõ `päähhä lüvväʔ Rõu V; jahepud ŕ  um hüä, ku um  sia pää liha 
suidsutõt Rõu; pääalotsõ ko ti roobiti vihaleheʔ, n   oĺ lip‿`pehmeʔ 
(surnu padjast) Rõu V; `lamba pää poodõti iks söögi `sisse Vas U; 
`võĺ ssmine um kuradi pääalodsõ padi Vas U; siidiniidi keräkene, 
säidse `mulku seeh? - inemise pää Vas; pää nahk oĺ l täiel ärs‿ s  d 
nigu ku rah Vas; noid kana päid ja vasariid oĺ l  nnõ ussaia pääl 
Vas Pul; mull om eś s ka  sia pääp  ĺ  süĺ diss hoiõt Vas Pul; mal‿lää 
no nigu puu `päähhä (ootamatult), `ü skit‿tiiä äiʔ `  taʔ Vas; nigu 
`naksi [pesu] kuioma `pandma, nii jäls‿sattõ pää pääle Vas Pul; 
kae, Aĺ vi tulõ t  d piteh ja armõdu ilosih `rõivih, silmäp‿pääh nigu 
päävä tsõõriʔ Vas; ku ma kerikohe lää, ma rä ikese pähä köü-
dä Se; vanast oĺ l süĺ t luiõgaʔ, kalap‿päiegaʔ Se; a merest tuĺ l 
katõtõi·ś s`kümne `pääga patt `vällä Se Kos; t   patt sattõ ka pää 
pääle `merde Se; [palmipuudepühal] `lamba `sulgugi urbõkõistõga 
`lambakõisilõ pääd pite hiĺ lokõidsi pututi Se Kos; säidse süld maa 
`lahkõss, ku naań õ lätt `paĺ ja `pääga üle tarõ vai üle moro Se; ja-
gagõ nok‿kraaḿ  `kolmõ `päähhä (kolme inimese vahel) Se; s ss oĺ l 
meil `säitsmeh pääh noid eläjit (seitse looma) Se; `valgõ `pääga 
[vasikas] oĺ l Päi so Se Kos 2. juustega kaetud osa, juuksed [ma] 
pań ni pää ple ti ja pailakõsõ `otsa Vas; esi pidi sugima uma pää, 
papa kai, üteĺ , et mis taa om, ku pää om ku `pakla `k   sli Vas Pus; 
Uuri pääl oĺ l tä pügänü m ni kolm neĺ li pääd poisal Vas; siss t   
kõhvitsamine sääne oĺ l `väega hüä ku t  d pääd o siti Vas; pühä-
pävä oĺ l iks t   pää (täide)`o smine Vas; nip‿paĺ lo [ma] `heitö et 
jäi palavahe tõppõ, et ̀ hiusõ kõrt jää es pää pääle Se Pod; a mul olõ 
õik‿kre natkiʔ, mingap‿pääd suḱ iʔ Se Kos 3. (psüühiliste protsessi-
de ja tunnete asupaigana) mõistus, mõtlemisvõime, mälu, meeles-
pidamine ma joht kodu peräst pääd ei murraʔ (ei muretse), mul om 
t   kõrran Rõu; rehkendämine oĺ l mul pään Rõu; uma pää `perrä 
[ma] võ i naaś õ, no piät rahulõ olõma Vas; `väega suuŕ  `hiitümine 
võtt ka meele pääst Vas; Võro maa `kihkunna ommak‿ka iks mul pää 
siseh Vas;  t   viinadsõ `pääga lubasi raha Vas; ku pää tsõõrik um, 
s ss inemine eim‿`mõtlõʔ Vas Pus; iks pää man om süüd ja soŕdi 
man kah Vas 4. taime osa: kapsa-, viljapea rüǵ ä ai küll pää üless 
peräh Vas Pus; Liiso lei kandsuʔ, map‿`puiś tsi napuʔ, n   a iʔ pääʔ 

pää
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üless, kiä priiss ̀ jäieʔ Vas Pul; ̀ kapsta pääp‿`pań ti ̀ suurtõ ̀ tõrdohe, 
ma  sai `p  nüss Vas Pul; siss atõti n  k‿kandsuʔ inne üless, selle 
et sinnät‿`tü vi jäi muni pää Se Kos; päävihk `pań ti haḱ ilõ pääle, 
et ku vihm tuĺ l, siss `hämmä äs rüäpäid ärʔ Se 5. eseme osa hü vi 
`väi si oĺ l, a ma muŕ ri ärʔ, pää mant lä s `ka skiʔ Rõu V 6. hoone 
esikülg aidaʔ oĺ lit‿tõisildõʔ, aidal oĺ lip‿pääʔ sinnäʔ Vas

pää- peamine, põhiline, pea- liha oĺ l iks pääs  ḱ  Rõu; vanast oĺ l 
r  g pääs  ḱ  Rõu V; ma oĺ li jo pää`lauĺ ja Vas; pääasi ku m  ś s 
mullõ um hüä Vas; `Vahtsõliinah oĺ l iks pää`mõisa Vas; a t   
päävanasitt vai `kohtunik saiś  kestpaigah Se Kos

pää/aiuʔ pl - aiõ -`aiõ peaajud timä pääaiuʔ oĺ lim‿mustak‿ku hü si Vas 
Pul 

pääde/ru̬u̬g -r   -`r  gu pilliroog eläjäk‿käve järve veereh pääde`r  gu 
koŕ atõh Vas 

`päädümä `päädüdäʔ `päädüss `päädü 1. lõppema är iks matõtass, ku 
elopäävä ommap‿`päädünüʔ Rõu 2. juhtuma eit‿tiiäk‿kost t   susi 
siiäp‿`päädü tulõma Rõu 

pää/helü sopran ma oĺ li nigu päähelüh Vas -kaḿ m juuksekammimi-
se kamm pääkaḿ m om pääsugimise jaoss, `hiusõkaḿ m om, mia 
`hiustõ siseh om Vas

`päähhä vt pää 
pää/kaŕ uss tähtsaim karjus, peakarjus inne `päivä käve pääkaŕ uss 

jok‿küllä pite, `puhkõ t  d trupa, ai `lehmi `nüsmä `naisi Se Kos; 
pääkaŕuss oĺ l egapäivi kaŕalinõ Se Kos; pääkaŕ uss ka iks oĺ l, oĺ l 
vanõb, kiä noid `la si rä i  Se Kos; külä koŕ aś s pääkaŕ us sõllõ 
`palka rahaga ja leevägaʔ Se; siss oĺ l pääkaŕ uss ja kolk‿kaŕ usõ 
abilist Se Kos; pääkaŕ ussõllõ `maś ti paɫk ja käve kõrru `s  mä 
[taludes] Se 

`pääkene dem < pää| 1. kehaosa: pea mu la s, nigagu ma elä, um iks 
su `pääkene ille Rõu; `karmanih oĺ l verrev p    (punapeet) ja vilä 
`pääkeseʔ Rõu V; tütäŕ  `väega `tahtsõ oṕ piʔ, a `pääkene es võtaʔ 
Se; 2. taime osa rüä olõʔ sikati üle, et `kohki `määń tsit `pääkeisi 
jää eiʔ Vas; tsõõ, tsõõ urbõkõist, pääväliĺ li `pääkeist (lapse hüpi-
tamislaul) Se

pää/koĺ o pea, mõistus täl om pääkoĺ o `väegah‿hüä Se -koolilat́s lee-
rilaps vanast [kiriku]opõtaja hõiḱ  pääkooli`la si k   `rinda Vas 
-ku̬u̬ĺ  leer(iõpetus) ku ärs‿sai pääk  ĺ , s ss kerikoh `võeti lavvalõ 
Rõu; `vaenõla s olnut‿tah pääkoolih, leib ja `kruuś li ollu üteh Vas; 
pääkooli opõtaja iks viguristõ `küsse kah Vas Pul 

pää/ku̬u̬l´
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pääl ~ ṕ aal 1. (asendatav adessiivilõpuga) peal, pealispinnal; peal-
pool `püü jä n   oĺ lim‿mäḱ i pääl `vah man Rõu V; hobõsõ ruih, 
rattaʔ, regi, hobõsõ seim, k iḱ  `ań ti kolhoo·silõ, mis kabla pääl 
`püssü (sai nööriga järel vedada) Rõu V; latsõʔ `ümbre vahek‿kuiss 
aamõ mehes‿sääl `mõŕsa kaś ti pääl seiʔ Vas Pul; keväjä ku lumi 
nakaś s minemä, s ss  siaʔ lä sij‿jo `mõtsa `tsungõs‿sääl pälvekese 
pääl Vas; aidal oĺ l iks lakõ kah, `saĺ vi `ko sil oĺ l lagi kah pääl 
Vas; mis Puĺ li `rahvil viga, kalanõ jäŕ v om aɫɫ, teräne nuŕ m om 
pääl Vas Pul; ku lavva pääl `tolmu um, t   kästäss ärp‿pühästäʔ 
Vas N; Mari paiś t nigu päiv, käve k gõ `vaɫgõ pallap  ĺ  pääl (sel-
jas) Vas Pul; hobõsil kuldkelläk‿kah k iḱ  pääl Se; uja ṕ aal oĺ l siɫd 
Se Kos; lubata õs kivi pääl saistaʔ Se; suurõbakõsõ latsõ oĺ li maa 
põrmadu pääl Se; kalav‿`viś täse ś aal orrõ ṕ aal Se Kos; ṕ uksiharost 
ń ardsunõ ko ikõnõ oĺ l kaŕ alatsõl puusa pääl Se Kos; pöörä pääl 
`veeti kangast, piḱ kä kangast saa aiv‿vitäki saina pääl Se; poraviki 
`kui ssiʔ raadi pääl Se; ku nimäl‿lääväʔ ärʔ, siss saʔ heĺ oda reṕ i 
pääl pudsajat Se; k iḱ  aig [ta] käve käsi `r ndu pääl Se; ku `kunna 
`näede hämme ṕ aal, üldäss, et `varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺ m 
Se 2. viitab kohale, kus ollakse või midagi toimub tan taĺ li man 
ussaia pääl oĺ l paĺ lo `rahvit Rõu; laado pääl `k  li ü s lihuniḱ  
ärʔ Rõu; tuuĺ  puhḱ  tahra pääl läbi Vas;`s  mnesalvõ oĺ li iks eräle 
aidah, t   pruugi vili oĺ l tõõsõ poolõ pääl Vas; näe es joht tedä 
ussaia pääl ollõv Vas Pul; ü skõrd oĺ l kaku pesä tarõ pääl Vas Pus; 
siss te ti linna ku oĺ lis‿`sääntse kiud pilveʔ `taiva pääl Vas Pus; 
inne sõta oĺ l tä kolm `aaś takka  nnõ kroonu pääl Vas Pul; Uuri 
pääl oĺ l tä pügänü m ni kolm neĺ li pääd poisal Vas; sääl `raodu 
pääl oĺ l t   vaś k söönüʔ Vas; tah palo pääl kanarikku pite `ḱ auti 
kaŕ agaʔ Se; ni Sergol ka matusõ pääl `kraami külät, sai süvvän‿ni 
juvvaʔ Se Kos 3. väljendab ajalist seost meil oĺ l suuŕ   siga, kol-
mass `aaś tak oĺ l pääl Vas; `hospodikõnõ, [ma olen] katõsaküm-
mend säidse, `katsass pääl! Se 4. viitab tööle, tegevusele `vargusõ 
pääl oĺ l täl jalg `ka ski l  d Vas Pul; vanast `käüti hobõsõga voori 
pääl Vas; mul no midä magahhusõst, ku mak‿k iḱ  aig magahhusõ 
pääl olõgiʔ Vas; map‿pikutamise pääl olõgiʔ Vas Pul; poig om lau-
da man   vah , taa käü vahi pääl Se 5. viitab sellele, kellel miski 
on kohustuseks vanast oĺ l suurõmb t   k iḱ  noorigõ pääl Se Kos 

pääle 1. (asendatav allatiivilõpuga) peale, pealispinnale; pealepoole; 
katteks vana kasuga tüḱ k köüdeti [kusepotile] pääle, s ss oĺ l timä 
läḿ mi ja hapaś s (potisinise värvimisest) Rõu V; [ma]`viś ksi jälʔ 

pääl
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ladvak‿kokku,  s ss ammudi jälʔ uma ka s kõrd vai kuiss m   lei 
pääle (käsitsi rehepeksust) Rõu; kas susi soe hanna pääle kunagi 
situss Rõu; ma `eś sü `mõtsa arʔ, nii suuŕ  mõts pääle kasunuʔ Vas; 
not‿tohe eip‿purukõist piimä pääle `laskaʔ Vas; k iḱ  sajap‿pääditi, 
üte `kań dli alt tõõsõ ola pääle köüdeti v  ʔ Vas Pul;`vaɫgõ tund 
`musta `väegaʔ, nigu midä  silgahhass pääle, nii om nätäʔ Vas Pul; 
ku [ma] rüḱ ä `niitmä `naksi, s ss pań ni `rõuku, n   riibagu s ss 
pääle Vas Pus; kullal‿latsõʔ, kivi pääle saistaku uiʔ Se; lehm sai raa-
nat ̀ mõtsa otsani sälä roodsu pääle Se; päävihk ̀ pań ti haḱ ilõ pääle 
Se; pań ti midägi rasõhhust `vankrilõ pääle, kivi vai Se; võid võiõti 
leeväle pääle Se Kos; nip‿ paĺ lo [ma]  `heitö et jäi palavahe tõppõ, 
et ̀ hiusõ kõrt jää es pää pääle Se Pod; pühädse rä t ̀ pań ti pühädse 
pääle Se Ts; mia tä  sura pää pääle pań d, t  st (sõrmusest) tuĺ l 
kullanõ kaab Se Kos 2. viitab kohale, kuhu minnakse või pannakse 
ussaia pääle lubati t  d `poiś si matta Rõu V; näil oĺ lis‿s ss troś ka 
rattaʔ, [ta] ku s minno pääle `sõitma Rõu V; lä simi Uuri pääle 
kest   `aigo Vas; tast kivit   veerest lätt `õkva riś tteie pääle Vas; 
kaĺ liss `auto, jätä nok‿kohe huulidsa pääle Vas; meil panõʔ eläjäʔ 
vai tarõ pääle `kapla (pole heinamaad) Vas; `k  ĺ jat koolõtada 
õip‿pudsajadsõ pa a pääle Se; pido pääle minnä oĺ l `sukmań n, 
t   oĺ l villanõ, ostõt Se; mi saada su raudt   pääle `t  hhü Se V 
3. viitab ajale, millele miski jääb alati jäi ma pümme pääle Rõu; 
ü s k iḱ  kedä tuĺ l, ku söögiao pääle `johtu, s ss iks kutsuti `s  mä 
Vas; `k  ĺ jat piät iks ajopääle (õigel ajal) `matma Vas; k iḱ  kam-
manduss jäi    pääle Vas Pul; t  p‿pidi olõma ao pääle tettüʔ Vas; 
surmakõnõ iks tulõ uma ajo pääle Vas Pul; rehe`pesmise `aigu 
kävep‿päävä pääle kolmõs‿sań diʔ Vas; mat‿t   iks ü skõrd O e 
suvõ pääle kodo kah Vas; hummogu um pilveh, a päävä pääle 
seletüss ärʔ Vas; kolʔ `tuń ni sai ma vaś t    pääle `maadaʔ Se 4. 
jaoks, tarvis `puhtidõ pääle tapõti vasik ja `põrsaʔ Rõu; kiä teḱ k 
`rohkõpakõistõ `l  mõ, no nii et raha pääle, siss kel jäl olõ õs, n   
t   käest oś til‿`l  mõ Vas U; anna no taa raha muk‿kätte `hoitaʔ, 
ma hoia sullõ vannu `päivi pääle Vas; tubinitsat‿te ti t   pääle, et 
külmäga väläh `ḱ avvuʔ Se Kos; määne sada ka skümmend v  d, 
k iḱ  kulusi ärʔ t   saja `pää mise pääle Se S; kaǵ a vanam  ś s om 
`haigõ, puhetõ pääle vaia `hoita rahakõist Se  5. juurde, lisaks, 
peale siss [ta] lubasi `palkagi v  l pääle `pandaʔ, jää es ma inäp 
es Vas T; päält `kümne piimälehmä ja `peeń kene kari (väiksemad 
loomad) oĺ l v  l pääle Vas Pul;  mis no pääle pudru soolatsõst om? 

pääle
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Se; `umbli ma tõõsõk‿kaadsaʔ, lä s esä `hainu `t  ma, ań ni siss 
tõõsõk‿kaadsak‿kap‿pääle aiaʔ Se;`möĺ li te ti, `pań ti kama jahu v   
`sisse, köŕbiti leevä pääle, oĺ l hüä Se 6. üle, rohkem kui imä oĺ l 
pääle kolmõ`kümne `aaś taga ko t pümme Vas; sääl järveh oĺ l iks 
uma pääle katõ süle süḱ äv Se 7. asemel, kellenagi tiä tere  uma 
`tutva pääle minno Rõu 8. (ajaliselt) pärast; millegi järel pääle hai-
nangu oĺ l t   mineḱ  Vas; pääle jaanipävä teḱ k kaara Vas; piĺ l 
tulõ piḱ ä ilo pääle, kusi suurõ naaru pääle Vas Pul; pääle söögi 
puhatass Vas; pääle pohete [ma] möi üte lehmä ärʔ Vas 9. pärast, 
tõttu timä oĺ l pahandusõ pääle jäänüs‿`sääntsess Vas 10. kinnitab 
mingi protsessi või seisundi tekkimist täl tuĺ l unõramõhhuss pääle 
Rõu; meil tsõdsõkõnõ oĺ l vana inemine, t  l tuĺ l sääne `haiguss 
pääle, et jäi jaluldaʔ Rõu V; s ss tuĺ l pääle t   suuŕ  roṕ in ja suuŕ  
sõda, s ss tallati ś aksakõnõ hoobiss `jaɫgu ala Vas Pul; esä lä s 
t   suurõ pahandusõga uĺ li meele pääle Vas 11. viitab tegevus- 
või mõjualusele objektile t   pääle oĺ li ma `kindla, ma anna aś a 
`kohtohe Rõu V; kaes‿sa naid kannu kah, nät‿tüḱ isek‿kuŕ a pääle 
Rõu V; mat‿tugõsi viglahanna `vasta et s ss saa õiʔ uś s `kaalduda 
hõhvalõ pääle Rõu; `varblastõ pääle oĺ l t    sirkhaugaś s `väega 
virk Vas Pus; vähä ommal‿liha pääle maḱ kaʔ Vas Pul; ka s last 
`kaś vi ülest, a paṕ il olõ õs näid kirotõt ja riś tit `hindä pääle (oma 
nime peale) Se Kos 12. pealegi; muudkui, alalõpmata käü pääle 
`laugõllõh, `laugõllõss pääle tah jaloh Vas; `olkõ no pääle, peräh 
ka või üldäʔ Vas; timä muidugu umma `m  du `r  käss pääle Vas; 
olgu no pääle, ma usu sullõ ̀ andaʔ Vas; m  ś s maka päävä ärʔ ja    
`otsa, uni tulõ õiʔ ja järrä pääle, `sõimass pääle Se

pää/liin pealinn mup‿pääliin om Vana-Irbosk, sinnä ma eś sü üi `iälgi 
ärʔ Se Kos

päälik pääligo päälikot lakapealne; keldripealne Lemmädsi küläh oĺ l 
iks aidal päälik kah Vas Pul; `keldre oĺ l all ja päälik pääl Vas; pää-
likoh suvõl `maati Vas; kardohka haud oĺ l pääligo all Vas; päälikil 
es olõl‿lakõ Vas 

pääline päälitse päälist pealne ku `villä tuulutõdi, siss tuulõpää-
litset‿teräʔ (parem vili)`võeti  `s  mness Rõu

päälise/piim piimakoor koorõ pääle ka [ma]`puhksõ vai seo päälisepii-
mä pääle Se| Vrd päältpiim, päälüsepiim

`päälmäne `päälmätse `päälmäst pealmine `päälmätsel kivipoolõl 
oĺ l mulk, kost `pań ti `peogat‿teŕ ri `sisse, käń gä`mulku Rõu; 
[ma] ai `päälmätse kleidi säläst ärʔ Vas; [sa] `umblõ esäle 
`päälmätsek‿kaadsaʔ Se 

pää/liin
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päält ~ ṕ aalt 1. (asendatav ablatiivilõpuga) pealt, pealispinnalt; pealt-
poolt  köüdeti päält kiń niʔ [kusõ] po t, s ss oĺ l timä läḿ mi ja 
hapaś s (potisinise värvimisest) Rõu V; rehkendüss oĺ l `seĺ ge, 
tõõsõk‿kai mut‿`tah li päält Rõu; `s  mõ [ma] võ i kalal päält arʔ 
Vas; `üĺ ti, et saksa riḱ k saa maa päält ärʔ `häömä Vas; s ss [ta] 
habahhu  orrõ päält t   `hammõ ja kattõ ku udsu Vas; sini`tialasõl 
um sääne helesinine pää ja siiva päält um kah helesinikass Vas 
Pus; päält nii sama oĺ l üsäga v  t noid `riibmit [viljapõllul] Vas; 
päält kaiaʔ, `iäle ni karvalõ ni`suurusõlõ, k gõlõ uma hopõń  Vas 
Pul; v  d ka [ma] koi, niisamatõ pań ni varva pääle, ü s lang alt 
ja tõõnõ päält Se; meestel oĺ l iks päält `põĺ vi `hammõʔ Se Kos; 
mul om taa `nitsehe `pandmine pääluu seeh (peas, meeles), k iḱ  
`kanga kiräʔ `sõŕ mi päält kae ja panõ Se Kos 2. viitab kohta või 
suunda Ań do om Halla päält siiäpoolõ tullaʔ Vas;  hüä poolõ päält 
kõrutadass Vas; ussaia `päältki `saadi ilmadu hainakõnõ Vas Pul; 
imä oĺ l Preeksa päält v  t Vas Pul; mehe oĺ li ka Ukrai·na jao päält 
Se V 3. (ajaliselt) pärast puś s piät ajopäält minemä Vas;  umalõ 
imäle ni meheimäle [ma] ań ni iks päält latsõ [sündi] `hammõ Se; 
vanaimäle s ss `ań ti päält latsõ [sündi] määne rä t vai määne 
põllõrõõvass Se; päält kellä katõtõi·ś s`kümne `üĺ ti et om pühi    
Se 4. arvelt, eest, kohta  egä lehmä päält oĺ l päiv [karjas käia], a 
`laḿ bidõ päält olõ õs Se 5. üle, rohkem kui ku [ma] sukka panõ, 
s ss üle lippe panõ, päält kolmõsaa langa tulõgi vitäʔ (põranda-
tekist) Rõu; päält `säitsmä`kümne om mul Saviujah elet Vas Pul; 
päält `kümne lehmä  ks oĺ l mul kah, ku eräle oĺ li Vas; päält `küm-
ne piimälehmä  Vas Pul; ku saa kual iḿ missel pujaʔ, s ss mia päält 
`kümne, t   saa paṕ ilõ Se Kos 6. järgi, eeskujul olõ õim‿mak‿ka 
l  d tark, mak‿ka olõ tõõsõ päält ̀ oṕ nuʔ Se Kos; anna no iks tõsõlõ 
ka `ḿ arku, sak‿ka tii is maa `muɫka ṕ aalt ja `taiva `täh i ṕ aalt  
Se Kos 7. koos meeltetaju märkiva verbiga niäs‿sääl `tapliʔ ja 
latsõn‿näit‿t  d tapõlust päält Rõu

päält/nätä väliselt, näiliselt päältnätä um sõb ŕ , a sisest olõ õiʔ Vas Pul 
-piim piimakoor ma `riipsi  latsõlõ päält`piimä, vanast oĺ l päält-
piim, a no üteldäss k  ŕ   Vas Pus| Vrd päälisepiim, päälüsepiim 

pää/luu pealuu lövväv‿ vai aia veerest hobõsõ pääluu, a ravvap‿panõ iks 
`suuhhõ Rõu; ridastikku um matõtu ja pääluil ummah‿`hambak‿k iḱ  
`terveʔ Rõu V; ku putahhutat pääluud, s ss  silgahhasõʔ `hamba 
arʔ Rõu V; mul om taa `nitsehe `pandmine pääluu seeh (peas, mee-
les), k iḱ  `kanga kiräʔ `sõŕ mi päält kae ja panõ Se Kos

pää/luu 
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päälüse/piim piimakoor tumadik‿ka ummap‿päälüsepiimägaʔ `väega 
hüäʔ Se| Vrd päälisepiim, päältpiim 

pää/ots ülemus naa alamba ommah‿hullõmbak‿ku t   pääots `omgiʔ 
Vas Pul -põkku asu, rahu `Maaŕa pää põkku ei annaʔ, muidugu 
ai tulõma, minet‿t   lellänaaś õ t   ärʔ Se Kos; Vaś so mo etass, a 
`Maaŕ a pää põkku ei annaʔ Se -põlõndik peapõletik kolmass tütäŕ 
`k  li pää põlõndikku Se -rät́t pearätt s ss koi ma kangast, koi pää 
rätte Rõu V; `mõŕ sa jagi `ań diid: s sarilõ `ań ti `hammõʔ, käterä iʔ 
jak‿kapudaʔ ja päärä t Rõu 

`pääsläne `pääslädse `pääsläst pääsuke `pääsläste `poigõ ka vei 
 sirkhaugaś s ärʔ Vas 

pääś o pääś o pääś ot pääsuke kuuś  pääś o pujakõist pesähn, k iḱ  `näĺ gä 
`k  luʔ Rõu V

pääś okõnõ dem < pääś o pääś okõnõ lä s art‿`tõistõ `naistõ (teise 
emaslinnu juurde) Rõu V; pääś okõsõt‿tuĺ li mano [kanade toi-
dule] ja  saunõʔ Rõu V; pääś okõsõʔ oĺ liʔ jo väläh, ku lei ilma 
`väegak‿külmäss Vas

pääst (asendatav essiiviga) peast ma pidi jo noorõst pääst t  d tege-
mä Rõu; kiä ärh‿harinõss, t   eläss pümmest pääst (pimedana) kah 
Vas Pus 

`päät́kaʔ pl `pää kide `pää kiid (tapetud) looma pead-jalad `lamba 
pääj‿ja jalak‿`kõŕ psi [ma] arʔ, noist keedeti `pää kidegak‿kardokaʔ 
Vas U 

`päät́mä `päätiʔ päät pää  päädi pulmalistele vöid ümber piha siduma, 
vöötama k iḱ  sajap‿pääditi, üte `kań dli alt tõõsõ ola pääle köüdeti 
v  ʔ Vas Pul; saja `pää mine `oĺ lgi, kup‿`pań ti v   `pihta Se; ku 
mi latsõ oĺ liʔ, siss m   `koiõ k gõ noid `väikeisi `v  keisi nigu saja 
`päätiʔ Se; määne sada ka skümmend v  d, k iḱ  kulusi ärʔ t   
saja `pää mise pääle Se S; pruudi p  l päädeti Se S 

pää/täüś  (alkoholi) peatäis makat päätävve ärʔ, heränet üless, 
eit‿tiiäk‿kas om hummog vai õdag Vas Pul -valu peavalu kolm `päi-
vä oĺ li ma päävaluhn Rõu -vari peavari, ulualune inemiseʔ `jäie 
ilma päävaŕ oldaʔ Rõu V -vihk (rukki)haki peavihk päävihk `pań ti 
haḱ ilõ pääle Se

pääväkene dem < päiv| 1. päev mul pääväkene valluss sai, ku ma teid 
`näie Se 2. päike taal om ka `käüki küländ taal pääväkesel Vas; 
pääväkene olõ õs v  l nõsnuʔ Se Kos; hummogult [ma] ai kaŕa 
`mõtsa, õdagult kodo `aeti, oĺ l pääväkene jo jumalih Se

päälüse/piim
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päävä/käänd pööripäev no om pia pääväkäänd kah Rõu -käänäng 
-käänängu -käänängut pööripäev ku pääväkäänäng oĺ l, siss oĺ l ka 
kerigu päiv Se -liĺ l päevalill pääväliĺ lil om keś kpaigah suuŕ  ts  ŕ , 
sääl ommas‿`s  mnes‿siseh Vas Pul; pääväliĺ lik‿kasusõ `hindä pit-
tuss Vas Pul; tsõõ, tsõõ urbõkõist, pääväliĺ li `pääkeist (lapse hüpi-
tamislaul) Se -mineng päikeseloojang päiv lätt ärʔ pääväminengu 
`aigu Vas; siih ein‿näep‿päävä nõsõngut eip‿päävä minengut Vas 
Pul; õdagu päält päävä minengu imä pań d t   purukõsõ sinnäʔ 
riś tteie pääle Se Kos  -nõsõng -nõsõngu -nõsõngut päikesetõus siih 
ein‿näep‿päävä nõsõngut eip‿päävä minengut Vas Pul; inne pää-
vänõsõngut, ku v  l hämo oĺ l, `aeti jo üless Se Kos; latsõ `riś tmise 
vesi visati kohe `uibohe vai `vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä 
`korgõhe, et `ausa la s saasiʔ Se Kos; tuĺ lit‿traktoriś ti inne päävä 
nõsõngut `nurmõ Se -t́s  ŕ  päikeseketas kae, Aĺ vi tulõ t  d piteh 
ja armõdu ilosih `rõivih, silmäp‿pääh nigu päävä tsõõriʔ Vas; timä 
ń ago oĺ l `väega illoś s, silmäk‿ku päävä tsõõriʔ Vas -vari päevavari 
Oka tõmmaś s [seeliku] hanna ülest ku päävävari ja näüdäś s, et 
`ṕ uksõ olõ õiʔ Se 

pää/vü̬ü̬ villastest lõngadest põimitud lai pael setu naistel (liniku si-
dumiseks ümber pea), peavöö pääv  d ka mõista [ma] vitäʔ 
nik‿kutak‿kah, haŕgi pääl viɫɫatsõst langast `koeti Se Kos; pääv   
om k iḱ  `seĺ gevillanõ Se Kos

pöhe vt `pühḱ mä 
pöhendämä vt pühendämä 
pöi vt pügämä 
pöörändüsekene dem < pöörändüss võid võiõti leeväle pääle, pöörän-

düsekese kokko ja mähästi `kapstalehe `sisse ja ko ti Se Kos
pöörändüss pöörändüse pöörändüst leivaviilukas õgalõ ütele lõigati 

t   pöörändüss `saia Se 
pöörütämmä pöörütäʔ pöörütäss pöörü  segi pöörama, keerutama 

`niitü eit‿t  d, kost hopõń  läbi käve, hain um ärp‿pöörütet `maah-
ha Rõu 

pügämä püḱ äʔ pügä pöi püä pügama n  v‿villaʔ, mis `lamba säläst 
om pöet, n  ʔ ommal‿lahembaʔ Vas; Uuri pääl oĺ l tä pügänü m ni 
kolm neĺ li pääd poisal Vas; kae ku lammass püä ärʔ siss vill tulõ 
`lambakõsõl nigu kask säläst `maahha Vas U; lammass `kaala taha 
õil‿`laska püḱ äʔ Vas; imäpuu ̀ hiusõkõnõ ̀ pöeti ärʔ Se; keväjä püäʔ 
noorõ `kuugaʔ [lambaid] Se Kos 

pügämä
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pühendäma pühendäʔ pühendäss püheń d ~ pöhendämä pöhendäʔ pö-
hendäss pöheń d (sisse) õnnistama; pühitsema küündlepävä pöheń d 
veli majakõsõ, jaanipäävä `k  li Vas Pul; `keŕ kut remo·ń diti, s ss 
pöhendedi Vas; lää eim‿maʔ, ma olõ õip‿pühendet, a paṕ p sa olõt 
pühendet Se 

pühi pühi pühi 1. kombekohaselt pühitsetav tähtpäev, püha määnegi 
pühi oĺ l Se; `taĺ sipühi ka om iks pühi Se; lihavõõdõʔ oĺ l k gõ 
suurõp pühi Se; kut‿`taĺ sipühi `keś kmätse pühi makadõ, s ss ma-
kat `aaś taga  nnõ k   arʔ Se Kos; pühi hummok Se; `vindläse 
`kutsva iĺ jäpäiv, m  k‿kutsu iks jakapäiv, taa om ü s pühi k iḱ  Se| 
Vrd pühä 2. au sees olev, pühaks peetav timahava oĺ l urbõpäiv, 
kapst`maaŕ apäiv ja pühäpäiv, kolʔ pühi `päivä oĺ l üte päävägaʔ Se 
Kos; päält kellä katõtõi·ś s`kümne `üĺ ti et om pühi    Se |Vrd pühä 

`pühḱ mä `pühkiʔ pühḱ  `pühke pühi pühkima t   oĺ l nii rassõ t  , et 
hikõ visaś s, s saŕ  `pühke hikõ Rõu; map‿pöhe iks `truupõ kah Rõu 
V; ma pöhe hinnäst `paprõ `tuustõga ja `hainugaʔ (jutt kõhulah-
tisusest) Vas; inne `riś tmist siu `k  ga piät latsõ üle `pühḱ mä Vas 
U; ma pöhe ja `vaodi nii silmäkeisi tollõ siu `k  gaʔ Vas U; tütäŕ  
`pühk se tarõ, nii vei asugi `vällä Vas; m  s tuĺ l ka n nna `pühkin 
mant Vas Pul; vanast olõki õs käterä ti, suu ja käep‿pühiti põllõ 
`sisse Vas; imä ku `mõisah teol oĺ l, laś k uma põllõ `sisse poisal ka 
suu `pühkiʔ Vas Pul; paṕ p üteĺ  et: kaep‿püih (pühi) sa kerik `hös-
te ärʔ Se Kos; aho `luuda [ma] iks `häḿ ssi ja t   luvvagap‿pöhe 
`tuhka Se Kos; [te]`pühkeʔ iks hiist hiiŕor‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõʔ 
hobõsõʔ (rhvl) Se Kos; t   prah  `püihti päält [soolal] Se Kos; va-
nast talitõdi, käe ommam‿mustaʔ, saa õi sinnäs‿suu `pühki tiraniga 
`küĺ ge Se; tiranik oĺ l vaja otsah, tiranik oĺ l suu `pühkiʔ Se Ts 

`pühḱ semä `pühḱ sess ~ `pühḱ sämä pühästäʔ `pühḱ säss pühäś s ker-
gelt pühkima tulõ õs t  d ettegi, et [ma] ärp‿`pühḱ sä `kah liʔ 
Rõu V; jala pühästägiʔ um põrmadurõivass hüä Rõu V;  ma olõss 
esip‿pühäsnü ärt‿taa tarõgiʔ Rõu; võtal‿laṕ p, `pühḱ sel‿laud üle 
Vas; ku lavva pääl `tolmu um, t   kästäss ärp‿pühästäʔ Vas N 

`pühkümmä `pühküdäʔ `pühküss `pühkü pühitud saama umast majast 
eip‿`pühküm‿midägi `vällä (mis omas majas teed, jääb võõrastele 
teadmata) Rõu V 

pühä pühä pühä ~ pühhä 1. kombekohaselt pühitsetav tähtpäev, püha 
n  k‿ka `umbusi sinnäs‿`sisse pühi (pühade) p  ĺ pävä Rõu; t   
oĺ l pühi p  ĺ pävä t   tulõka o Rõu V; vanast keedeti pühiss k gõ 
jaahr  g Vas Pus; pühiss keedeti süĺ t ja valõti voŕ stiʔ Vas U; siss 

pühendäma
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`oĺ lgi jo pühä majah, ku klaasiga laḿ bit‿tuĺ liʔ Se| Vrd pühi 2. 
jumalakartlik Maiõkõnõ oĺ l nip‿pühä inemine, t   jumala vaim 
`oĺ lginaʔ Vas Pul 3. pühitsetud, jumalast õnnistatud; pühaks peetav 
pühä lätte `v  ga oĺ l `haiguisi aŕ stit Rõu V; seo kotuss, kohn mi no 
elä, um pühä maa Rõu V; `pernanõ pań d `puhta v   kiṕ pi ja viha 
pań d sinnäp‿pääle, et pühä vaim tulõ ka `sanna Rõu VR; juudiʔ 
oĺ li iks edimäne rahvass, kellele oĺ l jumalast toovotõt, et nimäʔ 
ommap‿pühä rahvass Vas Pul; timä kai pühist kirost `perrä, mis 
jummaĺ  om toovotanuʔ Vas Pul; paṕ p haaŕ d üldäʔ et ei avida jumala-
raamat eip‿pühä s na, no‿om `põrgo poolõ mineḱ  Se Kos; jummaĺ  
es saĺ liʔ, et [ma] pühä kivi `lauta vei, `piḱ ne lei lauda paɫama 
Se Kos| Vrd pühi 4. ehmatus-, imestushüüatus pühä `piḱ sekene, 
l  n‿no minno puruss ja jahvaj‿jahuss Vas Pul; pühä jumalakõnõ, 
anna no tälle ka `tundmusõvaimukõist hiń geminengulgiʔ Vas Pul 

pühädse/rät́t  vt pühäserä t 
pühähhüss pühähhüse pühähhüst pühadus Maiõkõnõ `k  li ärʔ umah 

pühähhüseh ni jumala`pallõmiseh Vas
pühä/kiri hrl piibel pühäkiri `ütless, et nõia mant aṕ i `o sma 

arm‿minguʔ Vas Pul 
pühäne pühädse ~ pühäse pühäst pühapilt, ikoon paṕ p käve t   pühä-

sega küllä piteh Se; ü s pühäne käve küllä pite ja rahvass kaʔ Se 
Kos; `mõtlõk‿ka ku kavvõndast üle t   mäe hii  miiniga t   Iĺ jä 
pühäse Se Kos; vanast `v  di n  p‿pühäsek‿k iḱ   sassona mano 
Se; pühädse rä t `pań ti pühädse pääle Se Ts 

pühä/päiv (põhisõna sageli lühenenud) pühapäev pühäpävä oĺ l iks 
t   pää `o smine Vas; ütte pühä`päivä ei jätät‿tä minno `kaemah 
käämäldäʔ Vas Pul; ütegi pühäbä hummogu es jätät‿tiä jutust 
lugõmallaʔ Vas Pul; pähnä ja kadajaviisuʔ oĺ lip‿pühäpävä viisuʔ 
Vas; pühäbä `lä sim‿meeste`rahva ja naistõ`rahvaj‿jalaga keriko-
he Vas U; p  ĺ pühä oĺ l siss t   pulm lä s, pühäbä lä s siss t   
vakk Se S; timahava oĺ l urbõpäiv, kapst`maaŕ apäiv ja pühäpäiv, 
kolʔ pühi `päivä oĺ l üte päävägaʔ Se Kos; ku sat‿tõõsõlõ pühäbävä 
`t  deʔ, siss t     st raha võttu uiʔ Se Kos; pühäbävä [sündinud va-
sikas] oĺ l Püho Se Kos 

pühäsekene dem < pühäne naav‿`väikop‿pühäsekese oĺ lis‿Sibiräh üteh 
Se 

pühäse/rät́t ~ pühädse/rät́t pühaserätt (ikoonikapi ümber) lä s puuvõi-
si paɫama, võ t tulõ pühäserä i `küĺ ge Se; mehi`kuatsõhe `pań ti 
pühäserä iʔ Se; pilonõglaga [ma] koi piloʔ `vaɫgõst niidist, koi 
pühäserä i pilo Se Kos; pühädse rä t `pań ti pühädse pääle Se Ts

pühäse/rät́t 
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püih, `püihti vt `pühḱ mä
püksiʔ pl `pükse ~ ṕ uksiʔ pl `ṕ uksõ `ṕ uksõ ~ ṕ uks ṕ uksi püksid leɫɫ 

lä s `v  ri uḿ mi `pakla si kaadsakõisigaʔ, taha as `ṕ uksõ Vas 
Pul; noʔ v  l poisin‿naariʔ et vana Hummaĺ  saa as villatsiidõ 
`ṕ uksõgak‿`kõrda Vas; tsõdsõ `suń dnu et võtan‿naap‿ṕ uksij‿`jaɫga 
Vas Pul; `suikatsõp‿`paklak‿`koeti ṕ uksi `kangiss Vas; kaadsaʔ 
oĺ lip‿poolõni jalaniʔ, n   oĺ lil‿löhembäk‿ku ṕ uksiʔ Vas; innepoolõʔ, 
siss olõ õs la sil `pükse, oĺ lip‿piḱ äʔ `hammõʔ Vas; palajak‿`koeti 
ja püksiʔ, n   oĺ lij‿ jämehhebäʔ Vas Pus; kelless om poisal linanõ 
ṕ uks vai hamõh, kehi`kelgi ei olõʔ, k igil ostõt Se; es olõv‿vanast 
`ṕ uksa, noʔ võõdasõ `vaɫgõʔ ṕ uksiʔ, tuvvasõt‿turust Se Kos; vanast 
`koeti `väega ilosa `juń tlikatsõ ṕ uksiʔ, `valgõ ja verrev ja sinine 
Se; ṕ uksiharost ń ardsunõ ko ikõnõ oĺ l kaŕ alatsõl puusa pääl Se 
Kos; Oka tõmmaś s [seeliku] hanna ülest ku päävävari ja näüdäś s, 
et `ṕ uksõ olõ õiʔ Se; talvõl suurõ külmäga `ṕ uksõ olõki is jalah Se 

pümehhüsi 1. pimedast peast, pimesi mak‿köüdi pümehhüsi jo kaś sil 
jalak‿kiń niʔ Vas Pul; imä kedräś s pümehhüsi ja `kangak‿kudi Vas 2. 
pimedas pümehhüsi ei os tennüs‿sääl mitte midägiʔ Vas Pus

pümme pümme pümehhet 1. mittevalge, pime midä pümehhep   , toda 
valusabat‿täheʔ Rõu; viruss`kundra eläss rehea o pääl pümmehn 
nukan Rõu V; sügüse pümehhide öiega s ss `päĺ käss Vas Pul 2. 
nägemisvõimetu, pime (inimene) mul ommas‿silmäp‿pümmeʔ, ma 
olõ pümme Rõu K; ku pümme lätt pümehhele t  d juhatama, s ss 
satasõ mõlõmba `hauda Rõu V; `tütrel oĺ lis‿silmäk‿ku poolip‿pääh, 
a no om pümme Vas; inemise iks `veiep‿pümehhet ka kerikohe Vas; 
kiä ärh‿harinõss, t   eläss pümmest pääst kah Vas Pus; `ts  ri iks 
`ts  ri, `p  rä, `p  rä! `ts  ri iks sõkõʔ ja `p  rä pümmeʔ (ring-
mängulaul) Se Kos 3. pimedus viideti nikani arʔ aig, et pümme tuĺ l 
kätte Rõu K; alati jäi ma pümme pääle Rõu; õdagu `ilda pümmega 
vi̬i̬l [nad] tulõvak‿kodo Vas Pul; kana taha aip‿pümehhet Vas; ma 
pümehhenit‿`tõmpsi t  d `põimmist Vas Pul

pümme/jüri kirumissõna oh sa pümmejüri, ei näeʔ midägiʔ Rõu -soo-
lik pimesool kes vanast pümmesoolikut `tiidse, `k  li ni `k  li, 
halu ni halu Se 

püretämmä püretäʔ püretäss püre  teise värviga eelvärvima (enne 
põhivärvimist) `umbli ma tõõsõk‿kaadsaʔ, püredi arʔ Se 

püss püssä ~ püssü `püssä ~ `püssü püss püssä paugul‿lä sik‿`küĺ ge 
ja poiś s nakaś s `oigamma Rõu V; t   oĺ l `hindä püssäga `maahha 
`lasknuʔ Rõu V; kiń niv‿`võ ja lä sit‿`tarrõ, püssäk‿käehn ja 

püih, `püihti 
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`naksis‿säń gü ala `laskma Rõu V; näil olõki is `püssä, püss oĺ l iks 
`heŕ ri perält Vas Pul; mitu kõrd [ta] täheń d püssägaʔ Vas Pul; [ta] 
ark‿`k  li, s ss jalg oĺ l õg v kup‿püss Vas U; püssä l    puru  
`aknõ Vas; m nikõrd ommat‿tilaʔ suurõʔ nigu püssüʔ Vas Pul; m   
oĺ lip‿püssä all (mahalaskmisel), k iḱ  luuʔ murrõldi velel `ka skiʔ 
Vas Pul; soet‿`tundva jop‿püssä haisu arʔ ja pagõhhõsõ arʔ Vas 
Pul; siibaldal‿`lindass, `hambildap‿purõ? -püss Se Kos 

püssä/mi̬i̬ś s püssimees `Arno  oĺ l ka püssäm  ś s Vas Pul -rohi 
püssirohi kuiv hago, t   lä s nigu püssärohi palama Vas 

püsümä püssüʔ püsüss `püssü püsima t   põrss `püssü suluhn, seo 
eip‿püsüʔ, tüḱ iss ̀ vällä Rõu; hani sälähn püsü eiv‿vesi Rõu; hobõsõ 
ruih, rattaʔ, regi, hobõsõ seim, k iḱ  `ań ti kolhoo·silõ, mis kabla 
pääl `püssü (sai nööri järel  vedada) Rõu V; kanarigu leib püsünü 
es kooh Vas Pul; mis sak‿käüt `jõŕ ssih, püsüp‿paigal Vas Pul; ine-
mise imehtelliʔ, et kuiss täl naav‿vanaʔ aś ak‿k iḱ  meeleh püsüseʔ 
Vas Pul; must vaś k, t   püsü es kaŕ a man Vas Pul; kes es püsü ütegi 
t   man `õigõhe, üteldi et haariskõllõss siist ja säält Vas Pus; oh 
sinno räbäkut, tah muidugu kapõrdõllõss inne, püsü üi uḿ mi `jalgu 
pääl Vas Pus| Vrd püüsümä 

pütel püdelä püdelät poolpaks, püdel puu seehn um sula vaik, t   um 
pütel nigu sula mesi Rõu; pań g iks vett ja jahu ja `p  rüsega [ma] 
segäsi [leivatainast] nikavva ku lä s püdeläss Vas; kohopiimä l  ḿ  
valõti ` siolõ, mis püdeläp, keedeti läbi, t   oĺ l  sibiroś ka Vas 

`püt́ske jämedavarreliseks, putke seo um sääne kraavi hain, seo lätt 
`pü ske Vas 

pütt pütü püttü pütt m  ʔ imä pant `võidu püttä `pandma Vas Pul; papa 
teḱ k püttsepä t  d kah, k iḱ  läniguʔ ja pań giʔ ja kiṕ iʔ ja tsõõriguʔ 
jap‿ pütüʔ, k iḱ  teḱ k esiʔ Vas Pus; püttsepp teḱ k pütte ja `tõŕ dit 
jap‿`pangõ Vas Pus; siug oĺ l arp ‿`pandnut‿t   naaś õ, s ss [naine] 
oĺ l jämme nigu pütt Vas; Manda oĺ l `paistõt nigu pütt Vas Pul; 
ku keväjä nigu sääne iä oĺ l, sinnät‿te ti p  rhäll, t   piḱ k val-
dass oĺ l, keś kpaigah oĺ l pütt Vas; tätä teḱ k `puitsõ pütü Se Kos; 
kurõmaŕ ap‿`pań ti püttü v   `sisse, kaaś  iks ṕ aal Se

pütt/sepp püttsepp papa teḱ k püttsepä t  d kah, k iḱ  läniguʔ ja pań giʔ 
ja kiṕ iʔ ja tsõõriguʔ ja pütüʔ, k iḱ  teḱ k esiʔ Vas Pus; püttsepp teḱ k 
pütte ja `tõŕ dit jap‿`pangõ Vas Pus 

pütäĺ  püdälä püdälät kaan püdälä `lätvä naha alaʔ, imese verd Rõu 
V; paaba püdälidega `aŕ stõ arʔ jalaʔ, püdälist saa aṕ i Se; ma lasi 
püdälä `suuhhõ `pandaʔ Se Kos 

pütäĺ 
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pütükene dem < pütt laṕ igup‿ pütükese oĺ liva, viiś  `liitret lä s 
sinnäs‿`sisse, tollõga `t  di `viina Se

püvekene dem < püvi ü s latsõkõnõ, t  d hoiõti ku silmä terrä, nigu 
püvekeist Vas

püvi püve püvve nurmkana, põldpüü vanast üteldi iks püvi, tiiäki es 
vanast nuŕ mkanna Vas Pus; mingu uip‿püvve `püüdmä, `kaotat 
kanagiʔarʔ Vas Pus; latsõkõnõ kah, reṕ pi piteh tulõ ku püvi, `õkva 
linnuh Vas; egass liinah huulidsõ pääl olõp‿püve pessä Vas Pus; 
püvi um sääne höörigukõnõ Vas Pus; püve pujaj‿joosi kakatõh ̀ väl-
lä, k iḱ  haina `sisse nigu munakõsõ `v  rdüʔ Vas Pus; püve pesä-
keisi esik‿ka sai `poiskõsõh `löütüss Vas Pus; püveʔ `lätvä üle pää 
et iks `vaimlast pettäk‿kavvõndahe Vas Pus 

`püüdli `püüdli `püüdlit püül ku ma la s oĺ li, siss oĺ l  ks `Moskva 
`püüdli, siss määnestki `püüdlit siin tetä äs v  l Vas U; nii om 
`püüdli`l  mine kah, ku tu  aig tulõ, s ss tetäss Vas Pul;`herneʔ, 
`ta rigu jahvatõdi arʔ nii `püüdli `m  du peeń okõsõst Se; meil 
`miń ti `Vahtsõ`liina `püüdlit `l  mä Se 

`püüdli/jahu püül(ijahu) `püüdlijahu `kl mpõ te ti külp‿pidosih muʔ 
`aigu Vas 

`püüdmä `püüdäʔ püüd püü  ~`püüdse püvvä 1. kätte saada ürita-
ma või kätte saama, kinni võtma `püü jä n   oĺ lim‿mäḱ i pääl 
`vah man Rõu V 2. saagiks saama, kalastama m  p‿`püüdse 
riisigaʔ Rõu; nigut‿talvõl `püüti, niär‿raiõt‿`tuurõga mulgus‿`sisse, 
pań niv‿võrguʔ, lasis‿`sisse Rõu R; ma näe es kuiss nä `vähki püvveʔ 
Vas; `  se oĺ l vähä `püüdmine Vas Pul; mingu uip‿püvve `püüd-
mä, `kaotat kanagiʔ arʔ Vas Pus; naa `püüdse ni paĺ lo `vähki t   
kähri lihagaʔ Vas; kallu `püüti `mõrdugaʔ, võrgugaʔ ja `unnõgaʔ 
Vas; nimäk‿kalakõisi ka püvveʔ ja `möieʔ  Vas Pul; poig uppu 
`arkik‿kaɫɫu püüdeh Vas Pus; egä ü s lä s eräkult `püüdmä kallo 
Se Pod; käve ma `Suurdõ `järve `püüdmä [kalu] kinnastõgaʔ Se; 
timahavva oĺ l kaɫɫa `väega `kõvva kiä pü vivä Se V 3. pingutama; 
proovima, katsuma  siga [sa] püvvä iks noorõ `kuugat‿tappaʔ, siss 
saa liha `jaksamp Rõu; k gõ `püüti [kodust majapidamist korras 
hoida], es olõ et ü s püü , k iḱ  `püüdseʔ Vas U 

püüḱ  püügi `püüki tuhaleelises leotatav pesu; pesupesemine tah 
ommar‿`rõivap‿püügih Vas U; `tõrdoh havvutõdi `püüki Se; k iḱ  
havvip‿`püüki uja veereh Se; ̀ rõivap‿`pań ti ̀ püüki, ̀ pań ti kõrd ̀ rõi-
vit, siss `pań ti jäl tuhk Se; püügi `haudmine oĺ l sulõngu man Se 

pütükene
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pü̬ü̬r pöörä ̀ p  rä 1. ring kirmassih te ti sääne suuŕ   p  r, sinnäs‿`sisse 
kõrro karati Se; ̀ ts  ri iks ̀ ts  ri, ̀ p  rä, ̀ p  rä! ̀ ts  ri iks sõkõʔ 
ja `p  rä pümmeʔ, `ts  ri iks kõvõra jalagaʔ (ringmängulaul) Se 
Kos 2. keeris v   pööräʔ kiä `tõmbasõs‿`sisse , inemise v   ala Se V 
3. käärpuud n narä i `kangalõ `saiõ maagõlangadsõ joonõ `v  rde 
joba pöörä pääl viteh Vas; pöörä pääl `veeti kangast, piḱ kä kan-
gast saa aiv‿vitäki saina pääl Se 4. pikkusmõõt: üks ring käärpuu-
del ma kodasi ka stõi·ś skümme `p  rä rõivast, vanast üteldi `saina 
Rõu; ka stõ·iś skümme küünärd oĺ l pööräh Vas 

`pü̬ü̬rdmä ~ `pü̬ü̬rmä  pöördäʔ p  rd p  ŕ d pöörä pöörama, kee-
rama `kõodsõ vitsaʔ oĺ liʔ, `minka aia`saibak‿kiń nip‿`p  ŕ ti Vas 
Pul; no om seo ilm nigu `ümbrep‿p  rt, olõ õin‿nii nigu innembüsi 
oĺ l Vas Pul; uś s om lukuh, pöörä uś s lukust vallalõ Vas Pul; ü s 
noorik oĺ l nõrgahhanuʔ lavva `taadõ arʔ, nik‿kõvastõ oĺ l liniḱ  
`paogap‿`päähhä p  rt Vas; keediʔ oĺ lip‿piḱ äʔ, ̀ k  te oĺ l ̀ p  rtüisi 
ja `p  rmäldäʔ Se Kos;  linak‿keerutõdi ärʔ, sääne hank oĺ l, 
hangugak‿ka pööreti Se Kos 

`pü̬ü̬rdümmä `p  rdüdäʔ `p  rdüss `p  rdü pöörduma k    oĺ l 
pant nigu pulga `perrä, nigu n  ŕ  pant `perrä, k    pidi `ümbre 
`p  rdümmä, agu `ümbre pöörü üs, siss saa as lüvväʔ Se 

pü̬ü̬r/häll jääkarussell ku keväjä nigu sääne iä oĺ l, sinnät‿ te ti p  rhäll, 
t   piḱ k valdass oĺ l, keś kpaigah oĺ l pütt, siss ś aalt käve `ümbre, 
latsõʔ `istõ pääl, perä r   pääl Vas; meil oĺ l häll kingo pääl, t   oĺ l 
sääne ku p  rhäll Se 

`pü̬ü̬rmä vt `p  rdmä
`pü̬ü̬rüss ̀ p  rüse ̀ p  rüst 1. pudrumänd võiu tetä oĺ l ̀ p  rüss, haroʔ 

`ümbret‿`ts  ri Rõu V; `p  rüsega [ma] segäsi nikavva ku [leiva-
tainas] lä s püdeläss Vas 2. kaerapööris pääle jaanipävä teḱ k kaa-
ra, kasimise `aigu aja es `p  rüstki `vällä Vas; t   oĺ l jo sügüse, 
ku esä kaara küĺ b, m nõl tuĺ l `p  rüss `otsa, m nõl tulõ õs Vas; 
m nõl kõrrõl oĺ l `p  rüss otsah, m nõl olõ õs Vas

püüsterdämä püüsterdäʔ püüsterdäss püüsteŕ d salaja võtma vaest 
`Helduŕ  ka midä püüsteŕ d Rõu 

püüsümä `püüssüʔ püüsüss `püüsse  paigal püsima; kestma, säili-
ma, vastu pidama kaŕ a man mul eläjä `väega `püüssüʔ Se; va-
nast oĺ liʔ oɫõ katusõʔ, n  s‿sammõldõdi ark‿ka, siss `püüssü iks 
`väegak‿kavva Se| Vrd püsümä 

 

püüsümä
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raa vt raig 
raagõss `raaksõ raagõst vitsaraag imä iks mõś k `nüś kut sagõhe, ai iks 

luvva `raaksit sinnä nüś sigu `piipu kah, puhaś t k iḱ  ärʔ Se Sa 
raaḿ 1 vt kraaḿ 
raaḿ 2 raami `raami 1. kanderaam kirst pandass raami pääle, raami-

ga nõstõtass, sääne `k  ĺ ja `nõsta raaḿ  Vas 2. aknaraam t   ma-
jakõnõ om mäḱ i `vaihhõl, m nikõrd tuisaś s `aknõraamik‿ka `sisse 
Vas Pul

raamadukõnõ dem < raamat vanam‿muś tidsõr‿raamadukõsõʔ Vas
raamadu/pitäi -pidäjä -pidäjät  raamatupidaja imä om tel raamadu-

pitäi Vas Pul 
raamakõnõ raamakõsõ raamakõist raam(ike) uma poisi oĺ lit‿tegijäʔ, 

s ss  ks teḱ ki arʔ `aknõraamakõsõ ja `sääntse aś aʔ Se Kos
raamat raamadu raamatut raamat raamat oĺ l mul `seĺ ge, vähä oĺ l ku 

ma kiń nij‿jäi (pärast tunde) Rõu; kiŕ riv kari, lakõ väli, tark kaŕ a 
`kaitsja? - raamat, lukõi Vas Pus; raamadu oĺ lik‿ko iga vaja ot-
sah Vas; mitu raamatut võisõ triḱ kit‿timä laulast Vas; vanast `peeti 
laaduʔ Miś soh, s ss raamatit `müüdi iks `k  rmah Vas Pul; meil 
Heĺ mi es viisi oṕ piʔ, käḱ ke raamadus‿silla ala Vas; ess naa lauluʔ 
olõ k iḱ  raamatist oṕ iduʔ Vas Pul

raan raana `raana arm haav `kaś vi kiń niʔ, 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 t   n na, raanakõnõ om inne nätäʔ 
Se; ku tiiä äiʔ, s ss tunnõki õiʔ, raanakõnõ om inne nätäʔ Se Kos 

`raanama raanadaʔ `raanass raanaś s haavama lehmäkene sai raanat 
mõtsah Se Kos; lehm sai raanat ̀ mõtsa otsani sälä roodsu pääle Se 

raas raasa ~ raasu ̀ raasa ~ ̀ raasu väike tükk, kübeke, raas olõ õit‿taal 
ao `raasu Rõu; mak‿`koŕ ja söögiraasat‿takahn arʔ, jätä äij‿`jaɫgu 
Rõu V; no olõ õiʔ aida haŕ ah liha ̀ raasagiʔ Vas; liha es olõr‿`raasa 
ka jätet, k iḱ  oĺ l kaś sil ärs‿s  d Vas; t   no mullõ liha `raasa vai 
koho`piimä, isahhadõn‿noʔ Vas Pul; luuʔ oĺ liʔ jäänüʔ, liha `raasa 
ka es olõʔ, `puhtumass arʔ s  d Vas; `varblanõ om nigu kodo  sirk, 
t   tulõ ja haard sul ń apu `vaihhõlt leevä raasa arʔ Vas; liharaa-
saga nühiti pań n üle Se Kos; vanast `tsukru raas leeväga purõtõdi 
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arʔ ja `ań ti la silõ Se; haĺ litõdu oĺ liʔ liharaasaʔ, mia timä tõi t   
mano Se

raasakõnõ dem < raas| raasuke [ta] `lõikass `ohkõsõ raasakõsõ `lei-
bä Rõu; tahn t   leib oĺ l nigu tahass, nigu `tahtaraasakõnõ Rõu 
V; võtan‿neos‿saiaraasakõsõ ka hõbahhuta ärʔ Rõu V; kupa `sisse 
`pań ti ̀ paprõ raasakõnõ palama Vas; ̀ pań ti iks kuna määne liharaa-
sakõnõ, leeväpala kuna `pań ti [karja minnes kaasa] Se Kos; `ku ja 
om kań nikõsõh, mesi, riisi`suurmaʔ, või, `kr ngliraasakõsõs‿seeh 
Se

raaso tükiviisi timä k   raaso kakuti `ka skiʔ Se 
raat́ vt traa  
raat́/aid traataed raa  `aidu ka oĺ l Se
rabahhaija rabahhaija rabahhajat rukkivihkude lööja, rabaja 

katõ`kümne `aaś taga `vannu [ma] oĺ li, ku oĺ li jo rehe rabahhaija 
Vas Pul 

rabahhamma rapaʔ ~ rabadaʔ rabahhass rabasi 1. rukist rabama Liiso 
t   oĺ l ka ̀ poissa man rabahhamah Vas; vanast oĺ l pant n  r‿rabadu 
rüäk‿ko ti ja oĺ l l  d `vasta rehetarõ lävve, et kas kõrahti Vas U;  
k iḱ  n  r‿rihe rabahhamiseʔ ja napu `puistamiseʔ, k iḱ  te ti puha 
käś sigaʔ Vas 2. linu ropsima sääne rabamise piń k oĺ l, sinnäp‿pań ni 
[ma] lina `kolkmõ pääle Rõu; setok‿käve vanast k gõ, linakee-
russist oĺ lit‿tettüp‿päternäʔ ja käve küĺ li piteh linno rabatõh Vas; 
setok‿käve k gõ linno rabahhamma Vas; `ka ripääväss pidiʔ olõma 
linam‿maś sindõduʔ ja rabat niipaĺ lo et `saiõ jo naaś õk‿`keträmä 
`naadaʔ Vas; nigu linna rabati `lamba `nahka. nahk `pań ti `präälka 
pääle, lina rabajaga rabati siss Se; meil linar‿rabaduʔ, linak‿k iḱ  
`katsa käänedüʔ Se Kos 3. maha lööma ku [ma]`ko sil olnuʔ, os 
`piḱ ne rabanum‿`maahha `hindä kah Rõu

rabahhuss/puu ropsilaud rabahhusspuu oĺ l ja rapai Vas Pus
rabaja vt rapai 
rabanduss rabandusõ rabandust kangaviga: hõre joon kootavas kan-

gas ku [sa] piḱ ä alandiku lasõdõʔ, tulõ rabanduss `kangalõ `sisse 
Vas 

raba/su̬u̬ siirdesoo ma oĺ li raba s  n, sääl oĺ l kulunõ hain Rõu V
rabõlõma rabõldaʔ rabõlõss rabõĺ  rabelema, askeldama, tööd rassima 

kunass t   Einaŕgi `pii lit lugõ, t   om nigu  ngõ otsah, rabõlõss 
  d kup‿`päivä Vas| Vrd räbelemä

`raendu `raendu `raendut raiesmik tah omman‿nar‿`raenduʔ, koh 
sivvuʔ eläseʔ Vas| Vrd `raodu 

`raendu 
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raǵ a raja raḱ a reis [pükstel paik õmmeldi] sinnär‿raḱ o vahelõ Rõu 
ragoma rakoʔ rago ragi rao 1. terava riistaga (lüües) tükelda-

ma, eraldama, auku tegema või välja raiuma lell ragi `kirvõga 
n  m‿mättäk‿`ka skiʔ Rõu V; nigut‿talvõl  ̀ püüti, niär‿raiõt‿`tuurõga 
mulgus‿`sisse [jäässe] Rõu R; tuuraga ragi mulguʔ järvele `sisse 
talvõl Vas T; esä käve hako rakoh Vas; meil papal oĺ l liivakivi 
last, eś s tett, `vällä raot Vas Pus; mehev‿veih‿hako kodo ja sääl 
`raoti `riita Vas; vanast oĺ lik‿`korgõ `sukru pääʔ, säält `raoti mant 
`kirvõgaʔ Se; koĺ gitsõl oĺ l raot ka s tsoŕ ri `sisse Se; käsikivi oĺ l: 
ü s kivi oĺ l all, sinnä oĺ lit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ Se La; esäl oĺ l 
hao rakoʔ terräv kirvõss Se P; ma su rü vil rai `maahha `kirvõga 
otsa Se 2. puid maha võtma, langetama mõts `raoti `maahha, hao 
mõts Rõu; sõõru`kirvõga `raoti ` küündlekuu perämät́sil päivil 
sõõrupla sist k iḱ  puuʔ `maahha Rõu H; poisim‿`mõistvak‿k iḱ  
puid rakoʔ Vas; kań nistik oĺ l t  , kost päält ärr‿`raoti, `raoti hago 
Vas; t  l maal `raotass `tammõ, siiä `maalõ lastuʔ `kargasõʔ? - 
väĺ k Se Kos 3. palkidest ehitama, seinu üles raiuma esä tsäpäń d 
meil tarrõ, noh ragi tarrõ Rõu V; siiä `raoti tarõ asõ Vas; `jätke 
tarõ ragomine `maahha, olõ õil‿lupa rakoʔ Se 3. aadrirauaga rai-
uma, aadrit laskma vaia `laska verd rakov‿`vällä Se 

raha raha rahha ~ raha raha raha taht lugõmist, susi taht hagõmist 
Rõu V; raha ̀ ań ti töie ̀ perrä Rõu V; üte puhugat‿`tahtsõ veli k kkõ 
rahha `hindäle saiaʔ Rõu V;`koḿ pveḱ i puŕ git‿toṕ iti noid vannu 
rahhu täüś  Rõu V; hallõ joht olõ õs rahha Vas; `mõistuss piät iks 
rahast üle `käümä, agu raha jo `mõistusõst üle käü, t   v   elo rap-
pa Vas Pus; kuiss sul `tahtuss ka taad rahha nii `pilluʔ ja raisa-
daʔ! Vas Pul; t  l oĺ l raha paĺ lo Vas; `Ań dri kah ahni s ja ihni s 
k igist ja koŕ aś s t  d rahha Vas Pul; viiś  kuuś  rahha om külʔ mu 
iäh olnuʔ Vas Pul; vanast olõ õs nii rahho kaʔ, mingaʔ `ostaʔ Se; 
vanast olõ õs liisnit rahhu `rahval Se; oĺ liva mul n   hõpõ keediʔ 
ja rahak‿küleh Se; no om egaü s perrem  ś s umalõ rahalõ Se Ts; 
mup‿perem  ś s maś s raha ka ̀ höste Se Kos; linost oĺ l k kõ suurõb 
raha`saamine Se; paṕ ilõ aas‿sap‿paĺ lo rahha, paṕ p lätt `marru 
Se Kos; külä koŕ aś s pääkaŕ ussõllõ `palka rahaga ja leeväga 
Se; `hospodikõnõ, `taivakõnõ, kas n  r‿rahaldaʔ ommaʔ Se; ku 
sat‿tõõsõlõ pühäbävä `t  deʔ, siss t     st raha võttu uiʔ Se Kos 

raha- rahaga seotud, raha sisaldav või omav ku edimädse käo kuulõt, 
siss rapudar‿rahako ti Rõu; t  l oĺ l raha paĺ lo, raha inemine Vas; 
`väega `hiiri   st piät `hoitma, ku midä säänest raha`kraami um 

raǵ a
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Vas; sääl, koh ja spedäjäkesek‿`kaś vi, sääl oĺ l olno t   raha `katla 
Vas U; Eläväkonnu mäe man lohon om raha luḿ p Vas; tsõdsõ lä s 
  majalõ, s ss piĺ l t  d raha`punga Vas Pul

rahadsõʔ pl rahatsidõ rahatsit kaelarahadega keed üter‿rahadsõ v  l 
vaia `pandak‿`kaala Se

raha/koṕ ik ~ -`kopkass raha, eriti väiksem summa k iḱ  raha-
`kopkap‿pand [ta] `panka Rõu; kodo`v  jä iks nuiaś s t  d rahha, a 
rahakoṕ ik oĺ l meil arp‿pant Vas Pul; saʔ `ihna as pujalõ surmahki 
raha`kopkat `andaʔ Vas; ho  seosama maja [ta] teḱ k arʔ, a raha 
`kopkat võta as Vas; nii [ma] hoolidsi `hindälle rahakoṕ ikat, siss 
ka ah sai seo tarõ Se Kos 

rahakõnõ dem < raha tsaariajo rahakõsõ joosik‿kaokallõst `m  dä 
tuulõgak‿ku haava leheʔ Vas; `kistumadar‿rahakõsõ võ t velekene 
`vähkigaʔ Vas; rahakõist oĺ l vei o, `viina olõ õs `minka `ostaʔ Se; 
kaǵ a vanam  ś s om `haigõ, puhetõ pääle vaia `hoita rahakõist Se S  

raha/mark -marga -`marka rahaühik: mark `k iki palanu pääle ka 
`ań ti. hiideti muni rahamark kaʔ Se Kos 

raheʔ ̀ rahkõ rahet rangiroom hobõsõ oĺ lik‿k gõ ega päivi t  h, ̀ rahkõ 
kaalah Vas

rahu1 rahu rahu rahulolu, rahulik olukord, rahu paŕ õmb palakõnõ 
rahugaʔ, ku nuumvasik nurinagaʔ Rõu V; kõtuhädä om hullõmb 
hädä, taa piä eir‿rahu Vas; k igil oĺ l rahu pühäbä hummogu Vas; 
sõta taha aiʔ, olgur‿rahu maa˛ilmalõ, rahu riś ti`rahvalõ Se Kos 

rahu2 rahul mia om, t  d andass ja rahu ka oldass Vas; söögiga pilgata 
õs, võisõ rahu ollaʔ Se; ma olõsi rahu, ku maʔ ni `hõlpsahe koolõsi, 
ku mum‿m  ś s Se| Vrd rahul, rahulõ

rahu3 vt rauh 
rahul rahul  nnõginaʔ inemiseʔ oĺ li s ss eloga nigu `rohkõp rahul  

Rõu; rahulolõḱ  om kuɫd, a tüḱ it iks nurisamma Vas Pul| Vrd rahu2, 
rahulõ

rahulik rahuligu rahulikku rahulik, häirimatu t   naań õ oĺ l rahulik, es 
liigudaʔ `hurmagiʔ (ei teinud ühtegi liigutust) Rõu V; `taivaesäke-
ne, anna not‿tälle rahulikku hiń geminengut Vas Pul; m  k‿külä oĺ l 
rahulik külä Se Kos 

rahulõ rahul uma pää `perrä [ma] võ i naaś õ, no piät rahulõ olõma 
Vas| Vrd rahu2, rahul

rahu/ras v  ploomirasv mis t   rahuras v um, t   ma sulada erälde 
Rõu;  sia rahu ras v `pań ti rasva k   `sisse Rõu -süä südamerahu 
olõ õs noil ka rahusüänd ̀ maadaʔ Vas; mat‿tei t  d ̀ juɫgõ meelega 
ni rahu `süämegaʔ Vas 

rahu/süä
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`rahvakõnõ dem < rahvass ku iks uma `rahvakõnõ olõsiʔ Vas Pul; võih 
t  d `rahvakõist, mia sääl oĺ l Se Kos

rahvass `rahva rahvast suur inimhulk, inimesed; rahvas tan taĺ li man 
ussaia pääl oĺ l paĺ lo `rahvit Rõu; rahvass naariʔ nigu kõsisi Rõu; 
külä and iks `külmä `nõvvu, `rahval ravvatsõ `süämeʔ Rõu;`hiinlase 
oĺ lim‿madalat `kasvu rahvass Vas U; juudiʔ oĺ liʔ iks edimäne rah-
vass, kellele oĺ l jumalast toovotõt, et nimäʔ ommap‿pühä rahvass Vas 
Pul; mis Puĺ li `rahvil viga, kalanõ jäŕ v om aɫɫ, teräne nuŕ m om pääl 
Vas Pul; taa `omgi hüä `rahvasoŕ t, k iḱ  ummah‿hüäʔ inemiseʔ Vas; 
t   jutt oĺ l jo `rahvah, et `Kaaŕli käü siiäʔ Vas; mis tä tege ü sindä 
sääl `v  rah `rahvah? Vas; tiä om ka inemine, tiä taht ka `rahva-
he (rahva hulka) Vas; timä lä s Hiiu`maalõ pakku, jää äs `seohhu 
`rahvahegiʔ Vas Pul; seto `rahvil oĺ l kań õbil  ḿ  `kiisla hämmädäʔ, 
eesti `rahvil oĺ l piim Vas Pul; seo Puĺ li külä om iks vanast ajost ü s 
`rahva paik (elukoht) Vas Pul; imä käve iks üte `akna mant tõõsõ 
`akna mano ja     pohetõ rahvast Vas Pul; ega katsk käü‿ik‿`kanda 
piteh, katsk käü rahvast piteh Vas Pus; k iḱ  oĺ li iks `õigõr‿`rahvaʔ, 
midägi putut õs olõʔ Se; naistõ puhadeĺ näʔ, ka s tüḱ kü oĺ l, s ss 
sääl kua v  l `joudsõʔ, s ss n  ʔ `rahvalõ `präädiʔ Se 

rai vt ragoma
raiatama raiataʔ raiatass raia  kärna minema n na om ka seest 

arr‿raiatõt Rõu 
raig raia ~ raja ~ raa `raiga nahahaigus: kärn mul om huulõ pääl 

ka raig Rõu; nok‿ka  ks om m nõl v  l pää raiah Vas Pul; imä 
jä t latsõl haŕ asõ `võtmallaʔ, selle oĺ l pää `raigu täüś  Vas Pul; 
rajas‿süüdeväʔ, noh täis‿seiväʔ Se; ai pää `k  rdõ, lei raa pääle, 
siss võiuga määriti pääd Se 

raigakõnõ raigakõsõ raigakõist sukapael(ake) vanast `haarti `präätäʔ 
ja vöid kutaʔ ja raigakõisi Se 

`raiskam(m)a raisadaʔ `raiskass raisaś s 1. mõtlematult kulutama 
`tahtu uit‿tühä aś a pääle `aigu raisadaʔ Rõu V; kuiss sul `tahtuss 
ka taad rahha nii `pilluʔ ja raisadaʔ ! Vas Pul; `naaku uim‿mu `hai-
na `raiskamma Vas; mul suuŕ  pereʔ, s ss lasõ mak‿k iḱ  villas‿sul 
raisadak‿kaputiss Vas 2. hävitama, rikkuma latsõ`rõipõʔ, kaek‿ku 
no ummõtõ `raiś ksiʔ ark‿kitsõvoonakõsõ, nissu piteh kisiʔ koo-
nip‿`piimä naaś s tulõma Vas; ku oĺ l haɫv tsakai, t   raisaś s vikadi 
ärk‿kah Vas 

`raisku kaotsi; hukka m  ś s lä s no `raisku, kup‿puŕ otamma naaś s Vas; 
timä niɫg kirbu arʔ ja k  t kirbu nahast ruvva vai tege ̀ kinda päḱ äʔ, 
`raisku lasõ õim‿midägi minnäʔ Se 

`rahvakõnõ
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raisuh raisus, hukas mul pää om no raisuh, naidõ sadamiisiga um pää 
`muhka täüś  pest ja halutass Vas 

raja vt raǵ a, raig 
rambõh `rampõ rambõht ~ rambõʔ `rampõ rambõt  vettinud puunott, 

känd taa Ahitsõ jäŕ v om nii `raḿ piid täüś   Rõu V; taa s   om k iḱ  
`jäŕ vi täüs, a sääl `rampõʔ aɫɫ Vas Pul; rambõʔ om likõ puu v   
seeh Vas Pul; `merde jäi kiń nit‿ t   laiv, sääl iks määne rambõh 
oĺ l koh Se 

ramm rammu `rammu 1. jõud, jaks lõunas  ḱ  and käś si `rammu Rõu 
H 2. lihavus, ramm panõv‿vai terä`salvõ, `rammu ma eil‿lääʔ Rõu 
V; pini oĺ l `väega rammuhn Rõu; rammuh  siga, t   jovvaki is 
 sipõldaʔ Vas;  siaʔ omman‿nii rammuh, et hõĺ osõʔ Vas; nipaĺ lo 
oĺ lip‿`põrsa rammuh seeh, et maha as iḿ mise ihost `vällä tulõma 
Vas; no ajava muk‿küln‿nii `rammu Vas Pul

`raḿ ma `raḿ miʔ raḿ m `rammõ rammestama toṕ s `viina `väega arʔ 
raḿ m, ku `väega väsünü olt (oled), siss tohi‿ij‿juvvaʔ Se 

rammõdu vt ramõdu 
raḿ p raḿ bi `raḿ pi ukse rauast sulgemisvahend, kramp haaḱ  oĺ l t  , 

kohe raḿ p `küĺ ge `pań ti vai millega raḿ p ussõ `küĺ ge `l  di Vas; 
panõ uś s `raḿ pi Vas Pus 

`ramsa `ramsa `ramsat rammus, lihav; lopsakas`ramsa  soĺ k Rõu V; 
taa um `väega `ramsa taa k  ḱ  Rõu V; taa `ramsap hain um v  l 
m  m‿ maa pääl Rõu V; taa hain um nii `ramsa et päiv eik‿`kuivaʔ 
Rõu V; `ramsa kana oĺ l Rõu V

`ramsuss `ramsusõ `ramsust 1. suur rasvasisaldus, rammusus nõgõsõ 
juurõʔ `andvap‿piimäle `ramsust Rõu 2. lopsakus pini matõti `uibu 
juurõ alaʔ, t   and `uibulõ `ramsust Rõu V

ramõdu ramõdu ramõdut ~ rammõdu rammõdu rammõtut rammetu 
tulõ külv‿vaest `vihma, sääne rammõdu olõdõʔ Rõu V; nii ramõdu 
olt (oled), tahass puhadaʔ Rõu; tahn [ma] taaratõlli ja ai naid 
`aś ju, no olt (oled) ramõdu Rõu V;  pää om `täämbä `tervep, a 
muido olt (oled) sääne jovvõdu  ja ramõdu Vas Pul

ramõhhuss ramõhhusõ ramõhhust rammestus täl tuĺ l unõ ramõhhuss 
pääle Rõu 

ramõhtuma ramõhtudaʔ ramõhtuss ramõhtu äkki rammestuma 
m nikõrd oĺ lik‿käeʔ nii ärʔ ramõhtunuʔ et või es üless `nõstaʔ Vas; 
ma lä si `häḿ ssi sääl s  h `hindä v   seeh likõss, s ss `joudsõ 
jält‿t  d tetäʔ, muido ramõhtu `väega ärʔ Vas 

rand ranna `randa rand [ma] lä si `randa piteh, eiä piteh kümme 
kilo`meetrit Se S

rand
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rań t rań di `rań ti äär, serv `ümbrek‿kirstu kaasõ rań di `pań ti paloh-
kavaŕ sist vanik [surnule] Rõu V 

`rań tsõʔ pl `rań tsidõ `rań tsit (heledam karvkate, võru ümber kaela) 
pini hauk, soek‿küläh, `mõ li, et mal‿lää neile anna `rań tsit piteh 
Se| Vrd krań tskaal 

rao vt ragoma
`raodu `raodu `raodut raiesmik sääl `raodu pääl oĺ l t   vaś k söönüʔ 

Vas; `raotidõ pääl ommam‿`maaś kaʔ Vas Pus; kahruvavvarnit um 
`väega `harva, `raotidõ pääl m nikõrd kah `näedeʔ, a nimät‿-
`tahtva `rohkõp t  ̀ v  ri piteh kassuʔ Vas Pus| Vrd `raendu

rapa väga palju ku edimädse käo kuulõt, siss rapudar‿rahako ti ja 
`hõikaʔ: kaek‿kägo, mul raha ku rapa Rõu

rapaʔ vt rabahhamma
rapahhumma rapahhudaʔ rapahhuss rapahtu rappuma ku puu tuulõga 

rapahhuss  nnõ, s ss härm tulõ `maahha Rõu V
rapahhutma rapahhutaʔ rapahhut rapahhu  korra raputama ma ra-

pahhuta kah taad `kleiti Rõu V; võta ossast kiń niʔ ja rapahhudaʔ, 
um härm `kaonuʔ Vas; t  d `pestüt `vihku [ma] rapahhuti ka v  l Se 

rapai rabaja rabajat 1. ropsimõõk rabajaga roṕ siti linnu, t   ai 
suurõl‿l  m‿`maahha Rõu; sääne rabamise piń k oĺ l, sinnäp‿pań ni 
[ma] lina `kolkmõ pääle, rabajaga `nuhkli inne ja kääni iks t  d 
kolgand `ümbre `ringi Rõu; hüäh käeh oĺ l rapai, s ss n   [lina] 
l  ʔ nii `peś ti `maahha Vas Pus; rabahhusspuu oĺ l ja rapai Vas 
Pus 2. vöömõõk [me] rabajagak‿`koŕ ssiʔ v   kiräʔ Vas Pul; t   oĺ l 
paĺ midu v  , mitte rabajagak‿`koetu Vas; ma rabajaga vöid külʔ 
mõista kutaʔ ja mõista vitäk‿kah Se; vanõmb tütäŕ  lä s mehele, oĺ l 
neĺ likümmend rabajaga v  d koet Se Kos 

rappa eksiteele, hukatusse `mõistuss piät iks rahast üle `käümä, agu 
raha jo `mõistusõst üle käü, t   v   elo rappa Vas Pus

rappuma rappudaʔ rappuss rappu rappuma  siga haḿ ps [sööki] 
niguk‿kõrvar‿rapusõ pään Rõu; lehmäʔ ollõv nii täüś  söödedüʔ, et 
liha rappuss sälähn Rõu V; mu iho k iḱ  rappu ja värisi, nii ma 
`heitü Vas

rapsahhutma rapsahhutaʔ rapsahhut rapsahhu  korra rapsama ku 
ruń g rapsahhu , [ma] `mõ li, et kas `seoga no `maada sai Se Kos 

raputamma raputaʔ raputass rapu  ~ `raptama `raptaʔ `raptass rapt 
raputama naah‿`haiva ummah‿hüäʔ, raputasõ iho läbi Rõu V; kars 
tulõ õir‿raputamisega `maahha Rõu V; ku edimädse käo kuulõt, 
siss rapudar‿rahako ti Rõu; ma rapudi tedä, täl süä `liikõ, s ss 

rań t
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nakaś s `l  mä Rõu V; ü s saiś  üleväh kergo pääl ja saŕ aś s, rapu  
saŕ aga `viĺ jä Vas; timä vaest rapu  ka t  d immä, hainasälätävve 
kiś k säläst `maahha Vas Pul; ma joht piä äih‿hüäss taad esis‿soola 
raputamist [söögi] pääle Vas; kussõḿ  puhuti `h ngu täüś , `pań ti 
`hernes‿`sisse, s ss oĺ l lastõl hüä `raptaʔ Se Kos; hainalosõ tõpõ 
no iks om, la s `pääga kisk ja raputass Se Kov

rassõ1 rassõ ~ rasõva rasõhhõt ~ rasõvat 1. kaalult raske õdag tuĺ l, 
silmäl‿lä sir‿rassõss Rõu V; taa vana rassõ ihotüḱ k Vas; pää om 
rassõ nigu pań g otsah Vas; innevanast taḿ biti `kirvõ `kuudagaʔ 
`rasva, kirvõss oĺ l hüä rassõ otsah Vas; seto `rõiva ommav‿`väega 
rassõʔ Se; pań gi oĺ lip‿`puitsõʔ, rassõ oĺ lin‿nii, et es jovvav‿vett 
tuvvaʔ Se; Vaś so või eim‿midägi `nõstar‿ rasõvat Se 2. füüsiliselt 
raske, vaevanõudev t   oĺ l nii rassõ t  , et hikõ visaś s, s saŕ  ̀ püh-
ke hikõ Rõu; kaŕ ussil um ka rassõ põĺ v Rõu; [vana] immä ei jõvva 
iks ̀ ü skip‿pitäʔ, imä om k gõ rasõhhõp pitäʔ Vas Pul; villah om iks 
rasõhhõp `mõskak‿ku `lambah Vas U; `mõtlõt‿t  d rasõhhõt t  d, 
mis vanast oĺ l Vas; hainakoŕvi `säĺ gä `võtmine om täl rassõ Vas; 
vanast oĺ l hopõń  ülnüʔ, et ka s k gõ rasõhhõppa t  d om: saja sõit 
jak‿`kapstaaia harimine Vas Pul; Mõlah om `väegar‿rassõk‿`kaibaʔ 
[hauda] Se Kos; kolm `aś ja om, mitä om rassõ `täütäʔ: jumalat 
paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se Kos

rassõ2 rasõhhõ ~ rasõda rasõhhõt ~ rasõdat rase t   `tü rik oĺ l last 
(rase), noh nii rasõdat Rõu; ku t   uĺ l rasõdat oĺ l, s ss `v  di 
aŕsti mano Rõu; meil ku rassõ inemine um, s ss üteldäss et 
taa um paabihn Rõu V; naań õ oĺ l tooja, noh nii rasõdat Vas; 
t   `vaenõkõnõ jäi rasõhhõss ja ark‿`k  ligiʔ Vas Pul; imä oĺ l 
rasõhhõt, `soɫdań nip‿ ̀pesnüj‿jaɫagat‿t  d kõttu Vas 

rassõ/jalaline -jalalise -jalalist rase naań õ jäi kodo rassõjalaline Se; 
ku inemine om rassõjalaline, s ss [sa] heidüde, s ss jääss lat-
sõlõ `haiguss Se; ku tulõka o om, kiä rassõjalaline om, pangu 
uik‿koheki kätt  Se J -`jaɫga rase t   naań õ oĺ l rassõ`jaɫga ja `reh-
ke t   huś si arʔ ja latsõkõsõl om suuŕ  viga man Se Sa; ku inemine 
oĺ l rassõ`jaɫga, ku näḱ k koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `joh-
tu `käega nii `pandaʔ, nii `saigi pleḱ k ń ao pääle Se Sa -`jalgnõ 
-`jalgsõ -`jalgsõt rase ma oĺ li siss rassõ`jalgnõ setä `poiga Se; ku 
vanast oĺ l rassõ`jalgnõ naań õ, s ss imä üteĺ  jo: käügu ui üle r   
`vehmre, käügu ui üle ratta `vehmre, `lasku ui `kaś si läbi `jalgu, 
sünnüss la s `ilma, s ss latsõl paĺ lo viku Se V

rasu/raik -raiga -`raika lohakalt kootud muster rasuraik `kõlbu 
us kohegiʔ, ku läpe es `kiŕ jä koŕ adaʔ, hiideti nii sama langaʔ, 

rasu/raik 
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t   oĺ l rasuraik Se; m ni mõista as kutak‿`kiŕ jä, t   kudigi 
`sääntser‿rasuraigaʔ Se 

rasva/kesi rasva ümbritsev kelme  sia rahu ras v `pań ti rasva k   `sis-
se Rõu; rasva kesi hoiõti alalõ, t   kesi ̀ pań ti ̀ ümbre rasva pätsele 
Vas; ras v `pań ti `paika, n   oĺ li nigu pä sikeses‿sääl rasva k   
siseh Vas -krań ts rasvatihane rasvakrań ts vai rasva`tialanõ Vas 
Pus -liha pekk rasvaliha `pań ti tsagimahe, s ss m nõ  puu vai `kir-
võ `kuudagap‿ `peś ti tsagimahn t   ras v `pehmess Rõu V -maś sin 
hakk(liha)masin rasvamaś sina  ks oĺ liʔ olõmah Vas 

rasvanõ rasvatsõ rasvast  rasvane la igõ omma jo `rasva kõtt täüś  ja 
sooligu k iḱ  rasvatsõʔ Se Pod

rasva/`tialanõ rasvatihane  rasvakran´ts vai rasva`tialanõ Vas Pus 
-tsaḱ im küna rasva raiumiseks ja tampimiseks rasvatsaḱ im um 
kaivõt vesimegaʔ Rõu; kaibõt rohekõnõ vai tsagimakõnõ kutsutigi 
rasvatsaḱ im Vas Pus  

rasõda vt rassõ2 
rasõhhuss rasõhhusõ rasõhhust raskus rasõhhusõss [sa] s  t Vas; 

`pań ti midägi rasõhhust `vankrilõ pääle, kivi vai Se 
rasõhhõhe raskelt `väega rasõhhõhe `haigõss jäi t   imä ni `k  li 

`arkinaʔ Vas
ras v rasva `rasva rasv siss puu vai `kirvõ `kuudaga `peś ti t   ras v 

`pehmess Rõu V; süä om rasvah, jalaʔ eik‿ kannaʔ ihho Rõu; ku 
s  l seehn, s ss t   ras v sais `vaɫgõ Rõu V; vaest ta piim no ras-
valõ (rasvasisalduselt) kõhnõmb um Rõu; külmänü `lamba mago 
oĺ l päält ille ja ̀ vaɫgõ ̀ õkva nigu rasva pä s Rõu; rasva kesi hoiõti 
alalõ, t   kesi ̀ pań ti ̀ ümbre rasva pätsele Vas;  sia sisemäne ras v 
(ploomirasv) poodõti puu `ruihtõ Vas; poisi  ks oĺ lis‿suurõmbalt , 
kiä `rasva taḿ biʔ Vas; `tialasõs‿sööväk‿k iḱ  `rasva Vas Pus; ras v 
`pań ti `paika, n   oĺ li nigu pä sikeses‿sääl rasva k   siseh Vas; 
Võro naaś õʔ `eĺ lin‿nigu rahuʔ rasva seeh (nautisid head elu) Vas; 
`väikene tsaeravvakõnõ, `t  ga `tsaeti sisemäne ras v arʔ nii kõ-
vastõ, et ta oĺ l peenükene Vas Pus; mu imäkene higi s k gõ `rasva 
`taḿ pih Vas; nok‿keedetäss ras v arʔ, sulatadass ras v arʔ, siss 
pandass t   ras v `vahtsõst `k  mä Se; la igõ `rasva pandass `pai-
ka ka v  l Se Pod; ku käeʔ lahenuʔ vai mia, siss om la igõ rasvaga 
hüä `võidaʔ, la igõ ras v tege `pehmest Se Pod; paastu piirak oĺ l 
`maaslagaʔ ja sibuldõgaʔ, ku `s  dävä piirak oĺ l, s ss `pań ti ras v 
Se 

rasõva vt rassõ1

rasva/kesi

Võru sõnaraamat.indd   612Võru sõnaraamat.indd   612 9/22/2011   9:37:53 PM9/22/2011   9:37:53 PM



613

ratass ratta ratast 1. sõiduki ratas ratta rummuʔ oĺ lik‿`kõodsõʔ Vas; 
ratta `r  peʔ ratta `ts  rõgap‿`pessüseʔ Vas Pul; `saarnõst te ti 
ratta kõdaraʔ Vas Pus; esä pań d ütele pujalõ tõlla ra tidõga ette 
ja tõõsõlõ pujalõ Se Kos 2. jalgratas poiś s rattaga sõi  ja sat-
tõ ratta päält `maahha ja oĺ l vaĺ miss Se 3. hrl pl vanker `põrsa 
oĺ lip‿puuriga ratastõ pääl Rõu; kolm ko ti oĺ l `riś ti ratta pesähn 
Rõu V; toonikurõp‿pŕaagatasõk‿ka v  l, tegevä säänest hellü nigu 
ratastõgas‿`sõitvaʔ Vas Pul; perrem  ś s pań d varsa ratastõ `küĺ ge 
Vas Pul; koɫmõr‿ratta pesät‿teḱ k Vaś so halhoo·siɫõ Se Kos| Vrd 
rattaʔ

`ratsala ~ `ratsalla ratsa t  , kes `ratsalla sõit, t   söögu uip‿`põrna, 
muido satass hobõsõ säläst `maahha Rõu; k  ĺ ̀meistre virotanu 
`ratsala hobõsõga imäle takast `perrä Vas Pul; `ratsala hobõstõga 
käveʔ, t   kosilasõ veli kaʔ, sugulaisi `kutsmah Se 

rattaʔ pl ra tidõ ra tit vanker kraaḿ  ja latsõʔ oĺ lir‿ra til, lehmäkene 
käeperähn Rõu V; mak‿kisi umalõ poolõ ra tiid, solda  kiś k umalõ 
poolõ Rõu V; hobõsõ ruih, rattaʔ, regi, hobõsõ seim, k iḱ  `ań ti 
kolhoo·silõ Rõu V; mu veli teḱ k paĺ lo paĺ lo `kirsta, ra tit teḱ k, 
`saanõ teḱ k, reḱ i teḱ k Rõu V; Võru p  l inäp lummõ es olõʔ, ̀ pań ti 
ra tilõ tsõõriʔ ala Rõu V; m  ś s karaś s ra tilõ ni pagõsi ärʔ Vas; 
t   olnu iks rikaś s m  ś s, kel raudtele rattaʔ Vas; minno h nguga 
puhasnuʔ  nnõ, s ss olnum‿mar‿ra tilt maah Vas; neĺ li `nei sikeist 
`lätvät‿t  d piteh ni `laulvaʔ: kiigak‿kaagaʔ, kiigak‿kaagaʔ, a ü s-
tõõsõlõ `jäŕgi eis‿saaʔ? - puu`teĺ giga rattaʔ Vas Pul; vaś k `pań ti 
ra tilõ ja `t  di `lauta tagasi Vas; `väega liivanõ t   oĺ l, inämbä 
[ma] lä si iks jaɫagaʔ, söögiʔ ra tih ja `rõivaʔ Se Kos; hopõń  lei 
pakko ja timä sattõ ra tist ̀ maahha Se Kos; kutsuti ̀ mõŕ sa kiŕ st vai 
kaś t, kaś t `pań ti ra tihe Se| Vrd ratass 

rattakõnõ dem < ratass| jalgratas Sirje lä s iks uma rattakõsõga Poĺ lat 
petteh: läḱ em‿`Musta `o sma Vas Pul 

rattakõsõʔ pl dem < rattaʔ| käru kodo ku rattakõisiga mineʔ, jovva 
ait‿tougadaʔ Vas; võinut‿` soĺ ki rattakõisiga tuvvaʔ, mis s ss, et 
`maahha ` siukuss Vas Pul 

raud ravva `rauda 1. materjal: raud `Kaimaŕ tege t  d, ü s ravva 
kõĺ lin om  nnõ Vas; pilakit [ma]`näie külh, noh jala pääl kasu-
nu puu oĺ l, all n   ossas‿sääl `haŕ ki ja sääl otsah oĺ l ravvast tett 
`säändene nigu naaʔ noh huulõʔ  nnõ vai Vas Pus; inemine raud 
oɫõ õiʔ Se; `rauda `säetäss, t  d k gõ üldäss, et vaia klepataʔ Se 
2. rauast ese olõ õit‿taal ao `raasu, taal ü s raud `persehn, tõõnõ 

raud
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tulõhn, kolmass `tsuskamisel (väga kiire, mitu tööd korraga käsil) 
Rõu; lövväv‿vai aia veerest hobõsõ pääluu, a ravvap‿panõ (suurau-
ad panen) iks `suuhhõ Rõu; imä võ t ravva (kapsaraua) ja nakaś s 
mu   st ̀ kapstiid  sagama Vas Pul; ravva (lambaraudade) otsap‿piät 
olõma vaivaʔ Vas U; `tü rik [lamba] ravva`otsõga tsiiru  `lambalõ 
kohegilõ `sisse Vas U; tseetska om tsakaʔ sääne raud Se; hobõsil 
kulladsõ ravvak‿k iḱ  jalah Se; Irboskah `pań ti meid `raudõ (käed 
raudu) Se 

raud- rauast tehtud, raud- ku [piima] hammass arm‿`murdu latsõl, s ss 
la s visaś s `hamba a o keressehe, üteĺ : viruss`kundra, ma anna 
sullõ luu`hamba, annas‿sa mullõ raudhammass (jäävhammas) Rõu 
V; parunit näi ma eś s kah siin, kut‿tuĺ lir‿raudkübäräk‿k iḱ  (kiiv-
rid) pään Rõu; hobõsõ `pań ti raudkaḿ mitsõhe, `vaŕ git oĺ l paĺ lo 
Vas U; ̀ Kaimaŕ  higo ̀ väi si ja pess raud`naklu ja ̀ r ngiid Vas Pul; 
 simeń tpostõl oĺ lir‿raudvarbas‿seeh Vas 

raud/käsi isamees meil `üĺ ti raudkäsi, setok‿ku siʔ et truuś ka Vas 
-lu̬u̬m raudkang; raudvarb raudl  m om ülest pant, vanast last 
hällütedi, raudl  m käve nõdõrmaga ülest `alla Se -puu adra 
hargikujuline künnipuu, rauapuu ku sääne halv räpäk hopõń  oĺ l, 
t   lahḱ  mitu `atra ja kaḱ k adra raudpuuk‿`ka skiʔ Vas Pus -teĺ g 
raudtelg t   olnu iks rikaś s m  ś s, kel raudtele rattaʔ Vas; sinnä 
Marinbuŕ gi `järve ü s hopõń  uppu ni m  ś s uppu, noh raudtele 
rattak‿kisip‿`põhja Vas Pul; `määntsen‿n   raudtele `vankriʔ, k iḱ  
`paĺ li Vas -ti̬i̬ raudtee Võrolt üle raudt   ärt‿tult (tuled), nii käänüss 
t   Kubijahe Rõu; raudt   amõtnik oĺ l ja pei `kitsõ Vas; raudt   te ti 
järvest läbi Vas; mi saada su raudt   pääle `t  hhü Se V 

`ŕ augma `ŕ auguʔ ŕ aug ŕ auǵ  1. kräunuma `kaś si putuʔ  nnõ, siss ŕ aug, 
aja nii ilotut hellü Vas Pul 2. hädaldama timä olõ õi `õigõ `haigõ, ei 
olõt‿terveʔ, mugu vigu  nnõ, vigu ja ŕ aug Vas Pul

rauh rauha `rauhha ~ rahu rahu rahu ~ rahhu neer vanast `pań ti  sia 
rahu ras v rasva k   ̀ sisse Rõu V; rahuʔ ommas‿sääl sisemätse ras-
va siseh Vas; Võro naaś õʔ `eĺ lin‿nigu rahuʔ rasva seeh (nautisid 
head elu) Vas; täü ja süä ja rahuʔ `pań ti iks söögi `sisse Vas Pul; 
`rauhhu mant `võeti ka ras v arʔ Se; egäl eläjäl om ka s `rauhha, 
rauhak‿keedetäse arʔ Se; ka s `rauhha, ü s rauh Se Kos; `lambal 
ommav‿`väikokõsõ rauhaʔ Se Kos 

ravitsama ravidaʔ ravitsass ravi s ~ ravitsõma ravidaʔ ravitsõss 
ravi s söötma paŕõmb iks `s  nüs‿`s  täʔ, kun‿ nälädser‿ ravidaʔ 
Vas Pus; noorik `väega naid  siku pidä ja `põŕ ssiid ravitsass Se; 

raud-
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mis no viga elläʔ, olõ õih‿hobõsõ ravitsamist Se; `Maaŕa käve ka s 
p  ĺ  nädälit `luidsakõsõga ravi s ja kasõ timmä Se Kos; inneva-
nast saadirahvast raviti, no ravita aiʔ, ravitass siss, ku kerigu mant 
tulõvaʔ Se; siss inäp piń ni ravidsa aik‿ku susi kaŕ a man Se; kolm 
`v  ri käve ma tedä õga päivi ravitsõma Se 

ravitsuss/vaheʔ söögivahe meil taa `  tmine om piḱ k nigu suvis-
kine ravitsussvaheʔ Rõu; [nad] hõkõrdivaʔ ja `hirskõllit‿tahn 
terver‿ravitsussvaheʔ, a t   es `laabuk‿kohegiʔ Rõu H

ravitsõma vt ravitsama 
ravva/kang -kangõ -`kangõ raudkang hüä s na murd ravva kangõ 

`ka skiʔ, a kuri s na jovva aik‿kuĺ bi `vartki murdaʔ Vas
ravvanõ ravvadsõ ravvast raudne, rauast tehtud, raud-  külä and 

iks `külmä `nõvvu,`rahval ravvatsõ `süämeʔ Rõu; kõvõrakõnõ 
sedä`m  du ravvanõ nõg ĺ  oĺ l Se; ravvadsõ paaʔ oĺ liʔ Se; 
kalamehek‿käveʔ, neil oĺ l sääne ravvanõ kaarnidsakõnõ Se Sa; 
ravvanõ k  k oĺ l `kruuś sigaʔ Se 

rebimä reṕ iʔ rebi rebe vaevaliselt liikuma taal om ka `tervüss läbi, 
`jalgu pääl reṕ iʔ iks joud v  l Vas; timä ka rebe iks `jalgu pääl v  l 
Vas Pul; sa võinuj‿jo säń güh oɫɫaʔ iä `perrä, a sa rebit `jaɫgu pääl 
v  l Vas Pul; t   `käümine olõ õs suuŕ  asi, a iks [ma] rebe Vas 

rebo/raik -raiga -`raika karukold reboraik lätt maad `m  dä Rõu 
rebäne  vt repäń  
reedik reedige reediket rääbakas võ t latsõ ku reedige üteh, `paĺ la 

`hammõkõsõgaʔ Vas Pul
reeme `reeme reemet reuma reeme kisk k iḱ  sõrmõk‿kõvõrass Vas 
reemekene reemekese reemekeist kröömike `mooś kaʔ  ommat‿tiĺ lo-

kõsõk‿ku reemekeseʔ Se 
reekaḿ m ~ rii/kamm kangareha meil oĺ l reekaḿ m viiś kümmend 

katõsa pulgavahet Vas; kel oĺ l riikaḿ m, t   piĺ l nii puhma`viisi 
[koelõnga] sinnäʔ riikaḿ mi pääle, `mähke riikaḿ miga `kanga Vas 

reevähtümmä reevähtüdäʔ reevähtüss reevähtü vaibuma Mintkakõnõ 
puhḱ , pań d sinidse `paprõ pääle, siss reevähtü t   valu Vas 

regi r   reḱ e regi meil um m ni kuuś  reḱ e v  l Rõu V;`r  ga `miń ti 
nii kavvõdahe ku lumõ t   oĺ l, s ss `võeti regi alt, ra tilõ `pań ti 
tsõõriʔ alaʔ Rõu V; mu veli teḱ k paĺ lo paĺ lo `kirsta, ra tit teḱ k, 
`saanõ teḱ k, reḱ i teḱ k Rõu V; hobõsõ ruih, rattaʔ, regi, hobõsõ 
seim, k iḱ  `ań ti kolhoo·silõ Rõu V; reḱ iga sõidõti matusõlõ Vas; 
meil oĺ l siih alah niidü pääl kraa  kaibõt, ś aalt siss  [ma] võ i, 
lä si `ri̬i̬ga vei t  d kraavi maad `taahha nurmõ pääle Vas; olõ õs 

regi
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reḱ i egal ütel Se; talvõl reḱ iga `veeti hainak‿kodo Se; mehe˛esä 
võ t kiŕbidsä ahost, pań d kiŕbidsä  ń ardsu `sisse, siss pań d reḱ ke 
`hindälle `põĺ vi aɫa Se Kos; `v  ga v  l [mäge ma] vaɫi, s ss ütest 
mäest lasi reḱ i vai pedäjä `ossõ pääl `aɫɫa, siss jälj‿j  ś k `tõistõ 
mäḱ ke ülest Se Kos 

rehe vt riih
rehe/ahi rehetoa ahi ku tuli `pań ti rehe`ahju, ai suidsu k   `sisse Rõu; 

reheahi küttü, säält võ t esä piibu pääle tulõ Rõu; reheahi oĺ l 
suuŕ , s ss latsõl‿lä siʔ `ahjo Vas; `väikop‿parrõk‿kutsuti eüss, 
t   oĺ l rehe aho suu kottal Se -alonõ rehealune vanast rehealost 
es üteldäʔ, üteldi rehe `sendseʔ Vas; ś oo rehealonõ om iks mu esä 
tett Vas; rehealost kutsuti `põh jass Vas;  vanast kutsuti rehealost 
`kuuvna Se -hoonõh rehielamu rehe`h  nõ kõrvalõ `kaartõ ala te ti 
küle`kambrõʔ Vas Pul -kaṕ p lahtine juurdeehitis rehehoonel, kuhu 
vili enne ahtmist veeti, rehekast papa a t üless viglagaʔ, mamma 
`aiõ rehekaṕ ist [vilja] `sisse Vas -maja rehielamu ś oo rehemaja 
teḱ k esä Vas -`pesmisemaśsin rehepeksumasin Tähḱ  aja `õkva nigu 
rehe`pesmise maś sin ̀ undass ja häüss ̀ lindass  nnõ (lehmast) Vas U 
-pessumaśsin rehepeksumasin rehepessu maś sinal `trumli la t lä s 
puru ja t   `trumli la iga lei surnuss `õkva kõrragaʔ Vas U -riha 
rehereha rehe rihaʔ oĺ liʔ, harvap‿pidimeʔ Rõu; reheriha oĺ l nii sama 
suuŕ  nigu taa hainariha, ainult noil oĺ l inne viiś  vai kuuś  pidimet, 
piḱ äp‿pidimeʔ Vas; rihhugaʔ rehiti, oĺ lir‿reherihaʔ ja hainarihaʔ Se 
-`sendseʔ rehealune vanast rehealost es üteldäʔ, üteldi rehe `sendseʔ 
Vas; Karla oĺ l sääl rehe `sendseh, oĺ l maah põrmadu pääl nigu 
määne riś tikene Vas U -tarõ rehetuba map‿panõ rehe`tarrõ `t  rõpa 
vilä kah Rõu; vanahn rehetarõhn oĺ l  ks kraba  Rõu; ü s rehetarõ 
oĺ l üteh otsah, tõõnõ tõõsõh Vas Pul; timä rehetarõh pand tulõ ala 
ja sääl tulõ t   sau `kiimuss Vas U; tarõh oĺ l laḿ p, rehesainah oĺ l 
s ss tulõkaṕ p ja rehetarõh ka oĺ l tulõkaṕ p Vas Pus; siss olõ õs muud 
ku rehetarõ, siss `härbä  ni olõki is olõmah Vas; vanast oĺ l pant 
n  r‿rabadu rüäk‿ko ti ja oĺ l l  d `vasta rehetarõ lävve Vas U

rehi  vt riih
rehitsemä rehidäʔ rehitsess rehi s rehitsema `reihti n   oɫõv‿`vällä 

[rehepeksul] Vas; `kapsta `s  mne rehiti rihaga mulla `sisse Vas; 
ku riiht `peś ti, s ss n   olõr‿rehiti ja `võeti `kaari ilosahe Vas Pus; 
niäʔ rehidsiʔ Se; rihhugaʔ rehiti Se 

rehkendämä rehkendäʔ rehkendäss rehkeń d 1. arvutama, reh-
ken dama rehkendämine oĺ l mul pään Rõu; ` suhkna naa-

rehe
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ś õr‿rehkendäsep‿`paprõ pääle Vas Pul 2. arvestama t  d reh kendä 
äik‿`kiäkiʔ, paĺ loss tulõ poodist `ostaʔ Vas 

rehkendüss rehkendüse rehkendüst arvutamine, rehkendus tõõnõ tuń n 
oĺ l rehkendüss Rõu; rehkendüss oĺ l `seĺ ge, tõõsõk‿kai mut‿`tah li 
päält Rõu; ku määnegi rehkendüss oĺ l, siss lelläpoig jäl opaś s tim-
mä Se; rehkendüss oĺ l mul hüä Se 

`rehḱ mä `rehkiʔ `rehk `rehḱ  ~ `rehke  rehi 1. materdama (ussi) sääne 
`kań dja naań õ või is `siugu `rehkiʔ Vas U; ma rehegi `huś si Vas; 
maʔ eś s kogoni rehe `siugu, esi oĺ li paks ja rehe `õkva Se 2. veh-
kima ü s `soldań n `väega kõvastõ j  ś k, rehḱ  `käega ja üteĺ : 
ärl‿`laskuʔ Vas; ma iks rehe ka m nõst aiast `m  dä noid eläjit 
Vas Pul; suuŕ  kala naaś s sääl `rehḱ mä, hopõń  peläś s ni lä s iks 
süvebähe [vette] Vas; [ma] pań ni vanõmba räbigu pääle, siss saa 
õs mustass, ku lehm hannaga `rehke Se P 

`rehḱ sämä rehästäʔ `rehḱ säss  rehäś s korraks lööma, rehmama `tia-
lasõl‿ ̀ liń tsi ̀ akna poolõ, ma vitsakõsõga ̀ rehḱ si, ütele puttu ̀ küĺ ge 
Rõu V; m ni naań õ nigu `kaatsuga `rehḱ sä inne, nii om jälʔ la s 
Vas; nigul‿lehm `pääga rehäś s, ni lei `lamba küle`luukõsõs‿`sisse 
Vas 

reht́ rehi `reh i kord, trett üte rehi oĺ l art‿`Tartoh Vas 
`reihti vt rehitsemä
reisi/pud ŕ  riisipuder reisipud ŕ  te ti piimägaʔ Vas; sääl `ań ti 

reisi`putro ja `süĺ ti süvväʔ Vas -`suurmanõ riisitangust tehtud 
reisi`suurmanõ pud ŕ  oĺ l hummoguss Vas| Vrd riisi`suurmaʔ

`rekisti̬i̬·ŕ mä `rekist  ·riʔ rekist  ·ŕ  `rekist  ·re rekistee·ri registreeri-
ma ho s koɫmõst päävästki rekistee·riʔ ärʔ, s ss olt (oled) õ̭ks 
riś tiinemine Se Kos; mis noʔ mehelemineḱ  om, `r  de `rekist  ·ŕväʔ, 
`  spä läävä eräle Se

reĺ dsine reĺ dsidse reĺ dsist  raudteerööbastest tehtud t   reĺ dsine põr-
mad oĺ l k iḱ  `vaonuʔ Se

remo· ń t remo·ń di `remo·ń ti remont sääl olõvat `remo·ń ti tett Vas U
`remo·ńtma `remo·ń tiʔ remo·ń t `remo·ń te remo·ń di remontima `keŕ kut 

remo·ń diti, s ss pöhendedi Vas 
reṕ p vt treṕ p 
repäń   ~ rebäne rebäse rebäst rebane repäń  hiiĺ  `lähkele ja võ t kana 

arʔ Rõu V; ku inemisel olõss kahru joud, rebäse kavaluss jaj‿jänese 
jalaʔ Rõu; Sirje `jalgo `vaihhõlt tuĺ l repäń  `õkvak‿kanna `võtma 
Vas Pul; kanakõsõ oĺ lik‿k iḱ  muro pääl nii repäń  tuĺ l, repäń  haaŕ d 
kanakõsõ ja lä s pakku Vas Pul; rebäne tuĺ l m  p‿pini mano, oĺ l 

repäń   ~ rebäne
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maruh rebäne Vas U; repäń  tah samah mäe otsah oĺ l kaŕ ah Se; 
`kütke sann, veege repäń  `sanna Se; rebäne k   laul: kireluu, karõ-
luu Se Kos; perem  ś s üteĺ  rebäsele: määness sa kaŕ uss olt, ku han-
nõ olõ õiʔ Se Kos; ni rebäsel kakõś s kõtt arʔ Se Kos; rebäne jõvva 
õs inäp `piiri pitäʔ, liha n na all ja ś oogu uiʔ Se 

res(s)enka res(s)enka res(s)enkat kumm, kummipael mehil 
oĺ lis‿seerega `saapa jalah, ressenkidõga `saapaʔ Vas; naistõ `saa-
pa oĺ lir‿resenkidõgaʔ, n   resenka `vinnüʔ, olõ õs `n  re Se Kos

restoraa·n restoraa·ni `restoraa·ni restoran `minke no `restoraa·ni, 
sääl teḱ el‿laud ka üless Rõu V 

reteĺ  redeli redelit 1. (ronimis)redel ma lä si tarõ pääle redelit piten 
Rõu; [ta] poi `hindä arʔ, oĺ l ripakullaʔ redeli külehn Rõu; reteĺ  
oĺ l kah ś aal aida otsa man olnuʔ Vas 2. varbsõim (poolviltu seina 
küljes) lehmäl oĺ l reteĺ , es olõs‿`seime, oĺ l reteĺ , varvust tett Rõu; 
lehmäʔ iks oĺ li l iah, `oĺ gi `pań ti redelihe Rõu; no paladi oĺ liki 
t   nimi, et sääl oĺ lis‿siss redeliʔ ja roheʔ otsah Vas; ̀ pań ti redelihe 
põhk Vas  

ribah ~ ribahn rippumas, ripakil, ripvel ribahn ku `Silsoni püksiperseʔ 
Rõu; pää oĺ l alah ribah, perseʔ oĺ l üleväh Vas Pus; tsuvva kabla 
oĺ lir‿ribah ja kablaj‿jäi ussõ vahelõ Vas; Luḱ sikõsõl (koeral) han-
nakõnõ ribah ja kõrvakõsõ ribah Vas Pul; t  d kutsuti ḱ auss, mia 
ribah oĺ l Se 

ribahhama ribahtaʔ ribahhass ribahti norgu või ripakile vajuma kuu-
mahn lokahhasõ peediloomaʔ arʔ, ribahhasõ `alla Rõu; kiä iks 
ummõĺ  rü vi üte siilogaʔ, s ss puusan‿n   ribahhasõ, a ma `umbli 
katõ siilogaʔ, t   ribahha as Se

ribahhuma ribahhudaʔ ribahhuss ribahtu rippu vajuma n  ŕ  ribah-
huss `koŕ vi `sisse, vang ei ribahtuʔ Rõu 

ribahn vt ribah 
ribahtama ribahtaʔ ribahtass ribah  ripakile vajuma s ss ribahti 

n  j‿jalat‿täl ärʔ, s ss tä hei  hiń ge Rõu 
ribakullõ ripakile, rippu pää sattõ `alla ribakullõ, es nõsta üless Rõu 
ribõlama ribõldaʔ ribõlass ribõli ~ ribõlõm(m)a ribõldaʔ ribõlõss ri-

bõli ringi liikuma; vedelema, tolgendama sääl tulõ halv asi, ku siug 
nakkass ribõlama Vas; ka s vanna kanna iks ribõli tah ussaiah Vas 
Pul

rida1 ria rita rivi, rida säidse sugulast tsõdsõ vaḿ milat om k iḱ  üteh 
riah [surnuaeda maetud] Vas Pul; s ss oĺ l meil paĺ lo `uibit, k iḱ  
ria `viisi, kuuś  rita oĺ l üle `uibuaia Vas  

res(s)enka
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rida2 vt ritk
ridastikku ridamisi ridastikku um matõtu Rõu V 
riha riha rihha reha riha vaŕ s oĺ l kuusinõ, riha pulgaʔ oĺ lik‿`kõodsõʔ 

Rõu VR; tohe eir‿riha perän vitäʔ, s ss `lamban‿nakasõ `poigõ 
`vihkama Rõu H; `niitä maś sin jäi `hindälle ja `riibu riha (loo-
reha) Rõu V; vanaesä tei rihhu ja möi Võrol Vas; `kapsta `s  mne 
rehiti rihaga mulla `sisse Vas; t   meile rihhu `mõtsa Vas U; 
m nikõrd ommat‿tilaʔ suurõʔ nigu püssüʔ, a m nikõrd omman‿nigu 
rihapidimäʔ Vas Pul; rihhugaʔ rehiti Se; riha säläga [ma] `touksi 
vett pite noid haina `kaarõ Se Kos

rihakõnõ dem < riha `  roo sik om `väikene rihakõnõ viie vai kuvvõ 
pidimägaʔ Rõu 

riha/`meistre -`meistre -`meistret rehategija, rehameister vanaesä oĺ l 
riha`meistre Rõu VR

rihits rihidsä rihitsät väike luhamõrd ü s külämi̬i̬ś s jo rihidsä man ja 
kaess, kas mi̬i̬ʔ rihitsäh om määnest `haugõ Se; hauǵ  sinksahhu  
sääl rihidsä siseh Se 

rihm rihma `rihma püksirihm meid om ka esä rihmagap‿`pesnüʔ Se 
Kos 

riibak riibagu riibakut  riise(d) ku [ma] rüḱ ä `niitmä `naksi, s ss pań ni 
`rõuku, ja s ss `jäie n  r‿riibaguʔ, n  r‿ riibagu s ss [rõugu] 
 pääle Vas Pus 

`riibama riibadaʔ `riibass riibaś s rehaga kergelt riisuma timä riibaś s 
s ss takah, tõõsõv‿võ iʔ   st Vas 

`riibma ̀ riibuʔ riib rii   riibu 1. rehaga riisuma ̀ niitä maś sin jäi ̀ hindäl-
le ja `riibu riha (looreha) Rõu V; [ma] lä si mõtsast riibi lehepurru 
ja `samblapurru Vas; ku [hein] ars‿sai niidetüss, s ss t  l pääväl 
riibuta õs Vas Pul; saa õs t  l pääväl `riibuʔ, haina oĺ lih‿`haĺ laʔ 
Vas Pul; olissm   oĺ l k iḱ  `riibmallaʔ Vas; poisin‿niidiʔ, 
naaś õk‿kań nik‿kokko ni riibip‿peŕ ri Se; koh oĺ liv‿vesidse niidüʔ, 
[ma] pań ni laka sij‿`jaɫga, riibi ni kań ni `vällä Se; maamal 
ommar‿riitm  r‿riibuduʔ Se  2. pealt või kokku korjama nimär‿rii-
bin‿n  v‿vavarnap‿`puhtass Rõu V; `seĺ gest lihast keedeti, paks 
vatt riibuti arʔ, t   `võeti arʔ, sai jaher  g Vas Ts

`riibmaʔ pl `riibmidõ `riibmit riismed päält nii sama oĺ l üsäga v  t 
noid `riibmit [kõrrepõllul] Vas; t  mehep‿pań nip‿paŕõbat `haina, 
`riibmaʔ jäiʔ `maahha mädänemä Se 

`riibõ/perä leivanõu kaabe ku [ma] `leibä kü si, siss võ i t   `riibõ-
perä, tei `sääntse `kuklõkõsõ Vas U 

`riibõ/perä
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`ri̬i̬de `r  de `r  det reede mu meheveli tapõti `r  de Vas; suurõ neläpävä 
ja `r  de, k   `kaeti, et määness seo kevväi tulõ Se; suurõneläpävä 
ja `r  de, ku om `lõunõ tuuĺ , s ss saa hüä kevväi ja läḿ mi Se Kos| 
Vrd `r  di

`ri̬i̬dene `r  dedse `r  dest reedene `r  dedse päävä oĺ li mak‿ka säń güh 
Vas| Vrd `r  dine 

`ri̬i̬di `r  di `r  dit reede `r  di om patt tuhaga `rõiviid `mõskaʔ Se Kos; 
kas `r  di vai p  ĺ pühä vai neläpävä kuna t  d `leibä küdseti Se; 
oĺ l suvistõpühi `r  di Se; k iḱ  nätäĺ  om `tõisi `päivi, mis hädä s ss 
`r  di `rõiviid `mõskaʔ Se Kos; liha`v  tõ `r  di ja neläpäiv, ku 
midä vaja tulõ, tõõsõ poolõ `küüsümä mingu uiʔ Se Kos| Vrd `r  de 

`ri̬i̬dide reedeti es lasõt‿timä `rõiviid `mõskar‿`r  dide Se 
`ri̬i̬dine `r  didse `r  dist reedene oĺ l suvistõpühi `r  di ja `r  dine päiv 

paastu päiv Se| Vrd `r  dene 
`riidlõma riiõldaʔ `riidlõss riiõĺ  tülitsema, riidlema rikkaga massa 

air‿riiõldaʔ, targagat‿ sangõldaʔ Vas 
riih ~ rehi rehe riiht 1. rehehoone, rehi rehi oĺ l keś kkottal Rõu; tuulõ-

ga olõss reheʔ ja aidaʔ k iḱ  `puhtass palanuʔ Vas; säidse hoonõht 
`paĺ li rehe man Vas Pul; tarõh oĺ l laḿ p, rehesainah oĺ l s ss 
tulõkaṕ p Vas Pus; `riihkina om arl‿`laonu joʔ Vas Pus; reheni oĺ l 
ussaid Vas Pul; ku [ma] kolgõ rehe man ka s maś sina täüt linno ärʔ, 
kääni ärʔ, oĺ l kuŕ st Se; [vanapagan] oĺ l k gõ `riihte ḱ aunuʔ Se Kr; 
siss [nad] võ iva rehe parrõ, siss `naksiva timmä `mütmä, taṕ iva 
arʔ siss Se 2. rehes kuivatatav ja pekstav vili; korraga parsile ahe-
tav kogus vilja; rehepeks, rehetöö meil sai riih `pessäʔ, [ma] taṕ i 
`lamba rehe ̀ pessäʔ Rõu; egahn rehen oĺ l neli ̀ laugust ja ega ̀ lau-
guss oĺ l neli part Rõu; k gõ `rohkõmb `i si sai suvõl haina `aigu 
ja sügüse rehe `aigu Rõu H; mäŕ diss iks rehes‿saavaʔ ärp‿`pestüss 
Rõu; poolõ    `aigu `naati jo riiht `pesmä Vas; m  p‿papaga `naksi 
riiht ̀ atma Vas; riiht sikati Vas; ̀ pirdagap‿`peś ti ̀ mõisa rehekiʔ Vas; 
jouluni sai `riihhi `pessäʔ Vas; ku [ma] rehelt kodot‿tuĺ li, siss sai 
suigahhutak‿kah Se; perem  ś s ni magasi, künnäŕ pää pań d `vasta 
maad jah, ku t   rimpsahtu ja [kohe] üless ja rehele Se; näet ̀ riihhi 
`peś ti käsitsilt Se Sa; [vanapagan] olõ õs kedägi `lasknu `  se riiht 
`pesmä Se Kr; terät‿tougati nukka, nik‿kavva koonip‿`peś ti riih ärʔ 
Se Kos 

riiḱ  riigi `riiki riik vanast oĺ l uma [järv] näet noʔ umma riigi järveʔ  
Vas U;  mat‿`tehnä õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi 
poolõst `peetäss üleväh Se Pop| Vrd rik ́k

`ri̬i̬de
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rii/kaḿ m vt reekaḿ m 
`ri̬i̬kene dem < regi| (väike) kelk ü s poiś s perä`ri ̬i̬kesega kivil käve, 

`istõ `riikõsõ pääle `puhkama ni sinnäj‿`jäiginaʔ Se 
`riipsama riibsadaʔ `riipsass riibsaś s 1. rehaga kergelt riisuma [heina] 

`riipsamine oĺ l iks `keŕ gep ku rukka `pandmine Vas 2. piima koori-
ma puu luits oĺ l k  rt riibsadaʔ Vas; ma `riipsi latsõlõ päält`piimä 
Vas 

riiś  riisi ̀ riisi võrkpüünis m  p‿`püüdse riisigaʔ, t   om niguk‿ko t, perä 
lätt `sääntsess, `koetass `ahtakõsõss kokko ärʔ, suu um laǵ a Rõu 

riisi/`suurmaʔ pl riisitangud ̀ ku ja om kań nikõsõh, mesi, riisi`suurmaʔ, 
või, ̀ kr ngliraasakõsõs‿seeh Se; riisi ̀ suurmit ̀ pań ti mano ̀ põŕkna 
piirakilõ Se| Vrd reisi`suurmanõ 

`riisma `riisuʔ riis riiś  ~ `riisõ riisu röövima, varastama sääl es 
käün‿nimär‿`riismahn Rõu; t   esä oĺ l `riisja, `riisõ `mitmast pai-
gast `lehmi Rõu V; tuĺ liv‿võimumeheʔ, riisil‿lehmäkese käest Rõu 
V; siś sis‿siih paĺ lo riisiʔ jat‿ taṕ iʔ Vas 

riist riista `riista tööriist, töövahend olõ õs `riistugiʔ, minga `põlda 
tetäʔ Vas; vanaesä võ t  vana märä kõttu piteh kiń niʔ ja tõi `vällä 
ja, pań d riistaʔ (rakmed) `säĺ gä ja pań d ette Vas T; vanast `käüti 
hobõsõga voori pääl, a `määń tside `riistuga Se

riista/`puukõnõ mingi tööriist, riistapuu ku mi `mõtsa lä si pakku, 
siss esä üteĺ  et:`määń tsiid riista`puukõisi iks tulõ vaja Se Kos  

riit riida ̀ riita riit, pinu ma oĺ li esi riida man ruahn Rõu; mehev‿veih‿hako 
kodo ja sääl `raoti `riita Vas; kõok‿koŕ aś s [ta] k iḱ  `riita Vas Pul

riit/mu̬u̬ -m   -m  d puuriida ase maamal ommar‿riitm  r‿riibuduʔ 
Se Kos

riiuĺ  riiuli riiulit riiul `rõiva `paĺ kna ummap‿poodihn riiuli pääl, mugu 
ostaʔ Rõu 

`riiv́mä ̀ riiviʔ ̀ rii  ̀ riive riivi riivima varahhitsõk‿`kartoli ummap‿`peh-
mer‿`riiviʔ Rõu V;  orgatimi rida arj‿ja hõõrimi arʔ, riivemi ärj‿ja 
pań nimi poslamaslat pääle Se T 

rikass ~ rikaś s rikka rikast jõukas; varakas inimene tädi oĺ l pa julõ 
rikaś s Rõu V; rikaś s talo ka oĺ l, kohn `peeti n  p‿`puhtõʔ Rõu 
V; rikka talo `pernanõ lä s kotost minemä, puĺ stis‿sälähn Rõu 
V; olõs‿sa rikaś s vai `vaenõ, ü s maamuɫd võtt `vasta k iḱ  
Vas; rikaś s ku Riia kikass, a `näĺ güisi eläss Vas; põllum  ś s põ-
hinõ rikaś s, aamõ m  ś s ajoldõ rikaś s Vas; riḱ kil om k kkõ üle-
jäieh, naak‿kõhnõbakõsõʔ eläse `vinguh ja `kiidsuh Vas; alambat 
`tü rikukõistki rikkap tüünäś s, et min‿  st Vas Pul; `minka rikaś s, 

rikass ~ rikaś s
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`t  ga armaś s Vas Pul; timä oĺ l `vainõ poṕ sikõnõ, a matõti nigu 
k gõ rikkap rikaś s Vas; tõõsõs‿s sarõ iks `väegar‿riḱ kilõ mehile 
`lä siʔ Vas; rikkaga massa air‿riiõldaʔ, targagat‿ sangõldaʔ Vas; 
`vaɫgõ rüü  oĺ l riḱ kil Se; Mań nil olõ õs rikka `avvu Se; rikaś s ka 
oĺ l taa `tü rik, rikkap meid Se 

riḱ k riḱ i riḱ ki riik sa olt riḱ i `vainlanõ, ku võõrass riḱ k and sullõ 
aumäŕ gi Vas; riḱ i `t  line olt (oled) Vas; `üĺ ti, et saksa riḱ k saa 
maa päält ärʔ `häömä Vas| Vrd riiḱ  

rikkahe rikkalt, jõukalt meil oĺ l neĺ li `lehmä, perähn `eĺ limi rikkahe 
Rõu; rikkahe `väega eläseʔ, suuŕ  maja om elläʔ Vas 

rikkuma rikkudaʔ rikkuss rikku kahjustatud saama `oh rikivi rikku arʔ 
Rõu; käe soonõʔ ummar‿rikkunuʔ Rõu 

rikkuss rikkusõ rikkust jõukus, varandus jummaĺ  t   külm‿meile rik-
kusõ, a k iḱ  lätt lõõrist `alla, tsoorist `vällä Vas Pul; mul määnest 
rikkust varra olõ õs  Vas Pul; a ega näile ka ̀ rikkusõst lähä es, k iḱ  
 silgõ- salgõ kattõ Se Kos

rikkõhe katki, rikki mat‿taha as t  d, et maś sin rikkõhe lätt Rõu; 
nimäs‿saivat‿tiidäʔ, et maś sin (buss) lä s rikkõhe Vas 

`rikma rikkuʔ rikk riḱ k ~ rikkõ riku kahjustama, rikkuma t  l oĺ lih‿-
`her nes‿silmäʔ är `riknuʔ Rõu; suu sää  sälätävve, süä rikk `ter-
vüse (liigsest vihastamisest) Vas Pul; ma es rikuʔ hinnäst `t  gaʔ 
Vas; at‿t   `tsuŕmmisega timä `hindä `tervüse ärʔ riḱ k Vas; es ma 
varas taʔ, es ma riku abiello Vas; taa viinakõnõ tege paĺ lo hätä, 
iho`tervüse võtt ni hiń ge rikk Vas 

rimahtuma rimahtudaʔ rimahtuss rimahtu kukkuma, libisema 
perem  ś s ni magasi, ku käsi rimahtu üless, künnäŕ pää pań d `vasta 
maad jah, ku t   rimpsahtu ja [kohe] üless ja rehele Se 

`rimatii·smuss ̀ rimatii·smusõ ̀ rimatii·smust reuma ma võ i linno ̀ väl-
lä luḿ bist ja jalol oĺ l ḱ ulm ja sääl tõmmaś s `rimatii·smusõ `jalgu 
Rõu R

rimpsahtum(m)a rimpsahtudaʔ rimpsahtuss rimpsahtu nõksatama 
perem  ś s ni magasi, künnäŕ pää pań d `vasta maad jah, ku t   
rimpsahtu ja üless ja [kohe] rehele Se 

rind rinna `rinda 1. kehaosa: (naise) rind la s võõrutõdi rinnast arʔ Se 
Kos| Vrd r nd 2. rindkere hain oĺ l rinnuniʔ Rõu; mak‿k gõ värisi, 
ku Mintka mu rinna pääle puhḱ  Vas; pusuli om löönüʔ jo `rindu 
Vas Pul; k   mul rinnuh pusk ni `oɫga lei jop‿pusu Se| Vrd r nd 
3. rinnaesine `k  ĺ jalõ `pań ti n gõĺ  `rinda ja nõgla s ka `perrä 
Se; [ma] pań ni alav  rt pite kaarusõ `ümbre `käüste ja siist rin-

riḱ k
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na mant `alla Se; rüü  oĺ l must, linanõ, t  l oĺ lip‿proimõtõ man 
ja rinna   n kaarusõʔ Se Ts; kual latsõl oĺ liʔ rinnah haŕ asõʔ, vai 
kual oĺ liʔ tuŕ o pääl haŕ asõʔ, siss `v  di `sanna, puu `võismõgaʔ 
siss määriti Se P; sõlõ rinnah, hõpõ kraaḿ  k iḱ  Se| Vrd r nd 4. 
pl kopsud ku rinnah‿`haigõʔ ummaʔ, s ss kästäss kust juvvaʔ Rõu 
V; imäl ommar‿rinnah‿`haigõʔ Rõu; taa om hädäliste `rindugaʔ, 
taal ommar‿rinnah‿hädäliseʔ Vas; mul oĺ lir‿rinnak‿kõvaʔ, ma olõ 
es köhhij inemine es Vas Pul  5. rida, rivi ü s mahass vi ̬i̬l t   rinna 
pääle mattaʔ Vas; n  p‿pandasõk‿ kõrrast rinna `viisi n  k‿kütüseʔ 
Vas; meil oĺ l aidahari k gõ kala `rindu täüś  Vas Pul; aho pääl 
neĺ li `pä si oĺ l rinnah Vas; kolm `rinda sai noid puid `pantus Vas 
Pul; haokuup‿`pań ti `rinda jat‿`turbap‿pääle ja n  p‿`pań ti s ss 
`savvumma Vas; vanast [kiriku]opõtaja hõiḱ  pääkooli`la si k   
`rinda Vas; neĺ li part oĺ l ja kolmõlt rinnalt oĺ lin‿n  p‿parrõʔ Se 

riń di/herr rentnik, rendihärra periss herr oĺ l arʔ jo `paenuʔ, siss oĺ l 
riń diherr Vas Pul -raha rendiraha imä lä s, maś s jälp‿Peigi kätte 
riń diraha Vas

riń n riń ni `riń ni renn sanna man oĺ l uja ja üle uja oĺ l kaibõt riń n, 
`riń ni piteh j  ś k vesi kotta Vas 

rinna/`haiguss tuberkuloos piḱ ält t   rinna`haiguss tulõ Rõu 
rinnaline rinnalise rinnalist ~ rinnalinõ rinnalidsõ rinnalist rinda 

imev; rinnalaps, imik [ussidest] üldäss iks, et niäs‿sinnä rinnali-
se latsõ manut‿tüḱ ise Rõu; periss rinnali  si om jäänüm‿`maalõ, 
ku imä ark‿koolõss Se; minnäʔ vaia hainalõ, rinnalinõ la s, koess 
sal‿lat sõ jätät Se 

rinna/luu rinnak rinnaluu ots om nigu saibass, kasunu siiä ette Rõu 
rinnutu rinnutu rinnutut kopsuhaige j  k‿kust, mo u jäät rinnutuss 

Rõu 
riń t riń di `riń ti rent ku `riń ti ärm‿massa as, lä s kotuss käest Vas 
`riń tmä `riń tiʔ riń t `rinte riń di rentima m  r‿rinde t   maa hinele Rõu 

V; esä `rinte t   nurmõ kaŕ a `kävvüʔ Vas Pul 
`riń tnik `riń tnigi `riń tnikki rentnik seo Aĺ vi oĺ l jälʔ `riń tnik  Vas 
ripakullaʔ ripakil [ta] poi `hindä arʔ, oĺ l ripakullaʔ redeli külehn Rõu 
ripakõlla ripakil `uibo oĺ l ubinit täüś , ossakir‿ripakõlla Se 
`ripma rippuʔ ripuss `ripsõ ripu rippuma täl jalar‿`ripsõj‿ joʔ, olõ õs 

inäp elävä inemise `plaanigiʔ Rõu V; esi oĺ l nõrk, pää `ripsõ ot-
sahn Rõu 

rippa rippu [tapetud] vasik oĺ l linaga üless tõmmat `talla rippa Rõu V; 
map‿pań ni kanateräk‿ko iga vaja `otsa rippa Vas Pul; aida `haŕ ja 

rippa
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`pań ti lihar‿rippa Vas; imä murõh , et kas seo n na no `jäässki 
rippa Se Kos 

`riṕ smä `riṕ siʔ riṕ s `ripse riṕ si  ebakindlalt kõndima, tuikuma m ni 
inemine om sääne veteĺ  `astma, muidugu riṕ s inne `jaɫgu pääl Vas 
Pul; egass sa söömäldäk‿ka saa aiʔ, muido nakat `riṕ smä Vas Pul; 
mak‿ka riṕ si k   `jaɫgu pääl Vas 

ripõndama ripõndaʔ ripõndass ripõń d ripendama, lipendama s ss 
ripõń d nigu ń arts t   kelmeʔ Vas 

ripõndõllõma ripõndõllaʔ ripõndõllõss ripõndõlli ripendama; tolgen-
dama Laa sil um jo `hulka `aigo maamullah `maatuʔ, esi ripõn-
dõllõt siin Rõu; m nikõrd oĺ lik‿`kań gli all suurõh‿havvõʔ, s ss lä s 
nigu ripõndõlli Vas; ma ripõndõlli  akul n na küleh Vas; kura  
keele otsah ripõndõllõss, a hüvvä s nna kurgust kisuʔ Se; vedelähe 
ripõndõllõt hällü küleh, s ss võit `maalõ kas‿sataʔ Se 

risonõ risotsõ risost prahine, risune kas tä [vanainimene] oĺ l risust ri-
sutsõp Vas; olõ õim‿meil t   asonõ ja olõ õin‿nuŕ m risonõ Se Kos

riś t riś ti `riś ti 1. ristiusu sümbol: rist; ristimärk `k  ĺ jaluu ku um, 
s ss võtak‿ `k  ĺ ja `mõskmise vesi kah ja minem‿matusõ pääle, 
s ss `k  ĺ ja seebiga mõsõʔ ja `k  ĺ ja `rõivaga vai käterä iga vai 
linagaʔ, kon `k  ĺ ja `lau sil oĺ l, s ss `t  ga `vaodar‿riś ti `otsa 
`vasta Rõu V; vanasitt `riś ti `peĺ gäss Se Kos; Serga küläh oĺ l 
 sasson, sääne ̀ väikene majakõnõ ja riś t sääl üleväh Se; m  ś s võ t 
mütsü pääst, hii  mitu `v  ri `riś ti ette Se Kos; ku [sa] arʔ eś südeʔ, 
siss t   v   ̀ päitest riś t Se Kos; ̀ tü rik v   ̀ päitest teḱ k riś ti, süläś s 
v  l `päitehe, hii  sõlmõ ja vanast sitast `päś si vaɫɫalõ Se Kos; ku 
jaanipävä hummogult `mõtsa `aeti `kaŕ ja, mõni tõmmaś s lehmäle 
tõrvaga vai `täütäga otsa pääle riś ti Se Kos 2. hauamärk `väega 
illoś  riś t oĺ l tett vaḿ milalõ Vas Pul; vet  siakõnõ, kuiss tä tah kee-
rahtu üte riś ti `küĺ ge Se Kos 

riśt/esä ristiisa t   om ka sildõ umanõ, riś tesätütäŕ  ni lellätütäŕ  Se
`riś ti risti(suunas) kolm ko ti oĺ l `riś ti ratta pesähn Rõu V; ku tahn 

ü skõrd kars oĺ l, t   muŕ d ossar‿`riś ti `räś ti (risa räsa) Rõu; esä 
ja lell kraavidit‿t   s   `riś ti ja `räś ti (risti-põiki) läbi Rõu V; 
uma leib lätt `piutamiisi kaalast `alla, a puja leib lätt `riś ti Vas 
Pul; prussagu `häötedi ärʔ, oĺ l punanõ kr it ja t  d tõmmati tarõ 
sainaʔ k ik `riś ti `räś ti t  d punast j  nt  Vas U; võimaś sinal oĺ liʔ 
aaris‿seeh, aarik‿käve seeh `riś ti Se; m   imäle te ti `riś tij  nt (ris-
tipidi triipudega) `uń drik Se; muni poĺ datass arʔ, lätt t   s na siss 
`riś ti vai `piuta Se 

`riṕ smä 
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riś ti/inemine kristlane juudir‿riś tiinemise tettüt eis‿s  ʔ Vas Pul; ho s 
koɫmõst päävästki rekistee·ri ärʔ, s ss olt (oled)  ks riś tiinemine 
Se Kos; vanast käve vanas‿sita alastõ, nok‿käävä riś tiinemiseʔ Se 

riś tikene dem < riś t vanast riś titi ka `leibü `ahju, visati t  d vett, mille-
ga `leibü ilestedi ja hiideti leeväle riś tikene pääle Rõu V; Karla oĺ l 
sääl rehe `sendseh, oĺ l maah põrmadu pääl nigu määne riś tikene 
Vas U; tennük‿kuusõ ossõst riś tikese, t   `pandnur‿rinna pääle 
[surnule] Vas Pul

riś tik/hain ~ riś tk/hain ristik(hein) uma kari um teil kolhoo·si 
riś tikhainun ja k igihn Rõu; riś tikhain oĺ l illoś s ku lohe  Rõu; 
timä peś s v  l `  se sulasõgan‿n  ʔ riś tkhaina `s  mne ärʔ Vas; 
mat‿tahasi esin‿`naada riś tk`haina `külbmä, a ma ei tiiäk‿kuiss 
riś tk`haina külvetäss Vas; hopõń  sõkk ärʔ riś tkhaina loomaʔ Vas; 
riś tikhaina`s  mne aganaʔ, lina`s  mne aganaʔ, ua ja ̀ herne aganaʔ 
`pań ti  siaaganikku ` siolõ havvutamisõss talvõl Vas 

riś ti/päiv taevaminemispüha, ristipäev lihavõttõ pühist um riś ti`päivä 
neĺ likümmend `päivä ja riś tipääväst suvistõpühhi um kümme `päi-
vä Vas -rahvass kristlased sõta taha aiʔ, olgur‿rahu maa˛ilmalõ, 
rahu riś ti`rahvalõ Se Kos -s saŕ  ristiema tütar `riś tämä tütäŕ  om 
riś tis saŕ  Se -tütäŕ  ristitütar hoiõ hoiõ tõist (siidirätikut), s ss 
ań ni är riś ti`tütrelle Vas Pul -veli ristiema poeg `riś tämä poig om 
riś tiveli Se 

`riś tjät́siʔ pl `riś tjäste ~ `riś tjä  si `riś tjä  si varrud ku riś teti arʔ, s ss 
te ti t   `riś tjä  si laud Se 

riśtk/hain vt riś tikhain
`riś tkäd́siʔ pl `riś tkäste ~`riś tkä  si `riś tkä  si varrud `riś tkä sile iks 

`tuĺ ti, `t  di `koś ti Vas U; `riś tkäste `aigu, siss [ma] ań ni mehe 
esäle `hammõ Se 

`riś tlem(m)ä riś teldäʔ `riś tless riś teĺ  siia-sinna liikuma, sihitult ringi 
sõitma maś sinaʔ `riś tleseʔ edesi tagasi Rõu V

`riś tmä `riś tiʔ riś t `riś te ~`riś tse riś ti ristimärki tegema; last ristima 
vanast riś titi ka `leibü `ahju,  hiideti leeväle riś tikene pääle Rõu 
V; kolm nädälit oĺ l  sipakõnõ `riś tmälläl‿la s mõtsah Vas Pul; mu 
lelläkene `riś tse `hinne vinne `usku Vas Pul; kuna siss `kiäki `riś te 
t   latsõ Vas U; ku riś teti, s ss oĺ l la s vadõri käe pääl Vas U; 
inne `riś tmist piät latsõ siu `k  ga üle `pühḱ mä Vas U; kolmõ päävä 
takast riś teti la s arʔ Se Kos; kerigu man riś teti Se; ku riś teti arʔ, 
s ss te ti t  `riś tjä  si laud Se; latsõ `riś tmise vesi visati kohe `ui-
bohe vai `vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe, et `ausa la s 

`riś tmä 
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saasiʔ Se Kos; ka s last `kaś vi ülest, a paṕ il olõ õs näid kirotõt ja 
riś tit `hindä pääle Se Kos 

riś t/ti̬i̬ teerist, ristmik minev`aaś taga oĺ li ma tah riś tteie pääl, näi 
kuiss ü s joodik puś sist `maahha jäi Vas; tast kivit   veerest 
lätt `õkva riś tteie pääle Vas; õdagu päält päävä minengu imä 
pań d t   purukõsõ sinnäʔ riś tteie pääle Se Kos -ämm -ämmä ~ 
`riś tämä -`ämmä ristiema unonaań õ oĺ l mullõ riś tämm Vas Pul; 
`mõŕ sal oĺ l `loohkap kumardaʔ [pulmas], ku riś tämm ka kõr-
val Se; riś tämmäss mineḱ  oĺ l suuŕ  au Se; riś tämm iks oĺ l k   
kõrval, t   `andõ `ań dja Se; maḱ ki (minagi) oĺ li sääl Truba kü-
läh `riś tämäp  l oĺ li `istmah Se; `riś tämä tütäŕ  om riś tis saŕ , 
`riś tämä poig om riś tiveli Se 

risu 1. risu, praht k iḱ  maa oĺ l nigu ü s risu unik Rõu; kas tä (va-
nainimene) oĺ l risust risutsõp Vas 2. kirumissõna: reo, roju t   olt 
`sääntser‿risuʔ, ei mõista kangast kutaʔ Se; ma `mõ li, et tiä j   
 ks `tsääju, at‿tiä risu vali `viina `sisse Se 

ritk rida `ritka mustrõigas küls‿sai mullõ miniäkene, kuri ku kuruss-
lauk, mõro ku ritk Vas Pul; ütte `kapsta`aida kah es olõr‿ridaldaʔ 
Vas Pul; ridaʔ ommaʔ mõroʔ Vas; m ni lõik rida lipsõss, pand 
k  rt pääle, siss s   Vas Pul; `ritku om katõ suguma  si, `mustõ 
`ritku ni `vaɫgiid Se;  orgatimi rida arj‿ja hõõrimi arʔ, riivemi 
ärj‿ja pań nimi poslamaslat pääle Se T; poiś s v  l `küüsse, et kas 
teil ritk om tett vai ŕ oon, m  m‿mõlõba `ü li et ritk Se Kos; `ritka 
ka [ma] olõ kaksõnu Se; `ritka istutõdass, a ŕ oonaʔ naak‿kasusõ 
esiʔ Se; `sääntset‿ oorgaʔ,  oorkatõdi är ridaʔ Se S; te ti sääne 
ń ardsust ritk, t   köüdeti sinnäv‿vallalidsõ piń gi `küĺ ge, piń k  tuĺl 
k   ridagak‿küle pääle (lastemängust) Se Kos

rit́sik ri siga ~ ri sigu ri sikat ~ ri sikut ~ rit́sk `ri ska ~ `ri sku 
`ri skat ~ `ri skut kilk noil oĺ l ka `kiŕksiid paĺ lo ja `ri skiid 
kah Rõu; `ri skaʔ lauliva tarõh Vas; vanast oĺ lir‿ri siguʔ 
paĺ gi `lahkidõ seeh Vas; mitu   d ma jahõ ri sikit Vas; ri siga 
`laulvaʔ Se

`rit́skakõnõ dem < ri sik  `rit́skakõsõk‿`kargasõ maad piteh Vas Pul
robahhutma robahhutaʔ robahhut robahhu  robinal laskuma kanakuĺ l 

t   võtt kannu, robahhut linnuhn kanalõ `säĺ gä Rõu 
robisema robistaʔ robisess robisi rabisema `vihma tuĺ l ku robisi Rõu 
roe `r  dmõ roend roovik, latt puu n al ś aal ummaʔ rõugu `r  dmõʔ, 

hulga `r  dmit Vas; sinnä kuusõ `n alõ oĺ lip‿`pantu rõugu `r  d-
mõʔ Vas; roe lõigati hällü jaoss Vas| Vrd rooǵ mass 

riś t/ti̬i̬ 
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rogisama rogistaʔ rogisass rogisi rogisema käe jaku `sisse `leie ki si, 
`väega rogisi ja `väega halluś s oĺ l Vas Pus; esir‿rägisät ja rogisat, 
a koolõ õi ark‿kah Vas Pul 

rohe vt ruhi, ruih 
roheʔ pl aialatt `r  ǵ mõ vai roheʔ köüdeti `saiba`paarõ `vaihhõlõ Vas
rohekass  roheka rohekat rohekas ja kõtu alt um [lambahänilane] sääne 

rohekass kõllakass, imäne um rohekap Vas Pus 
rohekõnõ dem < ruih| küna, mold tseetskakõnõ oĺ l, rohekõnõ, koh 

`tsaeti peeń okõsõss `väegaʔ verevä `nakriʔ Se Kos; ku [ma]`keś vi 
suŕ bi, siss oĺ lis‿`sääntsen‿`ne sväʔ ku rohekõnõ Se 

roheline rohelidse ~ rohelitse rohelist rõhtsalt asetatud lattidest vanast 
oĺ liki k iḱ  rohelitse aiaʔ, `r  ǵ mõ vai roheʔ köüdeti `saiba`paarõ 
`vaihhõlõ Vas; lehmäaiaʔ ja `kapstaaiaʔ, k iḱ  oĺ lir‿rohelidse aiaʔ 
ehk rohtaiaʔ Vas| Vrd rohiline2  

rohi roho `rohto ravim, rohi `väegah‿hüä rohi um, ku tõrv ja mesi ja 
makõ ras v ja makõ või ja kuusõ kasuʔ ja rüä orass kokku keede-
täss Rõu; taa um `valgõ imänõkõń , taa um rohoss Rõu V; `aptegi 
roho es avidaʔ Rõu V; jänesesita sau ollõv `hambahalu rohi Rõu; 
`haukaküüdse maŕ aʔ oĺ lir‿rohoss Vas; t   viĺ l kuiuss `rohtõga ka 
arʔ, a piät inne `sisse `j  ma ja päält `määŕ mä Vas; pini kusi um 
k gõ paŕ õb ki si rohi Vas Pus; taa om jo periss  silga rohi sul tett 
Vas; vanast k gõ paŕ õmb rohi oĺ l sann Se; tsõdsõ lä s kodo, teḱ k 
roho ja ań d hobõsõlõ `suuhhõ Se| Vrd r    

rohikanõ rohikadsõ ~ rohikatsõ rohikast rohekas ü s rõivass um 
`mustjass sinine, tõõnõ rohikanõ Rõu; inne oĺ liv‿villar‿rohikatsõs

‿sinidseʔ Rõu V
rohikass/hahk rohekashall maa`m   ja ummaʔ hahaʔ, pruumi-

kasshahaʔ ja rohikasshahaʔ, n  s‿söövä `uibu `lehti Vas Pus 
rohiline1 rohilidse rohilist  roheline oĺ l unik `kapsta `lehti võet, kõl-

latsõ leheʔ, `määnü leheʔ, k iḱ  rohilistega segi `aetuʔ Rõu V; [ma] 
võta neĺ li jako kõokõllast ja ü s jago elektrisinist, saa ̀ väega illoś s 
rohiline Se 

rohiline2 rohilidse rohilist  rõhtsalt asetatud lattidest säänesama rohili-
ne aiakõnõ oĺ l `tõpraaid Vas Pul| Vrd roheline 

rohitsam(m)a rohidaʔ rohitsass rohi s rohitsema kült‿tedä sai rohi-
tuss, a midägi es avidaʔ, hirmust `valla saa as Vas; jummaĺ , sa 
jovvat no muʔ rohidaʔ Vas 

`rohkõmb ~ ̀ rohkõp palju; enam, rohkem ̀ rohkõp ̀ aaś takka ma ̀ limp-
si `jalga Rõu; sügüsedseh‿hallaʔ tüḱ ke kah `rohkõmb mõtsmaiõ 
`villä purõma Rõu H; kütüst te ti `harva, `rohkõmb te ti siinp  l 

`rohkõmb ~ `rohkõp
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`s  rdu Rõu; miä `kaś si `rohkõp ilestät, t  d `korgõppa tiä hanna 
nõst Rõu; kolmõs‿`süń djätseʔ oĺ liki mul,`rohkõp olõ õs Vas Pul; 
ütek‿kanal‿loovar‿`rohkõmb munnõ, tõõsõ umma lihakanaʔ Vas U; 
inne s a`möĺ li sai `t  duss `s  la `rohkõp Vas; `rohkõp `versta 
maad iks oĺ l sinnäk‿`kuivusõ mano Vas; ku `rohkõp annat, siss olt 
(oled) iks `armap, `kaĺ lip Se 

`rohkõpakõistõ pisut rohkem kiä teḱ k `rohkõpakõistõ `l  mõ, no nii et 
raha pääle Vas U

roho vt rohi, r   
roho- ravimiseks kasutatav, ravi- karitshain um ka roho hain, t  st te-

täss t  d, roho t  d Rõu V; ma ań ni tälle toṕ si rohu `viina Rõu V; 
hapuhain kasuss t  ̀ v  ri pite, süvväss kah, t   um roho hain Rõu 
V; pihlapuu maŕ aʔ ummar‿roho maŕ aʔ Rõu

rohokõnõ dem < rohi sakõ rohokõnõ nigu saĺ vi `m  du Vas U 
roht/aid latt-, rõhtaed lehmäaiaʔ ja `kapstaaiaʔ, k iḱ  oĺ lir‿rohelidse 

aiaʔ ehk rohtaiaʔ Vas 
roiduss roidusõ roidust hulkur, nuuskur roiduss pinitüḱ k Vas Pul
`roitma ̀ roitaʔ roit roi  roida nuuskima, ringi kolama roiduss pinitüḱ k, 

käü `h  nit pite ja roit Vas; mis sak‿käüt `roiteh, olõv‿vakka Vas 
rojo rojo rojo niru, vilets (olend) esi oĺ l kõhnakõnõ ku rojo Rõu
rokk roka rokka jahujook, rokk hobõsillõ `ań ti rokka kah, jahu [puista-

ti] külmä vai `oigõ v   `sisse Rõu V
roń g roń gi `roń gi rong ma olõ roń gi pääle minnei Rõu V
ronija ronija ronijat puukoristaja ronija vai krań dsikõnõ käü joositõl-

lõss, t   saa näet puud piteh üless ja `alla tulõ Vas; ronija kand 
tagavarass `s  ki, taha pähnä `lahkõhe Vas Pus

ronima roń niʔ roni ronõ ronima ma ronõ kraavist `vällä Rõu 
roobahhutma roobahhutaʔ roobahhut roobahhu  korraks roobitsema 

ma roobahhuti kõo `lehti Rõu; `võtkõ noh, roobahhutkõ `peiu Se 
roobitsam(m)a roobidaʔ roobitsass roobi s (kokku) kraapima, roo-

bitsema räüss tuĺ l vihmaga segi, k iḱ  puuʔ roobi s lehist `puh-
tass Rõu; nimär‿riibin‿n  v‿vavarnap‿`puhtass, roobidsi leheʔ ja 
`häitsek‿ka külest ärʔ Rõu V; ärʔ ummar‿roobiduʔ vavarnaʔ Rõu 
V; ü stõõsõ `võikna [me] kävek‿kanarikka roobitsamah Vas; ka-
narik `häitsämä naaś s, nii roobiti `häitsme ni leheʔ Vas; opati, et 
kõivo `lehte roobidaʔ, noid aro `lehte Se 

rood́si- rootsi-, Rootsi riigi aegne näet roo si rahvass siin magahhasõ 
m  m‿ maa seen Rõu V; roo si `aigu olnus‿siihn kerik ja matusõ-
paik Rõu V| Vrd r   s 

`rohkõpakõistõ 
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rooǵ mass `r  ǵ ma ~ `r  ǵ mõ rooǵ mast roovik, latt pino oĺ l `r  ǵ mist 
nii pant üless, `r  ǵ maʔ `liuhkamisi `pistü Vas Pul; vanast oĺ liki 
k iḱ  rohelitse aiaʔ, `r  ǵ mõ vai roheʔ köüdeti `saiba `paarõ 
`vaihhõlõ Vas; ḱ au ui iks hiireʔ `hiŕ si pite, joosõ õir‿ro iʔ `r  ǵ mit 
pite [rhvl] Se Kos| Vrd roe 

roomakulla roomakil, roomates ku kardoka`võtmine um, s ss `Osvaĺ t 
um põĺ vilõ, roomakulla võtt Rõu V

ŕ oon ŕ oona `ŕ oona mäda-, mäerõigas ŕ oona omma jo `väega kõvam‿-
mõ roʔ Se; `ritka istutõdass, a ŕ oonaʔ naak‿kasusõ esiʔ Se; t   m  ś s 
võ t suurõ `luidsatävve `ŕ oona ja pań d kõrraga `suuhtõ Se; poiś s 
v  l `küüsse, et kas teil ritk om tett vai ŕ oon Se Kos 

roosa roosa roosat roosa tõrvahaina `häitse ummas‿`sääntser‿roosaʔ 
Rõu V; sul põsõr‿roosaʔ, punõtasõʔ Vas; saianõ kikass `väikene, 
roosak‿kiräp‿pääl Vas Pus; ku `muś tka `häitsäseʔ, s ss häiermä 
ommaʔ ilosa roosaʔ Vas Pul; suvikõsõ oĺ liv‿varahhitsõk‿kardokaʔ, 
roosaʔ Vas

roosiline roosilise roosilist ilus, hea ai vanast oĺ l roosiline aig Rõu; olõ 
õit‿t   elo `kelgi nii roosiline Vas

roṕ in robina robinat madin, rüsin `ahnõhe j   `väegar‿robinagaʔ (kii-
rustades) ja `ahnõhe s   Rõu;  s ss tuĺ l pääle t   suuŕ  roṕ in ja 
suuŕ  sõda, s ss tallati ś aksakõnõ hoobiss `jaɫgu ala Vas Pul 

ropp ropu roppu must, räpane `vaenõ inemine, tiä ei olõm‿määnegi 
ropp inemine Vas; ruttu tege ropu (räpaka) t  , `aigupite `häste Se 

roppuss roppusõ roppust mustus, räpasus roppust taha as vanast 
kak‿`kiäkinäʔ Vas Pul

ropsahhuss ropsahhusõ ropsahhust ropsak oĺ l ü s ropsahhuss ni 
Ań nakõnõ sulbsahhu  `järve Vas Pul

`ropsama ropsadaʔ `ropsass ropsaś s lööma, nähvama [ma] vitsaga äh-
värdi ja m nikõrd `roṕ si ka ku es kuulõʔ Vas 

`roṕ sma `roṕ siʔ roṕ s `ropsõ roṕ si 1. korduvalt lööma sannah ma inne 
higidsä, s ss roṕ si kah vihagaʔ Rõu V; ku ma `maahha `karga, 
s ss tiiät, mis s ss saat, s ss vana `Ma li jä t `roṕ smise ka `maah-
ha Vas Pul; t   oĺ l sääne m  ś s, et t   jätä es üttegi `roṕ smallaʔ 
`v  rit `poissa kua `küllä tuĺ l, tiä `k iki `ropsõ Vas 2. linu ropsima 
rabajaga roṕ siti linnu Rõu 

roṕ st ropsti sügüsene iä rägisäss v  l, a keväjäne iä mugu roṕ st tege Se
roś sitama roś sitaʔ roś sitass roś si  roostetama vań n um vana, t   um 

arʔ roś sitõt Rõu V; kuɫd eir‿roś sitõdak‿kah Vas 

roś sitama
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rossõʔ ̀ rossõ rossõt rooste t   oĺ l ilma ̀ rossõldaʔ pleḱ k Rõu V; ütevahe 
painõti `rossõgaʔ, eś s painõti Se; edimält olõ õs [lõnga] `väŕme 
Petserih, siss [ma] väŕme `rossõgaʔ Se Va  

`rossõnõ `rossõdsõ `rossõst roostene `rossõnõ vesi oĺ l Se
`rossõ/vesi roostevärviline soovesi, roostevesi Munamäe all um läteʔ, 

sääl um `rossõ vesi Rõu; `oĺ ti nätäĺ  `aigu sääl t   v   seeh, `rossõ 
v   seeh, jalaʔ hämmeʔ Se Kos 

rot́i/kihv́t rotimürk mat‿tõi ro i `kih ti, s ss `häädüʔ arʔ n   haragaʔ 
Vas Pus

rot́t ro i ro ti rott ro t puri neh, käe haaŕ d kiń niʔ Rõu V; kaś sil oĺ l 
kuldnokk suuhn, tiä mõtõĺ  ro i ollõv Rõu V; tohnak‿ka võ t 
n  ŕkaś s ro i aidast kiń niʔ Rõu; vähile `pań ti liha `koś si, rottõ 
`suuri ja `kassõ Vas; map‿pań ni kanateräk‿ko iga vaja `otsa rip-
pa, nigu ma esiv‿`vällä lä si, nii oĺ lir‿ro im‿man Vas Pul; mat‿tuĺ li 
`taahha nigu ro t lausa pääle Vas; a `hinnel oĺ lik‿ka ro in‿ń ao ja 
käe ärs‿söönüʔ Vas Pus; ḱ au ui iks hiireʔ `hiŕ si pite, joosõ õir‿ro iʔ 
`r  ǵ mit pite (rhvl) Se Kos 

rua vt ruga
ruahn kortsus; kägaras taa nahk om ruahn pääl (kõhnusest) Rõu; ma 

oĺ li esi riida man ruahn Rõu 
rubla rubla rubla rubla mullõ `maś ti k gõss ka skümmend rubla Vas| 

Vrd `ruubli
rudihhuma rudihhudaʔ rudihhuss rudihtu pehkima jämehhebä ossaʔ 

om rudihhunu arʔ Vas; vanar‿rudihhunus‿sainapaĺ giʔ Vas Pus 
ruga rua ruka saad kuiss jumalat, nii küünäld, kuiss rukõ, nii `k  rmat 

Rõu H; ku `vihma sattõ, siss te ti suurõt‿terävä otsaga ruaʔ, 
madalar‿ruaʔ vihmaga ladsa˛usõ arʔ Rõu H; [heina]`riipsamine 
oĺ l iks `keŕ gep ku rukka `pandmine Vas; imä pidi rual‿`laotamma 
ja hain palahhamma Vas Pul; rutul um ruga takah Vas Pus; ku  ruast 
`laotat `maahha hainaʔ, siss hainaʔ ommav‿vaaluh Se P 

ruhi ~ ruih rohe ruiht 1. puutüvest õõnestatud piklik küna, mold 
hobõsõ ruih, rattaʔ, regi, hobõsõ seim, k iḱ  `ań ti kolhoo·silõ Rõu 
V; ku lehmär‿rohe man `seieʔ, s ss `pernanõ tu luvvakõsõga  ks 
hääli s noid `lehmi Rõu; rasvategemise ruih oĺ l tett Vas; kaibõt 
ruih, t   oĺ l mõhḱ  Vas; tiiäk‿kas om näil eläjile midä `ruihtõ 
pant Vas; paladi veereh oĺ lir‿roheʔ, sinnäp‿`pań ti `mõś kmõʔ Vas 
Pus; ruih om art‿tsaet, t   om pinnaline Se Kos; s ss  ks m  s‿sei 
puulivvast ja köŕbe `r  ga rohe peräst Se Kos; vana`aoline  sia 
ruih, t   [ma] pań ni kummalõ ja naha pań ni rohe pääle (naha-

rossõʔ 
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parkimisest) Se 2. puutüvest õõnestatud künataoline paat, ruhi 
esi istuss roheh ja sõit Vas; sääl oĺ l ruih järve pääle minnäʔ, 
latsõl‿lä sit‿t   rohe mano, ruih oĺ l `ka ski ja uppu ärʔ Vas U; 
ruih oĺ l puust kaibõt, `ruihhi [ma] näi külʔ järve veereh Vas; rohe 
oĺ lik‿kaibõduʔ, ruih oĺ l nigu lehmä ruih, ruih oĺ l `siivugaʔ, lavva 
oĺ lil‿`l  düʔ, mõlaga kääneti ruih `ümbre Vas 

rukka kägarasse; hunnikusse ku mak‿kummalõ sadanuʔ, löönüp‿pää 
k gõ rukka Vas Pul; peräkõrd satat rukka Vas; ku tä lavva veerest 
kiń niv‿võ t ni tougaś ski k iḱ  ̀ maahha rukka, lavvatävve ̀ taĺ drikka 
Vas 

rumalahe 1. rumalasti ega ma olõ õs meestega nii, ma haugi ka `väega 
rumalahe Vas N 2. väga, kõvasti; arutult Loń ni ikk umma pujakõist 
ka rumalahe Vas N; s ss ta ossõń d ni rumalahe et ̀ hoitkuʔ Vas; n   
oĺ lip‿`pesnük‿külr‿ rumalahe tedä Vas Pul 

ruḿ m1 ruḿ mi  ̀ rum ́mi ~ rumm  rummu  ̀ rummu ratta rumm ku puutele 
`vankriʔ oĺ liʔ, s ss `võeti oheŕd üteh, käänd üteh, `minka ruḿ milõ 
pulk `sisse käändäss Vas; ratta rummuʔ oĺ lik‿`kõodsõʔ Vas; [ratta] 
ruḿ mi seeh om stolka, ravvanõ Se 

ruḿ m2 ruḿ mi `ruḿ mi trumm kõtt om nigu ruḿ m Vas Pul
rummaĺ  rumala rumalat rumal kae, et sa rumalass ei jääʔ, su veleʔ 

ommak‿k iḱ  targaʔ `olnuʔ Vas 
ruń g ruń gi `ruń gi rong `tü rigust sõida as [ma] ruń gigaʔ Se Kos; ku 

ruń g rapsahhu , [ma] `mõ li, et kas `seoga no `maada sai Se Kos 
ruṕ ikullaʔ kaardus na lastuʔ omma ruṕ ikullaʔ Rõu V
ruṕ ikullõ kaardu, mõlki `köh likene om lännür‿ruṕ ikullõ Rõu 
ruṕ ikunõ ruṕ ikudsõ ruṕ ikust mõlgiline seo om ruṕ ikunõ kauś s Rõu 
ruṕ puma ruṕ pudaʔ ruṕ puss ruṕ pu mõlki minema ruṕ ikunõ kauś s, 

ärr‿ruṕ punu veereʔ Rõu 
rusik rusigo ~ rusiko rusikot rusikas ma rusiguga ań ni tälle üte tõhva 

Vas; `tõmba käsi rusikohe Vas Pus 
rusik/kinnass ~ ruśk/kinnass labakinnas talvõl umma  ks rusik`kindaʔ 

`lämmäbäʔ Vas Pul; suurõʔ ahnigu nigu ruś k `kindaʔ Vas Pul 
rut́sakohe kägarasse imä ru sakohe `maahha sadanuʔ, elovaim v  l 

man Vas; ma pań ni kokko t   rü vi, k iḱ  nii ru sakohe ja rai `kir-
võga otsa `maahha Se 

rutt rutu ruttu rutt, kiirus timä võinu manida et täl rutt om Vas; rutul om 
ruga takah (kiiruga tehtud töö saab inetu) Vas Pus 

ruttama rutadaʔ ruttass rutaś s kiirustama, ruttama vilän‿nakkasõ 
`vaĺ miss `saama, muu `t  ga vaia rutadaʔ Vas 

ruttama
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ruttu kiiresti, ruttu [ta] habõ t  d `koś ti ruttu ja lä s minemä Rõu 
V; ostõtul koh il olõ õi jakku, ruttu saa `otsa Rõu V; `seŕ kämine 
om t  , ku inemine käü ruttu edesi tagasi ja kammandas midägiʔ 
Rõu V; sõir nakass suvõl ruttu haĺ litumma Rõu; hädä saa inemi-
sele ruttu, a mant arl‿lää eiʔ Vas; ku vihm tulõkil, s ss imä rutu : 
teḱ er‿ruttu, teḱ er‿ruttu, hainal‿ligovasõ arʔ Vas; minno rututõdi 
 ks: ruttu, ruttu Vas; `k  lmine om `väega ruttu m nõl Vas; lä s 
iks ruttu `m  dä t   halv aig kah, üldäss, ku hiiŕ [riideid] jürämä 
nakass, t   koolõss ruttu arʔ Vas Pul; määne s naasõ tulõ, vanalõ 
saa ruttu viländ Se; ruttu tege ropu t  , `aigupite `häste Se; rut-
tu joht kakku us n  v‿viisoʔ Se Kos; võimaś sinal oĺ li aaris ‿seeh, 
neĺ li `aari ja lei ruttu kokko koorõ Se 

rutuba kiiremini a ku tarõh [me] ait‿`tsuuri, nii sai kraṕ st kätte, ku 
`tundsõ nime ka, nii `päś sim‿mu siĺ mäʔ rutuba vaɫɫalõ Se Kos

rutubahe vt rutumbahe
rutuline rutulidse rutulist kiire, rutuline Miili inäp ei eläʔ, tuĺ l rutuline 

surm Rõu; mat‿t  d tiiäki es, et sa ni rutuline olt Vas 
rutumbahe ~ rutubahe kiiremini n  h‿`hammõʔ, midä rutubahe vaia 

om, n  ʔ ummas‿siin Se; läḱ e puś sigaʔ, saa rutubahe Se; `s  pi 
`pań ti `rõivalõ pääle, s ss lä s `vantamine rutumbahe Se| Vrd 
rutõbihe 

rututama rututaʔ rututass rutu  tagant kiirustama ku vihm tulõkil, s ss 
imä rutu : teḱ er‿ruttu, teḱ er‿ruttu, hainal‿ligovasõ arʔ Vas; minno 
rututõdi  ks: ruttu, ruttu Vas; m  ś s lä s hinnäst uputamma, ni ka s 
m  st kõrval muidogu rututanu, ülnü et ruttu ja ruttu Vas 

rutõbihe ~ rutõmbihe kiiremini, rutemini kobigõ no iks rutõmbihe 
taad minekit Vas; `vaesõlatsõ iks saava rutõbihe vigalatsõss Vas 
Pul| Vrd rutumbahe 

`ruubli `ruubli `ruublit rubla ku `kiäki ark‿koolõss, s ss `mõś kjillõ an-
dass `ań dit, andass kas kolm `ruublit vai viiś  `ruublit Rõu V; mullõ 
`ań ti käe`vaɫgõss kuh ikõnõ ja `ruubli raha Vas; t   maś s iks satu 
`ruublit t   hopõń  Vas; no [ma] ka hoia ütte `ruublit iks k gõ Vas; 
`tütrel tuĺ l sata ̀ ruublit ̀ puuduss Vas; pridanat ̀ ań ti, saa ̀ ruublidõ 
`ań ti ja ü si `kümnide `ruublidõ kiä ań d Se| Vrd rubla

`ruublikõnõ dem < ̀ ruubli ka s sata ̀ ruublikõist rahha ka majah Se Kos
`ruubli/tüḱ k hõberubla; setu naiste hõberubladest kaelaehe sanga 

omma esiʔ, kel om [kaelas] ka s `kõrda, kel kolm `kõrda `ruub-
litüḱ ük‿k iḱ  küleh Se; mul olõ õir‿`ruublitüḱ ü `kõrda `kaala 
`pandaʔ Se; suuŕ  `ruublitüḱ ü kõrd, n   ommakik‿`kaaladsõʔ Se

ruttu
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`ru̬u̬bõllõma roobõldaʔ ̀ r  bõllõss ̀ r  bõlli ringi aelema, ringi hulku-
ma timä käve, `r  bõlli soid pite Se 

`ru̬u̬dli `r  dli `r  dlit latt, roovik `r  dli `pań ti taari `tõrdulõ ala, 
`r  dlidõ pääle `pań ti oɫõʔ, siss `pań ti leib ja vesi pääle (taarite-
gemisest) Se 

`ru̬u̬dmõ vt roe  
ru̬u̬ds roodsu `r  dsu (lehe) roots taḱ ka ja kärnälehe `r  dsõ pääl ka 

käveʔ `oh ja  sirgukõsõʔ Vas Pus 
ru̬u̬g ruvva `r  ga paks toit (puder, supp) imä hii  pań nigak‿`katlast 

`r  ga `vällä Rõu; vanast oĺ l r  g pääs  ḱ , ilma ruvvaldas‿saa 
as `päivägiʔ Rõu V; tsõdsõ koŕ aś s ümärikke maa kivikeisi, mõś k 
`puhtass ja pań d ruvva `sisse, s ss saiś  r  g `hapnamada Rõu V; 
s ss `keeti (keedeti) iks niipaĺ lo `r  ga kõrraga `vaĺ miss, et jakku 
katõss kolmõss pääväss peesütäʔ Rõu; kua iks `r  ga k   , t   vei 
tõõsõlõ kah Vas Pul; ś   majoss ja õdaguss oĺ l r  g Vas Pul; ahoh 
savipaoh keedetigir‿`r  ga Se;  siĺ lo tiń dikeseʔ, noist keedeti v  l 
`r  ga kaʔ, tiń di `r  ga keedeti Se; talvõl ku hää ommak‿kuivadu 
poraviki ruvvast vai piirakust Se; ̀ pesken‿nigu minno vanast ̀ peś ti, 
ku ruvva kartokit puhasta as arʔ Se Kos; [ta on] nii sikõʔ, et niɫg 
tingu arʔ, k  t tingu nahast ka ruvva Se Kos 

`ru̬u̬ǵ ma ~ `ru̬u̬ǵ mõ vt rooǵ mass
ru̬u̬h́ roho r  ht ravim, rohi `halva `r  hhi ań niʔ Rõu V; t   loh ikõsõ 

`sisse `mahtsõ inne ü s pudõlikõnõ r  ht Rõu V; kõo urbak‿kah 
ollõv r    Vas; r   , ku hätäpite (haigusele vastav) om, s ss saa 
`veitüst kah Vas; as‿seo üleannõt ań d `väega kõvvu `r  hhi ja taṕ p 
ark‿kah Vas Pul; la silõ te ti `salp  ·tre vett, ku latsõ midä `haigõ 
oĺ liʔ vai `heitüʔ, `ań ti t  d la silõ rohoss Vas; tu `juudasita sau oĺ l 
s ss tu r    [kaetamise vastu] Vas Pul; Eedukõnõ `k  li `äŕ kit‿t   
ajo seeh ku r    `t  di Vas; Lindakõnõ om mullõ `r  hhi toonuʔ 
ja `k iki Vas; ku aŕ st and r  ht, s ss t   and  silga `viisi, a ku 
eś s tegevä r  ht, s ss `võtva rüḿ migu tävve Se Kos; imä pań d 
puuviɫɫak‿kusõga n na pääle ja k    t  d r  ht Se Kos| Vrd rohi 

`ru̬u̬mam(m)a roomadaʔ `r  mass roomaś s roomama ma 
`r  ḿ ssigip‿põĺ vilõ, taha as kumaruisi ollaʔ Rõu V; Oś si roomaś s 
k gõ kõtu pääl ś aal uss`aida `m  dä Vas 

ruumikõnõ ruumikõsõ ruumikõist ruumike t   `väikene ruumikõnõ, 
määne viiś  voḱ ki [sees] Se S

ruun ruuna `ruuna ruun ruunal oĺ l kindsukõnõ k iḱ  arp‿purutõt Vas 
Pul; [te] `pühkeʔ iks hiist hiiŕor‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõʔ hobõsõʔ 
(rhvl) Se Kos; veli ań d `r  ska ruunalõ Se Pod 

ruun
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ru̬u̬ṕ  roobi `r  pi ahjuroop roobigat‿tõmmati hüdseʔ `vällä Rõu; [ma]  
roobigat‿ `tõmpsi hüdse ede poolõ Vas U; jaɫan‿nigu roobiʔ all Vas 
Pul

ruus ruusa `ruusa kruus lubjast ja ruusast te ti kaĺ k Rõu V
ru̬u̬ś  roosi `r  si 1. lill: roos roosil ka omman‿nõglaʔ Vas 2. nahapõ-

letik: roos imäl oĺ l `j  skva r  ś  Vas; roosi halu om hirmuss halu 
Vas Pul; nisa `sisse ai roosi t   `peĺ gämisegaʔ Vas; s ss ai siiä 
roosi, oin‿näḱ k timä halukõsõ Vas Pul; ai `kindre ` soppa roosi, 
jäi ma `haigõss Vas Pul; täl oĺ l r  ś , Mintka Minna `aŕ stõ `tervess 
Vas; r  ś  oĺ l sääne, et ai `sääntse `haigõ ülest Se 

ruusa- kruusa sisaldav, kruusast tehtud, kruusa- r  sa t   om `väega 
kahrõʔ Rõu; Preeksal ommak‿ka ruusa maaʔ Vas; m  ʔ maaʔ 
ommak‿ka `sääntses‿samadsõ `keŕ ge vai liiva ruusa maaʔ Vas U 

ru̬u̬sk roosa `r  ska vits, malakas, roosk olõ õs mul `r  ska, meil 
oĺ lih‿hää hobõsõʔ Vas; veli ań d `r  ska ruunalõ Se Pod; vanast 
kaŕ ala sil oĺ lip‿piḱ är‿roosaʔ Se Kos 

ruut́ vt pruu 
ru̬u̬t́s roo si `r   si rootslane kes tiid, kiä taa nime pań d, või ol-

lar‿r   s Vas T| Vrd roo si
`ru̬u̬v́ma `r  viʔ r    `r  võ roovi kroovima jahuʔ iks jahvõti kivi 

man, a eläjille roovita õs, noilõ te ti `r   mallaʔ Vas; `r   malla 
jahvõst sai `kiisla mustõb Vas  

ruvva/kauś s supikauss ma `huhtsa seo ruvvakausi ka arʔ Rõu -luits 
supilusikas ruvva`luidsatävve võ t sinepit Vas 

rõba rõba rõpa edev t   um rõba inemine, kes heigotass Rõu; taa rõba 
`tütruk, `haikõllõss Rõu; t   m  ś s oĺ l `mõistlik m  ś s, t   olõ õs 
määne rõba Vas Pul 

rõbahhama rõbahtaʔ rõbahhass rõbahti vilksamisi märkama arʔ 
iks kellä rõbahhanut‿t   üte silmägaʔ Rõu; ü s rõbahti , et mul 
viinaputõĺ  üteh Vas; ma `m  dä minneh rõbahti, et tä sääl `aknõ 
man `istõ Vas; ütest silmäst [ma] iks rõbahha v  l tühä   st Vas Pul

rõbahhõllõma rõbahhõllaʔ rõbahhõllõss rõbahhõlli rabelema, ed-
vistama, ülemeelikult vallatlema hõlahhuss um rõbahhõllõmine, 
kaek‿kuiss rõbahhõllõss Rõu; `sääń tsit rõbõhhõllõmiisi timä es 
tahaʔ Vas; käü tah rõbahhõllõh, käü ku hebo Vas 

rõbakõnõ dem < rõba `Ań dri olõ õs uĺ l, t   oĺ l rõbakõnõ  nnõ Vas 
rõibõh ~ rõibõʔ `rõipõ rõibõht 1. korjus, raibe uma `rõipõ kasõs‿soeʔ 

iks ärʔ Vas 2. kirumissõna: raisk ma olõ õis‿saanut‿timä `rõi-
põgak‿kokko Vas; märä rõibõh Vas; räś tige rõibõʔ Vas; tõõnõ 
pinirõibõk‿karaś s Poĺ lalõ `küĺ ge Vas Pul; k iḱ  `andvak‿ka täl-

ru̬u̬ṕ 
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le `rõipõlõ [raha] Vas Pul; iǵ ävene laisk rõibõh Vas; olõ õs s ss 
siidikaputit, kae nov‿vanar‿`rõipõgi `pandvas‿ siidikapuda `jal-
ga Se Kos; neol‿latsõ`rõipõk‿kas‿sukugik‿kuulõ õiʔ Se Kos;  
paaba`rõipõʔ, kas teil om ka m  lt, teil om ŕ oon tett, at‿t  p‿petäde 
et ritk Se Kos

`rõiva- riide- ma hiidä iks vanaʔ `rõivapulgak‿kohe `vaŕ jo,  jätä 
äis‿silmä nätäʔ (jutt pesupulkadest) Rõu V;`keś kmäne ait oĺ l `rõi-
vaait, liha `tõrdu oĺ l `rõivaaidah Vas; `rõivakaś t oĺ l `rõivast tühi 
Vas Pul; haŕ okõsõ möir‿ `rõiva`kraami ja `nüpse Vas; 

`rõivakõnõ dem < rõivass| kangas või riideese `hammõ imä `rõivakõnõ 
vai määne taht ń ardsukõnõ Se; ma tuĺ li kodo, oś ti sullõ sarahvań ni 
`rõivakõsõ Se; timä [surnu] `rõivakõsõ palotõdi k iḱ  arʔ Se Kos; 
`hammõ imä `rõivakõsõst ń ardsukõnõ Se Kos

`rõiva/lang koelõng`rõivalang oĺ l üte`kõrdnõ, sukalang alati isiti Rõu 
-linaʔ pl puhtad linakiud kanga kudumiseks `ka ripääväss pidi 
olõma joʔ naistõlõ `rõivalina arr‿rabaduʔ Vas Pus;`rõivalinaʔ õ̭ks 
rabati `puhtahe Se 

`rõivanõ `rõivadsõ ~`rõivatsõ `rõivast riidest tehtud muido oĺ lik‿k iḱ  
`rõivadsõt‿tanoʔ Vas; esäl räbigu`rõivatsõj‿jala`rä keseʔ all, `pak-
latsõ jala`rä kesep‿pääl Se Kos   

rõivass  `rõiva rõivast ~ rõõvass `rõiva rõõvast 1. kangas, riie; rii-
detükk mak‿ka i loomak‿kiń nir‿rõivastõgaʔ Rõu V; libõhhõt te ti 
nii, `pań ti kõopuu tuhk anomahe, tulinõ vesi valõti pääle, ku 
ars‿`saistu, s ss `laś ti läbi `rõiva `tõistõ anomahe Rõu V; ma koda-
si ka stõi·ś skümme `p  rä rõivast Rõu; ku rõivass la i`m  du um 
pant, s ss um paĺ gnass Rõu V;`rõivategemisega oĺ l ka iǵ ävene vaiv 
Vas;  ku jääss v  l midä säänest `kiimu, s ss [ma] lasõ läbi `rõiva 
Vas; taa rõivass om nii vedelähe koet Vas Pul; te ti edimäne `rõiva-
ga kask, ka ikask Vas; ma pań ni ütesä küünärd villast rõõvast üteh 
Vas Pul; imä `kiń ke t   `rõiva, et ś aalt `poiskõsõlõ palit tetäʔ Vas 
Pul; Liisolõ sai ka `kistomadar‿rõivass, sääl oĺ l `hammõ`rõiva keŕri 
ja ṕ uksi`rõiva keŕri Vas; kolmõlõ s sarõlõ ummõldi `rõivagak‿kask 
Vas; `juudasita [ta] `mähke `rõivań ardsukõsõ `sisse Vas; setoʔ 
`mõistva k gõsuguma  si `rõivit kutaʔ Vas Pul; `rõivań ardsokõnõ 
säläh iks ihokatõʔ om Se; vanast oĺ l rõivass k iḱ  valu linanõ Se; 
äǵ li sälä pääl `vantõdi rõivass Se; vanaimäle s ss `ań ti päält lat-
sõ [sündi] määne rä t vai määne põllõrõõvass Se; s ss pań ni 
`määntse `rõivatüḱ ü `aknõ ette ja `vaɫmiss Se Kos; salasit‿te ti, 
ś aal oĺ lis‿suurõr‿`rõivak‿koh `maadaʔ Se 2. riideese, kehakate 

rõivass
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tühä kõtuga läät üle aia arʔ, `rõivaldas‿saa aim‿minnäʔ Rõu; va-
nast oĺ lik‿kirstuk‿kohe `rõivap‿`pań tiʔ Rõu; `rõivakaś t oĺ l `rõivast 
tühi Vas; ma lähä ka järve `v  rde, vaia `tuuldõgi võtta `rõivatüḱ kü, 
muidu k   tah `lämmäh Vas Pul; kae, Aĺ vi tulõ t  d piteh ja armõdu 
ilosih ̀ rõivih Vas; mis mul nail pitär‿`rõivil (igapäevastel seljariietel) 
viga om? Vas; ma lä si vahepääl `häḿ ssi hinnäst rõivastõgaʔ, s ss 
`joudsõ jält‿t  d tetäʔ Vas U; õhitsamine om, ku kiä hinnäst ilostass, 
silitsäss söögiga ni rõõvastõgaʔ Vas; kooldak‿käń gäʔ ummam‿mul 
`vaĺ miʔ ja kooldar‿`rõivak‿kah Vas Pul; tah ommar‿`rõivap‿püügih 
Vas U; poisal oĺ li iks kusõga väŕ midür‿`rõivaʔ Vas Pul; Einaŕ  tuĺ l 
v  st ̀ vällä, siss pań d ̀ hindä ̀ kuivi ̀ rõivilõ (kuivad riided selga) Vas; 
no olõ ma `rõivih (riides) kah Vas; mul om käń gitsiid ni egam‿ma 
ilma `rõivallak‿ka ei olõʔ Vas; t   veli oĺ l `väega ń ardsanõ, no om 
ilosahe `kõrdapiteh `rõivil Vas Pul; imäl oĺ lir‿`rõiva `k  rmahe 
`pantuʔ Vas; täl olõ õi ̀ aigo ̀ o sik‿ka ̀ niiti, tiiäk‿kohe rõivastõ ̀ sisse 
um segähhünüʔ Vas; seto `rõiva ommav‿`väega rassõʔ Se;`ri̬i̬di om 
patt tuhaga `rõiviid `mõskaʔ Se Kos; säidse künnärd oĺ l `rõivatüḱ k 
(linik), [ta] mähḱ  ̀ ümbre pää Se; tuhaga sai rõõvass ni puhass et rä-
gisi Se; sulõng oĺ l hüä süvä, sulõng `rõividõ jaost `oĺ lgi Se; otsani 
vanast matõti `valgidõ `rõividõgaʔ, rüü  vai `sukmań n Se; `k  ĺ ja 
`rõivap‿palotadasõ arʔ Se; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺ l võõrassi-
mä uma latsõ mustar‿`rõiva ajanus‿`säĺ gä Se Kos; maʔ sõida õiʔ, 
hiĺ lokõidsi lasõ minnäʔ, paṕ i `rõivaʔ art‿ siugudõʔ Se Kos;  inne 
`mõś ti [surnu]  ks arʔ, s ss `pań ti `rõivilõ  (riidesse) Se S; pudsu 
`koeti pulgakõistõ pääl, timä lõigati laḱ ka, siss oĺ l k iḱ  kahhaŕ  alt, 
a ü s ots jäi `rõiva veere `küĺ ge Se; linanõ rõivass saĺ liss `tuhka 
Se Kos 3. kangas, riideese kariʔ omman‿n  k‿kes `rõivalõ ja villalõ 
ajavam‿ mulgus‿`sisse Se 

r nd r nna `r nda rind; rindkere; rinnaesine mut‿t   lõpõ õi inne arʔ, 
ku ka s kätt `r ndu pääl Rõu V;`r ndu päält oĺ l hamõʔ vesi likõ 
Vas U; `  se tuĺ l külmähädä ja `r ndu `sisse lei halu Vas Pus; va-
nast `ań ti  ks `r nda latsõlõ katõni `aaś taganiʔ Se; m nõl oĺ l tett 
r nna ette ka v  l pilo Se; k iḱ  aig [ta] käve käsi `r ndu pääl, `süä-
meh iks pusk, `süämeh pusk Se; tütäŕ  om põlvõkoruʔ, imäl om vaia 
kirst ollaj‿jo `r ndu koruʔ Se Kos| Vrd rind 

r nd/vits rinnak k gõpääst `võeti r ndvits ja `lauhti ärʔ [tapetud seal] 
Vas 

`r ngakõnõ dem < r ngass otav pr  ś  oĺ l nigu ̀ r ngakõnõ, ̀ r ngakõsõl 
oĺ l teĺ g man, tele ots tsusati kr ḱ si ala Vas Pul

r nd
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r ngass `r nga r ngast rõngas `Kaimaŕ  pess raud`naklu ja `r ngiid 
Vas Pul 

`rõskõnõ `rõskõtsõ `rõskõst niiskevõitu, rõske nädselmähainaʔ 
oĺ lis‿`sääntser‿`rõskõtsõʔ Vas 

rõugu/pääline rõugupealne vili a osuu `ko sil oĺ lil‿liisnap‿ parrõʔ, 
sin nä atõti ligõhhit rõugupäälitsit ohembahe Rõu H

`rõuhkma ̀ rõuhkuʔ rõuhk rõuhḱ  rõuhu rõhuma hopõń  nakkass ̀ rõuhk-
ma, koh pisu `pehmep maa om, nii hopõń  nakkass `rõuhkma Vas 
Pus; kuiva maa pääl rõuhu õih‿hopõń  Vas; hopõń  v   seeh  sipõĺ , 
mugur‿rõuhḱ  `jalguga ja `päägaʔ Vas Pul 

rõuk rõugu `rõuku heina-, viljarõuk rõugu käŕbigu lä sip‿puruss kut‿-
` siugõllõss Vas Pul; ku `rõuku kodu nakav‿vidämä, s ss om k iḱ  ko-
tuss `hiiri täüś  Vas; sinnä kuusõ `n alõ oĺ lip‿`pantu rõugu `r  dmõʔ 
Vas; ku [ma] rüḱ ä `niitmä `naksi, s ss pań ni `rõuku Vas Pus 

rõõhalt hapnemata kesvävatsk rõõhalt kastõti ärʔ, toda es hapatadaʔ 
Se

r  hk rõõha `r  hka mitte hapu, värske kae ku s  ḱ  olõ õi `õigõhe 
hapu ja olõ õiʔ r  hk kah, s ss om `läühtünüʔ Vas; `väŕ ski s  ḱ  
om r  hk Vas 

r  m rõõmu `r  mu rõõm mul oĺ l r  m `väegaʔ Rõu; not‿tuĺ l sääne 
rõõmu päiv, et `õkva noorõmbass [ma] sai Vas; Üllel oĺ l sääne 
r  m, et suurõmbat `r  mu saa ai ollaʔ Vas Pul

`r  msa vt rõõmuss
`r  msahe rõõmsalt la s kaess nii `r  msahe `kaś si Rõu 
rõõmukõnõ dem < r  m oh jummaĺ  t  d rõõmukõist mia la sil oĺ l 

Rõu 
rõõmuss `r  msa rõõmust ~`r  msa `r  msa `r  msat rõõmus pini 

oĺ l rõõmuss, `pillõli üless ja karõĺ  Rõu; ku ma ku si et: tulõʔ, siss 
oĺ l [koer] rõõmuss Rõu V; sa v  l naaradõʔ ja olt `r  msa Vas; 
sa piät `rahvahe `käümä ja `rõõmsa olõma Vas R; pangu uik‿k  lt 
`kapla, `laulkõ ja olgõr‿`r  msaʔ Se Kos

rõõsalik rõõsaliku rõõsalikku rõõsapoolne seo oĺ l mul sääne rõõsalik 
k  ŕ  Rõu 

r  sk rõõsa `r  ska rõõsk [sa] `valksar‿r  sk piim patta ja ajak‿`k  mä 
Rõu; ku `põŕ sil kõtuh‿`haigõʔ, s ss andass t  d (kuivatatud vasika) 
piimämako rõõsa piimägaʔ Rõu V; pinikene sei liha ja ̀ r  ska ̀ pii-
mä ja präänikiid Rõu V; r  sk piim üldä ei ollõv hüä, ku kõtutõbi 
om Vas; ku `kuurnigat‿te ti rõõsa piimägaʔ, siss `pań ti seppä mano 
Se; pidoni täüś  `r  ska `piimä Se

r  sk
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rõõvass vt rõivass 
räbelemä räbeldäʔ räbeless räbeli rabelema ma olõss sääl parlaki 

räbelnüʔ Rõu| Vrd rabõlõma
räbik vt räṕ ik
räbägukõnõ dem < räbäk piniräbägukõnõ (koerareo) naaś s `haukma Vas
räbähhümmä räbähhüdäʔ räbähhüss räbähtü salaja kahmates kätte 

sattuma `ś akslasõk‿kävev‿`vaŕ gil, küläst võ il‿lihhu, nii tüḱ ä, kost 
`kuigi oĺ l räbähhünüʔ Rõu 

räbäk räbägu räbäkut reo, risu hopõń  s ss `kõvva j  ś k, kaet‿tu mehe-
räbäk takahn  sipõĺ  Rõu; oh sinno räbäkut, tah muidugu kapõrdõl-
lõss inne, püsü üi uḿ mi `jalgu pääl Vas Pus 

räbäläne räbälädse räbäläst armetu; räbaldunud naań õ oĺ l täl ka sää-
ne räbäläne, t   olõ õs ka suuŕ  asi inemist Vas Pul; sań dipoisiʔ oĺ li 
ka `väega räbälätseʔ, noh joodigõʔ Vas 

räbälä/sań t kaltsukorjaja räbälä `sań ti ärv‿võttu `  sess Vas 
räbästik räbästigu räbästikku rägastik, padrik sääne räbästik s   oĺ l, 

`hussõ oĺ l Rõu; tah ommas‿`sääntser‿räbästiguʔ, koh sivvuʔ eläseʔ 
Vas 

rägisemä rägistäʔ rägisess rägisi ~ rägisämmä rägistäʔ rägisäss rä-
gisi rägisema Juhanil oĺ l jo kivi `põĺ vi pääl, kääń d siss tõist p  lt, 
t   kivikua põrmand t   rägisi  nnõ Vas Pus; esir‿rägisät ja rogi-
sat, a koolõ õi ark‿kah Vas Pul; tuhaga sai rõõvass ni puhass et rä-
gisi Se; sügüsene iä rägisäss v  l, a keväjäne iä mugu roṕ st tege Se

rähm rähmä `rähmä rähm, rähk siĺ mist j  sk `rähmä `vällä Rõu
`rähmämä rähmädäʔ `rähmäss rähmäś s krahmama [ta] oĺ l saanuʔ 

rähmädäp‿`pihlõst ossa Rõu H
räim räime `räime räim, silk ka s `päivä `laś ti noil räimil sääl (aidas) 

ollaʔ, siss mi võ iʔ Vas; vanaesä lä s Võrolõ ja s ss tõi veerandiku 
`räimi Vas T 

räimekene dem < räim `rohkõp meile es tuvvaʔ ku ka s räimekeist Vas 
T; mis‿sei t   paaŕ  räimekeisi arʔ Vas 

räḱ in räginä räginät rägin, ragin ü s räḱ in oĺ l inne ku `poiskõsõl‿-
`lä siʔ Vas; ku laut `paĺ li, kae kos oĺ l räḱ in ja müŕ rin Vas; `pań ti 
kuulipri siʔ m  m‿muro pääle üless ja ü s räḱ in oĺ l inne Vas 

`räḱ smä ̀ räḱ siʔ räḱ s ̀ räḱ se praksuma üldäss et pahru lihagi ̀ räḱ svät, 
ollõv `kõrksa Vas; mõtsakõnõ `räḱ se, ku sattõk‿kooba pääle 
suurõh‿hirreʔ Se Kos   

`räksämä räksädäʔ `räksäss räksäś s raksama ku eläjät tapat, om mao 
`kelme man ka suuŕ  viĺ l, `räksä inne, nii lätt `ka ski ja tulõ t   vesi 
`vällä Vas 

rõõvass
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`räḿ mä `räḿ miʔ räḿ m `räḿ me räḿ mi rebima `päitse ärv‿vaś siduʔ, 
eis‿saaʔ [lahti], ja sääl `räḿ nüʔ, `räḿ nüʔ, lätt hullõmbahe v  l Vas Pus 

`räḿ psmä `räḿ psiʔ räḿ ps `räḿ pse krahmama ma `räḿ psi iks kirä täl 
käest ärʔ Rõu; ma `räḿ psi t   kaś ti täl käest ärʔ Vas 

`rändämä rännädäʔ `rändäss rännäś s rändama; hulkuma ku inemine 
`rändäss ütest paigast `tõistõ, s ss ekka `paika `kaotass midägi ärʔ 
Rõu V; timä `ilma piteh k   rännäś s Vas 

rängäste kõvasti, palju ma olõ tennük‿külʔ rängäste k kkõ t  d Rõu 
räni räni räń ni tulekivi räni oĺ l ja tuliraud Se P 
ränine ränidse ränist kõva (kuid rabe), lülipuiduline ränine puu om 

kõrrõ vai huba Vas Pus; ränine puu, t   eik‿`kiskuʔ, t   murruss 
Vas Pus

`räń tsmä `räń tsiʔ räń ts `räń tse räń dsi  räsima kahr t   sinnu räń ts 
kup‿paĺ lo, t   tapa õi ärʔ Se Sa 

`räṕ smä `räṕ siʔ räṕ s `räṕ se räṕ si korduvalt kergelt lööma küll timä 
`räṕ se minno ja kiś k Se 

räṕ ik räṕ iku räṕ ikut ~ räbik räbigu räbikut setu naiste valge poolvil-
lane pikk-kuub räṕ ik oĺ l p  ĺ viɫɫanõ, niidiga veet, a `viɫɫa koet 
`sisse Se; räṕ ik oĺ l t  rõõvass Se; vanast m ni `vaenõ `lä ski rä-
biguga mehele Se; esäl räbigu`rõivatsõj‿jala`rä keseʔ all, `pak-
latsõ jala`rä kesep‿pääl Se Kos; räbigu oĺ lik‿`koedu `niite päält, 
villadsõga oĺ lik‿`koedus‿`sisse Se; räṕ ikul oĺ l ka s `pruń ti, `jäĺ ki 
`pań ti kaarusõ sälä pääle Se Ts; ku `mõŕ sa kumaŕ d `jalga, s ss oĺ l 
`valgõ räbik säläh, t   räbigu siilos‿sai `muagaʔ Se 

räpäk räpägu räpäkut räpakas, kärsitu ku sääne halv räpäk hopõń  oĺ l, 
t   lahḱ  mitu `atra ja kaḱ k adra raudpuuk‿`ka skiʔ Vas Pus 

`räś ti (koos sõnaga `riś ti) risti-põiki; risa-räsa esä ja lell kraavidit‿t   
s   `riś ti ja `räś ti läbi Rõu V; ku tahn ü skõrd kars oĺ l, t   muŕ d 
ossar‿`riś ti`räś ti Rõu; prussagu `häötedi ärʔ, oĺ l punanõ kr it ja 
t  d tõmmati tarõ sainaʔ k ik `riś ti `räś ti t  d punast j  nt  Vas U  

räś tik räś tige räś tiket rästik räś tik, taa sääne illuss joonikanõ om, 
`musta ja säänest hõpõ `karva Rõu; räś tik maka pää `pistü Vas; 
räś tige rõibõʔ Vas 

räś tik/huś s rästik suuŕ  huś s kui, räś tikhuś s Vas Pul 
rät́ikene dem < rä t timä ań d mullõ rä ikese Rõu V; meil oĺ lil‿linadsõ 

rä ikeseʔ, sõira rä ikeseʔ Rõu; ka s rä ikeist ma seo nädäli lo-
pahhuti Vas; taa rä ikene nakkass mul ka ärk‿kuluvamma Vas Pul; 
ku ma kerikohe lää, ma rä ikese pähä köüdä Se; ma rä ikese võta 
`päähhä Se Kos 

rät́ikene
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rät́itämä rä itäʔ rä itäss rä i  korraldama, käsutama pääkaŕ uss ka iks 
oĺ l, oĺ l vanõb, kiä noid `la si rä i  Se Kos

`rätsebäkene dem < ̀ rätsep vigalanõ ̀ rätsebäkene oĺ l ̀ lätläsil ̀ umblõ-
mah Vas Pul

 `rätsep `rätsebä ~ `rätsepä `rätseppä rätsep seo um `rätsebä ummõld 
kasuk Rõu; `rätsepäʔ naaʔ elä äiv‿vanass, kua `rätsep vanass om 
elänüʔ Vas; `rätsepäk‿käve kotoh vanast, `rätsepä oĺ lin‿naĺ ameheʔ 
Vas; t  l oĺ l mitu `poiga, oĺ l `rätsepäh kah näid Vas Pul; mu `aigu 
`umbliva `rätsebäk‿ka v  l `käegaʔ Vas Pul; t   oĺ l `väega `ausa 
`rätsep, `uhkiid `rõivit teḱ k Vas Pul 

`rätsümä `rätsüdäʔ `rätsüss `rätsü muljutud saama maś sina nurmõ 
pääl `räütvä joʔ rüä ärʔ, olõr‿`rätsüse `pehmess ärʔ Se 

rät́t rä i rä ti rätik; rätt; riidetükk harv linanõ rõivass `oĺ lgi sõira rä t 
Rõu; t  l `aigo Võro liinahn rä ti es olõʔ, a no om k  sugust rä ti 
Rõu V; map‿paa rä i `päähhä, siss um nigu `m  tsap Rõu V; tulõ-
pisu um visanuʔ rä i `küĺ ge, rä t palass Rõu V; seo om hüä kaŕ p 
külʔ, rä i kaŕ p Vas Pul; vaia mul ka pidämä `naadaʔ naid kiń gitüisi 
rätte Vas Pul; kumogak‿koŕ vi oĺ lin‿naisil rätte `pandaʔ Vas Pus; va-
naimäle s ss `ań ti päält latsõ [sündi] määne rä t vai määne põl-
lõrõõvass Se; [ma] lä si paṕ i ette, rä t iks pääh Se; ütel siss köüdeti 
rä iga siĺ mäk‿kiń niʔ, noh tõõsõj‿jäl pagõsit‿tarrõ pite Se Kos; 
`k  ĺ ja `mõś kjalõ `ań ti rä iʔ käe`vaɫgõst Se; `koeti `sääntse rä iʔ, 
villanõ sukk alaʔ, `pań ti rä t pääle, s ss oĺ l jalalõ läḿ mi Se Ts 

rää vt rääǵ 
rääbüss rääbüse rääbüst rääbis [ma] oĺ lil‿likõ nigu rääbüss Vas 
rääǵ  rää `räägä röga rääǵ  um sääne paks ja mää `karva Rõu V; timä 

`räägäss s ss ku `räägä tulõ Rõu; ku `räägä tulõ, s ss kops mä-
däness Rõu V  

`räägämä räägädäʔ `räägäss räägäś s rögastama timä `räägäss s ss ku 
`räägä tulõ Rõu 

räüss räüsä `räüssä rahe räüss peś s k iḱ  `akna kruudip‿purulõ Rõu; 
t   vili, mis maha arʔ oĺ l tett, t  st saa as midägiʔ, räüss oĺ l k iḱ  
sao ja sitagap‿puruss `pesnüʔ Rõu V; ilmatu suuŕ  must piĺ v tuĺ l 
`kangõ räüsägaʔ Rõu; m nõl kottal tuĺ l `rohkõp t  d `räüssä, kohe 
tuulõgak‿`kandu Rõu V; õdagu poolõ oĺ l t   räüsä sadu Rõu; räü-
säsado, t   nigu kivvega ań d, hopõń  nakaś s `karglõma Vas Pus; 
tuĺ l suuŕ  räüsäsado Vas; ma hoiõ ligi `saina, ku t   räüsäsado tuĺ l 
Vas; edimält oĺ l räüss, s ss tuĺ l süḱ äv lumi Vas; vahepääl läbi 
`saapidõ nigu kivvega laś k, sääne räüss tuĺ l Vas Pus 

rät́itämä
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`räüstämä `räüstäʔ `räüstäss räüś t rüüstama [metssead] k iḱ  vilä 
sõḱ im‿`maahha, k iḱ  oĺ l nii är `räüstet Vas 

`räütmä `räütäʔ räüt räü  räüdä  maha tallama, sasima koh nurmõ 
pääl maś sinap‿`pesväʔ, n  j‿jo `räütvä, n  s‿`soḱ vaj‿jo olõʔ arʔ 
Se; maś sina nurmõ pääl `räütvä joʔ rüä ärʔ Se; `p  trepävä timä 
räü  ärʔ (jäi voodisse), inne maasõli sa `k  li arʔ Se 

röhähhämä röhähtäʔ röhähhäss röhähti röhatama ma olõ muido iks 
terveʔ inemine v  l, eim‿mak‿köhähhäʔ eir‿röhähhäʔ Vas 

röhütäm(m)ä röhütäʔ röhütäss röhü  röhkima vana  siga röhütäss 
Rõu; laud laul, peres‿s  ? -  siga röhütäss, `põrsaʔ imeseʔ Vas Pul 

rööbeʔ `r  pe rööbet õnar, sisselõige vaib k  ĺ  lä s sinnäʔ `r  pehe 
[lõugutil] Rõu; `hindäst oĺ l koĺ gits, `r  pega puu Vas; ratta 
`r  peʔ ratta `ts  rõgap‿`pessüseʔ Vas Pul

röögähhäm(m)ä röögähtäʔ röögähhäss röögähti  korraks röögatama 
ma röögähti toolõ `vasta, kas sat‿tahat tedä arl‿`laska viiäʔ Vas; 
la s röögähti v  l kõvastõ Vas Pul 

röögähhütmä röögähhütäʔ röögähhüt röögähhü  äkki röögatama mul 
ań d mitu kõrd röögähhütäʔ inne ku [ta] kuuĺ d Vas Pul; esä sääl 
röögähhütnüʔ ja [hundid] oĺ lip‿`pandnu siss üle niidü minemä Vas 

röögäń d röögäń di röögäń dit röökija, kisaja m ni la s om `väega 
röögäń d Vas 

rübelemä rübeldäʔ rübeless rübeli hullates rabelema m  n‿`naksi 
 rübelemmä aidahn Rõu 

rüǵ ä rüä rüḱ ä 1. taim: rukis rüäp‿`pań ti edimält haḱ ki Rõu; rüǵ ä 
`pań ti hakkõ, kuhilikku ka `pań ti, ku saa as nipia `pessäʔ Rõu; 
tuulõga rüǵ ä liiguss Rõu V; rüǵ ä oĺ l täl jämme ku piĺ lir  g Rõu 
V; ku m  ʔ rüḱ ä põimi, s ss visati ` sirpe Rõu V; koodiga rüḱ i 
kooditõdi, siss `l  di koll kõll, koll kõll Rõu; `kaara külvän‿nii, et 
hobõsõ jalaasõmahn om ütesä jüvvä, rüǵ ä nii, et kuuś  jüvvä, siss 
saat `õigõ saagi Rõu H; rüäʔ `laś ti põrmadu pääle `maahha nii 
kattõ `h  lahe Rõu; imä põim rüḱ ä Vas; rüǵ ä ai küll pää üless 
peräh Vas Pus; ku [ma] rüḱ ä `niitmä `naksi, s ss pań ni `rõuku Vas 
Pus; t   rüǵ ä jo nakaś s mako `haudma ja näet rüä magasi t   lumi 
k iḱ  `maahha Vas; siss saava hüä rüäʔ ku valõti [sitaveotalgul] 
Vas R; rüäʔ `häi siʔ, väĺ giga palo  rüä ärʔ Se; rüǵ ä `pań ti kuhilik-
ku, mitu unikut te ti ku hüä rüǵ ä oĺ l Se; ku oĺ lik‿kuiva iɫmaʔ, siss 
niisama `t  ralt kap‿`peś ti rüḱ i Se Kos 2. rukkitera `oŕ jusõ `aigu 
siss oĺ l nii tett, et olõ õs rüḱ i `puhtass puhastõt, vanast oĺ l pant 
n  r‿rabadu rüäk‿ko ti ja oĺ l l  d `vasta rehetarõ lävve et kas kõ-

rüǵ ä
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rahti Vas U; rüḱ i ja `keś vi saŕ adaʔ oĺ l iks harv sari Se Kos; röest 
sai iks magõhhõp taaŕ  ku keś vist Se; veli es küüsü ka inämbät ku 
üte ko i rüḱ i pridanat Se 

`rühḱ mä `rühkiʔ rühḱ  `rühke rühi visalt tõttama, kiirustama, rühkima 
ma rühe lehmänüssänguss kodo Rõu; [te] ̀ rühke no süvväʔ nipaĺ lo 
ku jovvadõʔ Vas Pul; kült‿tä rühḱ  t  ss ajoss kodo, ku sa läht Vas 
Pul; nimär‿rühek‿ kodo minemä, õdag jok‿käeh Vas; ku kuiv om, 
[te] `rühkek‿`külbäʔ Se; rühiti asõld tetäʔ, rühiti t  d tetäʔ Se  

rüḿ mik rüḿ migu rüḿ mikut viina-, napsiklaas ku aŕ st and r  ht, s ss 
t   and  silga `viisi, a ku eś s tegevä r  ht, s ss `võtva rüḿ migu 
tävve Se Kos

`rüḿ mä `rüḿ miʔ rüḿ m `rüḿ me rüḿ mi lahti rabelema ü s poiś s habõ 
minnu kiń niʔ, ma `rüḿ me vallalõ Rõu V

rümähtämä rümähtäʔ rümähtäss rümäh  mütsatusega kukkuma 
süḱ äv kaiv, ku piimäanoma `kaivu lasõt, s ss kard lätt ku rümäh-
täss `alla Rõu 

rüń d rüń ni `rüń di jäänus, riise ü s majarüń d (lobudik) om sääl alalõ 
Vas Pul; hobõsõ rüń niʔ hiideti lehmile ette Se 

rüpp rüpü rüppü süli ma latsõh oĺ li k gõ imä rüpüh Vas Pul; imäl oĺ l 
vits siin rüpü siseh Vas T

rüv́vi vt rüü 
rüv́vikene dem < rüü  setol uma rü vikene säläh ja hamõk‿kah Vas Pul
rüä- rukkist saadud või tehtud, rukki- n   rüä vihuladvaʔ `pań ti 

kokku sinnäl‿`liuhka Rõu; tulõva iks hüä rüä `aestaga   hn Rõu;  
vadsak‿küdseti rüäjahust Vas; rüäjahu `tahtsõ  ks hapatamist 
Vas; lehmäaganaʔ oĺ liʔ rüäaganaʔ, kaara, kesvä ja nisuaganaʔ 
Vas; rüä olõʔ sikati üle, et `kohki `määń tsit `pääkeisi jää eiʔ Vas; 
rüäpõhk  ks oĺ l nigu kaĺ g Vas; ku [sa] halõsta ai rüä `jauhha 
neĺ likümmend `nakla [anda] Se 

rüä/ kütüss kütismaa tegemine rukkikülviks rüäkütüst te ti hainangu 
`aigu Vas Pus -liĺl rukkilill rüä siseh um paĺ lo rüä`lille Vas; `ütle 
kuitaht siniliĺ l vai rüäliĺ l Vas -põim rukkilõikus (sirbiga), õsumine 
rüäpõimu `aigo katõkeś ke laulimi ja lelotimi Se

rüüd́ rü vi `rüüdi setu naiste (hrl valge) linane või (pool)villane pikk 
pidulik pealisrõivas `vaɫgõ rüü  oĺ l riḱ kil Se; rüü  oĺ l must, li-
nanõ, t  l oĺ lip‿ proimõtõ man ja rinna   n kaarusõʔ Se Ts; rüü  
niisama palistõdi alt ärʔ, s ss olõ õs setä `paila all Se; ma su rü vil 
rai `maahha `kirvõga otsa Se; ma `tahtsõ ka säänest `rüüdi nigu 
imäl oĺ l Se P; kiä iks ummõĺ  rü vi üte siilogaʔ, s ss puusan‿n   

`rühḱ mä 
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ribahhasõʔ Se; otsani vanast matõti `valgidõ `rõividõgaʔ, rüü  vai 
`sukmań n Se; rü vil ilostust oĺ l t   pudsu all ja pääle pudsu oĺ l 
sääne haĺ ass `ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos; mat‿`tsuś ksi 
rü vihanna ütest poolõst ülest, `tsuś ksi rü vihanna tõsõst poolõst 
ülest Se Kos  

rü̬ü̬ḱ  röögü `r  kü röökimine, kisa mehine tuĺ l ja `õkva n na `otsa 
tsusaś s, s ss [ma] tuĺ li `tarrõ `sääntse röögügaʔ, et külä helisi Vas 

`rü̬ü̬ḱ mä `r  kiʔ r  ḱ  `r  ḱ e ~ `r  ḱ se röögi valjusti karjuma, rööki-
ma imä `r  ḱ se nigu külä helisi Rõu;  sial mähitäss n na kiń niʔ, 
siss ta ei röögiʔ [tapmise ajal] Rõu; ku la s är oĺ l kahit, s ss mugu 
r  ḱ  inne Rõu; piniʔ n  r‿röögeʔ ja oĺ liʔ iks täl kundsa pääl Vas; 
 siga  ks muido r  ḱ , a vahr käändäss `n nna [tapmisel], siss 
ei röögiʔ Vas;  akk ai katõ jala pääle `pistü ja `r  ḱ e Vas Pul; 
kääväk‿ku uĺ liʔ `  se `r  ḱ ih Vas Pul; timä tuĺ l `r  ḱ ih tarõst 
`vällä ja j  ś k `mõtsa minemä Vas; ma rööge k gõst jovvust Vas; 
vihmakaś s inne `vihma laul, nigu kaś s r  ḱ  Vas Pus; püveʔ `lätväʔ 
üle pää iks üle pää vöörüseʔ, esir‿`r  ḱ väʔ Vas; `poiskõnõ `  se 
sagõhhõhe k   `r  ḱ se: pi sitäss, pi sitäss Se; haibaʔ, minge 
ark‿kodo, mis‿ti röögide `  se, a mi jäl `nimme lauliʔ Se 

`rü̬ü̬kämä pidevalt röökima timä muidugu umma `m  du `r  käss 
pääle Vas 

rüüsähhütmä rüüsähhütäʔ rüüsähhüt rüüsähhü  köhatama [ma] k   
iks rüüsähhüdi Rõu; ma rüüsähhüdi naĺ la viluss, höö, siss ku 
mõts siga lä s `mõtsa nigu tuulõgaʔ Se Kov 

`rü̬ü̬v́mä `r  viʔ r  v `r  ve röövi röövima n  s‿s amehem‿muidugu 
taṕ iʔ eläjit ja r  veʔ Vas 

 

`rü̬ü̬v́mä
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S
sa ~ saʔ suʔ sinno ~ sina sino sinno sina, sa t  d oĺ l v  l s saŕ   su-

hah  hutnu, et sa unõdik‿käe`vaɫgusõ arʔ Rõu V; `saista üless, 
mak‿kae ku suuŕ sa no olõdõ Rõu V; roosi halu om hirmuss halu, 
sak‿küüstega `saina kakusiʔ Vas Pul; sa saisat ni vahit nigu nä-
läne `s  jile `suuhhõ Vas; kraavi`kaibmine olõ õis‿sut‿t   Vas; 
Suĺ lakõnõ, mul om `sustki ilodu, et ma puŕ oh olõ Vas; kas puś s 
na kass sinnu situtamma Vas; vanast süń ni`päivä es `peetäʔ, es 
kuulõkiʔ t  d, et sul süń nipäiv om Vas; ma `küüsse: Niṕ i, mi‿sa no 
teiʔ sääl? Vas T; tulõs‿sak‿ka üless ̀ s  mä Vas Pus; mis sap‿`porrat, 
siug läts sul `kintsu piteh üless, t   jätt sut‿`tsuskamallaʔ Vas Pul; 
ma `väegat‿tahasiʔ ku saʔ nakkasi `juh ma, su käe `perrä lätt 
paŕõmbahe Vas U; sa narit `põɫdu ü s kõrd, põld nari sinno ütesä 
`kõrda tagasi Vas U; t   üsätäv ve ̀ tarnu ma olõss sullõ ärm‿`masnuʔ 
Vas Pul; tohoʔ, sust nos‿saa kaŕ uss, sa olt `vargavah , saa õis‿sust 
Se Kos; tuĺ l ü s n  ŕ  naistõrahvass, ni üteĺ  et: kas m   või 
`naadas‿sukka (sinuga) elämä? Se Kos; ku `siuhkõ sa noo rõst oĺ liʔ, 
a no olt `hanku jäänüʔ Se; `tiukamine om, ku tõõnõ sinno `häüstäss 
ja suditass, et taa olõ õih‿hüä inemine Se; miń ni ̀ ütless mehe˛ esäle: 
ma ei nakas‿sukkas‿ `s  mä, sa `haisat Se Kos; `lammõs‿sina siiäʔ, 
ma lää `ussõ Se; kas suɫɫõ ü sindä olõ õiv‿viländ setä tarõkõist Se 
Kos; sa saisa siih eläjil   h, eläjä `lätvä `viĺ jä Se 

saabass `saapa saabast saabas täl oĺ l negroś sii·n `saapa mustadaʔ 
Rõu; vahepääl läbi `saapidõ nigu kivvega laś k, sääne räüss tuĺ l 
Vas Pul; ma v  l ei olõs‿saanup‿`parriid `saapiid Vas Pul; kotoh 
om naid ü si `saapiid küländ Vas Pul; mak‿kobõ siist ja säält, es 
lövväs‿sukka, es lövväs‿saabast Vas Pul; esä võ t juudiʔ `maia, 
juudit‿teḱ is‿`saapit Vas Pul; mehil oĺ lis‿seerega `saapa jalah Vas; 
`saapa kundsagal‿lei [ta] nigu puu halo t   käe mant Vas; velele 
laś k ḱ ago `siibo alt `saapa Se; `tahtu us kiń nij‿`jaɫguga (kängitse-
tult) minnäʔ, et ark‿kakudõs‿`saapaʔ Se; päternäʔ, viisoʔ oĺ lit‿t   
man, `saapit `koś tma `ḱ avvuʔ `pań ti Se; kodo tuĺ l käń gäldäʔ vai 
paĺ astõ `jaɫgugaʔ, maŕaʔ n narä iga `saapa seereh Se 

saadi/rahvass peielised innevanast saadirahvast ravitiʔ Se 
saadorik saadoriga saadorikka ? ait ja vaŕ oalonõ `vaihhõl, vaŕ oalosõ 

`sainu kutsuti saadorik. koh hainaʔ? saadorigah Se; saadoriga 
vaŕ o alt ś aalt võta kesvä`oĺ gi õdagust lehmäle ette Se 
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saaǵ  sae ̀ saagõ saag s ss oĺ l suuŕ  saaǵ  (kahemehesaag), ̀ t  ga lõigati 
`laudu Rõu V 

saajaʔ vt sajaʔ
saaḱ  saagi `saaki saak kiä iks varahhappa lätt, t   saa `saaki Rõu; 

`kaara külvän‿nii, et hobõsõ jalaasõmahn om ütesä jüvvä, rüǵ ä nii, 
et kuuś  jüvvä, siss saat `õigõ saagi Rõu H; kuiss teko, nii `saaki 
Rõu; kahe silmägak‿kaess, kupaĺ lo `piimä saa, ärv‿võtt piimäsaagi 
Rõu; s ss `naati sutt `vah ma, et susi tulõ saagi `perrä Rõu V; 
peedi ummak‿külbedüʔ, ś aalt iks tulõ lahutaʔ, muidu saa ais‿`saaki 
Vas Pul

ś aal  vt sääl 
ś aalt vt säält
`saama saiaʔ saa sai ~ `saiõ 1. endale või enda kasutusse saama, kät-

te saama meil varastõdi noŕ mi `viĺ jä, hangati kah säält, kost saiaʔ 
(saadaval) oĺ l Rõu V; säidse `kaalu sai linnu Rõu; kaes‿siss tuĺ l 
mullõ kiräkene, et kas olõt `rõiva kätte saanuʔ Rõu V; a ku olõ 
õiʔ kost saiaʔ, s ss [ma] taha aiʔ Vas; ü s saabass `saadi kätte, 
tõist saiaki is Vas Pul; a `kinkass sa söödäsi  siku ku  `ś ooklast 
` soĺ ki ei saasiʔ Vas Pul; n  v‿`vahtsõr‿`rõivat‿tälle saiʔ, a palitu 
jäi saamaldaʔ Vas; saanum‿ mullõ taa kuld ni hõpõ ni tõld ni rattaʔ 
Se Kos; määne neli `kaalu linnu saanuʔ Se; võik‿ku ta k  l kätte 
saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ Se Kos; ku olõ õis‿`siĺ mi kaiaʔ, siss 
taa poiś s kah iks imädse pala `hindälle saa Se 2. tunda või koge-
da tulema; teatavaks saama `tohtrõ käest `saadi tiidäʔ et [ta] ei olõ 
uĺ l Rõu V;  esä sai tiidäʔ, et susi muŕ d külä iḿ mise ärʔ Rõu V; 
kas timäl t  d mõttõhn ja meelehn es olõʔ, et mullõ saa tiidäʔ, et 
timä jutt tulõ avaliguss Rõu V; ku ta Maiõlõ löönüʔ, saanum‿Mai 
t   hoobi Vas;  hüä no külʔ, et sai tiidäʔ Vas Pul 3. mingisuguseks 
muutuma, kujunema; uut seisundit omandama `riś ti ja `räś ti tõm-
mati s  st kraavil‿läbi, maa sai kuivass Rõu V; kuusõ kukkaga `üĺ ti 
must [värv] saavat Rõu; latsõk‿kah, kua sai suurõss, t   lä s `ilma 
Vas Pul; hähnät‿ sagavaʔ, s ss saavak‿külmäʔ ja halvaʔ ilmaʔ Vas 
Pul; mass, ku [ma] keedä, saa sääne `suurmanõ Se Kos; utõti utõti 
nikavva ku `peḱ li sai kesvä `k  riga kokko Se V; ku `mõŕ sa kumaŕ d 
`jalga, s ss oĺ l `valgõ räbik säläh, t   räbigu siilo sai `muagaʔ 
Se; paaba `aŕ stsõ nii ärʔ, sai nit‿`tervest et seeni `aoniʔ Se Kos 4. 
sündima, ilmale saama sukku saavas‿soepujaʔ, `immä iḿ miselatsõʔ 
Rõu V; iḿ misel oĺ lip‿pujas‿`saamisel Vas; sai s ss t  l näi sikol 
ka s last Se Kos; nimä olõ õs v  l `ilma saanuʔ n  p‿`põrsaʔ Se 

`saama
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Kov 5. tekkima, sugenema; hakkama näüss näüss, mis tast aś ast 
`saanõss Rõu V; t   m  d om imäst saanuk‿ku tä tedä om `kandnuʔ 
Rõu; m ni pań d uma uuri loosi pääle ja te ti t   uuri `l  ś mine 
ja sääl sai pido Vas U; hädä saa inemisele ruttu, a mant arl‿lää 
eiʔ Vas; latsõl sai ni häpe, et uma `käegas‿saia võ t Vas Pul; ka-
narik `häitsämä naaś s, nii roobiti `häitsme ni leheʔ, kuivati arʔ, 
ś aalt sai leib Vas; ku [ta] v  st `vällä tuĺ l, siss hüdisi et ḱ ulm sai 
Vas; mul sai `väiga imeh Se; ku inemine oĺ l rassõ`jaɫga, ku näḱ k 
koh, `hiitü sutt vai midä, ku kohe `johtu `käega nii `pandaʔ, nii `sai-
gi pleḱ k ń ao pääle Se Sa; [ma] võta neĺ li jako kõokõllast ja ü s 
jago elektrisinist, saa `väega illoś s rohiline Se; paaba püdälidega 
`aŕ stõ arʔ jala, püdälist saa aṕ i Se; huś s puri `varbalõ ja m  ś s lä s 
Peliko va, sääl vanainemine määnegis‿s no  ja sai paŕ õmb Se 
Kov; `muŕ tass eläjä ärʔ, elläi saa nõrk Se; sis s saŕ  visaś s klaa-
sikõsõga vett `maahha, sai nii suuŕ  meri Se 6. pääsema; sattuma, 
juhtuma, (kuhugi) jõudma päiv olõ õs v  l nõsnuʔ, ku mil‿`liina sai 
Rõu V; suurt  d minneh saat ka Savi`mäele Rõu; ostõtul koh il ei 
olõj‿jakku, ruttu saa `otsa (lõpeb) Rõu V; `saimis‿s ss lavva keri-
kohe `kõrvuisi Rõu V; lelläpoig sai nägemä, et timä naist läpäh-
tädäss Rõu; n  m‿muidugu `mütväʔ ja ähvärdäseʔ ussõ takahn, et 
m  p‿piä `sisse `saama Rõu V; `õigõt m  lt mul mitte ei olõʔ, ütte 
`paika tahat, `tõistõ saat Rõu V; esä sai `aiksahe minemä Rõu V; 
all järve man [ma] käve, a oĺ l külv‿vaiv `mäele saiaʔ Vas Pul; ke-
siv lätt ruttu `vaĺ miss, kaar saa õiʔ Vas Pul; õdaguss `saimik‿k iḱ  
üteliisi kodo Vas Pul; suuŕ  murõh, kuiss sak‿kodo `saadõt‿tuisugaʔ 
Vas Pul; seo ajoga olõss m  j‿joba kerigu mano saanuʔ Vas Pul; 
ü skõrd [ma] sattõ siiäʔ, s ss sai Koidu mullõ aṕ pi Vas Pul; t   sai 
`vaɫɫaʔ, kiä sitträbäkuss jäi Vas; unos‿`saiõk‿kült‿`taivahe Vas Pul; 
ü s kõrd [ma] saiõ `ümbre truĺ liga `ḱ avvuʔ, ni nakaś s sadama Vas 
Pus; inemine iks inemisegak‿kokko saa, puu saa aip‿`puugaʔ Vas 
Pul; Kiviora `küllä sai t   Aĺ vi mehele Vas Pul; tuĺ l jo timä säält 
`põrgost, sai t   pääle Se Kos; kuiss ̀ vaesõstlatsõst vallalõ saasiʔ Se 
Kos; sas‿saik‿k kõ inne `viŕ ksega `otsa Se Kos 7. võimeline olema, 
võima, suutma; võimalik olema, võimalust omama  suurõp‿`põrsa 
oĺ liʔ, taheti `laatu viiäʔ müügile, no kuiss saa viiäʔ Rõu; `vaesust 
ja armastust saa ais‿saɫadaʔ Vas Pus; ma saa as `arvo t  st jutust 
Vas Pus; t   ka saa ai `aigu Vas Pul;`lõunavaheʔ om inemine ko-
toh, [te] `saadõ aś aʔ ar õiõndaʔ Vas; sa makat nigu ko t, ma olõ 
õis‿`silmä kiń nis‿saanuʔ Vas; ü s `pernanõ `saaki is `toimõ, umma 

`saama
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pereht oĺ l joba neĺ litõi·ś skümme `hiń ge Vas; m  s‿saa läbi nii kah, 
ku mi `kuŕ ja s nna eim‿manidsaʔ Vas; k iḱ  hainajuurõkõsõk‿koŕati 
ärʔ, siss sai kapstass `naadak‿kasuma Vas; `ka ripääväss pidiʔ olõ-
ma linam‿maś sindõduʔ ja rabat niipaĺ lo et `saiõ jo naaś õk‿`keträmä 
`naadaʔ Vas; paaŕ  kikkakõisi sai täl tappa Vas Pul; timä ka ess‿saa 
tuɫɫaʔ Vas Pul; võiollas‿`saami m  k‿kah tandsahhutaʔ Vas; tedä sai 
naardaʔ `õkva Vas Pul; la sil k igil ilosa `rõiva säläh, t  d saanuki 
is tä uma jovvugaʔ Vas; sugara ja sugara veereʔ, n   `saiõp‿palotaʔ 
Vas Pus; ma saa eis‿sinnu alasi `sisse `laskma Vas; saa ait‿taad 
`pessäʔ, taa nakass jo inne `pesmist `ikma Vas Pul; timä saa õs kodo 
minnäkiʔ `sääń tside `ehtidegaʔ, `sääń tside`kraamõgaʔ Se Kos; taa 
saa p  ĺ pühä mattaʔ Se; sai nii suuŕ  meri, ku timä (vanapagan) es 
saa takah tullaʔ  Se Kos; ku sa oĺ li `õigõ kunigass, siss sa `saiõ noi-
dõ `haudu `vaihhõlt et sa es satas‿sinnä `sisse Vas Pus 8. väljendab 
koos tud-partitsiibiga (translatiivis) tegevuse lõpetatust neok‿käeʔ 
ummav‿vanak‿külʔ, a k iḱ  t  s‿saavat‿tettüss Rõu V; eelä sai katõ 
päävä s  ḱ  ärs‿`s  düss Vas Pul; [ma] olõ õis‿saanuk‿küsütüss, kas 
`keŕ kot om Vas Pul; lehm sai raanat `mõtsa otsani sälä roodsu pääle 
Se; tütäŕ  ka kahi s, et kagu saa õs mul `mintüss Se Kos 9. väljen-
dab tulevikku vaest tulõva vihmaʔ, saa kodo man ätäĺ  kasuma Rõu; 
`üĺ ti, et saksa riḱ k saa maa päält ärʔ `häömä Vas; ku suurõ nelä-
pävä ja `r  de ku  om `lõunõ tuuĺ , s ss saa hüä kevväi ja läḿ mi 
Se Kos 10. muud paaŕ  `verstu iks saa `Puspurilt Plaanilõ Vas Pul; 
eelän‿nätäĺ  sai, käve ma armulavval Vas; imä sai `surma liivakoh Se

 saamadu saamadu saamadut saamatu taa no määne m  ś s, taa nigu 
päternä pago, kiä sääne saamadu oĺ l, `lühkene ja jämme m  ś s Vas 
Pus 

saań  saani `saani saan mu veli teḱ k paĺ lo paĺ lo `kirsta, ra tit teḱ k, 
`saanõ teḱ k, reḱ i teḱ k Rõu V; saań  oĺ l illoś s, muĺ gi saań , väŕ mit 
Vas U;  oĺ l `hindäperäh v  d t   saań  suurõt    pääle Vas;`saaja 
ĺ aat,`saani `kaetass Se Kos

saandõʔ saadik, alates t  stsaandõk‿ku  [ma] unopuja `puhtil oĺ li, 
t  stsaandõs‿saa as midägit‿tiidäʔ Vas Pul

saaniʔ saadik, alates `tütrepujakõnõ, kedä ma latsõst saanik‿kasvadi, 
tulõ õik‿`kaemagi minno Vas; sussõ, naid [ma] olõ no nännüʔ latsõst 
saaniʔ Vas; noorõst iäst saaniʔ ma olõ õs uninõ Vas Pul; pää huni-
sass t  st saaniʔ, ku [ma]`maahha sattõ ja pää arp‿peś si Vas; milless 
seo maailm nok‿ka naid `la si jätt ja `lahku mindäss, a ilma `algnõst 
saaniʔ oĺ l ka t  d Se Kos; taa om jo `väikost saaniʔ heĺ lik Se 

saaniʔ
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saanik saadik, alates hummogust saanik jo söömäldäʔ Vas 
saanikõnõ dem < saań  täl oĺ l hopõń  ja meil oĺ l saanikõnõ Rõu V
saaŕ  saarõ saart metsasalu, -tukk t   saaŕ  oĺ l mõtsa veerehn nii-

dü seehn Rõu; seo saaŕ  ka oĺ l m  ʔ uma, a saaŕ  um `väega 
ärv‿võsunuʔ Rõu; kut‿tulõvas‿saarõʔ, siss `käänke ärs‿`saardõ Se 
Kos; ku katõst saarõst ̀ vällä tult (tuled), siss annaʔ t   munakõnõ 
ars‿s sara kätte Se Kos; saarõh mitu `päivä [nad] kävek‿käveʔ Se

`saarnõnõ `saarnõdsõ `saarnõist saarepuust tehtud, saare- `saarn` si 
`põudu ka te ti Vas Pus 

saarnõss `saarnõ saarnõst saar, saarepuu saarnõss oĺ l kõrrõ 
puu,`saarnõst te ti ratta kõdaraʔ Vas Pus

saarõkõnõ dem < saaŕ oĺ l sääne `väikene saarõkõnõ (metsatukk) ja 
`väega paks Vas Pul; valluss vihma saarõkõnõ (pilveke) tuĺ l Vas 

`saatma `saataʔ saat saa  saada suunama, lähetama, saatma `paĺ lidõ 
käś siga saadõti inemiseʔ `v  ralõ maalõ Rõu V; ni tark poiś s 
oĺ l, et saa  `pr stavi herräle `säĺ gä Vas Pul; [heina]`kaarõ pa-
lahhamma saadõti latsõʔ Vas;`poiskõsõ s ss saadõti hobõstõga 
õdagu `öü si Vas; minevä `suvvõ [ta] lä s `kaŕ ja `saatma ja huś s 
tsusaś s ärʔ Vas Pul; papa saa  meid esäkań õpit `vällä `kiskma 
Vas; veidün‿nii kõvvu `m  hhi olõ ma maa`mulda `saatnuʔ Vas 
Pul; tohe eip‿paĺ astõ `jaɫgugak‿`kaŕ ja `saatmagi minnäʔ Vas Pul;  
naas‿saadiʔ mullõ süń nipääväss piĺ diʔ Vas; sinnäm‿ma iks jalaga 
arl‿lännüʔ, säält saadõtu (oleks saadetud) minno edesi Vas Pul;  
olnuv‿vaja uma la s `saatas‿`sanna, uma tütäŕ  Se Kos; muni ań d 
sada `ruublit pridanat, muni ka s kolsata v  l, pidi `andma, `saat-
ma la s ̀ vällä Se; esä üteĺ : latsõʔ, mas‿saada teid ka ̀ ilma ̀ kaema. 
a tätä, kuiss sa meid saadat `ilma `kaema? Se Kos;  mi saada su 
raudt   pääle `t  hhü Se V 

saa/vanõmb pulmavanem, isamees saavanõmb oĺ l truuś ka Se La| Vrd 
sajavanõmb 

saavõĺ saavõli saavõlit reo, raisk hobõsõ saavõĺ  oĺ l k iḱ  hainaʔ 
ärj‿jõhkutanuʔ Rõu

sada saa sata ~ satand sada hulga `maaś kit oĺ l istutõt, a ma es 
saas‿satand `maŕ ja kah Rõu V; meil oĺ l satu tuhandiid [raha] Rõu 
V; m  p‿pässüĺ  um eesti `aigo ostõt, meil võtt sada kümme `nakla 
üless Rõu V; veli vidi sada `k  rmat lauda sitta Rõu V; oh sedä 
koorõkõist, sada `lehmä oĺ l `mõisah Vas Pul; t   maś s iks satu 
`ruublit t   hopõń  Vas; `tütrel tuĺ l sata `ruublit `puuduss Vas; saa 
tuhanda   st `mõtsa `kiń ke Almalõ Vas Pul; mullõ ka `kiń ke `Kaaŕ li 

saanik
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saatuhandalidse mõtsasaarõ Vas Pul; t   oĺ l jo mõõdõt t  , inämb 
sata `versta tuĺ l `Pihkvahe Vas; mul tulõ pia süń nipäiv ja saa ma 
sada kolm ̀ aaś takka vanass Vas U; ̀ piḱ ne um siih ka tennük‿`kuŕ ja, 
paaŕ sada elektri `poś ti lei `piĺ piss Vas Pus; muni ań d sada `ruub-
lit pridanat, muni ka s kolsata v  l Se; määne sada ka skümmend 
v  d, k iḱ  kulusi ärʔ t   saja ̀ pää mise pääle Se S; pridanat ̀ ań ti, 
saa `ruublidõ `ań ti ja ü si `kümnide `ruublidõ kiä ań d Se

 sadama sataʔ satass sattõ 1. kukkuma pää sattõ `alla ribakullõ, es 
nõsta üless Rõu; ku pümme lätt pümehhele t  d juhatama, s ss sa-
tasõ mõlõmba `hauda Rõu V; ma kopahhuti `kapsta pääle, s ss 
`maŕ tkas‿sattõva `paprõ pääle Rõu; ma sata as lavva `ĺ ahkohe, 
ma sattõ reṕ i mano Vas; ma sannah sattõ Vas; vanas na `ütless 
ka et nika maidsat ku `maahha satat Vas Pul; kaem‿mul om taa 
pää ärp‿pest `maahha satõh Vas; hanipujaʔ omman‿nõrgaʔ, `haina 
`kaksasõʔ, satasõ jälp‿persüle ̀ maahha Vas; hüä oĺ l, et mak‿küllüle 
sattõ, ku mak‿kummalõ sadanuʔ, löönüp‿pää k gõ rukka Vas Pul; 
ü s jalg jo havvah, tõõnõ havva veere pääl, pisu kõvõmbahe 
likahhat, nii satatki ̀ sisse Vas Pus; tiiäk‿kuiss mul ̀ m  lde halgahtu, 
`suuhhõ sattõ t   s na Vas Pul; naidõ sadamiisiga um pää `muhka 
täüś  pest ja halutass Vas; vedelähe ripõndõllõt hällü küleh, s ss 
võit `maalõ kas‿sataʔ Se; mõtsakõnõ `räḱ se, ku sattõk‿kooba pääle 
suurõh‿hirreʔ Se Kos; timä tõrgahhu  `hindäl t   sadamisega siist 
sälä luu arʔ Se Kos 2. langema, sadama (sademed) ku päiv pais-
tuss ja `vihma satass, t   üteldi ollõv `vaesõlatsõ silmävesi Rõu; 
lumõ`härmä oĺ l sadanuʔ Rõu; naka ais‿suurt satu sadama Vas; 
hummogu oĺ l `seĺ ge `päivlik, `  se sattõ `vihma Vas 

sado sao sato sadu õdagu poolõ oĺ l t   räüsä sado Rõu; tuĺ l suuŕ räü-
säsado Vas; ku t   suuŕ  sado arj‿jo üle lä s, s ss [ma] `naksi siist 
tulõma Vas; taa elo om jo nii savitsidõ `jalgu pääl, suurõmb sado 
tulõ, vaoss k iḱ  laḱ ka Vas Pus; naka ais‿suurt satu sadama Vas; 
`täämbä joht `saolõ eil‿ lääʔ Vas Pul

sadojanõ sadojatsõ sadojast sajune ilma ommas‿`sääntse sadojatsõʔ 
Se 

sadulakõnõ dem < satoĺ  hobõsõ iks oĺ liʔ kost läbi tuĺ liʔ `tulnuʔ, 
sadulakõsõs‿`savvunuʔ Se Kos

sae/`kaadri -`kaadri -`kaadrit saekaater, -veski timä eś s lei `hindäle 
`lasta sae`kaadri man Vas -puru saepuru saepuru oĺ l pant meil 
laepääle külmähoiuss Rõu V; ü s seto lä s joʔ `paɫvõkolmapävä 
`hindäle saepurru katõ hobõsõga `t  ma Vas 

sae/puru

Võru sõnaraamat.indd   649Võru sõnaraamat.indd   649 9/22/2011   9:37:59 PM9/22/2011   9:37:59 PM



650

sago sao sako põhjasete; supipaks s apagõhhõjak‿ka oĺ liʔ, inemiisi 
oĺ l kao veerehn ku sago, ütet‿tuĺ liʔ, tõõsõl‿`lä si edesi Rõu V; t   
vili, mis maha arʔ oĺ l tett, t  st saa as midägiʔ, räüss oĺ l k iḱ  
sao ja sitagap‿puruss `pesnüʔ Rõu V; oĺ l periss hüä suṕ ikõnõ, 
mak‿körbe leeme, veli mütsü  sao Rõu V; susi s   suurõ sao, pini 
piḱ ä `peedü Vas Pul; egas‿sago `la si `laoda õiʔ (öeldi, kui roog 
oli liiga paksuks läinud) Vas; eläjäs‿seiʔ leeme ja sao, k iḱ  seiʔ 
`nahka Vas 

sagunallaʔ tihedalt, paksult s sara lä siʔ jo mehele ärv‿`vällä, s ss jäi 
jo vähämbäss, muidu oĺ l `väega sagunallat‿täüś  [maja] Rõu 

sagõhe sageli imä iks mõś k `nüś kut sagõhe Se Sa 
sagõhhõhe sageli mul oɫõ õs `la si ni sagõhhõhe Vas; kesvä `pliine 

küdseti iks `väega sagõhhõhe Se; `poiskõnõ `  se sagõhhõhe k   
`r  ḱ se: pi sitäss, pi sitäss Se; vanast `ḱ auti sagõhhõhe kokko, 
`väega laulõti kaʔ Se 

sahari/päiv apostliku õigeusu kiriku tähtpäev: 17. september saharipä-
vä `aigu oĺ l täl süń nipäiv Se

saht́ sah i `sah i moos paloka sah  om k gõ paŕõmb sah  Vas Pul
`sahvre `sahvre `sahvret  ~ `sahv́ri `sah ri `sah rit sahver `sah rin 

`tia lanõ  sauń  mul `võidu Rõu V; tulõ ma õdagu  kodo, ü s `tia-
lanõ `sahvrehe piimä `sisse arʔ uppunuʔ Rõu V; kohe minnäʔ nigu 
`sah rihe vai kohegina, k gõ ̀ võeti pird Vas; küle ̀ kambrõhe ̀ pań ti 
piimäʔ ja söögiʔ, t   oĺ l `sah ri   st Vas 

sai saia `saia sai mak‿kü si magusa saia `pulmõ viiäʔ Rõu V; saia 
oĺ lin‿nigu `saapa tallak‿kõvaʔ Rõu; sööges‿`saia kah Rõu V; t   
teḱ k küŕvidse `saia kah, k    küŕvidsep‿`pehmess, s ss pań d mano 
saia `tahtalõ Rõu V; sai ku hapada arʔ ja olõ õis‿seppä, s ss om 
nigu tag ĺ  Vas; sai haĺ litõdass nii sama nigu leib Vas Pul; koor-
nitsah ka süvväss kula skit, 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 mam‿m nikõrd võ i saiakõist liinahn Rõu; saia-
kõsõ oĺ lik‿ka k iḱ  nigu valahhunuʔ Vas Pus

saianõ saiadsõ saiast saiast tehtud saianõ kikass `väikene, 
roosak‿kiräp‿pääl Vas Pus 

saibass `saiba saibast ~ saivass `saiba saivast teivas rinnaluu ots om 
nigu saibass kasunu siiä ette Rõu; [aia] `saiba oĺ lik‿k iḱ  kõr-
rast täüś  noid länikit Rõu; kõrra ao peräst [ma] kae, et `tialasõ 
umma aia`saiba otsahn Rõu V; ku a `saibahe `pań ti turvass, 

sago
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muidu huś s lätt saivast pite `taivahe Rõu H; väläh om nok ‿ḱ ulm 
`väegaʔ, aia`saibak‿ka `paukvaʔ Vas; katõge  ke velidseʔ, üte 
v  rä igak‿kiń nik‿köüdedüʔ? - aia`saiba paaŕ  Vas Pul; `kõodsõ 
vitsaʔ oĺ liʔ, `minka aia`saibak‿kiń nip‿`p  ŕ ti Vas; ku a`saiba toeʔ 
oĺ lip‿põdrusõʔ Vas; [aia] `r  ǵ mõ vai roheʔ köüdeti `saiba`paarõ 
`vaihhõlõ Vas 

sain saina `saina  sein esä tsäpäń d ja m  t‿`tõmpsi saina pääle üless 
noid `palkõ Rõu; ku lainõt‿tuĺ l, t   tuĺ l nigu sain Rõu V; roosihalu 
om hirmuss halu, sak‿küüstega `saina kakusiʔ Vas Pul; ma hoiõ ligi 
`saina, ku t   räüsäsado tuĺ l Vas; t   raha olnus‿sinnäs‿saina nul-
ga `vaihhõlõ arj‿jahvõt Vas; jovva ais‿siss `palkõ saina pääle aiaʔ, 
ku nakka `kiislat `s  mä Vas; mak‿kääni ärs‿`suugi saina poolõ 
Vas; ka s suurt piń ni laḱ iʔ `veś kikuast `sainu päält t  d `tuś ti 
Vas; ku t   tulioss om [ehitusmaterjali] sehen ja t   maja `saina 
panõʔ, s ss t   maja lätt palama Vas Pus; tarõ sainaʔ ni laeʔ ni 
k iḱ  `mõś ti lipõga ni seebigaʔ Se; pöörä pääl `veeti kangast, piḱ kä 
kangast saa aiv‿vitäki saina pääl Se; toro oĺ lis‿`sääntsem‿mustaʔ, 
`sainu pite videliʔ Se Kos

sain/vi̬i̬ŕ seinaäär Eevaĺ t saiś  sainveereh, pruu  kõrval Vas; kavvass 
mak‿kannahta, map‿panõ timä sain`v  rde `saisma Vas; piḱ k laǵ a 
piń k oĺ l sainveereh `akna all Vas 

`saisma saistaʔ sais saiś  saisa 1. püsti olema, seisma timä k iḱ  
aig saiś  mu man ja tennäś s minno Rõu V; pruu  ja peigm  ś s 
saisik‿kõrvutsikku Rõu; sa saisat ni vahit nigu näläne `s  jile 
`suuhhõ Vas; mul jäi nulgah ̀ saismaɫɫaʔ ja koolitrah  ̀ kandmaɫɫaʔ 
Vas Pul; aida treṕ i pääl `korgõl üleväh saisimiʔ Vas; ma lä si `nul-
ka, saisi, `tihka õs n nnagi kohe tsusadaʔ Vas Pul; sa saisa siih 
eläjil   h, eläjä `lätvä `viĺ jä Se; t   päävanasitt vai kohtunik, t   
saiś  kestpaigah Se Kos; lubata õs kivi pääl saistaʔ Se 2. pikemat 
aega asuma, asetsema rüǵ ä `pań ti kuhilikku, sääl saiś  mäŕdiniʔ 
Rõu H; haaval‿`lätvä mõtsahn saistõn ajastajaga jop‿periss sapa-
kuss Rõu H; t   `pii li saiś  m ni mitu `aaś taga, `kiäki panõ õs 
ń appugik‿`küĺ ge Vas Pul; suvõl haĺ litõdass leib ärʔ, ku sais Vas 
Pul;  siatina `tõmbass mustass ku sais Vas Pus; poig jä t maś sina 
`laonuhe `saisma Vas; mõsu te ti likõss, s ss  sipahhudõti `tuhka 
ka `vei kese `vaihhõlõ ja vesi pääle ja `laś ti `lämmäh saistaʔ Vas 
U; ku sann ärk‿küttü, siss `laś ti hü sil v  l saistaʔ ja hõhadaʔ Vas 
Pul 3. säilima, püsima m ni asi sais meelehn mitu `aaś tat, a tõõnõ 
unõhhuss Rõu V; ku s  l seehn, s ss t   ras v sais `vaɫgõ Rõu V; 

`saisma 
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tsõdsõ koŕ aś s ümärikke maa kivikeisi, mõś k `puhtass ja pań d ruvva 
`sisse, s ss saiś  r  g ̀ hapnamadaʔ Rõu V;  sibiroś ka keedeti ärʔ ja 
t   saiś  mitu kuud Vas Pus; külmä `v  ga pant taaŕ  saiś  kavvamba 
`väŕ ski Se Kos 4. paigal püsima, mitte liikuma ü skõrd `pań ti päiv 
`saisma Rõu V; hopõń  sõit, u as‿`saisvaʔ? - latsõ häɫɫ Vas Pul; 
taal om k gõ t  d, taal käeʔ eis‿saisak‿kunagiʔ Vas Pul 5. lakkama 
ku kuu`rõivaʔ `saisma jääseʔ, s ss um kõtu ots `väegap‿`paistõt ja 
vallu tekev Rõu 

`saistama saistadaʔ `saistass saistaś s 1. püsti tõusma [sa] `saista 
üless, mak‿kae ku suuŕ  sa no olõdõ Rõu V; [sa] `saista üless ja 
kumbahhutak‿kõttu, siss lätt v  l [sööki] Vas Pus; kahr saistaś s katõ 
jala pääle üless, s ss märisi Vas Pul; ni [ma] lähä kodo, ni nakass 
la s kotoh `saistamma Se; la s `saista aij‿`jalgu pääle, vot mis 
kaḿ midsaʔ Se 2. peale astuma iä kõrrõtuss om `ohkõnõ, kup‿pääle 
`saistat, siss lätt `ka skik‿ku munak  ŕ  Vas Pul 3. seisma jääma, 
seisatama tõõsõ päävä tulõva jalʔ [joodikud], `saistasõt‿`taahha 
Vas Pul; Mihha˛il `Petrovits saistaś s ussõ `taadõ, tõmmaś s kerigu 
ussõ vallalõ Se 

`saistumma `saistudaʔ `saistuss `saistu settima, selgima libõhhõt 
te ti, nii `pań ti kõopuu tuhk anomahe, tulinõ vesi valõti pääle, 
ku ars‿`saistu, s ss `laś ti läbi `rõiva `tõistõ anomahe Rõu V; ku 
lipõ `saistu arʔ, oĺ l puhass nigu lättevesi Vas; Täädsimäe pääl oĺ l 
tsõõrik luḿ p vai süḱ äv lohk ja sinnäk‿k   `saistu vesi Vas U; p  ĺ  
`pań gi `tuhka, vesi pääle, `aeti `k  mä, s ss timä `saistu v  l arʔ 
tõõsõni pääväniʔ (lehelise tegemisest) Se 

`saistuss `saistusõ `saistust seisak; (bussi)peatus m  p‿p  l oĺ l s a 
`saistuss Vas; puś si `saistuss Vas Pul

`saisu seistes  pini  ü skoruʔ `istu kus‿ `saisu,`üĺ ti latsõlõ ku `istut‿-
`tahtsõ [söögilauas], latsõs‿seik‿k   `saisu Vas Pul 

saivass vt saibass
sajaʔ, sg saja  ~ `saajaʔ pl `saajo `saajo, sg `saaja 1. pulm(ad) inneva-

nast oĺ l sajahn suuŕ `mõŕsa `ań didõ jagamine, `mõŕsa jagi peigme-
he umatsillõ `ań diid Rõu V; katõ `kümne `säitsmä hobõsõga sõidõti 
`saaju Rõu V; ilma `kaaś kilda olõ õs üttegis‿`saaja Vas; setokõisil 
om t   kaasikutmine `saajoh Vas; sajat‿te ti siin `lõpmadas‿suurõʔ 
Vas; mullõ kudi Ogaś k ka saja `ań diss `andaʔ noid pilla Vas; ma 
olõ seto sajah olnuʔ Vas Pul; ku sajaʔ oĺ liʔ, lipp oĺ l k gõ üteh Vas; 
sajah oĺ l truuś ka, kiä `mõistsõ lukõʔ (sõnuda) nõia `vasta Se Kos; 
[pulmalised] tuĺ lin‿nelä jaɫgrattaga   h ja viiś tõi·ś skümme hobõst 

`saistama
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ka oĺ l mu sajah Se Kos; ku sajaʔ oĺ liʔ, siss oĺ l suuŕ  keɫɫ ja `ümbre 
kaala kelläh‿ hobõsõl Se; ma oĺ li podruś kih s sara sajah Se Kos; 
`saaja ĺ aat, `saani `kaetass Se Kos; meil oĺ l `väega suuŕ  ja rikaś s 
hõim, `peeti `suuri `saaju Se  2. pulmarahvass k iḱ  sajap‿pääditi 
Vas Pul; ku t   uma hobõsõlõ  sipsaś s, s ss `päś si saja `sisse Vas 
Pul; auvärät‿te tiʔ, au`väŕ jü alt tulõ saja ̀ sisse Vas Pul; üteh paigah 
lä s k iḱ  saja soest, k iḱ  saja `soendõdi ärʔ Se; sajal‿`laś ti `soen-
dohe, vanast oĺ l iks `väegap‿paĺ lo `nõidu Se Kos; sajalõ `ań ti `vii-
na, olt (õlut), te ti auväräʔ Se Kos; suvõl `pań ti `kõlksõhe sajaʔ Se 

saja- pulmadega seotud, pulma- sajavanalõ (isamehele) `pań ti v   
`pihta Rõu V; vanast oĺ l hopõń  ülnüʔ, et ka s k gõ rasõhõppa t  d 
om, saja sõit jak‿`kapstaaia harimine Vas Pul; sajako t pidi  ks 
olõma, leeväpä s  ks oĺ l ja siss võiuliud, t    ks oĺ l õgal ütel, ja 
munaʔ Se Kos; sajapaigoh mu veli üteĺ    st nii kilõhhõhe Se Kos 

sajaline sajalise sajalist pulmaline katõ`kümne `säitsmä hobõsõga sõi-
dõti `saaju, sääl oĺ l jo hulga sajaliisi kah Rõu V

saja/päiv setu pulmade alguspäev mõrsjakodus vanast ̀ peeti kol ̀ päivä 
`pulmõ, ü s päiv oĺ l sajapäiv Se -rahvass pulmalised peigmehe 
sugulasõp‿päädeti, vanna`m  du [ma] `ü li iks sajarahvass Se; 
sajarahvass lä s sutt takah ajama ja huĺ otamma Se -vanõmb pul-
mavanem, isamees sajavanõmbalõ `ań ti `kindaʔ Rõu; podruś k om 
seto`rahvil nigu meil sajavanõmb om Vas| Vrd saavanõmb

saks  saksa `saksa ~ ś aks  ś aksa `ś aksa 1. mõisnik, saks kellel olõ 
õs saksa `haisu man, toolõ `ań ti kraaḿ  tagasi Rõu V; maam  ś s 
s   `muɫda, kunigass  `kuɫda, a ś aks t   s   ärs‿sitagiʔ Vas 
Pul; ś aksaʔ ollõv iks `ülnü et, kült‿tulõ jälʔ `muutuss Vas Pul 2. 
sakslane m  l‿lä si `mõtsu pite `Pihkvahe, t   oĺ l `saksu ( Saksa 
okupatsiooni)`aigu Rõu V; üte poolõ pääl oĺ l `vinläne, tõõsõ poolõ 
pääl oĺ l ś aks (Saksa sõjavägi) Se Kos

saksa ~ śaksa 1. Saksa(maa) `üĺ ti, et saksa riḱ k saa maa päält ärʔ 
`häömä Vas 2. Saksa okupatsioon  ś aksa `aigu keedeti liha s  ll  ḿ  
ärʔ ja `pań ti söögile Vas; ś aksa `aigu ku õĺ liga oĺ l suuŕ  hädä, s ss 
palotõdi `pirda Vas 

ś aksakõnõ dem < ś aks| sakslane s ss tuĺ l pääle t   suuŕ  roṕ in ja suuŕ  
sõda, s ss tallati ś aksakõnõ hoobiss `jaɫgu ala Vas Pul 

ś aksamaa/ad ŕ  hõlmader m ni üteĺ  leh ad ŕ , m ni üteĺ  ś aksamaa 
ad ŕ , a `rohkõp [ma] kuuli  ks et leh ad ŕ  Vas Pul 

ś aksa/tano siidpaelte ja kunstlilledega pitstanu `väega illoś s härmäne 
tano oĺ l mehel ostõt, t   oĺ l ś aksa tano Vas Pul 

ś aksa/tano 
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`ś akslanõ `ś akslasõ `ś akslast ~ `ś akslaist 1. sakslane `ś aks lasõk‿kä-
vev‿`vaŕ gil, küläst võ il‿lihhu Rõu; ü s `ś akslanõ peläś s, t   es 
tohek‿`kuigi vette minnäʔ Vas Pul 2. Saksa sõjavägi `ś akslanõ 
paɫo  m  k‿külä `maahha Se Kos 

sakuska sakuska sakuskat suupiste `Vahtsõliinah oĺ l, ku `k  ĺ jaga 
[peielised] lä siʔ, kiä edimäne inemine puttu `vasta ti̬i̬ pääl, toolõ 
`ań ti `viina ja sakuskat Se Kos 

sakõ sakõ sagõhhõt mittevedel, paks peesütüss olõ õs leemüskine, oĺ l 
sakõ Rõu; pühäpävä õdaguss oĺ lis‿sakõk‿`kapstaʔ (mulgikapsad) 
Rõu; p  ĺ päävä õdagist oĺ l sakõ `suurma pud ŕ Rõu; ku kan-
gast lõpõtadass, s ss `keetäss sagõhhõt kesväjahu `putru Rõu V; 
sagõhhõl pudrol oĺ l k gõ hämmätüss man Vas Pul; sakõ pud ŕ  
oĺ l,  sopakõnõ te ti `luidsaperäga `sisse Vas Pul; mat‿taha sagõh-
hit `paksa kardokit  (kartulitanguputru) Vas Pus; mat‿t   sagõhhit 
`kapstit Vas; sakõ rohokõnõ nigu saĺ vi `m  du Vas U; kõtt halu , 
visaś s   st ärt‿t   sagõhhõba, s ss tuĺ l veteĺ  Vas; ku sakõ s  ḱ  
oĺ l ja ku `piimä olõ õs, siss serbäti kań õbi `piimä pääle Vas; 
kań õbis‿surbuti ärʔ, sai kań õbi koho, t   oĺ l sakõ Se Kos 

sala1 salaja ku inemine võtt tõõsõ takast sala arʔ, t   um t   `han-
kamine Rõu V| Vrd salaja 

sala2 sala salla salalik sala pini iks purõ inne ku hürähhäss Rõu H; 
`Kaimaŕ  om jutulõ ka sääne siś sine, nigu siś s, kavvaĺ  ja sala Vas 
Pul

saladuss saladusõ saladust saladus miili s piät saladusõ vigurdõga 
`vällä `võtma Rõu V

salahuisi salaja a paṕ il oĺ l s ss t   naań õ salahuisi võõdõt Se Kos 
salaja salaja poig oĺ l mõtsam  ś s, käve salaja kotohn `haigõt essä `kae-

man Rõu V| Vrd sala1 
sala/nõu salaplaan siss `peeti salanõu kokko, `ań ti valitsusõlõ tiidäʔ, et 

perem  ś s um kodo `t  duʔ Rõu V 
salaś  salasi salasit hagudest osmik Sibiräh kah oĺ lis‿`sääntses‿saɫasiʔ 

Se Kos; suidsumihep‿piĺ lit‿tuvakut `ümbres‿salasidõ Se Kos; 
`tütrukõnõ jäi siss latsõga salasihe Se Kos; salasit‿te ti, ś aal 
oĺ lis‿suurõr‿`rõivak‿koh `maadaʔ Se

`saĺ dma `saĺ liʔ saĺ liss `salsõ 1. sallima, kannatama jummaĺ  es saĺ liʔ, 
et [ma] pühä kivi ̀ lauta vei Se Kos; linanõ rõivass saĺ liss ̀ tuhka Se 
Kos  2. meeldima min‿s  m‿`maŕ ju ku saĺ lidõʔ Se; verevä `nakrit 
`tsaetuisi [ma] pań ni sinnä taari `sisse ja `kuŕ ki lõigi kaʔ ja sibulat 
ka kiä saĺ l (jutt paastutoidust) Se Kos

`ś akslanõ
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ś aĺ g vt säĺ g
`salgama saladaʔ `salgass salaś s salgama las täl saladaʔ, tervek‿külä 

tiid  Rõu V; jummaĺ  salati `s  tumass `maahha Vas; `vaesust ja 
armastust saa ais‿saɫadaʔ Vas Pus 

salitsam(m)a salidaʔ salitsass sali s ~ salitsõmma salidaʔ salitsõss 
sali s nöörile ajama, lükkima [ma] kalap‿puhasti ärʔ ja `s  ĺ ssi, 
s ss salidsi `handa Vas; üteʔ (kalad) ärs‿sais‿salitsõduss, siss 
nakaj‿jält‿`tõisi puhastamma ja langa `perrä ajama Vas; salitsa-
mine oĺ l t   langa `perrä ajamine Se; säre oĺ lis‿soolah    päävä, 
ka s   d `päivä, [ma] salidsi ärʔ [kalad], `kui ssi ärʔ Se; [kalad] 
langa pääle saliti ja `pań ti kuioma Se; sangaʔ oĺ lik‿`kaala saliduʔ 
Se Kos

saĺ l saĺ li ̀ saĺ li sall ma olõ õis‿`saĺ li pidänüʔ, mup‿pää mõista ais‿`saĺ li 
pitäʔ Vas Pul

`salpi̬i̬·tre `salp  ·tre `salp  ·tret salpeeter `salp  ·trega hoiuss liha kav-
võmbide, ma v  l sai illakult noʔ `salp  ·tret Vas U; la silõ te ti 
`salp  ·tre vett, ku latsõ midä `haigõ oĺ liʔ vai `heitüʔ Vas

salumsik salumsiga salumsigat salmilaulja, köster vanast kutsuti 
pannamaaŕ a k  , a no kutsutass salumsik Se; naań õ `omgi salum-
siga   st parhilla kerikoh Se 

saĺ v1 salvõ `salvõ 1. (vilja) salv meil `pań ti vili `aita `saĺ vi Rõu; meil 
oĺ l niipaĺ lo `viĺ jä, et maha as `saĺ vi Rõu; olõ õin‿naas‿salvõʔ 
aś andat‿tettüʔ Rõu; `s  mnesalvõ oĺ li iks eräle aidah Vas; `saĺ vi 
`ko sil oĺ l lagi kah pääl [aidal] Vas; pangõ käŕbigus‿`salvõ, s ss 
leeväle and iks `vaihtõpääl kost t  d h ngukõist Se; vanaimä 
oĺ l nii rikaś s, ku ütest salvõst `tõistõ mõõdõti hõpõ `ruublitüḱ ke 
`m  tmõgaʔ Se; s ss oĺ lis‿salvõt‿teŕ ri tävveʔ aidah Se Kos; 
hiirek‿`kuḿ pva iks kula ski `saĺ vi ja heĺ otasõt‿terä `saĺ vi (rhvl) 
Se Kos 2. (salvkaevu) rake taa lätte kaiv, õhukõnõ vesi ja 
madalas‿salvõʔ Rõu V; meil oĺ l `saĺ vigat‿tiiḱ  Vas; [ta] lä s kao 
salvõ pääle `häidit `k  rdmä Se 

saĺ v2 saĺ vi `saĺ vi pehme määre, salv t   must saĺ v om hüä külk‿kasu-
valõ Rõu; sakõ rohokõnõ nigu saĺ vi `m  du Vas U 

salvõ/kot́t viljakott mul oĺ l hüä teräko t, vanast kutsuti salvõko t Se 
-leib pärast pulmi peigmehe koju viidud poolik leivapäts salvõleib 
kutsuti, `pań ti sääl mehe p  l vilä`salvõ Se 

sama1 sama samma sama(sugune) teeda oĺ l ̀ väega kuri, mehe˛esä, aga 
imä oĺ l ka sama sääne Se; timäl kap‿paĺ lo olõ õs noid liivapuu 
`maŕ ju, a noid saḿ mi lubasi võttaʔ Se 

sama1 
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sama2 samuti s ss sama piät lehmä puĺ li mano `v  mä, ku müüǵ  Rõu 
V; teŕ ri ka [ma] keedä, noid iks k gõ vaia sama nii segädäʔ Se; 
`Maaŕ alõ ka sama nii oĺ l [ta] lellänaań õ Se Kos 

samagonka samagonka samagonkat puskar, samagon meil kut suti 
iks samagonka, ` suudaviin Se 

samavar samavara samavarra samovar timä tuĺ l nurmõst kodo, 
pań d samavara `savvuma, nakaś s `tsaiu `k  tmä Se Kos

`samblõnõ `samblõdsõ `samblõst samblane hainamaa oĺ l `samb lõnõ 
Vas Pus 

sambõrdam(m)a sambõrdaʔ sambõrdass sambõŕ d sumpama [ma] 
sambõrdi läbi lumõ Vas Pul; muta piteh [ma] sambõrdi Vas Pul

samm sammu `sammu samm no jääss mul paĺ lo `samma minemäldäʔ 
Se Kos

sammaĺ  ̀ sambla sammald ~ sammõĺ  ̀ samblõ sammõld sammal kiŕgese 
seis‿sammõld saina `vaihhõlt Rõu V; meil oĺ l last sinnäs‿sammõld 
lõigada s  st Vas; [ma] lä si mõtsast riibi lehepurru ja `sambla-
purru Vas; hobõsõ rüń ni hiideti lehmile ette, lehm sei `k iki sam-
mõldõga `sisse Se; laut oĺ l palgõst tett, sammõĺ  `vaihhõl Se Kos

sammass `samba sammast (haua)sammas inne panda õis‿sammast ku 
mak‿ka ark‿koolõ Vas Pul  

sammõldam(m)a sammõldaʔ sammõldass sammõĺ d sammaldama va-
nast oĺ liʔ oɫõ katusõʔ, n  s‿sammõldõdi ark‿ka Se 

sań di/kot́t kerjakott poig, ku sah‿hinnäst eip‿parandaʔ, sań diko i võtat 
`kaala Vas U 

sań dikõnõ dem < sań t| kerjus inne vana `keisri `aigu käves‿ 
sań dikõsõk‿ko t säläh Vas 

sańdi/poiśs kerjus sań dipoisiʔ oĺ li ka `väega räbälätseʔ, noh joodigõʔ 
Vas 

sangaʔ pl setu naise hõberahadega kaelaehe sangaʔ ommak‿`kaĺ li 
 saposkaʔ Se; sanga omma esiʔ, kel om [kaelas] ka s `kõrda, 
kel kolm `kõrda `ruublitüḱ ük‿k iḱ  küleh Se; sangaʔ oĺ lik‿`kaala 
saliduʔ Se Kos 

sann sanna ̀ sanna 1. saunahoone; saunaskäik mingu uit‿tiń gäldät‿`turgu 
eiv‿vihaldas‿`sanna Rõu V;  siaʔ `aiõp‿pääv‿`vällä sanna sainast 
Rõu V; imä oĺ l perän latsõolõkit latsõga nätäĺ  ̀ päivi sannahn Rõu; 
sannah ma inne higidsä, s ss roṕ si kah vihagaʔ Rõu V; meil uma 
sann oĺ l jo arl‿`laonuʔ, siss käve ma külä `sannu pite `p  stlemäh  
Rõu V; m   olõ sannalda jo kavva `aigo Rõu V; egass mul no hädä 
olõ õit‿t  st sannast, ku saak‿ka aiʔ Vas Pul; ma sannah sattõ Vas; 

sama2
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sann om talo`rahva `toh ri Vas Pul; sannah oĺ l `v  rüss, sääl 
`pań ti `rõivilõ Vas U; sannalaba oĺ l `vällä v  d Vas Pul; umah 
sannah olõ õin‿nii `läń get läḿ mind Vas Pul; `kütke sann, veegeʔ 
repäń  `sanna Se; naań õ koolõss, sann palass (kahju on ühesugune) 
Se; vanast k gõ paŕ õmb rohi oĺ l sann Se; ku sannast `tuĺ ti, `üĺ ti: 
jummaĺ  avida Se Kos; `ai umma sanna `kü jäle, sau `s  jäle, v   
`t  jalõ, viha `haudjalõ Se V; olgõv‿vana vai n  ŕ , agas‿sannalda 
saa aiʔ Se Kos 2. keretäis (peksa) ku ku sik edimätse sanna hüä 
ars‿sai, s ss `kelgi es lää takah Vas Pul 

sannakõnõ dem < sann| saun sannakõnõ om kütet Vas Pul; nigu 
haŕ okõsõ kaŕ p oĺ l t   sannakõnõ Vas Pul; Järveotsah sannakõsõh 
[ta] `eĺ li Vas Pul; t   sannakõnõ oĺ l läḿ mi nigu po t Vas; `vaestõ 
inemiste elotuss, laut oĺ l `väikene niguk‿kiviunik, sannakõnõ jälʔ 
`säĺ gä võttaʔ Vas; ku `sanna `miń ti, s ss üĺ ti: jummaĺ  seḱ kä san-
nakõnõ Se Kos

sanna/laba saunalava sannalaba oĺ l `vällä v  d Vas Pul   
sannaline sannalidse sannalist saunaline, saunaskäija mink‿kutsus‿-

san na liisi kaʔ Se 
sanna/lõõnaʔ leil sannalõõnat ko ti panõ õiʔ ja tõõsõst `p  ĺ bäst ka 

hoia aiʔ Se Kos -viht saunaviht hani haĺ ass, pää paĺ ass, niidse-
kadsa kaala pääl? - sannaviht Vas Pul; küünäŕ karvast, piotäüś  
paĺ ast? - sannaviht Vas Pul

sannutama sannutaʔ sannutass sannu  saunatama mak‿k nõla, kuiss 
vanaimä Koĺ eś kit sannu , mu vanaimä oĺ l Koĺ eś ki san nu taja 
Rõu V; t   oĺ l tedä s ss sannutanuʔ Vas; kosilasõ umadsõ san-
nutõdi k iḱ  arʔ Se Ts

sań t sań di `sań ti 1. vigane inimene mis sa sań dilõ `läädeʔ (abiellud) 
Rõu; uŕ atnik teḱ k inemiselatsõ sań diss, piḱ ält siss sań diss saia 
om Vas Pul; imä iḱ k et sań t no ni sań t, kas seo  sura no inäbät 
kohegi `kõlbuss Se Kos 2. kerjus; vallavaene mul t   ü sk iḱ , 
kas li sik‿`kitväʔ vai sań dil‿`laitvaʔ Rõu V; nii võhl, et `äń gä 
eis‿sań dilõ suutäüt egak‿kehväle koorikut Rõu; sandõlõ jalʔ `ań ti 
magasiaidast [vilja] Vas; t   oĺ l valla p  lt nii säet, et sań t oĺ l 
nätäĺ  üte p  l, sań dik‿käveʔ ütest [talust]`tõistõ Vas; imä pidi iks 
`santõ `rohkõp `päivi ku vaia oĺ l pitäʔ Vas Pul; siss ku sań t är oĺ l 
sannutõdu, siss laś k imä sań di `tarrõ Vas Pul; sääne sań t, ku `jouti 
tälle `andaʔ, siss ki t ku jouda as, siss lai  Vas Pul; kuradihiń g, 
`andnu no sań dilõ, mis sań dikohuss, tappu uis‿`sań ti arʔ Vas; 
rehe`pesmise `aigu kävep‿päävä pääle kolmõs‿sań diʔ Vas;  muld-

sań t
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hirre pääl sań diʔ `istõj‿ja lauliʔ Vas; tuhat `tuuti tuudi`mulku, 
sań dil sada sita`mulku? - puuriit Vas; suurõmaja `pernanõ käve 
`sań ti (kerjamas) Vas; `mih lipävä käves‿sań diʔ Vas Pul; no om 
[ta] nii alatuss ja ilotuss jäänüʔ, et `tihka ais‿sandõlõgis‿`silmä 
tullaʔ Vas; kiä midä ań d noilõ sandõlõ, vanast oĺ l `santõ paĺ lo Se; 
n  p‿piimäm‿mis sandõlõ `ań ti, `v  di paṕ ilõ  ń nistaʔ Se Kos 

`sań tma `sań tiʔ sań t `santõ sań di kerjama toonam‿ma vannõ tõist, vana 
võlg `masmadaʔ, käü raha `sań tin Rõu V; ü skõrd ma sandõ, kõ ̭iḱ  
küläs‿sandõ läbi, kost sai kardokit Rõu V; kiä ̀ sań tmah käveʔ, noilõ 
iks `ań ti aṕ i Vas; Semmo käve küĺ li piteh `sań tih Vas; ku sa umma 
suud ei validsa ja süänd ei aɫandaʔ, s ss  sa käüt kümme küllä 
ja sań dit sada tarrõ Vas Pul; Semmo koŕ aś s `sań tih `viĺ jä, s ss 
nuumaś s suurõ  sia Vas; a t   `sań tmise m  d oĺ l Tiiul  Vas Pul

sao vt sado, sago 
sapak sapagu sapakut pehkinud puu haaval‿`lätvä mõtsahn saistõn 

ajastajaga jop‿periss sapakuss Rõu H
saṕ p saṕ i saṕ pi sapp saṕ p lastass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, s ss 

`t  ga võiat Se; la igõ saṕ p om nii mõro, et t   om uĺ li mõro Se Pod 
saŕa/aludsõʔ pl kõlkad `t  ral‿lehmähaina suvõl `v  di koŕ vigaʔ, ja 

saŕ aalustõ jaoss oĺ l `jäĺ kina suuŕ  koŕ v, erälde koŕ v Vas Pus 
sarahvań n sarahvań ni sarahva  ni pihikseelik, sarafan sarahvań ni 

hand oĺ l virdsanõ Se; ma tuĺ li kodo, oś ti sullõ sarahvań ni `rõi-
vakõsõ Se; vanast oĺ l sarahvań nil kaarusõ alap‿`pantu, nüüd 
ommas‿siidikesep‿`pantu Se 

sari saŕ a `saŕ ja tuulamissari sari, t   oĺ l nigu sõg ĺ , t   oĺ l hõrrõ 
Rõu; t   ait om nop‿parhillak‿ku loś s, nigu pussu sari Vas Pul; ü s 
saiś  üleväh kergo pääl ja saŕ aś s, rapu  saŕ aga `viĺ jä Vas Pul; ku 
lina`s  mnit saŕ ati, t   sari oĺ l sääne pa akõnõ, olõ õs harv, a 
rüḱ i ja `keś vi saŕ adaʔ oĺ l iks harv sari Se Kos; inne saŕ ati arʔ, 
kaes‿suuŕ  akań  `laś ti läbi saŕ a arʔ Se Kos  

`saŕ jam(m)a saŕ adaʔ `saŕ jass saŕ aś s 1. sarja abil tuulama sari, 
`t  gas‿saŕ ati [vilja] Rõu; ü s saiś  üleväh kergo pääl ja saŕ aś s Vas 
Pul; ku lina `s  mnit saŕ ati, t   sari oĺ l sääne pa akõnõ, olõ õs 
harv, a  rüḱ i ja `keś vi saŕ adaʔ oĺ l iks harv sari Se Kos; inne saŕati 
arʔ, kaes‿suuŕ  akań  `laś ti läbi saŕ a arʔ, s ss `naati `viskama Se 
Kos 2. sarvedega puskima puĺ l võ t t   vaadi ette, näet puĺ lil ku 
liiguss, s ss t  d ta `saŕ jass Vas 

sarlaʔ pl ̀ sarlu ̀ sarlu sarlakid sarla oĺ liv‿vanast la sil Rõu; ka s tüḱ kü 
(last) `k  li noorõlt `sarlu Rõu V 

`sań tma
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sarn sarna `sarna  põsenukk mul minev`aaś taga siiä sarna `sisse, 
siĺ mä `sisse lei eläjäʔ Se; ma pań ni tuvagu `lehte pääle ja `naksiva 
`vällä tulõma eläjäs‿siĺ mä sarna seest Se Pop

sarrai saraja sarajat sara, kuur, varjualune seo saraja pań nimi peräh 
paɫamist Se; no kutsutass sarrai, inne setä `aigu ku v  l m  ʔ oĺ li 
kotoh, oĺ l kõlguss Se 

saŕ v sarvõ `sarvõ 1. kehaosa: sarv ega `aaś taga hiit põd ŕ  sarvõʔ arʔ 
Rõu; ü skõrd meil oĺ l lehmä saŕ v vallalõ, oĺ l `murdunut‿t   saŕ v 
ärʔ Rõu V; n  p‿põdra sarvõʔ ollõv `oslikadsõʔ Rõu; susi suuh, 
sarvõp‿pääh, piḱ k hand `perseh? - `leibä pandass `laṕ juga `ahju 
Vas Pul; nigul‿lehm `pääga rehäś s, vaivas‿sarvõʔ, ni lei `lamba 
küle`luukõsõs‿ `sisse Vas; `saŕviga imälammast m ni üteĺ  kitsõ-
lammass Vas; härä sarvõʔ oĺ lis‿suurõʔ, üsäga [ümber] võttaʔ Vas; 
`täämbä om sada `paari `häŕgi, hummõń  olõ õis‿sarvõ `otsagiʔ 
(purjus hooplejast) Vas Pus; tõõsõ reṕ i lavva pääl oĺ lij‿jo katõ sar-
võga vanas‿sitaʔ Se; põdra sarvõʔ ummah‿haralikadsõʔ Se 2. pl (pu-
tukate) tundlad `kiŕgese seis‿sammõld saina `vaihhõlt ja ais‿`saŕvi 
üless Rõu V;  siatiko putahhuta  nnõ, siss sarvõk‿`kaosõʔ Vas Pus 
3. karjapasun ku sik unnaś s kah, nigu `sarvõ ai Vas 4. reherulli osa 
saŕvik oĺ l kah, t   oĺ l sääne höörik jämme puu vai truĺ l, sinnä 
oĺ lit‿taṕ idu`sääntsek‿`kań ti sarvõs‿`sisse (puupulgad sisse) Rõu V 

saŕ vik saŕ vigu saŕ vikut reherull vanast oĺ l saŕ vik, `t  ga `käüti üle 
`keś vi, et hannaʔ `lätvä ärʔ keś vil Rõu; saŕvik oĺ l kah, t   oĺ l sää-
ne höörik jämme puu vai truĺ l, sinnä oĺ lit‿taṕ idu`sääntsek‿`kań ti 
sarvõs‿`sisse Rõu V 

saŕ viline saŕvilise saŕvilist vanakurat, sarvik ku ta nakaś s ś aalt `põr-
gost `vällä tulõma, s ss reṕ i `laudu pääl olõ õs üttegi vannasitta 
saŕ vilist Se 

satam sadama sadamat sadam `polko·vnik es jätäm‿meid kreepoś tihe, 
vei sadamahe Se V 

satand vt sada
satoĺ  sadola sadolat sadul satoĺ  om ark‿`kaonuʔ Vas; meil om ü s satoĺ  

arv‿varastõt Vas Pul 
sau savvu `savvu suits jänesesita sau ollõv hambahalu rohi Rõu; sau 

lä s kua katussõst `vällä Rõu;  ü s sau tulõ piḱ kä `truupa, tõõnõ 
käänd ütest mulgust `tõistõ üless Rõu V; liinahn kah tullõv `savvu 
ku tuulõ pöörähhüsega l   Rõu V; ü skõrd suvõl oĺ l ka `umbõ ilm, 
nii ai `savvu `sisse Rõu; sau oĺ l seehn, ma lasi ussõ vallalõ Rõu V; 
ku `t  rõl‿lepä ahoh, s ss `hussuss, n  t‿tegevä `savvu Vas; timä 

sau
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rehetarõh pand tulõ ala ja sääl tulõ t   sau `kiimuss Vas U; oĺ l 
`koŕ ssnagat‿taŕ ri, `saugak‿ka oĺ l Se; tuli lätt otsaga `taivahe ja sau 
Se; siss ku `löüti hainalosõ keś e, siss `laś ti t  d `savvu latsõlõ, oĺ l 
hainalosõ tõbi `kaonuʔ Se;`ai umma sanna`kü jäle, sau`s  jäle, 
v  ̀ t  jalõ, viha`haudjalõ Se V; kadinitsast tulõ t   ̀ kündle sau Se; 
külm lõhn nõst sau ülest Se 

sau- suitsu- s ss oĺ l siin ka sau sann Vas; t   `mustuss nakaś s sau-
tarõh nigu `kiimuma säält ülevält Vas; sautarõh oĺ limi käṕ ilde 
leś o pääl Se 

`saunõ `saudsõ saust suitsune misperäst taa ilm om `saunõ, om pilveh 
vai olõ õiʔ, a iks `saunõ Vas 

`sautama `sautaʔ `sautass sau  suitsutama noid `lehmi `sautõdi, kes 
puĺ li manu es lähäʔ Rõu; `Ka ri sau  `juudasitaga `la si et siss 
`kaehta aik‿kiä `la si ärʔ Vas Pul; kuk‿`k  ĺ ja kotost `vällä `v  di, 
siss `sautõdi t  d tarrõ Vas Pul

savi savi sa vi savi mis‿sei noorõn `võidu nigu sa vi m nikõrd Rõu; 
kr  nka oĺ lis‿savist tettüʔ ja päält vaabadu punatsõss  Se V; maa-
kivest `koimi aho `sisse, savi ala ja maakivi pääle Se

savi- savist tehtud Väŕ di `süägi eik‿kannup‿`paĺ li käś sigak‿`kost-
kim‿minnäʔ, ku muud olõ õs, s ss vai savikivi (omatehtud tellise) 
pań d `karma  ni Vas Pus; savi kausih `nührüse väidse ärʔ Se V; 
õdagu koheń d mehe˛esä aho arʔ koogugaʔ, pań d savikiŕbidsä (tel-
lise) `kuuma `ahjo Se 

savijass savija savijat savikas lina taht iks sääräst savijat maad Vas U 
savinõ savidsõ savist savine, savi- taa elo om jo nii savitsidõ `jalgu 

pääl (ebakindel), suurõmb sado tulõ, vaoss k iḱ  laḱ ka Vas Pus; 
ussaid oĺ l `väega `muanõ, savinõ k iḱ  Vas Pus; läät kulä·ń jehe, 
eim‿mõistat‿`tań dsi eik‿karadaʔ, tõõnõ `ütless: naan‿no `määntseki 
inemise, naas‿savidsõʔ Se Kos; savidsõ paaʔ oĺ liʔ Se

savi/pada savist ahjupott (toiduvalmistamiseks) vanast `pań ti piim 
savi patta, kutsuti kr  nka Se; kr  nka oĺ l verrev päält, kutsuti 
savi pada ja kr  nkanõ pada Se; mustas‿savi paaʔ oĺ liʔ, m ni üteĺ  
poripaaʔ Se; ahoh savipaoh keedetigir‿`r  ga Se; paaba `aŕstõ mu 
nii ark‿ku, sannah tasõ ja savi paa pań d mullõ kõtu pääle õdagult 
Se -pot́t glasuurimata savipott koŕ ati kust, oĺ l suuŕ  savipo t, t   
`oĺ lgik‿kusõ po t Rõu; suuŕ  savi po t oĺ l katõ kõrvaga v  l Rõu 

`savvama savvadaʔ `savvass savvaś s suitsema rüǵ ä `häitsess nigu 
`sav vass Se

savvu vt sau 

sau- 
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`savvum(m)a `savvudaʔ `savvuss `savvu suitsema haokuup‿`pań ti `rin-
da jat‿ `turbap‿pääle ja n  p‿`pań ti s ss `savvumma Vas; timä tuĺ l 
nurmõst kodo, pań d samavara `savvuma Se; hobõsõ iks oĺ liʔ kost 
läbi tuĺ liʔ `tulnuʔ, sadulakõsõs‿`savvunuʔ Se Kos

sedä/maid seda-, kohemaid no  ks om õdag kah sedämaid Vas| Vrd 
semaid -piteh sedapidi, sedasi juudir‿riś tiinemise tettüt eis‿s  ʔ, 
sedäpiteh ommaj‿juudiʔ Vas 

seebi/kivi seebikivi  timäkene lännüʔ ja serbänüt‿t  d seebiki vi. olõss 
ta keelega `maitsnut‿t  d seebiki vi, palotanu inne keele arʔ Vas 
Pul; seebikivi om jo kõva, kas siss sisekund jäit‿`t  gap‿palamallaʔ 
Vas Pul; no keedät iks `s  pi, no om seebiki vi, keedät Se 

seebitsäm(m)ä seebidäʔ seebitsäss seebi s seebitama kuk‿ kusõt, s ss 
`kuivaʔ, kup‿ paɫotat, s ss `paikaʔ, ku situt, s ss seebidsäʔ (öeldi, 
kui kellelgi midagi uut seljas oli, ja tõsteti rõiva alläär üles) Vas Pus

seeh ~  seehn ~ seen 1. (asendatav inessiivilõpuga) sees, seespool must 
lumõ piĺ v tuĺ l, `vaɫgõj‿joonõs‿seehn Rõu V; kana`poigõgak‿kaaŕt 
oĺ l kuvää·ri seehn Rõu V; a o suu `ko sil oĺ l pada  sangu otsahn 
ja t   seehn k    `pernanõ söögi Rõu; sau oĺ l seehn, ma lasi 
ussõ vallalõ Rõu V; t   rõivass um nii`viisi vabrikun preś sitü, et 
ummak‿krundsus‿seehn Rõu V; meil niideti maś sinaga `haina, 
kaś sikõnõ seehn, oĺ lij‿jalaʔ arʔ niidedü alt Rõu V; `krantsõ seen 
um ̀ sääntse liĺ likeseʔ nigu ḱ ao`katlaʔ Rõu V;  külä seeh oĺ l ̀ väega 
paks elläʔ Vas Pul; vähḱ  eläss mua seeh Vas Pul; timä maa seeh oĺ l 
t   luḿ p Vas; eǵ ä `murdu ja Ań nakõnõ k gõ `iäga v   seeh Vas Pul; 
no om tä k iḱ  kulla seeh Se; la sil oĺ l rajaʔ pääh, sääl loomak‿ka 
seeh Se; ku ü s nii  kakõś s ärʔ, saa õi nii jakadak‿kui vaja, ni 
s sarik seeh `omgi Se; võimaś sinal oĺ liʔ aaris‿ seeh, aarik‿käve 
seeh `riś ti Se| Vrd sehen, siseh 2. jooksul, ajal t  d usuki is et m  ʔ 
iä seeh tulõ sõda Vas; `haigõmajat‿te ti iks mu iä seeh Vas Pul 

seemeʔ ~ seemen `s  mne seemend seeme esä `põldu  ks  ń niś t, kübä-
rä tõś t pääst üless, s ss hii  `pioga seemend `maahha Rõu V; ku 
`villä tuulutõdi, siss tuulõpäälitset‿teräʔ `võeti `s  mness Rõu; nail 
(lilledel) ummak‿kõdradsõs‿`s  mneʔ Rõu; neoʔ ummam‿mul kuŕ-
gi `s  mneʔ Rõu; timä peś s v  l `  se sulasõgan‿n  ʔ riś tkhaina 
`s  mne ärʔ Vas; imäkań õp kasvatass `s  mnit Vas Pus; ma lä si 
`ta riga `ostma, näil oĺ l `ta rigu seemend jäänüʔ Vas; pää vä-
liĺ lil om keś kpaigah suuŕ  ts  ŕ , sääl ommas‿`s  mnes‿siseh Vas 
Pul;`s  mnesalvõ oĺ li iks eräle aidah Vas; lähemätseʔ niisaa 
ań nis‿seemend kah Vas

seemeʔ ~ seemen
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seen vt seeh 
seenekene dem < s  ń  [ma] `koŕ ja seenekeisi, latsõkõnõ ka käeperäh Se 

V; seenekeisi iks saa õik‿kuivadaʔ, poravikki inne [ma] `kui ssi Se
seenesnä seenesnä seenesnät õhtune jumalateenistus ku seenesnä ka 

lätt, siss andass egalõ ütele `küündle kätte palama Se; seenesnä-
he iks vaja minnäʔ ja raha viiäk‿`kündle pääle Se; seenesnä om 
`k  ĺ ja `paɫɫuss õdagide Se; ku `k  ĺ ja hummogu om vaia `maalõ 
viiäʔ, s ss õdagu pidä paṕ p `k  ĺ jalõ seenesnä Se 

seeniʔ seni poig oĺ l seenik‿koto `hoitmah, ku ma esih‿`haigõmajah oĺ li 
Vas; n   (mehed) s ss kah ̀ jäie ̀ tarrõ ̀ istma, juttu ajama, seenik‿ku 
imänd k    s ss tõõsõ pudru Vas; seenik‿ku `tü rik mehele saa, piät 
vanakuri säidse `paari `viisa ark‿`kakma Vas Pus| Vrd seeniss 

seeni/ajoniʔ  ~  seeni/`aoniʔ selle ajani, tänini no olõ õi seeniajonis‿-
säänest ̀ k  lu (suremist) olnuʔ Vas; ̀ tervüss oĺ l seeniajoni käeh, no 
kattõ ärʔ Vas; seeni`aoniʔ pojalatsõk‿`kutsvaʔ minno lellänaaś õss 
Vas; jummaĺ  `taivanõ esä, ma olõ seeni `aoni elänü nii`m  du Vas 
U; paaba `aŕ stsõ nii ärʔ, sai nit‿`tervest et seeni `aoniʔ Se Kos 
-maaniʔ senini; siiani [ma] olõ õin‿näläh olnus‿seenimaaniʔ Vas; 
käsi um seenimaanim‿`maahha võet, ü s nu ikõnõ um Vas 

seenine seenitse seenist esik, eeskoda aganik oĺ l v  l seenitse otsah Vas; 
ü s rehetarõ oĺ l üteh otsah, tõõnõ tõõsõh , seenine vai `sendseʔ oĺ l 
`vaihhõl Vas Pul| Vrd sendseʔ  

seeniss seni paugutõdi v  l seeniss, ku poiś s `vaiki jäi Rõu V; seeniss ku 
m  m‿mano saanuʔ, `olnul‿latsõk‿`k  luʔ Vas; t  sama jalg, mille 
ma ärl‿lei, om kindsust seeniss ku `varbinip‿`paistõt Vas Pul; mehe-
kene nakaś s `persega igratamma, seeniss ku taassperi ussõst `vällä 
sai Vas; hõhv kabla otsah `kargõlõss, seenissku toḱ i maast `vällä 
kangutass Vas Pul; esä haugaś s leeväpala külest suutävve, visaś s 
edesi ja jälp‿`põimsõ seeniss ku leeväpalani sai Se| Vrd seeniʔ 

seera seera seerat väävel t   oĺ l seera, mia ülest tõmmati, mia [tikul] 
otsah oĺ l Se

seere vt s  ŕ
seere/mari sääremari lammass `astnu sõraga seo seere maŕ a `lahkiʔ 

Rõu; kuḿ bi no sat‿taad seere`maŕ ja mul, kuiss tä nii kõva om Vas 
Pul 

seest seest, seestpoolt `võhlusõgas‿ süvväss inemisel säsü kah luiõ seest 
ärʔ Rõu V; seest  siiruline viiruline, päält kulla karvaline? - sipuĺ  
Vas Pul; ussõkõsõk‿kiń niʔ seest `pantuʔ Vas; `t  ridõ puiõgat‿tuli 
husisass, aja puiõ seest vett `vällä Vas Pul; lammass tulõ õik‿`kuagi 

seen
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viiel tulõ seest ̀ vällä Se; kop l ̀ võeti viiso seest, nii ̀ jäigi ilosakõnõ 
Se Kos| Vrd sisest

segendellemä segendelläʔ segendelless segendelli askeldama, sebima 
ü s näḱ kü lavva otsah istuv, tõõsõs‿segendelli edesi tagasi Vas Pul; 
tiid mis nät‿tah s ss nii segendelleseʔ Vas Pul  

segi segamini, segi ma lopahhuti külv‿v  l `ümbret‿t  d `piimä, et k  ŕ 
segi lätt Rõu; mul `lätväk‿ka m nikõrd näŕvis‿segi Rõu V; räüss 
tuĺ l vihmaga segi Rõu; sääl om k iḱ  `lätläistegas‿segi nigu seo 
allõ  setokõisigaʔ Vas Pul; tiiä ei kuk‿kavva not‿taa ilostuss om, 
tulõ sõda, pess k iḱ  segi Vas;  segi neh, kuiss s ss Vas Pul  

segähhäm(m)ä ̀ siädäʔ segähhäss segäsi ~ segämä seḱ äʔ segädäʔ seḱ ä 
segäsi 1. liigutades segama s ss ma kalluda kohopiimä pleḱ i ̀ nõuh-
tõ, panõ munaʔ ja võiupalakõsõ kah, ja naka segähhämmä Rõu V; 
`pernanõ seḱ ä ja ̀ serbäss Rõu V; siss ̀ pań ti [toit] patta ̀ k  mä, siss 
`siäti iks `aigupite hilläkeiste Rõu; alumiini `paakõnõ um lausigu 
perägaʔ, saa ain‿nii `hüäste `siädäʔ, s  ḱ  `kõrbõss `perrä Rõu V; 
ma pań ni `piprõterät‿toosikõsõ `sisse, et s ss olõ õin‿nip‿paĺ lo se-
gähhämist Vas Pul; pań g iks vett ja jahu ja `p  rüsega [ma] segäsi 
[leivatainast] nikavva ku lä s püdeläss Vas; kel oĺ l, jahu ka piotäüś  
`siäti ̀ sisse, sinnäs‿söömä ̀ sisse Vas; naań õ segäsi  sia ̀ pań gi söö-
gi ärʔ Vas Pul; harak liinah, hand ussõhʔ - roobiga `siätäss `ahjo 
Vas; imä tiiś , ku `kaugu tiä t  d [kuse] po ti a o pääl pidi, siss vei 
jälʔ aia pääle, sääl segäsi Vas Pul;  po isinidse segähhämine oĺ l 
iks aia pääl Vas; `kiislat pidi `p  rüsega segähhämä Se; viiś eń a 
`päivä variti elopõĺ v, et maad `siäku uit‿t  l pääväl Se; muna [sa] 
kloṕ idõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt suṕ iduk‿kardoka `k  mä, esi iks 
seḱ ät k iḱ  aig, saa hüä kardoka suṕ p Se; teŕ ri ka [ma] keedä, noid 
iks k gõ vaia sama nii segädäʔ, n  k‿ka saa õi segähhämäldäʔ Se 
2. tülitama, häirima sak‿kirodat‿t  h tarõh, sinnäp‿putu õiʔ naid 
segähhäjiid Vas; `tań dsjat‿taha as, et mis Viidrik seḱ ä Vas Pul; 
kääväʔ ja segähhäseʔ, ei lasõk‿kullõlda, mis inemine k nõlass Vas 
3. segi ajama kaek‿ku vanatikõ tulõ ja seḱ ä jutu ärʔ Vas 

segähhümmä segähhüdäʔ segähhüss segähtü segunema täl olõ õi 
`aigo `o sik‿ka `niiti, tiiäk‿kohe rõivastõ `sisse um segähhünüʔ 
(sattunud) Vas; Tõlva küläh om kah jo `lätläisi paĺ lo, a olõ 
õip‿`puhtal‿`lätläseʔ, ärs‿segähhünüʔ Vas Pul 

segähhütmä segähhütäʔ segähhüt segähhü  korraks liigutades sega-
ma s ss  [sa] võtaʔ segähhütäk‿kah kardohkit Rõu; [ta] haarahhu  
`si ke `maŕ ju ni segähhü  ärʔ, tei hapund `j  ki Se T 

segähhütmä
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segämä vt segähhäm(m)ä
sehen sees, seespool ku t   tulioss om [ehitusmaterjali] sehen ja t   

maja `saina panõʔ, s ss t   maja lätt palama Vas Pus; vanast oĺ l 
sõir kõva, paĺ ass kohopiim oĺ l, soolaterä ka sehen Se| Vrd seeh, 
siseh 

sei, `seie vt `s  mä
seim seime `seime söödasõim laudas lehmäl oĺ l reteĺ , es olõs‿`seime 

Rõu; hobõsõ ruih, rattaʔ, regi, hobõsõ seim, k iḱ  `ań ti kolhoo·silõ 
Rõu V 

seḱ kä hulka, sekka täü `pań ti massakama seḱ kä ja süä kah, liha kah 
`pań ti Vas; ku `sanna `miń ti, s ss `üĺ ti: jummaĺ  seḱ kä sannakõnõ 
Se Kos

seĺ dsi/maja seltsimaja, rahvamaja ku oĺ l seĺ dsimajah pido, s ss Viid-
rik käve sinnäk‿`kiŕ gmä Vas Pul

selehhümä selehhüdäʔ selehhüss selehtü selginema, selgima olõss timä 
maganuʔ, s ss os selehhünüt‿täl t   pää (oleks kaineks saanud) 
Vas| Vrd seletüm(m)ä 

seletämä seletäʔ seletäss sele  1. seletama, selgitama papa sele  kül  ks 
et kuiss t   kuningil `käümine oĺ l Vas; no om sullõ seletet `Ań dre, 
no om sullõ seletet Liiś o Vas Pul; papa iks sele  noid täh `päivi, 
kunass `määń tsitki töid tetäss Vas Pus; mu imä sele  et vanast oĺ l 
olnuʔ `oŕ jusõ `aigu agana `leibä Vas U; imä sele  kua kilõhhõhe, 
kua torõhhõhe, siss ś aalt [ma] opõgi n  l‿lauluviiekeseʔ Se Kos 2. 
selge(ma)ks muutma kurusslauk seletäss `siĺ mi, om siĺ mile hüä Se 

seletüm(m)ä seletüdäʔ seletüss seletü selginema, selgima hummogu 
um pilveh, a päävä pääle seletüss ärʔ Vas Pus| Vrd selehhümä 

`seĺ ge ̀ seĺ ge ̀ seĺ get 1. läbinisti ühest ainest, puht- ̀ villań  oĺ l ̀ seĺ ge vil-
lanõ Vas;`seĺ gest lihast keedeti, paks vatt riibuti arʔ, sai jaher  g 
Vas Ts; sõir oĺ l iks `seĺ gest piimäst Vas; `seĺ gevilladsõ villaguʔ, 
n  k‿ka vanutõdi Se Kos; näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost 
`seĺ gist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos 2. läbipaistev, hele, 
klaar hummogu oĺ l `seĺ ge (hele, särav) `päivlik Vas; taivass um 
`seĺ ge (pilvitu) Vas Pus; p  ĺ  `pań gi `tuhka, vesi pääle, `aeti 
`k  mä, s ss timä `saistu v  l arʔ tõõsõni pääväniʔ, s ss tä oĺ l nii 
`seĺ ge ja puhaś s t   lipõ Se 3. arusaadav, teada; õpitud olõ õiv‿v  l 
`õigõ kaadsa`kań dja, ak‿kaeh‿holalauluʔ omma `seĺ geʔ Rõu; reh-
kendüss oĺ l `seĺ ge, tõõsõk‿kai mut‿`tah li päält Rõu; raamat oĺ l 
mul `seĺ ge, vähä oĺ l ku ma kiń nij‿jäi (pärast tunde) Rõu; õdaguss 
oĺ l k igil `seĺ ge, mis oṕ pi oĺ l ant Vas; timä lugõ nigu vett vala 

segämä
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paast `vällä, nii `seĺ ge om täl jumalas na Vas 4. puhas, kõlav pä-
rihelüga `oinal ka helü värisäss ja olõ õin‿nii puhass ja `seĺ ge Rõu 
5. arukas, kaine inne oĺ l iks mul m  ĺ  k iḱ  ilosahe `seĺ ge Vas 6. 
täielik, päris, lausa Rogosi vallah `seĺ gep‿poṕ siʔ oĺ likiʔ Vas 

`seĺ gehe 1. selgelt ma näi `seĺ gehe t  d Vas 2. täiesti tiiuline inemine 
om, kedä sa ̀ seĺ gehe tiiät Vas Pul; sa ̀ tiise küls‿`seĺ gehe, et ̀ väega 
`puhtas‿seeneʔ ommaʔ Vas Pul

`seĺgelt läbinisti ühest ainest vasiga liha te ti `seĺ gelt (ilma tanguta) 
Vas Pul 

selle sellepärast `rohkõmb te ti siinp  l `s  rdu, selle et siin oĺ l paĺ lo 
`sääń tsiid mõtsmaid Rõu;`kuiva `väütät jäls‿selle süvväʔ, et s ss 
olõ õi `  se väläh `käümist Vas Pul; no olt (oled) halv, selle et no 
olt `haigõ Vas Pul; Jä i `mõistsõ v  alost pite minnäʔ, selle timä 
julaś s Vas; sa olt heĺ lik, selle tehideʔ Vas Pul; timä harvakult kü t, 
selle oĺ l ḱ ulm Se Kos; vanast selle paastõti, et olõ õs lihhu nii ja 
lehmäʔ anna as `piimä Se; eś s liini all (sõjategevuse piirkonnas) 
`eĺ li, selle mat‿tiiä mis sõda om  Se Kos  

selle/pu̬u̬l sellel poolel, siinpool sellep  l Marinbuŕ  i oĺ l  siga `kraavi 
tougat Vas; sellep  l `Pakla `kõŕ tsi tuĺ l pagõmine Vas 

seĺ ts seĺ dsi `seĺ tsi 1. salk, seltskond mu esä `kohki `määntse seĺ dsiga 
j   õs Vas 2. sort, liik hüä `rahva seĺ ts `väegaʔ oĺ l Vas 

semaid kohemaid [ma] ań ni vikahti vele kätte, veli teḱ k teräväss se-
maid Rõu| Vrd sedämaid

`sendseʔ `sendse `sendset ~ seń dseʔ `seń dse seń dset esik, eeskoda 
`tü rik tuĺ l `seń dsest `vällä, k iḱ  pää `tohrunuʔ Vas; ü s rehetarõ 
oĺ l üteh otsah, tõõnõ tõõsõh, seenine vai `sendseʔ oĺ l `vaihhõl Vas 
Pul; ütel `tü rigul oĺ l asõ `seń dseh Se Kos| Vrd seenine 

seo seo ̀ seod ~ sedä ~ setä see (siin) seo kotuss kohn mi no elä, um pühä 
maa Rõu V; seo Pauli imä oĺ l `mitmit `aaś tit ko tpümme Rõu V; 
ega seo ao inemiisil määnestkit‿tagahhust olõ õiʔ Rõu V; kut‿talvõl 
nõsõss päiv, s ss paist `seohtõ `nulka Rõu; seo maailm om iks laǵ a 
Vas; olõ õis‿seoh kolgahki säänest maia Vas; seo ajoga olõss m   
joba kerigu mano saanuʔ Vas; `seoni ajoni om maja iks elänüʔ ja 
om `tütre käeh t   `võimuss Vas; seo aig om kullanõ aig vanna 
`aigo `vasta Vas; tulõ no sak‿ka `seohhu `tarrõ Vas; ma lä si lav-
va kerikohe kah seod `kõrda Vas; `Haanist [ta] `tuĺ lgis‿siiäs‿seod 
v  rt palotamma Vas; seo tege ka k kkõ, lehmäki nüss ärʔ hätä-
piteh (hädaga) Vas; timä lä s Hiiu`maalõ pakku, jää äs `seohhu 
`rahvahegiʔ Vas Pul; a läḱ ek‿`kaegõʔ, seo iks määne kuniga maja 

seo
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om Se Kos; ku no seo põlvõ rahvass taad sõta `näesi eiʔ Se Kos; 
m  j‿jo s a`aigu eś s säi siih setä põrmandut Se; k iḱ  saja `soen-
dõdi ärʔ, mu imä setä k nõli Se; setä `paastu om säidse nädälit 
Se; suurõ neläpävä ja `r  de, k   `kaeti, et määness seo kevväi tulõ 
Se; ku ruń g rapsahhu , [ma] `mõ li, et kas `seoga no `maada sai 
Se Kos; ma oĺ li siss rassõ`jalgnõ setä `poiga Se; kuiss `vaesõstlat-
sõst vallalõ saasiʔ, ku  nnõ uma la s olõsiʔ, a setä olõsi eiʔ Se 
Kos; seod t  d tuĺ li [ma] tagasi Se Kos; paṕ p üteĺ  et seo om meil 
näi sik Se Kos; kõvõrakõnõ sedä`m  du ravvanõ nõgõĺ  oĺ l Se; täl 
oĺ lij‿jaɫav‿vigalitsõʔ, sedä`m  du `jaɫguga `lapsõ Se; milless seo 
maailm nok‿ka naid `la si jätt ja `lahku mindäss Se Kos| Vrd ś oo 

seo/sama seesama ho  seosama maja [ta] teḱ k arʔ, a raha `kopkat võta 
as Vas 

sepp1 sepä seppä sepp t   küläm  ś s oĺ l `Rõugu sepän Rõu V; kua tuĺ l 
seṕ ile (sepatööd teha laskma), t  l oĺ l viinaputõĺ  `karmanih Vas 
Pul; hüdses‿sais‿seṕ ile minnäʔ Vas Pul; tulõ sepäle minnäʔ, vaia 
adra `kundsa parandaʔ Vas Pul; sepäp‿palodiʔ hü siʔ Vas Pul; 
sepp ań d s ss umalõ latsõlõ süvväʔ Vas T; sangaʔ ommak‿`kaĺ li 
 saposkaʔ, egä sepp es mõistaki noid tetäʔ Se; sa‿lt sepäss 
`sündünüʔ Se 

sepp2 sepä seppä (õlle)pärm õllõperäst iks `saadi t   sepp Rõu; ma 
taha vadsa kütsäs‿seppä Rõu; sai ku hapada arʔ ja olõ õis‿seppä, 
s ss om nigu tag ĺ  Vas; sepägap‿`pań ti saia kohetuss, sepp ai 
`tahta nõsõma Vas Pul; inne `naata as `saia `kastmagiʔ, ku sepp 
kohetusõ `käümä pań d Vas Pul; vanast oĺ l sepp, päŕ mist tiiä äs 
kiä midägiʔ Vas Pul; vanast olõ õs soodat, seppä iks oĺ l Se; pliini 
kohetuss `laś ti sepägak‿`ḱ auma Se 

serb serbä `serbä serv, äär hobõsõ truĺ l, `nellä `kań ti, haari 
oĺ lis‿`sääntse kań dilitseʔ, `seŕ bigaʔ Rõu 

`seŕ bi serviti munaga kukõĺ  `pań ti pań niga `seŕ bi aho ette [küp-
sema] Vas U

`serbäm(m)ä serbädäʔ `serbäss serbäś s rüüpama [sa]`serbä no siist 
taad hüvvä ̀ piimäginaʔ Rõu V; serbäku eiʔ poig ̀ põrsa ̀ s  ki Rõu; 
ḱ aku `l  mi serbäti pääle Vas Ts; ku sakõ s  ḱ  oĺ l ja ku `piimä 
olõ õs, siss serbäti kań õbi `piimä pääle Vas; miʔ iks seiʔ, nivõrra 
`seŕ psi leevä pääle ku oĺ l Vas; ma `serbä naid `läḿ mit `kapstiid, 
vaest siss paŕõb saa Vas Pul; timäkene lännüʔ ja serbänüt‿t  d 
seebiki vi Vas Pul; kardoka koorõga [nad]`k  tvä ärʔ ja kiĺ okast 
`serbäse vett pääle Se 

seo/sama 
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serkaĺ  serkali serkalit peegel `ń aokõnõ `läüke ku serkaĺ  Se 
`seŕ kämä seŕ gädäʔ `seŕ käss seŕ gäś s edasi-tagasi liikuma, sagima 

`seŕ kämine om t  , ku inemine käü ruttu edesi tagasi ja kamman-
dass midägiʔ Rõu V; siin olõt ku `ah sima pääl, inemise `seŕ käse 
hummogust õdaguni Vas Pul; taa om seŕ gänüt‿tervep‿päiv Vas Pul

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 setosidõ maiu `ütless ka 
Loń ni et nii `uhkõʔ majaʔ Vas; `k  li t   setost lellänaań õ arʔ 
Vas; setoʔ `ütlese hähäʔ, ma olõ seto sajah olnuʔ Vas Pul; Tiili-
ge om suuŕ  seto külä Vas Pul; setok‿käve k gõ linno rabahham-
ma Vas; setok‿kań niv‿`väegav‿`viisa Vas; setok‿`kargasõʔ, iks neĺ li 
ja viiś  tüḱ kü summah Vas; seto ommav‿`väegap‿`pehme `süäme-
ga inemiseʔ Vas Pul; seto naaś õʔ ommav‿`väega valusa veregaʔ 
(heleda nahaga) Vas Pul; setonaaś õʔ n  k‿kaasikutva armõtohe 
Vas; seto`rahvil oĺ l kań õbil  ḿ  `kiisla hämmädäʔ, eesti`rahvil oĺ l 
piim Vas Pul; m  l‿latsõʔ `ü li seto, seto, setokõsõ `vasta ` suhkna, 
` suhkna Vas Pul;  seto om seto, a neoʔ ommat‿` suhknaʔ Vas Pul; 
ü s seto kań d `suuri `palkõ kodo kilo`meetrit kolʔ säläh Se; tuhk 
om seto s  ṕ  Se Kos; seto `rõiva ommav‿`väega rassõʔ Se; seto liń k 
om viiś  `aŕ ssinat piḱ k Se; seto `hammõ alonõ om kirbu maś sin, kir-
bu surmariist Se 2. setu(de)le omane pusuĺ   iks oĺ l seto s na, t   
pusuĺ  oĺ l nigu naĺ as na, kas poisal oĺ l tett vai om seto s na Vas; 
a t   nii kutsuti et `iś tjäʔ, kutsuti nii, seto kommõ oĺ l sääne Se S 

setokõnõ dem < seto mu `aigo oĺ lis‿setokõsõ `vaisõʔ Vas; sääl om k iḱ  
`lätläistegas‿segi nigu seo allõ  setokõisigaʔ Vas Pul; talla pite 
käveʔ setokõsõ linno rabahhamma Vas Pus; setokõisil oĺ l `väikene 
hiń ge`maakõnõ ja `väegap‿paĺ lo `la si Vas; m  l‿latsõʔ `ü li seto, 
seto, setokõsõ `vasta ` suhkna, ` suhkna Vas Pul 

siba siba sipa riba, äär kraavik‿kaibõti [maa] `v  rde, s ss jäi sääne 
siba, t   siba oĺ l kuiv Vas

sibula/su̬u̬l/li̬i̬ḿ  soolveega tehtud paastutoit  sibula s  l`l  mi te ti, 
sibulap‿puhastõdi ärʔ, surbuti ärl‿livvah, `pań ti `s  la ka v  l pääle 
teräkene Se Sa; punadsõ peediʔ, kuŕ giʔ, tiń diʔ ja `taari valõti pää-
le, kutsuti sibula s  ll  ḿ  Se Kov; perehvaaĺ kass kala oĺ liʔ, sibula 
s  ll  ḿ  Se 

siginemä siginedäʔ siginess sigisi sigima, siginema sikõʔ siginess, 
`l  hkõ lõpõss Vas 

siginemä
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siib siiva `siiba ~ siiv siiva `siiva 1. (linnu, putuka) tiib `tialanõ 
sobahhu  `siivu ja oĺ l koolnuʔ Rõu; kanal um siiv `ka skiʔ, 
hopõń  sõkaś s kanal siiva arʔ Vas; siniraag um hahk ja siiva pääl 
ummas‿ ̀ sääntses‿sinidsek‿kiräkeseʔ Vas Pus; sini`tialasõl um 
sääne helesinine pää ja siiva päält um kah helesinikass Vas Pus; 
rebäne tuĺ l rehe alt `vällä, kana suuh, ü s kana siib madaluisi 
Vas Pus; velele laś k ḱ ago `siibo alt `saapa Se; siibaldal‿`lindass, 
`hambildap‿purõ? - püss Se Kos 2. ruhe laudtiib ruih (künataoline 
paat) oĺ l `siivugaʔ , lavva oĺ lil ‿`l  düʔ Vas 

siid́ siidi `siidi 1. siidpael ku ma oĺ li `mõŕ sa, s ss oĺ lik‿k iḱ  vanigõp‿ 
pääh ja siidiʔ Se Sa 2. siidist äärispael kitasnik oĺ l must toominõ 
`rõivakõnõ, verevä siidiʔ ka oĺ liʔ all Se Ts; `sukmań n oĺ l villanõ, 
siidi oĺ liʔ all Se; `sukmań ni oĺ lim‿mustaʔ, `proimidõ mano `pań ti 
verrev sii  Se Ts

siidi- siidist tehtud, siid- mul oĺ l ü s siidi pluusõ `umblõja käehn 
ummõldaʔ Rõu V; siidiniidi keräkene, säidse ̀ mulku seeh? - inemise 
pää Vas; a mis noʔ viga, [tüdrukud] lääväp‿Petserihe, `ostvas‿siidi 
sukakõsõʔ Se Kos; olõ õs s ss siidikaputit, kae nov‿vanar‿`rõipõgi 
`pandvas‿siidikapuda `jalga Se Kos 

siidikene dem < sii  rü vil ilostust oĺ l t   pudsu all ja pääle pudsu oĺ l 
sääne haĺ ass `ahtakõnõ siidikene ütelt kõrralt Se Kos; vanast oĺ l 
sarahvań nil kaarusõ alap‿`pantu, nüüd ommas‿siidikesep‿`pantu 
Se 

siidi/vidäjä -vidäjä -vidäjät laisk inimene, logard kes maal oĺ l sääne 
hoi vai siidividäjä, t  d maa`poiś si kutsuti loro ja hojo Vas 

siih ~ siihn ~ siin siin k nõldass, et siihn ollõv vana matusõ paik Rõu; 
egas‿siin no naid `siugõgiʔ `puuduss ei olõʔ Rõu; kütüssit [ma] 
pań ni `siingiʔ Rõu; küls‿siin ilmahn um iks  nnõtuisi Rõu V; `Tor-
ma [kiriku]opõtaja poig oĺ l siih herräh Vas; `tialaisi um siih kodo 
`ümbrek‿`koɫmõ `soŕ ti Vas Pus; meil siih kutsutass siniraag vai 
paiu harak Vas Pus; siś sis‿siih paĺ lo riisiʔ jat‿taṕ iʔ Vas; no olõ õi 
inäp määne ka s `aaś takka siin käünüʔ Vas Pul; siin olnuk‿kuɫɫanõ 
olõḱ  Vas; kink lubaga t  s‿siin `t  tät? Vas Pul; m  j‿jo s a`aigu eś s 
säi siih setä põrmandut Se; siss ku sügüse piḱ äʔ   ʔ ja k iḱ  hubi-
sass ja habisass, siss joht taha ais‿ siih elläʔ Se

siil siilo `siilo 1. pikk kitsas riba, siil kiä iks ummõĺ  rü vi üte siilogaʔ, 
s ss puusan‿n   ribahhasõ, a ma `umbli katõ siilogaʔ, t   ribahha 
as Se 2. riietuseseme hõlm ku `mõŕ sa kumaŕ d `jalga, s ss oĺ l `val-
gõ räbik säläh, t   räbigu siilos‿sai `muagaʔ Se

siib
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siiĺo: a esä meid laivaga tõi, mi `läämi [mere] `v  rde, siss laulami et 
siiĺ o viiĺ o, lasõl‿laiv, `toukap‿`purju (rhvl) Se Pod

`si̬i̬mnekene dem < seemeʔ taḱ ka ja kärnälehe `r  dsõ pääl ka käveʔ 
`oh ja sirgukõsõʔ, käve iks nuid `s  mnekeisi koŕatõh Vas Pus

siin vt siih
si̬i̬ń  seene s  nt seen [ma] lä si kannu `otsa, esik‿kummalõ maahn, see-

nek‿k iḱ  lajahn Rõu; map‿puhasta mõtsahn seeneʔ arʔ, naka ma 
noid `halvu `s  ni `nõstma Rõu V; k gõ `rohkõp mak‿`koŕ ssi naid 
`hahku `s  ni Vas; ma lä si `s  nde Vas Pul; mak‿`koŕ jama küll olõ 
südi ja tiiäk‿koh ommas‿seeneʔ Vas Pul; hahas‿seeneʔ ja vaheligu 
iks oĺ lik‿k gõ `puhtabaʔ seeneʔ Vas Pul; sügüsene aig `oĺ lgik‿k gõ 
seene `s  mine Vas Pul; mul oĺ l `aaś tagast `aaś tagani `s  ni Vas; 
seenek‿külbetäsek‿kup‿`päĺ käss Vas Pul; ku suuŕ  s  ń  oĺ l, siss [ma] 
muidogi arp‿poodi iks, väidsega `lõiksi vähämbäst Se Kos

siin/pu̬u̬l siinpool kütüst te ti `harva, `rohkõmb te ti siinp  l `s  rdu 
Rõu

si̬i̬ṕ  seebi `s  pi seep `k  ĺ jaluu ku um, s ss võtak‿` k  ĺ ja `mõskmi-
se vesi kah ja minem‿matusõ pääle, s ss `k  ĺ ja seebiga mõsõʔ ja 
`k  ĺ ja ̀ rõivaga vai käterä iga vai linagaʔ, kon ̀ k  ĺ ja ̀ lau sil oĺ l, 
s ss `t  ga `vaodar‿riś ti`otsa `vasta Rõu V; seebi `k  tmise  jaoss 
koŕati haavapuu `tuhka Vas; mak‿ka ega `aaś taga keedi iks seebi 
Vas; s ss es tetäs‿`s  pi, no keedät iks `s  pi Se; tuhk om seto s  ṕ  Se 
Kos; m  m‿`Maaŕ alõ sai timahava ka skümmend paɫɫa t  d `s  pi 
Se Kos; tarõ sainaʔ ni laeʔ ni k iḱ  `mõś ti lipõga ni seebigaʔ Se; 
aho man oĺ l sääne suuŕ  pe solgass tett, sääl oĺ lin‿n  s‿seebipalaʔ 
Se; `s  pi `pań ti `rõivalõ pääle, s ss lä s `vantamine rutumbahe 
Se; kual latsõl oĺ liʔ sälä pääl tuŕ o pääl haŕ asõʔ, s ss `v idi `sanna, 
`pań ti haŕ astõ pääle laṕ ikõnõ, te ti seebiga kokko Se P  

si̬i̬ŕ  seere s  rt säär esä üteĺ  iks hummugu, ku üless tuĺ l, et mat‿`tõmba 
kaadsas‿`s  rde Rõu; pini haaŕ d seerest Rõu; tädil oĺ lij‿jala 
seerek‿k iḱ  sinitsit `muhkõ täüś  Vas Pus; mehil oĺ lis‿seerega `saa-
pa jalah Vas; kodo tuĺ l [ta] käń gäldäʔ vai paĺ astõ ̀ jaɫgugaʔ, maŕaʔ 
n narä iga `saapa seereh Se

siiroṕ  siirobi siiropit siirup mat‿tei vanast `väega hüvvä õllut, t   meś s 
oĺ l nigu siiroṕ  Rõu V 

siist siit `serbä [sa] no siist taad hüvvä `piimäginaʔ Rõu V; habahhõl-
lõss küls‿siist ku säält, täüś  eis‿saak‿`kostkiʔ Rõu; ku t   suuŕ  
sado arj‿jo üle lä s, s ss [ma] `naksi siist tulõma Palo mäe alt 
kodo `j  skma Vas; ma habõ`jalgapannust, kobõ siist ja säält Vas 

siist
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Pul;`vaɫgõ hobõsõ `l  kõnõ oĺ l, siss sõi  siist `m  dä Vas; kes es 
püsü ütegi t   man `õigõhe, üteldi et haariskõllõss siist ja säält, 
midägi saa ai `kõrdapiteh tettüss Vas Pus; siih nakass `orga seeh 
laheng, siist saa ̀ surma ja k kkõ saa Se Kos; ne`boisja (´ära karda´ 
vn), kui sa siiät‿tuĺ li, nii sa siist ĺ aat Se 

siist/samast siitsamast Kunnu kolk um siistsamast `Tsiistri poolõ 
minnäʔ Vas

siiv vt siib 
siivakõnõ  dem < siib  sirgukõsõ oĺ li v   seehn, m ni v  l sobiś t  sii-

vakõisigaʔ  Rõu V 
siiä ~ siiäʔ siia t   jutt oĺ l jo `rahvah, et `Kaaŕli käü siiäʔ Vas; [ma] 

Puĺ li talo rattat‿tõi siiäp‿`paossihe Vas; siiä `raoti tarõ asõ Vas; 
Ań do om Halla päält siiäpoolõ tullaʔ Vas;`maaŕ apäiv om suuŕ  
pühä, tuvvass `Maaŕ a (ikoon) siiä `mäele, s ss viiäss jäl tõõsõl 
pääväl `alla Se; ne `boisja (´ära karda´ vn), kui sa siiät‿tuĺ li, nii sa 
siist ĺ aat Se 

siiäʔ sinnäʔ vahelduvalt siia ja sinna siin olõt ku `ah sima pääl, 
`autol‿`lindasõs‿siiäs‿sinnäʔ Vas Pul

sikk1 sika sikka sokk sika kari lä s `m  dä, lehmäv‿vahes‿sika `kaŕ ja 
ja mü viʔ Rõu V 

sikk2 sika sikka (kiige)ais kolʔ hirt pandass kokko, mähitäss traadiga 
kiń niʔ, kutsutass sikaʔ (kiigetegemisest) Se; te ti sikaʔ, kuuś   sikka, 
orihiŕ s ka `t  di Se 

sikkama sikadaʔ sikkass sikaś s reht pahmama ma oĺ li küll `poiskõnõ 
v  l, aga k gõ oĺ li ma aamõtih, sikkama ja Rõu; rüä olõʔ sikati üle, 
et `kohki `määń tsit `pääkeisi jää eiʔ Vas; tõuvili sikati hobõsõgaʔ 
Vas; ku hobõsõʔ sünnüse (sobivad koos töötama) , siss [te] 
`võidõk‿katõgak‿ka sikadaʔ Se; a tõistkõrra hobõsõʔ ü s tõõsõlõ 
purõvaʔ, siss saa ais‿sikadaʔ Se Kos 

sikkuss sikkusõ sikkust ihnsus tõõsõl `tahtu us `andaʔ, t   anna ka es, 
sikkuss es lupaʔ Se; saa õs naas‿süvväkiʔ uma sikkusõgaʔ Se Kos; 
sikkust oĺ l paĺ lo Se Kos 

sikkõhe ihnelt, kitsilt sääl `väega sikkõhe `s  di Se 
sikõʔ sikkõ sikõt 1. ihne sikõʔ siginess, `l  hkõ lõpõss Vas; timä oĺ l 

liisnalt sikõʔ, olõ õs vei okõsõ sikõʔ Se; nii sikõʔ, et niɫg tingu arʔ, 
k  t tingu nahast ka ruvva Se Kos 2. vintske, sitke `lamba sooligu 
ummas‿sikkõʔ Rõu V; kiŕ gess um ̀ väega sikõk‿`k  lma Rõu V; kiiś s 
om ka sikõk‿külʔ, a egat‿täl midä maku olõ õiʔ Vas

sikõ-sakõ sinka-vinka  suraʔ ka  ks jõiʔ, nigu m  ĺ  oĺ l pääh, ḱ au us 
sikõ-sakõ siĺ mäk‿kiń niʔ Se 

siist/samast
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sild silla `silda 1. sild huś s pań d Manda ärʔ silla pääl Vas; meil Heĺ mi 
es viisi oṕ piʔ, käḱ ke raamadus‿silla ala Vas; uja ṕ aal oĺ l siɫd, 
munõvoori [ma] lä si üle siɫɫa `uia nigu latsahti  nnõ Se Kos 2. 
õllenõu rest, soova `tõrdohe te ti taarilõ olist siɫd Se

silitsämä silidäʔ silitsäss sili s silitama; hellitama õhitsamine om, ku 
kiä hinnäst ilostass, silitsäss söögiga ni rõõvastõgaʔ Vas 

siĺ k siĺ gi `siĺ ki soolasilk; heeringas lä s ko t purulõ ja siĺ gis‿sattõ 
`maahha Rõu V; m  l‿lõigi `taĺ rigu tävve `silke Se Kos; [ta] ań d 
toṕ si `koh i ja lõigaś s pooɫõ `siĺ ki ja leeväpaɫa Se 

silm silmä `silmä ~ siĺ m siĺ mä `siĺ mä 1. nägemiselund: silm terveʔ    
ma `silmä kiń niʔ es panõʔ Rõu; Eedu `istõ ja silmäj‿joosiʔ (pisa-
rad jooksid) Rõu; ku ma [põllust]`m  dä lä si, kääni sälä poolõ, 
silmägak‿ kaiaʔ es `tahtuʔ Rõu V; arʔ iks kellä rõbahhanut‿t   üte 
silmägaʔ Rõu; [sa] jättü üis‿`siĺ mi kodo, kut‿`turgu `läädeʔ Rõu 
V; `aoldõ olõss nigu soe silmäʔ mõtsa veerehn pilisnüʔ Rõu; kiä 
vanna `aś ja `m  lde tulõtass, t  l silm pääst `vällä Rõu; mat‿tuĺ li 
ja säält põkaś s mullõ t   `murdunu ossagaʔ, oss puttu `silmä Rõu; 
hobõsõl um valusas‿silmäʔ Rõu; `taivaesäkene, `lasku uis‿siĺ mil 
sõta nätäʔ Rõu V; ma hiidä iks vanaʔ `rõivapulgak‿kohe `vaŕ jo, 
jätä äis‿silmä nätäʔ Rõu V; silmäh (silme ees) om `õkvak‿ku Varõs-
tõ külä `kaŕ ja `aeti ś   majoss kodo Vas; taa kaess `k  rdu, `siĺ mi 
man om viga Vas; meil olõ õis‿suguvõsahki `haigiid `siĺ mi Vas Pul;   
m ni katõ silmäga (nägija) tei `kangalõ s sari  si kup‿paĺ lo Vas; 
silmäp‿pääh nigu päävä tsõõriʔ Vas; [kiriku]opõtaja lugi nii ilostõ, 
et muḱ kis‿siĺ mist kiś k v   `vällä Vas; läädsäj‿jääses‿`siĺ mi (rikuvad 
silmi) Vas; t   oĺ l piś tpümme, es näes‿ siĺ mist sukugiʔ Vas Pul; tulgu 
uit‿tõistõ `siĺ mi (teiste hulka), sa olõt `täämbä tsaeravvah Vas Pul; 
rikka naaś õʔ, n  t‿`tahtsõk‿kitust, n  p‿pań ni rahha ilma siĺ mist 
(kõigi nähes) Vas; `müütnigukõnõ `tiidse, et timä om patanõ, tiä 
nõsta as `siĺ migi üless Vas; sa makat nigu ko t, ma olõ õis‿`silmä 
kiń nis‿saanuʔ Vas; timä kah ei näḱ ev inäp lukõs‿siĺ mist Vas;  no 
om [ta] nii alatuss ja ilotuss jäänüʔ, et `tihka ais‿sandõlõgis‿`silmä 
(nähtavale) tullaʔ Vas; pojal ka häbü silmäh, et esä nii `vannõ Vas 
Pul; lä s uĺ liss, s ss es kannahta umma rahha silmä otsah (üldse 
mitte) kah Vas; `õkva silmäh om, kuiss t   hõhvakõnõ laudast tul-
lõh `mäń ge Vas Pul; `kaonu la s silmäst (silmapiirilt) ärʔ, `naati 
`o sma, la s luḿ bih Vas Pul; oĺ l surm silmä   h mõlõmbil Vas Pul;  
siĺ mäs‿suurõk‿ku otspajap‿pääh Se; ku olõ õis‿`siĺ mi kaiaʔ, siss taa 
poiś s kah iks imädse pala `hindälle saa Se;  suraʔ ka  ks jõiʔ, nigu 

silm
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m  ĺ  oĺ l pääh, ḱ au us sikõ-sakõ siĺ mäk‿kiń niʔ Se; sivvuhädä om 
ku la s `siĺ miga k   `käändless Se; `umma `siĺ mä näe eip‿`paĺ ki, 
at‿tõõsõ `siĺ mä näet arp‿purugiʔ Se Kos; ka s kikkakõist üle 
mäe `taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? - siĺ mäʔ Se Kos; 
kana`ń aoga `mõŕ sa, t   näe eis‿siĺ mist Se; kurusslauk seletäss 
`siĺ mi, om siĺ mile hüä Se; kabo kaess `kaartõst, `siĺ mi pilost pil-
gutõllõss (rhvl) Se; eläjäʔ ommav‿`vaɫgõk‿ku linaluuʔ, n  l‿löövä 
siĺ mä `sisse Se; `väega suuŕ  siĺ mä viga om Se 2. silma meenutav 
eseme osa, avaus sääne keeruss pidi olõma, et nõgla siĺ mäle lä s 
`perrä Se; `kirvõ siĺ m om `lahkiʔ, lasõ ark‿klepataʔ Se 3. kuri silm, 
kaetaja ̀ juuda sitta pi sitedi lehmäle ̀ kukrohe ̀ karvu ̀ sisse, t   oĺ l 
kuŕ a silmä `vasta Rõu; meil ei või vannam  st `laskõʔ `n  ri eläjit 
`kaema, tollõst saa nii ruttu siĺ m Se; `ü liväʔ, et t   ka siĺ mäst om 
löönüʔ, t   elläi (nahahaigus) Se 4. nägu ma iks mõsi `siĺ mi külmä 
`v  gas‿sääl järve veereh Vas Pul

silmäkene dem < silm Viidrigel oĺ l ü s silmäkene kõhna Vas; ma pöhe 
ja `vaodi nii silmäkeisi tollõ siu `k  gaʔ Vas U 

silmä/koɫm -koɫmu -`koɫmu kulm silmä koɫmu [ma] `leie ärʔ Vas Pus; 
silmä koɫmul‿`lääki eik‿kuna `valgõss Vas Pul -lakk -laka -lakka 
silmalaug m nõl om silmä laka pääl käsn Rõu; kesvä u ak lä s 
silmä laka ala Vas Pus 

`silmämä silmätäʔ `silmäss silmäś s silmama ma es läpe oṕ piʔ, tuń ni 
`aigu piń gi alt kai arʔ, `siĺ mssi üle Rõu R

silmä/nägemine nägemisvõime`Ka ril oĺ l silmänägemine ka kaś sin 
Vas Pul; vet k igil vanul lõpõss arʔ silmänägemine Vas Pul -pil-
gukõnõ dem < silmäpilk perrem  ś s tuĺ l silmäpilgukõsõss (het-
keks) kodo Rõu -pilk otsekohe poiś s sattõ liṕ i aia `otsa, oĺ l surm 
silmä pilk Rõu V; Sirje üteĺ , et Poĺ lakõnõ, Must pagõsi ärʔ, o si 
üless, ajas‿siiäʔ, silmäpilk tuĺ l Poĺ la vasigõga `vällä Vas Pul -terä 
silmatera ü s latsõkõnõ, t  d hoiõti ku silmä terrä, nigu püvekeist 
Vas -vesi pisarad ku päiv paistuss ja `vihma satass, t   üteldi ol-
lõv `vaesõlatsõ silmävesi Rõu; kas s a `aigu `keŕge oĺ l, vere j  ʔ 
joosiʔ ja silmä v  ʔ Vas

sina vt sa ~ saʔ 
sineĺ  sineli sinelit sinel umakülä poisiʔ ma it‿timä `s  hhu, üte sineli 

pań ni alaʔ, tõõsõ ka ip‿pääle Vas 
sineṕ  sinebi sinepit sinep ruvva`luidsatävve [ta] võ t sinepit, t   oĺ l 

perämäne sinebi`maitsmine Vas 
sini/kivi vaskvitriol inne `pań ti kusi `hapnõma, s ss `pań ti sinikivi `sis-

se, t  d kutsuti po isinine Rõu; ku sinikivi oĺ l ligonuʔ, siss `pań ti 

silmäkene
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villas‿`sisse Rõu; sinikivi `pań ti `rõivań ardsuga kusõ `sisse likku 
Rõu V; ku taheti tumõhhõpass `villu, siss `pań ti v  l siniki vi mano 
Rõu V; villap‿`pań ti s ss kusõ `sisse, ku tu sinikivi jo `puhtumass 
laḱ ka lä s, ars‿`suĺ li Vas Pul; sinikivi muido pääle es võtak‿ku pidi 
hapatamma Vas Pul -liĺ l rukkilill `ütle kuitaht, siniliĺ l vai rüäliĺ l 
Vas; ku sõń nikut ei olõʔ, midägi eik‿kasuʔ, võtas‿sini`liĺ li, s  ʔ Se 
Kos 

sinine vt siń nin 
sinine/verrev sinakaspunane `kangõ m  ś s ku lihuniḱ , rammuh ni ń aost 

sinineverrev Vas 
sini/`pääkene sinitihane sini`pääkene vai sini`tialanõ Vas Pus -raag 

-raa -`raagu siniraag kiräkeeli üteldäss pasknääŕ , a meil siih kut-
sutass siniraag vai paiuharak Vas Pus; siniraag um hahk ja siiva 
pääl ummas‿`sääntses‿sinidsek‿kiräkeseʔ Vas Pus; siniraag ku nä-
läne oĺ l, `terve tammõtõhva n  ĺ d `alla Vas Pul -`tialanõ sinitihane 
sini`tialasõl um sääne hele sinine pää ja siiva päält um kah hele 
sinikass Vas Pus; sini`pääkene vai sini`tialanõ Vas Pus 

sinksahhutma sinksahhutaʔ sinksahhut sinksahhu   jõnksatama hauǵ  
sinksahhu  sääl rihidsä siseh Se 

siń nin ~ sinine sinidse sinist sinine po isinine oĺ l `väega illoś s si-
nine Rõu V; [õie] tolm lohetass nigu siń nin piĺ v rüä kottal Rõu 
V; tädi oĺ l siń nin ja mul tuĺ l sääne kahmatuss pääle Rõu V; 
inne oĺ liv‿villar‿ro hikatsõs‿sinidseʔ Rõu V; t  l olõ õs muud 
ku säĺ gr  ds ja sinidsek‿kindsuʔ Rõu; ü s rõivass um `mustjass 
sinine, tõõnõ rohikanõ Rõu; kooluk‿ku kooluʔ, sõrmõs‿sinidseʔ, 
küüdses‿sinidseʔ Rõu V; neĺ likümmend sinist `kr  ni (10-krooni-
list) oĺ l advokaadil ettemineki palk Rõu V; poisal oĺ li iks kusõ-
ga väŕ midür‿`rõivaʔ, a kül oĺ lis‿sinidseʔ Vas Pul; naistõ`rahviidõ 
kaḿ bsiʔ oĺ lis‿sinidseʔ Vas Pul; ku ma siss kao `kaldõ pääle lä si, 
siss ma ossõndi nii, et ma sinine oĺ li Vas Pul; a perämädsev‿villaʔ 
saiʔ valsumbaʔ, saa as ni kütses‿sinidseʔ Vas Pul; t   siń nin es 
`pl  kü es lääm‿määnestki muud `karva Vas Pul; vanav‿väŕ miʔ, 
sinnät‿t  d kupõrust iks `pań ti mano, sinist kupõrust Vas; tädil 
oĺ lij‿jala seerek‿k iḱ  sinitsit `muhkõ täüś  Vas Pus; siniraag um 
hahk ja siiva pääl ummas‿`sääntses‿ sinidsek‿kiräkeseʔ Vas Pus; 
ka a noḱ ki (nüüdki) v  l ommap‿`perse  pääl sinidse joonõʔ, ka s 
sinist j  nt [peksust] Se Kos; vanast ̀ koeti ̀ väega ilosa ̀ juń tlikatsõ 
ṕ uksiʔ, `valgõ ja verrev ja sinine Se 

sinno vt sa ~ saʔ 

sinno
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sinnäʔ sinna kardoka maa um jo sitaline, sinnä um kõvastõ sitta pant 
Rõu V; ku ma `joudnuʔ, ma lännük‿ka sinnäʔ Vas; kardohkahaud 
oĺ l mäe siseh, sinnä es päsev‿vesi mano Vas; katõl eim‿massa 
mineḱ  sinnäʔ Vas; mas‿sinnäs‿`süüdläne ei olõʔ, et raha ärv‿`v  ti 
Vas; kerikost `v  di sinnäs‿süvväʔ (vanadekodusse süüa) Se Kos 

sinnäkinäʔ sinnagi a no saa ais‿sinnäkinäʔ minnäʔ Vas Pul
sipuĺ  sibula sibulat sibul seest  siiruline viiruline, päält kulla karvali-

ne? - sipuĺ  Vas Pul; sibula koorõ väŕ mi ei ń appõ arʔ Vas; muido 
oĺ l mul ega `aaś taga sibulit küll ja küll Vas; kurusslauk om sibula 
sugumanõ Vas; paastu piirak oĺ l `maaslagaʔ ja sibuldõgaʔ Se; su-
vidsõpühist väŕmiti munnõ sibula `k  riga ja kõo `leh igaʔ Se  

siputamma siputaʔ siputass sipu  1. vähehaaval puistama, riputama 
[pärast leotamist] pilluti lina maha kõrrast, `võeti `köütest vallalõ 
ja siputõdi nii laḱ ka kaari `m  du, s ss sai ta `pehmess Se 2. käsi 
lehvitama t   sipu  uḿ mi käś si ja tirgu  Rõu 

sirahhuma sirahhudaʔ sirahhuss sirahtu sirge(ma)ks minema, sirguma 
ma lää `vällä `k ń dma, vaest s ss sirahhusõn‿naaj‿jalaʔ Vas 

`sirduss ̀ sirdusõ ̀ sirdust salguke lina- või kanepikiude, sõõre ka s ̀ sir-
dust [ma] võ i, `latvu piten pań ni kokku, s ss `naksi keerutamma 
t  d köüdet Rõu 

sisaś k sisaś ki sisaś kit ööbik sisaś k laul iks ilosappa ku lõiv Vas Pus; 
sisaś k ja piho tulõvas‿s ss, ku urb nakass `lahki minemä Vas Pul; 
sisaś k om ka  sipa  sirgukõnõ Vas Pul; sisaś k om k   uja veereh Se 

siseh ~ sisehn (asendatav inessiivilõpuga) sees, seespool t   latsõl  m 
um sääl imäkua sisehn halvass ̀ naanu minemä ja tege ̀ haigõt Rõu; 
Mägialosõ ja Sõdaalosõ jäŕ v om `mõtsu siseh Vas; kolm nädälit oĺ l 
imä mõtsa siseh lumõ havvah katõ `väiku latsõgaʔ Vas Pul; kardoh-
kahaud oĺ l mäe siseh Vas; `hiusõkaḿ m oĺ l mia `hiustõ siseh oĺ l 
Vas Pus; la s oĺ l `sündümälläʔ ja naań õ suurõ valu siseh Vas; ma 
olõ tah järvekeseh olnuk‿kõtunis‿siseh Vas Pul; imäl oĺ l vits siin 
rüpü siseh Vas T; sõrmussil oĺ lin‿ nimes‿siseh Vas Pul; Võro maa 
`kihkunna ommak‿ka iks mul pää siseh Vas; t  d murõht ja halõh-
hust, hüä, et poisil oĺ l iks v  l elovaim siseh Vas Pul; nigu är [me] 
otsadi t   lehmä, nii `näieʔ et huś s oĺ l siseh viie pujagaʔ Vas; hauǵ  
sinksahhu  sääl rihidsä siseh Se| Vrd seeh, sehen 

sisekund sisekunna sisekuǹ da sisikond lahasti  siga `lahki ja säält 
`võeti sisekund `vällä Vas; seebikivi om jo kõva, kas siss sisekund 
jäi `t  gap‿palamallaʔ Vas Pul| Vrd sisikund 

sisemäne sisemätse sisemäst seesmine, sees olev sisemäne ras v (ploo-
mirasv) sulatõdi iks periss sularasvass Vas;  sia sisemäne ras v 

sinnäʔ
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poodõti puu `ruihtõ Vas;  rahuʔ ommas‿sääl sisemätse rasva siseh 
Vas; `väikene tsaeravvakõnõ, `t  ga `tsaeti sisemäne ras v arʔ nii 
kõvastõ, et ta oĺ l peenükene Vas Pus; sisemäne ḿ ang  sial `võeti 
`vällä Vas Ts; sisemäne p  ĺ  maol om sääne paks ja `kõrksa Vas 

sisest seest, seestpoolt päältnätä um sõb ŕ , a sisest olõ õiʔ Vas Pul; lee-
vä mõhḱ  `võeti sääne suuŕ  puu, t   sisest kaibõti ärʔ Vas| 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 s ss 
siś s siś si `siś si sõjaröövel, siss siś sis‿siih paĺ lo riisiʔ jat‿ taṕ iʔ Vas; [ta] 

nigu siś s, kavvaĺ  ja sala Vas Pul
`sisse ~ `sisseginaʔ (asendatav illatiivilõpuga) sisse, sissepoole s ss 

`pań ti villas‿`sisse ja `pań ti po t tagasi sita `sisse (kusega värvimi-
sest) Rõu; vanast olõki õs käterä ti, suu ja käep‿pühiti põllõ `sisse 
Vas; ku siug pand `jalga, s ss panõ jalg maa `sisse Vas; meil oĺ l 
suuŕ  päiekaṕ p, sinnäl‿lä s m ni viiś tõi·stkümme `k  rmat `sisse 
Vas Pus; ̀   se tuĺ l külmähädä ja ̀ r ndu ̀ sisse lei halu Vas Pus; ma 
`naanu kül `ikma, ku sas‿`sisse (tuppa) ei olõss tulnuʔ Vas; eloli  si 
eläjiid joht ̀ sisse pala as Vas; ̀ mõŕ sa kaś t oĺ l, ̀ mõŕ sa ̀ andõʔ maha 
õs sinnäk‿`kaś ti `sisseginaʔ Vas; hobõsõ rüń niʔ hiideti lehmile ette, 
lehm sei `k iki sammõldõga `sisse Se; ubinap‿`pań ti talvõst `aita 
teŕri `sisse Se Kos 

`sisse/tulõḱ  tulu  siga and jo `väega suurõ `sissetulõgi Se Kos 
siś sine siś sidse siś sist salalik `Kaimaŕ  om jutulõ ka sääne siś sine, nigu 

siś s, kavvaĺ  ja sala Vas Pul
sita/`ku̬u̬rma sõnnikukoorem veli vidi sitta ja lugi sita`k  rmit Rõu V; 

kiä perämätse sita`k  rma `mõtsa vei, t   jäi sitträbäkuss Se Ts; 
latsõ oĺ lip‿pabosnikaʔ, n  v‿veis‿sita`k  rmit `nurmõ Se 

sitaline sitalise sitalist sõnnikune kardoka maa um jo sitaline Rõu V
sita/mulk sitaauk tuhat `tuuti tuudi`mulku, sań dil sada sita`mulku? 

- puuriit Vas -paat́ -paadi -`paati sõnnikukorp m nõl lehmäl 
ummas‿sita paadiʔ, s ss ku n  s‿sita paadiv‿virdsagap‿päält arʔ 
havvusõʔ, s ss tulõva k gõ karvaga `maahha Rõu V -rattaʔ pl 
sõnnikuvanker jumala  ń nistuss käü sita ratastõ takahn kah Rõu V 

sita/sit́ik -si ige -si iket ~ sita/`sit́käss -`si kä -`si kät sitasitikas 
milless siss sitasi ik hurahta aiʔ, m nikõrd tege `sääntse hurah-
husõ ku `hoitkuʔ Vas Pul;`lindass kut‿ sirk, hürrä ku häŕ g, tsuń g 
kut‿ siga? - sitasi ik Vas; sita`si käʔ n  l‿`lindõlli ś aalt `m  dä 
lävve Vas Pul; kaast olõ õs paal pääl, sita`si käss sai tossu kot-

sita/`sit́käss

Võru sõnaraamat.indd   675Võru sõnaraamat.indd   675 9/22/2011   9:38:03 PM9/22/2011   9:38:03 PM



676

talõ ni sattõ `sisse Vas; paĺ loss no om sita`si kiid Vas; sita`si käʔ 
ummaʔ ärh‿`häädünüʔ Vas; sita`si käss oĺ l kausih Vas; sita`si käss 
oĺ l periss terveʔ, es olõ `arkil‿ `laonuʔ Vas Pul 

sita/taloss  sõnnikuveotalgud sita `talgu `aigu n  , kes oĺ liv‿vidäjäʔ, 
n   oĺ li `v  ś nikiʔ Rõu; m  k‿käve Kärinä `küllä piimägaʔ, ku 
sitataloss oĺ l Vas; egäh taloh `peeti sitataloss Vas L; sita`talguh 
`v  ś nikis‿`sõiḿ ssi ü s tõist Vas Pul

sit́ik si ige ~si iket  ~ sit́k ̀ si ke ~`si kä ̀ si ket ~`si kät  mustsõstar taa 
musta `si kä mant ma võ i `ossõ Rõu; palotaǵ a um pia nii tsakõ-
linõ nigu `si ke leh  Rõu V; `Maaŕal ommam‿maŕapuhmam‿`maŕ ju 
täüś  kut‿tilgõtasõʔ, si igeʔ Se Kos  

sit́ik/maŕ aʔ ~ `sit́ke/maŕ aʔ ~ `sit́käʔ maŕ aʔ pl mustsõstar kas sa 
si ik`maŕ ju tahat? Rõu; `si käʔ maŕ aʔ ommam‿mustaʔ Vas; [ta] 
haarahhu  `si ke `maŕ ju ni segähhü  ärʔ, tei hapund `j  ki Se T  

`sitma sittuʔ situss sittõ roojama, sittuma latsõl‿lauliʔ:  silepää, 
 si siots, `haina s  , upõ situss (lambast) Rõu V; kas susi soe han-
na pääle kunagi situss (kelm ei reeda kelmi) Rõu; susi situ uis‿soe 
`jäĺ gi pääle Vas Pul; kuk‿ kusõt, s ss `kuivaʔ, kup‿paɫotat, s ss 
`paikaʔ, ku situt, s ss seebidsäʔ (öeldi, kui kellelgi midagi uut seljas 
oli, ja tõsteti rõiva alläär üles) Vas Pus; `rõivakaś t oĺ l `rõivast tühi, 
oĺ l situt  nnõ `kaś ti Vas Pul; ku suuŕ  `kärbläne (porikärbes) situss, 
kõrrapäält kalol vaglap‿pääl Se Pod 

sitt sita sitta 1. väljaheide, roe  sirgal um ka m nikõrd `vaɫgõ sitt 
Rõu V;  t   inemise jutt om ku `sõkline soe sitt Rõu; jänesesi-
ta sau ollõv `hambahalu rohi Rõu; tõõnõ terä, üteĺ  `möldre, ku 
hiire sitta `hambagat‿tsäĺ ksäś s Rõu H; kõrdmago um preś s, t   
preś s sita kuivass Rõu V; maam  ś s s   `muɫda, kunigass `kuɫda, 
a ś aks t   s   ärs‿sitagiʔ Vas Pul; taa `haisass nigu sitt Vas Pus; 
`lu kasitaʔ oĺ lip‿palaja pääl Vas; kas t   hüä om tõõsõ sitta kaś siʔ 
Vas; `Kaaŕ li imä lä s üle tarõ, oĺ l sita t   takah Vas; paĺ loss no om 
sita`si kiid ja paĺ loss no hobõsõ sitta om Vas; hiiŕ  kost lätt üle, s ss 
sitajuraj‿`j  skvaʔ Vas; taa nii peeń okõnõ lang ku kiholasõ sitt, kas 
taa midä pidä? Vas Pus; `vahtsõnõ sitt om halv `mõskak‿kah, `hai-
sass Vas Pul;  sia sooligu lõiguti `ka skiʔ ja kaabiti väidsega inne 
suuŕ  sitt ja t   läǵ ä  päält ärʔ Vas Ts; ku hobõsõl hiireʔ oĺ liʔ, siss 
piimä ̀ sisse pandass hobõsõ sitta Se 2. sõnnik ilma sitalda eik‿kasu 
eim‿midägiʔ Rõu V;  kardoka maa um jo sitaline, sinnä um kõvastõ 
sitta pant Rõu V; `pań ti `lamba sita `sisse t   kusõpo t Rõu V; tä 
pand sitta, s ss t   hain kasuss `ramsa Rõu; `vaɫgõk‿ḱ aku te ti 

sita/taloss 
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sitavidämise `talgo jaoss Vas; miili s kaḱ k `naaru, üteĺ : ein‿no 
sitaunikut ei massa `v  mine Eesti`maalõ Vas Pul; vanast olõ õs 
t  d sitta ka nii paĺ lond Se Sa; `väikesev‿viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ, 
noidõgal‿`laotõdi sitta Se;`veeti sitta ja `oĺ ti `talgoh Se; `mõtlõ 
laudah sita seeh viisoj‿jalah Se Kos 3. (täiesti) halb puŕ oh `pääga 
oĺ l paĺ lo sitt m  ś s Se 4. kõlbmatu; rämps, sodi ahnidsa õim‿ma 
sitta, olõ õin‿`näĺ gä Rõu V; t   vili, mis maha arʔ oĺ l tett, t  st 
saa as midägiʔ, räüss oĺ l k iḱ  sao ja sitagap‿puruss `pesnüʔ Rõu 
V; t   um patt, ku vili um kasunuʔ ja sa timä `nurmõ sitass jätädeʔ 
Vas Pus 

sitt/räbäk sõnnikutalgul viimase koormaga tulija t   sai `vaɫɫaʔ (vee-
ga kasta), kiä sitträbäkuss jäi Vas L; vanast peläti iks t  d sitträ-
bäkut, et sitträbäkuss sõimati Vas Pul; kiä perämätse sita`k  rma 
`mõtsa vei, t u jäi sitträbäkuss Se Ts 

situtam(m)a situtaʔ situtass situ  roojata laskma kas puś s nakass sinnu 
situtamma Vas 

siug sivvu `siugu rästik egas‿siin no naid `siugõgiʔ `puuduss ei olõʔ 
Rõu; sääne `kań dja naań õ või is `siugu `rehkiʔ Vas U; siug oĺ l 
arp‿`pandnut‿t   naaś õ Vas; siug silla pääl tsusaś s Vas Pul; susi 
purõ haava, a siug pand näe ärʔ, eih‿`haava `kohkiʔ Vas Pul; 
sivvuk‿`kanda siseh `tahtva elläʔ Vas Pul; ku siug pand `jalga, 
s ss panõ jalg maa `sisse Vas; tah ommas‿`sääntser‿räbästiguʔ, 
koh sivvuʔ eläseʔ Vas; oĺ l küls‿soih `siuga Vas; kiidsuʔ oĺ lin‿nigu 
sivvuʔ, sivvu sugudsõʔ Vas; inne `riś tmist piät latsõ siu `k  ga üle 
`pühḱ mä Vas U; maʔ eś s kogoni rehe `siugu, esi oĺ li paks ja rehe 
`õkva Se

`siuhkõ `siuhkõ `siuhkõt sihvakas Liiso oĺ l piḱ emb `Annõ, oĺ l `siuhkõ 
inemine Vas; ku `siuhkõ sa noorõst oĺ liʔ, a no olt `hanku jäänüʔ Se 

siu/tõbi lapse närvihaigus (põhjustatud raseda ema kohkumisest ussi 
nähes) siutõbõ l  , ku midägi hiidüss Vas Pul; siutõpõ meil `kelgi 
es olõʔ Vas U; siutõbõga lasõ õim‿`maadaʔ Se 

sivvu/hädä lapse närvihaigus (põhjustatud raseda ema kohkumisest 
ussi nähes) sivvuhädä om ku la s `siĺ miga k   `käändless, ülest 
kaess ja k  lt aja `vällä, jah, nigu huś s Se 

`siädäʔ vt segähhäm(m)ä
siäh seas, hulgas kiä s ss`tarku leevä s  , ku `uĺ le siäh ei olõʔ Vas 
`siäne `siädse siäst segavili vanast põõmõti k iḱ   siŕbigaʔ, k iḱ  vili, 

kaaraʔ, kesväʔ, `ta riguʔ, `siädseʔ Rõu; kaar oĺ l, sääne `siäne oĺ l 
tett Vas Pus

`siäne 
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siäst seast, hulgast illoś s la s, k gõ ilosap m  s‿siäst Vas Pul 
sobahhutma sobahhutaʔ sobahhut sobahhu  soputama, raputama 

`tialanõ sobahhu  `siivu ja oĺ l koolnuʔ Rõu 
sobima soṕ iʔ sobi sobõ nõiduma, posima t   Mintka sugu k iḱ  sobõʔ 

Vas 
sobinallaʔ lumesoppa täis jäŕ v oĺ l `väega sobinallaʔ Vas Pul
sobistam(m)a sobistaʔ sobistass sobiś t  soputama  sirgukõsõ oĺ li v   

seehn, m ni v  l sobiś t siivakõisigaʔ  Rõu V 
soe/hammass tungaltera rüä pää seehn ummas‿soe`hambaʔ, soe`hamba 

um jih titseʔ Rõu V -`julgusi tasahilju soe`julgusi lä simi [jääd 
mööda] iks edesi Vas Pul

soend `soendi `soendit libahunt, soend n  ʔ es olõ `õigõ soeʔ, n   
oĺ li  ks `soendiʔ, muudõdu `soendiss Vas; üle `veś ki taḿ mi 
lännük‿krań ts`kaaluga soek‿katõke  ke, n   oĺ lis‿`soendiʔ Vas; va-
nast `laś ti tervep‿pulm `soendiss Se| Vrd soendik 

`soendama ̀ soendaʔ soend soeń d libahundiks muutma k iḱ  saja ̀ soen-
dõdi ärʔ, mu imä setä k nõli Se 

`soendik `soendiku `soendikku libahunt üteh paigah lä s k iḱ  saja 
soest, k iḱ  saja `soendikust Se| Vrd soend 

`soendohe libahundiks sajal‿`laś ti `soendohe, vanast oĺ l iks 
`väegap‿paĺ lo `nõidu Se Kos 

`soetama `soetaʔ `soetass soe  1. hankima, muretsema egal ütel oĺ l 
peeĺ ka `soetõt, `minka sa `viskadõ [vilja] Se; noʔ `naati `aidu `soe-
tamma Se 2. sigitama tõõsõlõ naistõ`rahvalõ oĺ l la s `soetõt Se 

soe/tõlv hundinui soe`tõlvu k iḱ  järvev  ŕ  täüś  Rõu -täht́ sünnimärk 
`Rõugun oĺ l ütel `tütrugul soetäh , sääne mustverrev, `õkvan‿nigu 
sõrmõ otsagat‿tsusat Rõu; t  l oĺ lis‿soetäheʔ, p  ĺ  suud oĺ l kar-
vanõ, p  ĺ  suud oĺ l ille Rõu V; soetähe ommas‿`sääntsem‿mustaʔ, 
ku inemine oĺ l rassõ`jaɫga, ku näḱ k koh, `hiitü sutt vai midä, ku 
kohe `johtu `käega nii `pandaʔ, nii `saigi pleḱ k ń ao pääle Se Sa 

soi vt sugima
`soḱ ma soḱ kiʔ soḱ k sokkõ soḱ i puruks sõtkuma vanast `ań ti 

n  s‿soḱ idu oɫõʔ lehmile Se; `soḱ mine vai `surbmine, t   ü s 
k iḱ  Se; tsaiu seeh lä sik‿kruusap‿`pehmest, v   [ma] jõi päält 
ärʔ, siss ku taheʔ oĺ liʔ, siss sokõ `luidsakõsõga arʔ Se; mul ka 
määne`peḱ likene om, `minkas‿soḱ kiʔ Se; maś sinaga `soḱ va olõʔ 
arʔ, vätsütäsep‿`pehmest Se Kos 

`soldań n ̀ soldań ni ~ ̀ soldani ̀ soĺ da  ni soldat, sõdur ü s vana ̀ soldań n 
oĺ l, t   teḱ k nuid puu sukõ Vas Pus; `soɫdań nip‿`pesnüj‿jaɫagat‿-

siäst
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t  d kõttu, latsõkõnõ ̀ sündü ni ̀ k  li arʔ Vas; ̀ soɫdanit‿tuĺ lik‿k iḱ  
`pallo `vasta Vas Pul; `soldań n nakaś s `nõudma, kos teil hobõsõ 
ommaʔ Vas 

soldat́ soldadi soldatit sõdur mak‿kisi umalõ poolõ ra tiid, solda  kiś k 
umalõ poolõ, mak‿kisi takast, solda     st Rõu V  

soĺ gnass `soĺ kna soĺ gnast solge no olõ õik‿kuuluki soĺ gnast, vanast 
m nõl tuĺ l `soĺ knit nigu oś a käänüssit Vas 

ś oo ś oo ś ood see (siin) anna iks ś oolõ süvväʔ, mullõ olõ õiʔ vaia Vas; 
ś oo om mu keriguklei , ś oo om ka vagi`vahtsõnõ Vas; huś s ai ka s 
`nõkla (kaheharulise keele) suust `vällä, m  ś s üteĺ , et kaes‿ś oo om 
katõ nõglaga huś s v  l Se; tsõdsõ teḱ k roho, üteĺ : anna hobõsõlõ 
ś oo `suuhhõ ja saa sullõ hopõń  terveh Se Kos| Vrd seo 

soobitsõm(m)a soobidaʔ soobitsõss soobi s peksma, nüpeldama ma 
soobidsõ suh‿`hammõalodsõ kiriväss, küls‿sa s ss tiiät Rõu 

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 oĺ l, s ss te ti `hapnõst piimäst nisu jahugaʔ `kuurnik-
ka Se Kos 

śoogu vt `s  mä 
`ś ookla `ś ookla `ś ooklat söökla p  ĺ pävä eip‿pühäpävä olõ õik‿ka 

`ś ooklal t  d Vas; taa `paarõgat‿ soĺ gi `nõstmine tast `ś ooklast, 
taa ka om haɫv Vas Pul

soolanõ sooladsõ ~ soolatsõ soolast soolane heering um soolanõ Rõu; 
soolanõ ku mukl, hapu ku  silep Rõu; paŕ õmb iks suutäüś  soolast 
ku maotäüś  magõhhõt Vas Pus; mis noʔ pääle pudru soolatsõst om? 
Se; tiń dimehek‿kaʔ käveʔ, munõvoori tõis‿sooɫa  sit `tinte Se Kos 

soolik sooligu ~ sooliku soolikut soolikas kõõluss te ti `lamba 
soolikust,`lamba sooligu ummas‿sikkõʔ Rõu V; üsädseleib `pühkse 
soolikist k iḱ  t   lää `vällä Rõu; ku [sa] soolikit puhastat, `puh-
ka h ng `sisse, s ss näet, kas soolik om puhass Vas Pul; väidsega 
kraabiti soolikidõ päält t   läǵ ä ärʔ Vas; maost nakass s  ḱ  soo-
likihe minemä Vas; jämmes‿sooligu ommak‿kud rlikadsõk‿kah Vas 
U; n  p‿peenikeses‿sooligup‿puhastõdi `puhtass, noist te ti voŕ stiʔ 
Vas U; havvõ sooligu kaabitsat väidsega ärʔ, keedät ärʔ ja süvväss 
havvõ sooligu arʔ Se Pod; munikõrd `ań ti ilm`k  tmäldäk‿kaʔ 
n  s‿sooligup‿pinile ette Se 

soomitsama soomidaʔ soomitsass soomi s peksma, nüpeldama peräst 
soomitsamist Poĺ la inäp ussaiast `jalga `vällä es t  ʔ Vas Pul; ku 
ma timä (kutsika) kiń niv‿võ i, s ss ma soomidsi timä läbi Vas Pul

soomitsama
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soomuss soomusõ soomust soomus palonõial om nigu särel sääne soo-
muss pääl Vas 

soomõʔ `s  mõ soomõht soomus kalal om egäl ütel soomõp‿pääl, 
`s  mõ [ma] kaabidsi ärʔ Vas; `s  mõ [ma] võ i kalal päält arʔ Vas

soṕ ij sobija sobijat posija ̀ lätläse umma inäbüsi k iḱ  sobijaʔ Vas; Sepä 
Ma ska oĺ l ka soṕ ij Vas; Mintka oĺ l `lätläne, oĺ l aŕst ni oĺ l soṕ ij 
kah Vas Pul  

sopp sopa soppa soga, löga t   oĺ l k iḱ  nigu sopp, nigu lumõ pask Vas 
`soṕ sma `soṕ siʔ soṕ s `sopsõ soṕ si sopsima imäl oĺ l vits siin rüpü siseh, 

imä `sopsõ `perse `lämmäss  Vas T
soputamma soputaʔ soputass sopu  sopsima kual latsõl oĺ liʔ sälä pääl 

tuŕ o pääl haŕ asõʔ, s ss ̀ v  di ̀ sanna, ̀ pań ti haŕ astõ pääle laṕ ikõnõ, 
te ti seebiga kokko, s ss vihakõsõga `tassakõistõ soputõdi Se P 

sora sora sorra munarebu n   oĺ liʔ `sääntsek‿kivikesek‿ku kanamuna 
sora Se Kos

soro soro sorro veerandtoobine (pudel) ta ań d `paprõ ja ań d soro 
pudõlagat‿t   roho Vas Pul

sorokõnõ dem < soro t   mullõ sorokõnõ `liikvat Se
soroline sorolise sorolist veerandtoobine `väiko soroline pudõlikõnõ 

oĺ l Vas 
sorrõ sorrõ sorrõt mitte sassis olev, lahe hiuss oĺ l sorrõ sugimaldaʔ 

Rõu 
sort sordu ̀ sortu liik, sort kunnapujak‿kah, m nõl sordul olõ õih‿`handa 

olõmahkiʔ Vas 
soŕ t soŕ di `soŕ ti 1. liik, sort kas nov‿vanast `sääń tsit `suuri munakannu 

oĺ l, s ss oĺ lik‿kanat‿`tiukrit `soŕti Rõu; oodõnvaĺ t um varahhinõ 
`kartoli soŕt Vas Pus; `tialaisi um siih kodo `ümbrek‿`koɫmõ `soŕ ti 
Vas Pus; k gõsugutsit ubiniid oĺ l, olõ õs nii et ü s soŕ t oĺ l Vas U;  
taa `omgi hüä `rahvasoŕt, k iḱ  ummah‿hüä inemiseʔ Vas; poravik 
 ks um padi, ü s soŕ t om ohembat Se 2. suguvõsa, suguselts m  ʔ 
olõ k kõ `ausabast soŕ dist `vällä kasunuʔ Vas U; Preeksa soŕ t `üĺ ti 
ollõv hüä Vas; iks pää man om süüd ja soŕ di man kah Vas 

`soŕ tma `soŕ tiʔ soŕ t `sorte soŕdi sorteerima, sortima susi mõist 
`soŕ tik‿kah, oĺ l v  t k gõ suurõb lammass Vas 

souŕ  sourõ sourt suur maja jäi tälle, taa souŕ  maja Vas U; sourõl‿-
`lambaʔ Vas U| Vrd suuŕ

stolka stolka stolkat rattapuss ruḿ mi seeh om stolka, ravvanõ Se
su vt sa ~ saʔ
sua/lipat́s -lipa si -lipa sit soasulane sua lipa s te ti kas  sirelist vai 

`vahtrõst Vas Pus 

soomuss
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suditama suditaʔ suditass sudi  1. hukka mõistma; hurjutama `tiuka-
mine om, ku tõõnõ sinno `häüstäss ja suditass, et taa olõ õih‿hüä 
inemine Se; minno ars‿suditagu, sudita Vasś ot Se 2. määrama, 
otsustama mia jummaĺ  om suditanuʔ, t  d piät kannahhama Se; ku 
paĺ lo om suditõt, ni paĺ lo elät Se Kos 

suga sua suka kangasuga ku [ma] sukka panõ, s ss üle lippe panõ, 
päält kolmõsaa langa tulõgi vitäʔ [põrandatekil] Rõu; ma mähe 
kangast k gõ `suagaʔ, sukka pań ni arʔ, s ss oĺ l hüä `mähkiʔ Vas; 
villatsit `kangit es pandaʔ ü si sukka Vas Pus; sukõ oĺ l ka `mit-
mõ `taoli  si, `mitmõ `paksusõgaʔ Vas Pus; [ma] põrmadu `rõivit 
koi, siss ise taa poolilanga kokko, siss suga oĺ l paks ja pań ni üle 
lippe  Vas Pus;`hammõ suaʔ oĺ lik‿katõ`kümne ja katõ`kümne viie 
`paasmalitseʔ Vas Pus; villadsõ ̀ kanga suaʔ oĺ li esiʔ, n   oĺ lil‿laḱ a 
jako Vas Pus; t   sua`köütmise nii  ̀ võeti kolmõ keeruline Vas Pus; 
suaʔ oĺ lim‿mul `väega lajaʔ, n  ʔ oĺ lil‿laḱ u `p  li jaoss Vas; kus-
lapuust peenükesel‿liṕ ikesev‿vooliti ja nii , millega suga s ss te ti, 
t   pidi olõma `väega üteline Vas Pus; villaguk‿`koeti, `pań ti ü si 
sukka, siss nii näʔ oĺ liʔ `ohkukõsõʔ Se 

sugari`t´sma sugari  siʔ sugari s sugari  se peerulõmmu särmeteks või 
sugarateks lõhestama lõmm lahuti neläss ja ku n      `aigu paŕsil 
oĺ li olnuʔ, siss nakati sugari  sma Rõu H

sugima suḱ iʔ sugi sugõ soe 1. juukseid kammima, harjama hiuss oĺ l 
sorrõ sugimaldaʔ Rõu; esä inne kohe lää es, ku la sil pääʔ ärs‿sugõ 
Vas; ega hummogu, ku papa üless tuĺ l, edimäne asi, mõś k suu ja 
sugõ pää ja habõnaʔ Vas; esi pidi sugima uma pää Vas Pus; hiuss 
om ärp‿`pulkunuʔ, es saa `suituss Vas; a mul olõ õik‿`kre natkiʔ, 
mingap‿pääd suḱ iʔ Se Kos; `vaenõla s sugõ pää arʔ Se 2. lina-
harjaga takkusid linakiust eraldama inne `suiti harvõmbast, peräst 
paksumbast haŕ ast läbi [linad] Vas R; ku taheti peenembät linast 
`langa, s ss `suiti katõst haŕ ast läbi Vas; linasuḱ ih‿hari oĺ l iks eś s-
sugunõ Vas; linak‿kakuti ärj‿ja siss [ma] köüdi `peia ja siss `suiti 
[linad] ärʔ Vas U; ma võ i tädi poolõ linaʔ sugimaldaʔ üteh, tädi 
sugõ v  l linaʔ sääl Se; t   (lina), mis [ma] soi ärʔ, kääni käänüsse-
he, t   oĺ l kadsa Se; kadsa oĺ l t   (lina), mis oĺ l ärs‿suit, puhass, 
`präätämise jaost Se; sugimise piń k oĺ l ja ku olõ õs `piń ki, s ss 
`peeti kiń niʔ, ü s pidi kiń niʔ ja tõõnõ sugi Se 

sugu1 suu ~ sugu suku 1. sugu, suguvõsa `immä saavaʔ iḿ misepujaʔ, 
sukku saavas‿soepujaʔ Rõu V; t   `umblõja oĺ l periss `vindläste 
sugust Vas; tä om kõŕ k kah, kõŕ gist suust joba Vas Pul; t   Mint-

sugu1
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ka sugu k iḱ  sobõʔ Vas; imä suguh oĺ lit‿tuḿ miʔ Vas Pul; m   
olõ õiv‿`vindläse sugust võsastkiʔ Vas 2. järelkasv, uus põlvkond 
iḿ misekese ja `põrsakõnõ jäi, säält jäls‿sugõsi  siasugu Vas Pul

sugu2 pisut Jüri oĺ l `väega `süntsä m  ś s, oĺ l sõb ŕ  ja sugulanõ ka 
sugu Vas; tä kukaś s sugu Vas; Koidu om sugu `kahrõp ku Vaino oĺ l 
Vas Pul; jalaʔ ommap‿`paistõduʔ, `  se iks nõrgahhusõ sugu Vas; 
`väŕskile lihalõ `pań ti `k  mise `aigu sugu `suurmiid Vas Pul 

sugugiʔ üldsegi, sugugi kosilanõ tunnõki is sugugit‿t  d `tü rikku Se 
Kos| Vrd sukugiʔ

sugukõsõ pisut meil iks kań õpit sugukõsõ te ti `kaplu jaoss Vas Pus; 
hobõsilõ oĺ l jo `hainu v  l sugukõsõ Vas Pus 

sugulanõ sugulasõ sugulast sugulane Salmõ oĺ l mehe `perrä sugu-
lanõ Rõu;  peräst s ss sugulaisile vai kellele ta jagi nuid mõsu ja 
Vas; Jüri oĺ l `väega`süntsä m  ś s, oĺ l sõb ŕ  ja sugulanõ ka sugu 
Vas; sugulanõ om nigu `kaugõmbalt, umanõ t   om nigu lähemä-
ne `väegaʔ Vas Pul; s sarõʔ ja velenaaś õʔ, ligimätses‿sugulasõ 
oĺ lik‿kaasigõʔ Vas; s ss 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 (pruut-
neitsi laulust) Se Kos; tõõsõl pääväl lä sim‿`mõŕ sa sugulasõ `kirs-
tu `v  mä `mõŕ salõ Se; mesterahvas ka kumaŕ d k igilõ sugulaisilõ 
[pulmas] Se; nii külä latsõt‿tuĺ liʔ, sugulastõ latsõʔ ja Se S

sugumanõ sugumadsõ ~ sugumatsõ sugumast taoline, sugune kuruss-
lauk om sibula sugumanõ Vas; `ritku om katõsuguma ́ si, `mustõ 
`ritku ni `vaɫgiid Se 

sugunõ sugudsõ ~ sugutsõ sugust sarnane, taoline kiidsuʔ oĺ lin‿nigu 
sivvuʔ, sivvu sugudsõʔ Vas; t   oĺ l sääne mu sugunõ Vas Pul; 
`keś vi iks oĺ l `mitmasugutsit Vas; kusi`kuklaisi um ka `mitma su-
gutsit Vas Pus 

sugu/seĺ ts suguvõsa kes m  s‿sugu`seĺ tsi `kuuluss, t   om vaḿ mil Vas 
Pul -võsa suguvõsa mus‿suguvõssa olõ õit‿`Tsiistrikań dih Vas; meil 
olõ õis‿suguvõsahki `haigiid `siĺ mi Vas Pul

sugõnõmma sugõnõdaʔ sugõnõss sugõsi tekkima, arenema iḿ misekese 
ja `põrsakõnõ jäi, säält jäls‿sugõsi  siasugu Vas Pul; täis‿sugõnõv 
`väegar‿ruttu Vas Pul  

suhaŕ  suhari suharit kuivik leib kuivati `höste ärk‿ku suhaŕ  jo Se Kov 
`suhvli `suhvli `suhvlit sahtel map‿pań ni la silõ `suhvlihe söögi Vas U
suidsu- suitsetatud, suitsu- la alik suidsu liha oĺ l Rõu V; suidsu vägi 

um sääne pruumikass Rõu; suidsulihap‿`pań ti aida lakkõ rippa, 
`s  la ka vahelõ Vas U 

sugu2
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suidsu/mi̬i̬ś s suitsumees, suitsetaja suidsumihep‿piĺ lit‿tuvakut `ümb-
res‿salasidõ Se Kos   

suidsutama suidsutaʔ suidsutass suidsu  1. suitsutama jahepud ŕ  um 
hüä, ku um  sia pää liha suidsutõt Rõu; ku [ma] lihu suidsudi, s ss 
suidsudi `suuri `haugi kah Vas; ku ma naka mälehtämmä jo k gõ 
suidsutõdi liha Vas; arv‿vaglutõdass t   liha, mia om magõhhõlt 
ars‿suidsutõt Vas; suidsutõt liha um jäl iks tõõsõsugunõ, t   um 
nigu vereväp Vas; liha soolati inne ärj‿ja `kaeti et ku läbi om 
`s  ldunuʔ, s ss `pań ti `sanna, keresse pääle ja sääl suidsutõdi ärʔ 
Vas 2. suitsetama veli suidsu , t   oś t `suitsa Vas; oh hädäkene, 
[ma] arh‿harisi suidsutamisegaʔ Se Kos 

suidsu/tarõ suitsutuba suidsutarõh ma iks `kaś vi üless v  l Vas -tarõ-
kõnõ dem < suidsutarõ suidsutarõkõsõh mu imäkene `k  li Se

suigahhuss suigahhusõ suigahhust suigatus ma oĺ li väsünüʔ ni tuĺ l 
sääne suigahhuss Rõu

suigahhutma suigahhutaʔ suigahhut suigahhu  pisut tukastama ku 
[ma] rehelt kodot‿tuĺ li, siss sai suigahhutak‿kah Se; `taĺ sipühi 
`keś kmätse pühi imä üteĺ  et `täämbä suigahhutku uiʔ, `keś kmätse 
pühi makadõ, s ss makat `aaś taga  nnõ k   arʔ Se Kos 

suigahtama suigahtaʔ suigahtass suigah  suigatama ku [ma] 
ars‿suigahti, s ss sai paŕõmb Rõu 

`suikatsõp‿`paklaʔ pl sugetakud (teistkordsel linasugemisel) seoh 
kottah `pań ti `suikatsõp‿`paklaʔ m nõlõ `kangalõ lõimõss 
ka `sisse Vas; `suikatsõp‿`paklak‿`koeti ṕ uksi`kangiss Vas; 
`otsmatsõp‿`paklaʔ, `suikatsõp‿`paklaʔ Se

`suikma `suikuʔ suik ~ suiguss `suikõ ~ `suiksõ suikuma täl tuĺ l unõ-
ramõhhuss pääle, viiś  minutit `suiksõ Rõu; vana jäi `k  ki lavva 
mano `suikma ja häüsendämmä Vas; ma `naksi `võidu höörü-
tämmä ni länigukõnõ käeh, jäi `suikma ni `ärki lä s `maahha Se; 
munõvoori suigi iks voḱ i takah kaʔ, nii tuĺ l uni Se 

suits suidsu `suitsu 1. suits ku tuli `pań ti rehe`ahju, ai suidsu k   `sisse 
Rõu; ma mõsi toonan‿nii ̀ puhtass taa paa, a suidsuga jälʔ lätt pliidi 
pääl mustass Rõu V 2. sigaret, pabeross timä eih‿häbendellek‿kah, 
iks uma suits n nah ja viinatoṕ s käeh Vas Pul; veli suidsu , t   oś t 
`suitsa Vas; om poisal t   suidsuhimo nigu m nõl om viinahimo 
Vas  

`suitsuma `suitsudaʔ `suitsuss `suitsu suitsuga läbi imbuma, suitsuma 
ku kuu nigu noorõmb oĺ l, koɫmõ   päävä vana ja nii `pań ti siss  
liha `suitsuma Vas

`suitsuma 
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sukakõnõ dem < sukk ostõdu härmädses‿sukakõsõ jalah Vas 
suka/lang sukakudumise lõng sukalang alati isiti, esik‿`koiõ Rõu 
sukaŕ  sugara sugarat peerupakust lõhutud särme, sugar lahasspoolist 

lahasti sugaraʔ ja sugarist `kiś tip‿pirruʔ Rõu; lõmmul‿lahuti edi-
mält neläss, neländikõst lahuti sugaraʔ, sugaraʔ oĺ lin‿`nellä `kań ti 
Rõu H; sugara ummaʔ, millest koŕ vi `pirde kisutass Vas Pus; inne 
kisuti sugaraʔ, n   ommap‿paksumbaʔ, s ss `naati sugarist `pirdõ 
`kiskma Vas

suka/vits sukapära suka vits `koetass, `koetass suurõmbakõnõ, om 
paŕ õmb Vas -vitsakõnõ dem < sukavits sukka `koetass, k gõpäält 
luvvasõ suka vitsakõsõʔ Vas 

sukk suka sukka sukk jättü üis‿sukkõ vihma kätte, sukal‿ligovasõ arʔ 
Rõu; mak‿kaŕ a man koi tälle sukkõ Vas; neĺ li hobõst taĺ lih, viiess 
käü `ümbret‿taĺ li `hirnuh? - sukka `koetass Vas; saa õs kooldaʔ 
`vahtsit sukkõ `jalga `pandaʔ, jalah olnuʔ sukaʔ saik‿kooldaʔ `jalga 
Vas; map‿panõ iks kõvas‿sukaʔ ̀ jaɫga Vas; [ma] ̀ tahtu uiv‿`vahtsiid 
sukkõ kulutaʔ Vas Pul; päternit pidi kudama nigu sukka nõgludõ 
nõglagaʔ Se; villanõ sukk alaʔ, `pań ti rä t pääle, s ss oĺ l jalalõ 
läḿ mi Se Ts; kundsalda sukk pidä kavvamba, üle t   jäteti kunds 
kudamadaʔ Se

sukkaʔ vt sa ~ saʔ 
`sukmań n `sukmań ni `sukma  ni setu naiste (tumesinine või must) ka-

levist pidulik pihikseelik vanast [ma] käve iä üte `sukmań nigaʔ Se; 
kiä oĺ l rikass, t  l oĺ l kaɫõvanõ ̀ sukmań n Se; ̀ sukmań n oĺ l villanõ, 
siidi oĺ liʔ all Se; `sukmań ni oĺ lim‿mustaʔ, `proimidõ mano `pań ti 
verrev sii  Se Ts; rikkal oĺ l ̀ sukmań n, ̀ vaesõl oĺ l  ks kitasnikaʔ Se; 
pido pääle minnä oĺ l `sukmań n, t   oĺ l villanõ, ostõt Se; `sukmań n 
oĺ l kalõvanõ, oĺ l kohe paŕõmbahe `paika minnäʔ Se Ts; otsani va-
nast matõti `valgidõ `rõividõgaʔ, rüü  vai `sukmań n Se 

`sukri ̀ sukri ̀ sukrit ~ ̀ sukru ̀ sukru ̀ sukrut suhkur timä pań d kulla ̀ väi-
keiste `sukrutoosikõistõ Vas Pul;`pań ti `sukri `jauhkõsõp‿puistati 
(peensuhkur puistati) leevä kiku `vaihhõlõ ni `pań ti `paprõkõsõ 
`sisse ni oĺ l t   s  ḱ  [paastu ajal] Se Kos| Vrd `tsukru 

`sukru/pää suur koonusekujuline rafi naadsuhkru tükk, suhkrupea va-
nast oĺ lik‿`korgõ `sukru pääʔ, säält `raoti mant `kirvõgaʔ Se 

sukugiʔ ~ sukuginaʔ üldsegi, sugugi ku ma la s oĺ li, olõ õs naid maiu 
sukugiʔ Vas; `joudu olõ õis‿sukuginaʔ Vas; jala ommak‿kup‿pul-
gak‿`kangõʔ, eip‿painahtus‿sukugiʔ Vas Pul; m  p‿pereʔ ei vannuʔ 
sukugiʔ  Vas Pul;  pühäbä [ma] t  d es t  ʔ, ei sukugi es t  ʔ Vas U; 

sukakõnõ
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akõnd sukugi ei olõʔ Vas U; neol‿ latsõ`rõipõk‿kas‿sukugik‿kuulõ 
õiʔ Se Kos| Vrd sugugiʔ 

ś ukutam(m)a ś ukutaʔ ś ukutass ś uku  hobust meelitades kutsuma, 
suksutama taa meil hoit hobõsiid, ś ukutass ja häälitsäss Rõu; 
illoś s `tü rik külʔ, ś ukutajiid (meelitajaid, võrgutajaid) um paĺ lo, 
ap‿`päitsiid panõ õik‿`kiäkip‿`päähhä Rõu V 

sula sula sulla 1. pehme ja niiske ku sula ilm um, siss um lumi ń atsk 
Vas; sula ilmaga jääss lumi `väegam‿`määtsä Vas 2. sulanud, sula-
tatud, vedeldunud puu seehn um sula vaik, t   um pütel nigu sula 
mesi Rõu; sisemäne ras v sulatõdi iks periss sularasvass Vas 

sulama sullaʔ ~ suladaʔ  sulass `suĺ li sulama ku liha küdseti ja väḱ e 
`suĺ li `vällä, s ss t   oĺ l vägi Vas Pus; ku s  lv   lihalõ pääle 
panõt, s ss s  l `aigupiteh sulass ja `kiskuss liha `sisse Vas Pus; 
villap‿`pań ti s ss kusõ `sisse, ku tu sinikivi jo `puhtumass laḱ ka 
lä s, ars‿`suĺ li Vas Pul; n  r‿raud `reĺ dsäʔ oĺ lis‿sulanuʔ  [tulekah-
jus] ni arv‿`vaonu`aɫɫa sinnäʔ Se Kos

sulanõ sulasõ sulast sulane vanõmba es tahaʔ, et tä sulasõlõ lä s Rõu 
V; sulanõ vidi `palkõ Vas Pul; sepp ań d s ss umalõ latsõlõ süvväʔ, 
ni mi sei jäl s ss sulasõgaʔ Vas T; Kusta `t  ń e k gõ tõist m  st, 
k gõ oĺ l tõõsõ sulasõh Vas Pul; päiviliseʔ, ka s kaŕ ust, sulanõ, 
poolõajo sulasõʔ, `tü rik ka oĺ l Vas Pul

sulatama sulataʔ sulatass sula  sulatama t   rasvagaʔ, mis sula-
tamadaʔ, saa söögi magu paŕõmb Rõu;  mis t   rahuras v um, 
t   ma sulada erälde Rõu; `võeti t   peḱ k iks arʔ, `võeti t  d 
sälätüḱ kü ka, sulatõdi rasvass Vas; sisemäne ras v sulatõdi iks pe-
riss sularasvass Vas; nok‿keedetäss ras v arʔ, sulatõdass ras v arʔ, 
siss pandass t   ras v `vahtsõst `k  mä Se 

sulbsahhutma sulbsahhutaʔ sulbsahhut sulbsahhu  sulpsatama oĺ l ü s 
ropsahhuss ni Anń akõnõ sulbsahhu  `järve Vas Pul

sulg sulu `sulgu 1. aedik, sulg t   põrss `püssü suluhn Rõu; iḿ missel 
oĺ lip‿pujas‿`saamisel, te ti külʔ `lauta suɫg, ak‿ḱ uɫm puri 
n  p‿`põr sa arʔ Vas; mah‿hummogu habõ `naklu,  siga oĺ l sulu 
arl‿`lahknuʔ Vas Pus;  siliʔ ja vanal‿`lambaʔ ummas‿suluh Vas Pus;  
paṕ il uma  siga `otsõ jop‿`pahru jat‿ siga `laotanus‿sulu arʔ Se 
Kos; [palmipuudepühal] `lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõi-
silõ pääd pite hiĺ lokõidsi pututi Se Kos 2. pais, tamm ka s suurt 
piń nil‿laḱ iʔ veś kikuast `sainu päält t  d `tuś ti, sulust vett pääle 
Vas Pus;  `veś ki sulg, kos om vesi üless sulut Vas Pus; Iĺ li `veś kil 
oĺ l süvä sulg,  m  ś s karaś s `sulgu, ni sääl `paĺ li ku küünäĺ  Vas Pul    

sulg
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suĺ g sulõ `sulgõ (linnu) sulg võtas‿s ss sulõk‿kiń niʔ, ku `lindu lasõt 
(väljalobisetud saladusest) Rõu V; sulõ`talgin (sulenoppimistalgu-
tel) ma olõ käünüʔ Rõu; kivitsagaja um ka sääne`väikene haĺ likass 
 sirgukõnõ, hanna `suĺ gi pääl um `vaɫgõ j  ń  Vas Pus; kana sulõʔ 
ommah ‿hõrsulõ Vas; oim‿meil om `haukiid paĺ lo, ku kanapujaʔ 
oĺ liʔ, siss [ma] muku `suĺ gi inne löüse Vas Pul; meil taheti hani 
sulist `pa ju tetäʔ Vas Pul  

`sulgma `sulguʔ sulg `sulgõ sulu sulgema, tõkestama egass ilma suud 
`sulgus‿saa aiʔ Rõu V; mis uma suu suɫg, t  d uma säĺ g kand (oma 
sõnade eest tuleb vastutada) Vas Pul; `veś ki sulg, kos om vesi üless 
sulut Vas Pus  

sulõng sulõngu sulõngut veepais, suleng sulõng oĺ l hüä süvä, sulõng 
`rõividõ jaost (riiete pesuks) `oĺ lgi Se; püügi `haudmine oĺ l sulõn-
gu man Se 

summ summa `summa hulk, trobikond üte `lamba oĺ lis‿soes‿säält 
arv‿`võt nuʔ ja `t  ga s ss lännük‿k iḱ  t   soe summa seeh Vas; 
ma `näie, et `tü rigu summ tulõ Vas; tulõvaʔ, summ kokko `pantu 
`poissa Vas U; mõts siko ollõv tah summa `viisi Vas 

`summa nurja, hukka selle lä s t   `põrsa `müümine `summa Vas Pul 
summah üheskoos, trobikonnas setok‿`kargasõʔ, iks neĺ li ja viiś  tüḱ kü 

summah Vas; setok‿käve k gõ linno rabahhamma, summah tuĺ liʔ 
Vas

suḿ min sumina suminat sumin mehiläse helü um nigu suḿ min Rõu V
`suḿ pma `suḿ piʔ suḿ p `sumpõ suḿ bi vassima jutta peräst jäi mehe-

le minemädäʔ, Tiio `sumpõ art‿t   aś a Vas; ku tä midägi `suḿ pi 
`mõistnuʔ, timä `suḿ pnu arʔ ja `nõidnu arʔ, a es, es saa Se 

`suń dma `suń diʔ suń d `sundõ ~ `sundsõ suń ni  sundima `suń tku‿il‿last 
`s  mä Rõu V; tsõdsõ `suń dnu et võtan‿naap‿ṕ uksij‿`jaɫga Vas Pul; 
tõõsõʔ oĺ liʔ iks kes kraami pääle pań niʔ, `v  ś nikki suń nita aiʔ 
Vas; t   `pernanõ `sundsõ minnu t   vań nikõsõga eläjille `j  ki 
`nõstma Vas T; kiä iks inäp `joudsõ kaibadaʔ ja`tõisi tukast takast 
`suń diʔ, t   oĺ l herrä siĺ mih jäl `ausap Vas Pul; m nd suń nin‿nigu 
vaḱ a `saina, täl eil‿lähät‿t   `oṕ mine Vas Pul; pühäbä hummog 
tuĺ l, siss es suń nita kohegiʔ Vas U 

`suń duss `suń dusõ `suń dust kohustus, sund [ma] es läpek‿ `k  li 
minnäʔ, `suń dust olõ õs nii Se L

suṕ ikõnõ dem < suṕ p oĺ l periss hüä suṕ ikõnõ, mak‿körbe leeme Rõu V 
suṕ ilõ lögaks, pudrule `keeti (keedeti) `hernep‿`pehmess, länikun iks 

inämbüsi survuti, `aeti nigu suṕ ilõ Rõu 

suĺ g
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suṕ inõ suṕ idsõ suṕ ist lögaks, pudruks läinud mia iks sääne suṕ inõ kar-
dok oĺ l, `määnüʔ ja `maagak‿k  hn, n  v‿visati `laṕ juga `v  rde 
Rõu 

`suṕ ma suṕ piʔ suṕ p supõ suṕ i pudruks tampima mas‿suṕ i kar-
doka arʔ Rõu V; mas‿supõ kalal‿luiõga kokko Vas; `pehmess 
`keedüh‿`hernes‿suṕ iti ärʔ ni `pań ti väḱ e, t   oĺ l hernekama Vas 
Pul; muna [sa] kloṕ idõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt suṕ iduk‿kardoka 
`k  mä Se 

suṕ p suṕ i suṕ pi supp suṕ p um ärk‿kihmastunuʔ Rõu; `ramsa kana oĺ l, 
t   keedi ma inne ärʔ, liha kü si üle, tei hämmätüse pääle, nõr-
gast sai suṕ p Rõu V; [sa] kõdritsõs‿suṕ i `sisse `väŕ skit `heŕ nit kah 
Rõu;`lämmägä lä s kohisamma t   suṕ p Vas Pul; keedeti suuŕ  
paatäüś  suṕ pi Se; muni pada paiń  kah, suṕ p saa must Se V 

`surbma `surbuʔ surb suŕb surbu 1. suruma, tampima ma `eś ki 
suŕ bi v  l Vas;  huhmõŕ oĺ l iks terä `surbuʔ Vas; kań õbis‿surbuti 
`huhmrõh ärʔ, sai `kruuś li Vas Pul; kesväp‿`pań ti `huhmrõhe, sääl 
surbuti kesvä k  ŕ  ja u aku mant arʔ Vas Pul;  ku kań õpit surbu-
ti, s ss vett kült‿ sirgati pisukõsõ Vas Pul; vanast `surpti teŕ ri ja 
te ti `sääń tsit `s  ke ku paastõti Se; oĺ l sääne `surbmise `peḱ li, 
puu `peḱ li Se; `huhmrõh iks suŕ b n  l‿lina`s  mneʔ, siss teḱ k 
lina`s  mne `maaslat Se; `soḱ mine vai `surbmine, t   ü s k iḱ  Se; 
sibula s  l `l  mi te ti, sibulap‿puhastõdi arʔ, surbuti ärl‿livvah Se 
Sa| Vrd `survma 2. parves üles-alla lendlema `täämbä om illoś s 
õdag, mudalasõs‿`surbvaʔ Vas

surm surma `surma surm ma päś ti lehmäkese surmast, tä oĺ l nälähn 
Rõu; `lau si kraamitass `väega ruttu tarõst `vällä, t   tähendäss, 
et `surma taheta ais‿`sisse `laskaʔ Rõu V; ku m  ʔ rüḱ ä põimi, 
s ss visati ` sirpe, kual  siŕp küle pääle sattõ, t  l tuĺ l surm Rõu 
V; kuk‿külm `kahmuss lätt üle ihu, siss lätt surm üle suk‿`kääpä 
asõma Rõu H; saa ais‿surma suust last `pästäʔ Rõu; m nõl saa 
`väegak‿`keŕ gehe t   `k  lmine, at‿tõõnõ `vaidlõss surmaga mitu 
`aigu Vas Pul; sattõ `maahha ja pää `vasta ki vi ja `t  hhu `surma 
`k  li Vas Pul; oĺ l surm silmä   h mõlõmbil Vas Pul;  kaek‿ku [ma] 
unõhti arʔ, a peräkõrd om määne surmahädä (pakiline olukord) 
Vas Pul; saʔ `ihna as pujalõ surmahki raha`kopkat `andaʔ Vas; nii 
`k  li `ärki minneh, näet ku piḱ ält um surmal tullaʔ Vas Pul; kolm 
nädälit inne `surma es võtat‿timä jüvä `tolmu `suuhhõ Vas; Jaa-
nikõnõ pań d uma vikahti aia pääle, a surma vikah  oĺ l jok‿kaala 
pääl Vas Pul; olõ õit‿tälle `kohkis‿`surma, no om tä k iḱ  kulla seeh 

surm
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Se; a mis t   liniḱ  v  l pääh, t   oĺ l v  l k kõ suurõb surm (piin) 
Se; ku ḱ aut, ku heĺ ot, s ss olõ õi vallu, a ku `paika jäät, magama 
`hiität, siss tegevä eläjä vallu ja `surma (piina) Se Pop; ku põd ŕ  
l   ärʔ, s ss säe kirst `vaĺ mist, põd ŕ  l   kõrraga su surmast (sur-
nuks) Se; [ta] `v  di elost aost `türmä kuni surmaniʔ Se Pop; imä 
sai `surma liivakoh Se 

surmakõnõ dem < surm surmakõnõ iks tulõ uma ajo pääle Vas Pul; 
kuiss imäl surmakõnõ tuĺ l  Vas Pul; vana inemine nigu surmakõnõ 
(haiglaselt kõhn) Vas

surma/riist tapariist seto ̀ hammõ alonõ om kirbu surmariist, [ma] hõõ-
rahhudi alosõga, ni oĺ l kirbul elo väläh Se Kos -ru̬u̬h surmarohi 
angõ nok‿kiä muɫɫõ surma r  ht Se -tuń n elu lõpp, surmatund mu 
imä oĺ l surma tuń nini `väegap‿puhass Vas; surmatuń nist päset, 
elät `iägiʔ Vas Pul -tõbi surmahaigus oh, küls‿sütüt ärʔ, olõ õit‿taa 
surmatõbi Vas; ü s vana mi̬i̬ś s oĺ l jo surmatõbõh `haigõ Vas; täl 
oĺ l iks surmatõbi, rohiti kah, a es avidaʔ Vas Pul

surnu surnu surnut surnud inimene surnu luid om [hauakaevamisel] 
`vällä tulnuʔ Rõu; rehepessu maś sinal `trumli la t lä s puru ja t   
`trumli la iga lei surnuss `õkva kõrragaʔ Vas U; surnu om, siss 
pandass lakkõ surnu kottalõ lina Se

suŕ vi/teräʔ pl uhmris tambitud odraterad   sspäävä survõti iks suŕ viteräʔ 
`vaĺ miss ja tõõsõpäävä `lõunass `keeti (keedeti) suŕ viteŕ riga upõ 
Rõu H

`survma `survuʔ surv `survõ survu suruma, tampima `keeti (keedeti) 
`hernep‿`pehmess, länikun iks inämbüsi survuti, `aeti nigu suṕ ilõ 
Rõu; `survmise kurik (uhmrinui) oĺ l Rõu;   sspäävä survõti iks 
suŕ viteräʔ `vaĺ miss Rõu H; a vanast `kruupõ õs olõʔ, siss survuti 
teräʔ Vas U| Vrd `surbma

susi soe sutt hunt hädä aja härä `kaivu, näĺ g soe `küllä Rõu V; raha 
taht lugõmist, susi taht hagõmist Rõu V; susi hiit karva, a `m  du 
ei hiidäʔ Rõu V; ̀ immä saavaʔ iḿ misepujaʔ, sukku saavas‿soepujaʔ 
Rõu V; kas susi soe hanna pääle kunagi situss Rõu; t   inemise jutt 
om ku `sõkline soe sitt Rõu; ku sutt `haetass, s ss tänitedäss: huĺ u, 
huĺ u Rõu V; noh noid sussõ oĺ l  ks paĺ lo Vas Pus; siss oĺ l olnu 
ma eit‿tiiä pääle `kümne soe siss paŕgih ja `laḿ bidõ `sisse joosnuʔ 
Vas Pus; susi `undass, lehm inna Vas; susi situ uis‿soe `jäĺ gi pääle 
Vas Pul; susi s   suurõ tüḱ ü, pini piḱ ä `peedü Vas Pul; susi suuh, 
sarvõp‿pääh, piḱ k hand `perseh? - `leibä pandass `laṕ juga `ahju 
Vas Pul; susi nulgah, suu lajah? - ahi Vas Pul; siss om `ilda piń ni 

surmakõnõ
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`s  täʔ, ku susi kaŕ ah om Vas Pul; ku m nõl suuŕ  kaih oĺ l ja ̀ väega 
iḱ k, siss `üĺ ti, taa ikk nigu susi umma `poiga Vas Pul; soe pesä 
olnuʔ ja iks sääl oĺ l elol (elujõus) t   pesä  Vas; ku soe `uń tsiʔ, siss 
[ma] `peĺ ksi Se; no olõ õi nännüki sussõ Se; tohi is inne `lehmi-
gi `välläl‿`laskõʔ, ku [ma] soe ärä hai Se; siss inäp piń ni ravidsa 
aik‿ku susi kaŕ a man Se; maama s   soe võrra, rõivast kakk kahru 
võrra Se; üteh paigah lä s k iḱ  saja soest Se

sust vt sa ~ saʔ
`sutma suttaʔ sutt suttõ suta suutma, jaksama olõt sääne tuim, ilma 

`sutmadaʔ, eis‿sutat‿tetäʔ Rõu; mak‿ka olõ jo vana, suta aiʔ Se; ku 
sa no sutadõ, s ss lototat `Maaŕaga, agu suta aiʔ, s ss `hiität ma-
gama Se; ma rabajaga vöid külʔ mõista kutaʔ ja mõista vitäk‿kah, 
a `tań dsi suta aiʔ Se; `  se [ma] suta aik‿`kävvük‿kullõldõh Se Kos 

suu 1. kehaosa: suu egass ilma suud ̀ sulgus‿saa aiʔ Rõu V; ma võta vett 
`suuhtõ, s ss võta eederi silga pääle Rõu V; ku asi olnut‿tõtõlik, 
s ss olõss ma pidänü uma suu lukuhn (oleksin vaikinud) Rõu V; 
`mõtlõ no mõttõgaʔ, mis sas‿`suugak‿k nõlat Rõu V; imä tõi pii-
mä, ma vala iks `suuhhõ, piim tulõ suust tagasi Rõu; lövväv‿ vai 
aia veerest hobõsõ pääluu, a ravvap‿panõ iks `suuhhõ Rõu; vana 
`mõisaherr oĺ l olnuv‿`väega `tihkõ, `andnuk‿käsü, et `herne`nii jil 
`olkup‿pulgas‿suuhn, siss saa õih‿`heŕ nit süvväʔ Rõu; ku lehm um 
`haigõ, eim‿mälehtäʔ, s ss võõdass tõõsõ lehmä suust mälehtüst, 
pandass `haigõlõ lehmäle `suuhtõ Rõu; küläinemistel oĺ l kah 
`väega hallõ t  d rüḱ ä, a `suuhtõ `panda saa as ütte terrä kah 
Rõu V; saa ais‿surma suust last `pästäʔ Rõu; sa saisat ni vahit nigu 
näläne `s  jile `suuhhõ Vas; suu sää  sälätävve, süä rikk `tervüse 
Vas Pul; mis uma suu sulg, t  d uma säĺ g kand Vas; rebäne tuĺ l 
rehe alt `vällä, kana suuh Vas Pus; ku sa umma suud ei validsa ja 
süänd ei aɫandaʔ, s ss sa käüt kümme küllä ja sań dit sada tarrõ 
Vas Pul; innembä tä tsähähti, aga kuradi s na jäi timä suust mul 
`kuuldmaldaʔ Vas Pul; koh jalap‿põĺ vini `muagaʔ, sääl suu kõrvu-
ni `väegaʔ Vas Pus; susi suuh, sarvõp‿pääh, piḱ k hand `perseh? 
- `leibä pandass `laṕ juga `ahju Vas Pul; must suu, piḱ äs‿soonõʔ, 
esim‿must ja `viskass kust? -`veś kivi Vas Pul;`oĺ lgis‿suuh (keelel) 
üldäʔ, a vanatikõ haaŕ d arʔ Vas Pul;  latsõl suu ̀ leibä täüś  toṕ it Vas; 
ku timä ark‿`k  li, s ss tütäŕ  iḱ k `väega ja ań d suud, ma `mõ li, et 
ma joht `andnu es toolõ suud Vas; [ta] k nõlass suurõ `suugaʔ (kel-
kides) et näet m  ś s jälp‿puŕ oh Vas; m ni `tü rik um ka `väega laja 
`suugaʔ (suure jutuga), lasõ õik‿`kelgis‿s nna üldäʔ Vas Pul; ma 

suu
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vali söögi ` siolõ ette, no nakaś s suurõ `suuga (isukalt) `haḿ psma 
Vas; siih um nimä elänüʔ  niisama piost `suuhhõ ń apu `vaihhõlt 
Vas Pus; niisama suuh kaalah (ülisõbralikus vahekorras) nigu no 
sukkaʔ, nii oĺ li [ma] mehes sarõkõsõgak‿kah Vas; tiiäk‿kuiss mul 
`m  lde halgahtu, `suuhhõ sattõ t   s na Vas Pul; ku `kärbläne ka 
söögi pääle linnahhu , s ss timä t  d `umma `suuhhõ panõ õs Vas; 
peräst la s nakaś s `ikma, imä pań d `väelüsi nisa `suuhhõ Se; nä 
`võtsõ `ümbrekaala ü stõist ja ań nis‿suud Se; latsõl‿lasõ õs esäl 
midägi imäle tetäʔ, larmaś s `suugaʔ mia larmaś s Se; `p  trepääväl 
kasuss ḱ aol suu kiń niʔ, ḱ ago inäp kuugu õiʔ Se;`naksi n   häüsä ja 
sülej‿`j  skma suust Se; t   m  ś s võ t suurõ `luidsatävve `ŕ oona 
ja pań d kõrraga `suuhtõ Se 2. nägu t  l oĺ lis‿soetäheʔ, p  ĺ  suud 
oĺ l karvanõ, p  ĺ  suud oĺ l ille Rõu V; kink vele suu sa puruss leiʔ 
Vas; vanast olõki õs käterä ti, suu ja käep‿pühiti põllõ `sisse Vas; 
käterä ikene om `paklanõ, taa om mul hüä suud `pühkiʔ Vas Pul; 
mak‿kääni ärs‿`suugis‿saina poolõ Vas; munõl `paĺ li käsi, munõl 
`paĺ li suu Se; vanast `mõś ti suu, `tuĺ ti ülest arʔ Se; vanast talitõ-
di, käe ommam‿mustaʔ, saa õi sinnäs‿ suu `pühki tiraniga `küĺ ge 
Se 3. eseme laiem osa, avaus, ava m  p‿`püüdse riisigaʔ, t   om 
niguk‿ ko t, perä lätt `sääntsess, `koetass `ahtakõsõss kokko ärʔ, 
suu um laǵ a Rõu; a osuu `ko sil oĺ lil‿liisnap‿parrõʔ Rõu H; [ta] 
võ t eederit, s ss pań d pudõli `suulõ pässä pääle Rõu V; `kir-
võkõnõ oĺ l hüä pliidi suu man mul puid pinnataʔ Vas Pul; Annõ 
`võtnu a osuu päält `laatkaga pudro Vas Pul;  a o suu mano `pań ti 
k iḱ  n  l‿lihak‿kuioma Vas Pul; edeh oĺ li `väikop‿ parrõʔ, kutsuti 
eüss, t   oĺ l rehe aho suu kottal Se; aho suuh tulõ man küdseti 
n  p‿pliiniʔ Se Kos 4. vikati kanna ja löe vaheline nurk  ku vikahtit 
varrõ `otsa panõt, siss piät `kaema, kas vikahti suu saa suuŕ vai 
`väikene Vas Pus

su̬u̬ s   s  d soo s   pääl `kaś vik‿kadajaʔ ja kahrusammõĺ  Rõu 
V; s  kikass hais `hirmsahe, ma jäi `t  ga uĺ liss, mak‿`koŕ ssi 
s  n `maŕ ju Rõu V; `muś tkaʔ ommas‿s  h Vas; m   oĺ li k iḱ  
sääl s  veereh `paoś sih Vas; ilvesspääk‿kasusõs‿s  h mä tide 
pääl Vas;`vankri tsõõriʔ [ma] vei `s  hhu Vas; meil oĺ l last 
sinnäs‿sammõld lõigada s  st Vas; meil `suuri soid olõ õs, a 
naas‿`sääntses‿s    sorokõsõʔ  ks oĺ liʔ Vas Pus; oĺ l küls‿soih 
`siuga Vas; noʔ ommas‿s  k‿kuivass `lastuʔ Vas Pul; timä käve, 
`r  bõlli soid pite Se; `tütrukõnõ jäi siss latsõga salasihe, kui 
sal‿latsõ võtat sinnäs‿`s  hhu v   `sisse Se Kos 

su̬u̬
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suu/anik -anigu -anikut sõimusõna: sunnik ot sa suuanik, jätätkit‿`tütre 
vai puja põllu pääle (jääd lapsest ilma), esi olõt oodussil ja, 
`mõtlõk‿käń gäldäk‿kaibat kardokit Se; kaem‿mis no sai no ilosa 
laulu pääle, sas‿suuanik Se Kos

su̬u̬/hain soohein t   oĺ l k gõ paŕ õmp hainamaa meil, maa hain, aga 
muido oĺ l iks s  hain Vas Pul -kaal kitsas soine koht, sookael sääl 
oĺ l ü s sääne s  kaal, t   hobõnõ jäi sinnäs‿`sisse Vas -kikass 
sookail s  kikass hais ̀ hirmsahe, ma jäi ̀ t  ga uĺ liss Rõu V -kuŕ g 
sookurg s  kurõʔ jälk‿`koŕ ssik‿kurõ`maŕ ju Vas Pul

`suukõnõ dem < suu pini ai `suukõsõ laḱ ka Rõu V; `suukõnõ oĺ l lajah 
ja `leibä täüś  Vas 

su̬u̬l soola `s  la (keedu)sool `lambal‿laḱ is‿ `s  la Rõu; tüḱ ü s  l oĺ l, 
ku s  ḱ  soolalõ parass oĺ l, `võeti soolatüḱ k kuĺ biga `vällä Rõu V; 
inne s a`möĺ li  sai `t  duss `s  la `rohkõp Vas; suidsulihap‿`pań ti 
aida lakkõ rippa, `s  la ka vahelõ Vas U; ku s  lv   lihalõ pääle 
panõt, s ss s  l `aigupiteh sulass ja `kiskuss liha `sisse Vas Pus; 
m nõl olõ noḱ ki (nüüdki) nännüt‿t  d naṕ pi, om soola `pandaʔ 
Vas; ̀ s  la ̀ pań ti kalalõ parast ̀ m  du (parajalt) Vas; ku [sa] veideb 
`s  la paat (paned), lätt liha käest hukka Vas Pul; kas sa pań nik‿ka 
jo `s  lõ (soola)? Vas Pul; ma joht piä äih‿hüäss taad esis‿soola 
raputamist [söögi] pääle Vas; soolaga  siuguti n  n‿napus‿s ss 
üle, s ss lehmäs‿`seiep‿paŕ õmbahe Vas Pus; rasvalõ `pań ti s  l 
`sisse, siss `hoitu, muido `hoitunu us Vas; mul es olõ soolahätä s a 
`aigu Vas; sibula s  l`l  mi te ti, sibulap‿puhastõdi arʔ, surbuti 
ärl‿livvah, `pań ti `s  la ka v  l pääle teräkene Se Sa; vanast oĺ l 
sõir kõva, paĺ ass kohopiim oĺ l, soolaterä ka sehen Se; leib s  l 
`pań ti lavva pääle, lavvarä t aɫa Se; säre oĺ lis‿soolah    päävä, 
ka s   d `päivä Se; ni `t  di ugurits aiast, lõigati poolõst, soolate-
rä `vaihhõlõ, leeväpala kaʔ Se Kos 

`su̬u̬lama sooladaʔ `s  lass soolaś s soolama ma olõ harinu liha kui-
valt `s  lama Rõu; [ma] kalap‿puhasti ärʔ ja `s  ĺ ssi, s ss salidsi 
`handa Vas; `s  lamine `oĺ lgik‿`kuivamine Vas; liha soolati inne 
ärj‿ja `kaeti et ku läbi om `s  ldunuʔ, s ss `pań ti `sanna Vas 

`su̬u̬lduma `s  ldudaʔ `s  lduss `s  ldu soolduma ku liha ars‿`s  l-
duss, s ss l   üiv‿vaglakõisi Vas; liha soolati inne ärj‿ja `kaeti et 
ku läbi om `s  ldunuʔ, s ss `pań ti `sanna Vas; laih liha `s  lduss 
ruttu arʔ `väegaʔ, väḱ ev ei `s  ldu nii Vas U 

`su̬u̬line `s  lidse `s  list soine hainamaid `s  li  si ka oĺ l Vas; hai-
namaa oĺ l `samblõnõ, m ni oĺ l `s  line kah Vas Pus| Vrd `s  nõ

`su̬u̬line 
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su̬u̬l/leib sool-leib sõda teḱ k k igilõ `haɫva, ega sõda kelle-
gis‿`s  la`leibä eit‿t  ʔ Vas; Kärina naaś õt‿tuĺ li iks soolaleevä-
ga mullõ Vas Pul -li̬i̬ḿ   soolvesi ku ilma ummak‿külmä`perrä, 
siss lää eis‿s  ll  ḿ  `lämmäss Rõu V; ś aksa `aigu keedeti liha 
s  ll  ḿ  ärʔ ja `pań ti söögile Vas; mitu `k  rmat `viidi  `Pih-
kvahe `võidu, k iḱ  oĺ l s  lleeme seeh Vas Pul -vesi soolvesi ku 
s  lv   lihalõ pääle panõt, s ss s  l `aigupiteh sulass ja `kiskuss 
liha `sisse Vas Pus; `lambaliha s  lvette es pandaʔ Vas; nii kõva 
s  lvesi pidi [lihal]  olõma, et toorõss kardohkass panõ `sisse, et 
t   jääss pääle Vas Pus; vatt tulõ s  l`v  le pääle, t   visatass 
`vällä Vas Pus 

ś u̬u̬m vt s  m 
ś u̬u̬m/aig keskhommikune toidukord, keskhommik ś   maoss oĺ l 

kruuba suṕ p vai `kapsta suṕ p upõgaʔ Rõu VR; ś   majoss ja õda-
guss oĺ l r  g Vas Pul; ś   majoss oĺ liʔ lihagak‿`kapstaʔ ja veteĺ  
piim [talgutel] Vas Pul; hummogu pruukoś t, s ss oĺ l ś   maig, 
lõõnaʔ, õdaguoodõʔ ja õdag Vas Pus; silmäh om `õkvak‿ku Varõs-
tõ külä `kaŕ ja `aeti ś  majoss kodo Vas; vaja süvväs‿ś   m`aigu, 
pitäp‿perehvaa·tkat Se 

su̬u̬ń  soonõ s  nt soon kadaja riś tiʔ um `väega ilosaʔ, jumaʔ seehn 
ja soonõʔ Rõu; käe soonõʔ ummar‿rikkunuʔ Rõu; timä tasõ mul 
`säĺ gä ja siist h  ŕd ja k iḱ  soonõl‿läbi `kumpõ Vas; lõigakõ siist 
`kindrist vai soonõk‿`ka skiʔ Vas; naak‿kaalasoonõʔ ommam‿mul 
elo iä `haigõ `olnuʔ Vas Pul; must suu, piḱ äs‿soonõʔ, esim‿must ja 
`viskass kust? - `veś kivi Vas Pul; mu imä laś k soonõverd (aadrit) 
Se Kos 

`su̬u̬nõ `s  dsõ s  st soine meil oĺ l haɫv kaŕ amaa, `s  nõ ja võsunõ 
Vas| Vrd `s  line 

suu/pala suutäis ̀ naaku uim‿m  s‿suupallo lugõma Vas Pus; m   ̀ mõistsõ 
säält ka pettäs‿suupala arʔ Se Kos 

suuŕ  suurõ suurt 1. (mõõtmetelt, mahult, ulatuselt) kogukas, ulatus-
lik, ruumikas  rüäp‿`pań ti edimält haḱ ki, ku ärk‿`kuiviʔ, s ss `pań ti 
`suurtõ unikuhe Rõu; neli mako um lehmäl: vasigõ piimämago, 
suuŕ  mago, lipõmago ja kõrdmago Rõu V; vasigõ piimämago um 
lehmä suurõ mao man Rõu V; s ss oĺ l suuŕ  saaǵ  (kahemehesaag), 
`t  ga lõigati `laudu Rõu V; nii suuŕ  vesi oĺ l maahn, et põrmand 
`oidu Rõu V; ku lehmäl umman‿nisamulgus‿suurõ, s ss tulõ nigu 
paila `m  du t  d `piimä Rõu V; nimäk‿k iḱ  ommak‿kuń dilõ 
suurõʔ Vas; vähile ̀ pań ti liha ̀ koś si, rottõ ̀ suuri ja ̀ kassõ Vas; meil 

su̬u̬l/leib
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oĺ l suuŕ   siga Vas; `kapsta pääp‿`pań ti `suurtõ `tõrdohe, ma  sai 
`p  nüss Vas Pul; ku [ma] lihu suidsudi, s ss suidsudi `suuri `hau-
gi kah Vas; n  s‿s ahavvaʔ oĺ lin‿nigu maai·lma `keldres‿suurõʔ 
Vas; poig oĺ l niɫbõstunuʔ nii oĺ l sällüle maah ni suuŕ  veo maś sin 
lä s üle Vas; susi mõist `soŕ tik‿kah, oĺ l v  t k gõ suurõb lammass 
Vas; pań giline po t oĺ l vai suurõbat `pań gi Vas; Maasing oĺ l 
`suuri habõndõga m  ś s Vas; suurõm‿maś sinak‿k iḱ  aig `sõitvaʔ 
Vas; ma vali söögi ` siolõ ette, no nakaś s suurõ `suuga (isukalt) 
`haḿ psma Vas; k nõlass suurõ `suugaʔ (kelkides) et näet m  ś s 
jälp‿puŕ oh Vas;  s ss tuĺ l pääle t   suuŕ  roṕ in ja suuŕ  sõda, s ss 
tallati ś aksakõnõ hoobiss `jaɫgu ala Vas Pul; timä `väegas‿suurõ 
pido pidi, k iḱ  sugulasõk‿ku s `kokko Vas; suurõh‿huulõs‿sooś ti 
süvväʔ, `p  nüh‿huulõp‿`perse lakkuʔ Vas Pus; ku v  l `käüserõõ-
vast `koetanuʔ, ma koɫʔ `v  ri `pandnuk‿kruudis‿suurõmbaʔ Se; 
no `maatass ja suurõt‿tulõp‿palasõʔ Se; suurõv‿v  ʔ oĺ liv‿viie-
tõi·ś s`kümne langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ, `pań ti kohegi pee-
nembähe `paika minnäʔ Se; `poiskõsõ ni `tütrukõsõ `liugliʔ, 
oĺ lis‿suurtõ pedäjä `ossõ pääl Se Kos; ku suuŕ  `kärbläne (po-
rikärbes) situss, kõrrapäält kalol vaglap‿pääl Se Pod; kiĺ oga all 
oĺ l 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‿pa ast Se; ü s seto kań d 
`suuri `palkõ kodo kilo`meetrit kolʔ säläh Se; ma ai küüdse ala 
suurõ pinnu Se Kos| Vrd sour 2. (arvuliselt, hulgalt) ulatuslik, roh-
ke, arvukas suuŕ  jago linno maś sindõdi maś sinagaʔ Rõu; mehe 
imäle, mehe esäle ja velüle, s sarillõ `ań ti s ss n  s‿suurõmba 
`andõʔ Vas Pus; olõ õs vanast `kah lit, suurõmbjago (enamus, 
enamasti) `s  di `piogaʔ Vas; vanast oĺ l suurõmb t   k iḱ  noo-
rigõ pääl Se Kos 3. ajaliselt pikk, kauakestev; kesk- või kõrgpunkti 
jõudnud nigagu nimät‿T nku va lääväʔ, om  joba suuŕ õdag Vas; 
ma olõ maaś õnitsanädäli `sündünüʔ, inne maasõni sa, inne suurt 
`paastu Se  4. täiskasvanud, täisealine poig `kaś vi suurõss, oĺ l 
kuŕ a `süämegaʔ Vas; suurõs‿seil‿lavva man, latsõp‿põrmadu pääl 
Vas Pul; lastõ hamõh oĺ l suurtõ `haḿ mist ummõld Vas Pul; oĺ li 
mak‿ka iks suuril hannah [surnut]`valvma minneh Vas; esä kasva  
n  p‿pujas‿suurõst Se Kos 5. intensiivne, tugev (ja püsiv); kõva, 
kange; äge mul oĺ l umbpalanuk‿kundsahn ja halu oĺ l `väegas‿suuŕ  
Rõu V; t   tülü oĺ l nii suuŕ  et piĺ viniʔ Rõu V; näet räüss suurõ 
tuulõga tuĺ l, la s oĺ l `sündümälläʔ ja naań õ suurõ valu siseh 

suuŕ  
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Vas; esä lä s t   suurõ pahandusõga uĺ li meele pääle Vas; ku 
mul suuŕ hädä olnuʔ, ma uiatanu nigu külä helisnüʔ Vas Pul; piĺ l 
tulõ piḱ ä ilo pääle, kusi suurõ naaru pääle Vas Pul; `väega suuŕ  
siĺ mä viga om Se; naha `kindaʔ  te tigi t   pääle, et suurõ külmä-
ga ḱ avvuʔ Se; talvõl suurõ külmäga `ṕ uksõ olõki is jalah [naistel] 
Se;  mis t   liniḱ  v  l pääh, t   oĺ l v  l k kõ suurõb surm (piin) Se; 
kõivop‿putusõ ü s tõõsõga kokko, tuuĺ  jo suuŕ , kii kaa, kii kaa Se 
Pod 6. väljapaistev, tähtis, oluline; mõjukas parhillaʔ om tiä suuŕ  
aamõ m  sś  Vas Pul; iisitsil ei olõv‿`väega suurt `laulu Vas Pus; 
suurõ maja `pernanõ käve `sań ti Vas; varass varastass `varga ta-
kast, suuŕ  jummaĺ  naarahtass Vas Pus;  esä oĺ l suuŕ  talopitäi Se 
Kos; a siss n  p‿prihoo·daj‿ja suurõba paṕ iʔ, k iḱ  `ü lip‿paṕ ilõ õt 
sul om naań õ ja latsõʔ Se Kos; suurõ neläpävä ja `r  de, k   `kaeti, 
et määness seo kevväi tulõ Se; üläl umma iks ka `uhkõ umadsõʔ, 
kasal suurõs‿sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) Se Kos; innek‿`ḱ auti 
koś ah, s ss `peeti n  s‿suurõv‿viinaʔ (kihlused) Se 7. (koos eitu-
sega) eriti, kuigivõrd mul olõ õit‿taa hiuss suurõmb asi Rõu V; 
naań õ oĺ l täl ka sääne räbäläne, t   olõ õs ka suuŕ   asi inemist Vas 
Pul; täüst midä meil suurt es tetäʔ Vas U 

suuŕ /kaŕ uss  pea-, põhikarjus m   üteh käve kaŕ ah, ma oĺ li suuŕ kaŕ uss, 
Oś si oĺ l  sura Vas 

`suurmaʔ pl `suurmidõ `suurmit ~ `suurmiid, sg g `suurma tangud kä-
sikivi oĺ l nii leṕ itet, et sai `suurmit ja `jauhha tetäʔ Rõu; ku kallo 
`sisse `pań ti, s ss oĺ l kala magu t  l `kartoli ja `suurma tuḿ mil 
Rõu V; liha taht iks inäp kiiäk‿ku `suurmaʔ Vas;`väŕ skile lihalõ 
`pań ti `k  mise `aigu sugu `suurmiid Vas Pul; olõ õip‿poodih no 
`suurmit Vas; kivi man te ti `suurmaʔ Vas Pul; jaahr  g oĺ l `suur-
mist keedetü Vas Pul 

`suurmakõsõʔ pl dem < `suurmaʔ esäl oĺ lis‿`s  rmakõsõk‿kaṕ ihn Rõu  
`suurmanõ `suurmadsõ `suurmast teraline mass, ku [ma] keedä, saa 

sääne `suurmanõ Se Kos
`suurma/pud ŕ tangupuder map‿pań ni kanolõ `suurma `putru Rõu V; 

p  ĺ päävä õdagist oĺ l sakõ `suurma pud ŕ Rõu H; `suurma pud ŕ  
`pań ti `katlahe `k  mä Vas  -voŕ st tanguvorst veri hoiõti `suurma 
vorstõss Vas U; `suurma voŕ stit‿te ti veregaʔ Vas U 

suuŕ /rät́t (mõlemad osised käänduvad) sõba mul oĺ l `kangru koet suuŕ  
rä t Rõu V; vanast kutsuti `villaniss noid lä i `m  du `suurirät-
te Vas -ti̬i̬ (mõlemad osised käänduvad) maantee suurtt  d minneh 
saat ka Savi`mäele Rõu; hań gitõt lumi oĺ l ja oĺ l `hindäperäh v  d 

suuŕ /kaŕ uss
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t   saań  suurõt   pääle Vas -tüḱ k (mõlemad osised käänduvad) 
suurtükk, kahur hobõnõ tappu `määntse suurõtüḱ ügaʔ, või, nimä 
(sakslased) jo lasiv‿`väega `suuri tüḱ kä Se; suurõtüḱ ü `l  tõga oĺ l 
laut arp‿pest Se Kos 

`suuruʔ suurune kulagu `suuruʔ `paakõnõ Se V; mul pää hobõsõ `suu-
ruʔ, selle om m  lt mere võrra Se Kos 

`suurunõ  ~ suurunõ `suurutsõ `suurust suurune `hälläne um `tialasõ 
`suurunõ vai pisu suurõmb Vas Pus; ja nakaś s s ss tulõma ü sikiid 
`sääń tsiid noh nii tuvi muna vai nii kana muna `suurunõ m ni oĺ l, 
nuid iä teŕ ri Vas; ua ja tammõtõhva `suurutsõ iäteräʔ Vas Pus; ke-
väjä ku om `lambanaha suurunõ paɫakõnõ paĺ ast maad, s ss lõiv 
jo lõõritass pääl Vas Pul    

`suuruss `suurusõ `suurust suurus maa `suuruss oĺ l kolmtõi·ś skümme 
`tiinu, s  `saari ja mõtsaga kokko Rõu; päält kaiaʔ, `iäle ni kar-
valõ ni `suurusõlõ, k gõlõ uma hopõń  Vas Pul

suurõbakõnõ vt suurõmbakõnõ 
suurõkõnõ dem < suuŕ n   oĺ liʔ `sääntsek‿kivikesek‿ku kanamuna 

sora, ni suurõkõsõʔ Se Kos
suurõlt palju egan‿neil ei olõs‿suurõlt `sõklit Rõu 
suurõmbakõnõ ~ suurõbakõnõ komp dem < suuŕ  suka vits `koetass, 

`koetass suurõmbakõnõ, om paŕ õmb Vas; `väiga veidüʔ  nnahhuss 
ku m ni suurõbakõnõ [kala] om Vas Pul; paṕ p  ks olõ õin‿naidõ 
 sikuga `ümbrek‿ḱ aunuʔ, telle olgup‿põrss suurõbakõnõ Se Kos; 
suurõbakõsõ latsõ oĺ li maa põrmadu pääl Se 

suurõmbalt enamasti poisi  ks oĺ lis‿suurõmbalt, kiä ̀ rasva taḿ biʔ Vas; 
kaarak‿kahriti `huhmrõh, `peḱ liga pesseti `huhmrõh, koorõt‿tuĺ li 
ärk‿külest suurõmbalt Se 

su̬u̬/saaŕ  soine ala põllumaa keskel maa `suuruss oĺ l kolmtõi·ś skümme 
`tiinu s  `saari ja mõtsaga kokko Rõu 

su̬u̬ś t sooś ti `s  ś ti soust, kaste latsõn‿nutsudi `kartoldõ päält sooś ti ärʔ 
Rõu; suurõh‿huulõs‿sooś ti süvväʔ, `p  nüh‿huulõp‿`perse lakkuʔ Vas 
Pus; sooś ti `sisse `laś ti vai hämmätüse `sisse sinnä `laś ti munna Se 

suu/s nal vahetult, otse telehvoń ni asi olõ õin‿nigu suus nal k nõlat 
Vas Pul

su̬u̬/`tialanõ sootihane haĺ likõnõ t   um s  `tialanõ Vas Pus
`su̬u̬tumass sootuks jummaĺ  saɫati `s  tumass `maahha Vas; noid 

`lu kit ś aalt majast `s  tumass `häötädä es  saaʔ Vas 
suu/täüś  suutäis nii võhl, et `äń gä eis‿sań dilõ suutäüt egak‿kehväle 

koorikut Rõu H; ku tä viimäst viina suutäüt jõi, jäi läḱ ätämmä Rõu 

suu/täüs

Võru sõnaraamat.indd   695Võru sõnaraamat.indd   695 9/22/2011   9:38:06 PM9/22/2011   9:38:06 PM



696

V; paŕ õmb iks s  täüś  soolast ku maotäüś  magõhhõt Vas Pus; esä 
haugaś s leeväpala külest suutävve ja jälp‿`põimsõ Se 

`su̬u̬v́ma `s  viʔ s    `s  võ ~ `s  vsõ soovi soovima sa `s  vsõ mul-
lõ kannahtust, ku mul `murrõpääväʔ oĺ liʔ Rõu V; Miilikene, ma 
soovi sullõ paĺ lo kannahtust Rõu V; ma soovõ v  l, et tä s sarõllõ 
kirotass Rõu V

suvi suvõ suvvõ suvi Miilil um meil sääne haɫv m  d, lätt, jätt ussõ 
`valla, olgu suvi vai taĺ v Rõu V; timä `põś si k gõ taa suvõ Vas; 
päälikoh suvõl `maati Vas; ku kõhn suvi om, s ss saa k kkõ veidüʔ 
Vas; timä suvõ käve kaŕ ah Se; nii siviiso oĺ li paiukoorõst, noid 
`peeti jo suvõl  nnõ Se; keväjä pań d huś s ärʔ, ni inemisekene k iḱ  
suvi `põś si Se; võso `raoti `maalõ ja t   võso `kuivi ars‿suvõgaʔ 
Se L 

suvidsõ/pühiʔ pl nelipühad, suvisted suvidsõpühist `laotõdi häɫɫ ärʔ 
Se; suvidsõpühist väŕmiti munnõ sibula `k  rigaʔ ja kõo `leh igaʔ 
Se| Vrd suvistõpühiʔ

suvikõnõ suvikõsõ suvikõist varane kartulisort suvikõnõ um täl t   pe-
riss nimi Rõu; suvikõsõ oĺ liv‿varahhitsõk‿kardokaʔ, roosaʔ Vas

suvinõ suvidsõ suvist suvine suvinõ aig Rõu; suvidsõ võiuʔ 
oĺ liv‿vahatsõpaʔ, n   oĺ lik‿`kaĺ lipaʔ Vas; tsuvva oĺ lis‿suvidsõ aoh 
Se 

suviskine suviskitse suviskist suvine meil taa `  tmine om piḱ k nigu 
suviskine ravitsussvaheʔ Rõu

suvistõ/pühiʔ pl  nelipühad, suvisted lihavõttõ pühist um riś ti`päivä 
neĺ likümmend `päivä ja riś tipääväst suvistõpühhi um kümme `päi-
vä Vas; suvistõpühi ja jaanipäävä ̀ vaihhõl ̀ v  di kesäle sitt Vas; oĺ l 
suvistõpühi `r  di Se; ü s talo suvistõpühi p  ĺ pühä külj‿jälehhehe 
`paĺ li Se| Vrd suvidsõpühiʔ

suvi/vill suvine lambavill näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost ̀ seĺ gist, 
voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos

`suvvõ suvel minevä `suvvõ teḱ k sanna Vas; näüss, kas [mul] saa ti-
mahavva `suvvõ `mintüss vai saa aiʔ Vas Pul; no matõti minevä 
`suvvõ tiä ärʔ Vas Pul; minevä `suvvõ [ta] lä s `kaŕ ja `saatma ja 
huś s tsusaś s ärʔ Vas Pul 

s a/havvaʔ pl liivakivikoopad n  s‿s ahavvaʔ oĺ lin‿nigu maai·lma 
`keldres‿suurõʔ Vas; n  h‿havva oĺ lis‿suurõs‿suurõʔ, kaŕ agi ai 
m nikõrd `sisse, n   oĺ li olnuʔ vanaajolitses‿s ahavvaʔ Vas Pul 
-mi̬i̬ś s sõjamees, sõdur n  s‿s amehem‿muidugu taṕ iʔ eläjit ja 
`r  veʔ Vas; piĺ v s amehi   h, ̀ kaŕ ksih‿hobõst ̀ võtma Vas; ku mund 

`su̬u̬v́ma
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s am  st näge, siss timäl jo siĺ mät‿ silgusõʔ Se -pago -pao -pako 
sõjapagu kaes‿s ss oĺ l t   s apagõhhõmine vai s apago Vas 

sõbralikult sõbralikult sõbralikult [ta] maś s k iḱ  ilostõ `vällä, t   is 
midägip‿`pilkust Vas Pul

sõb ŕ  sõbra `sõpra sõber sõb ŕ  taha as umalõ poolõ `kutsuʔ Rõu V; 
ü skõrd [ma] kuuli ku ka s `sõpra minno `võhĺ ssiʔ, kül näk‿kü siʔ 
ja keedim‿ minno (rääkisid tagaselja halvustavalt) Rõu V; mul um 
`sõpru, um vihalaisi Rõu V; sõb ŕ  `v  di kotost `m  dä `U rahe, 
perätühe `paika Rõu; sõb ŕ  sõbra kaadsak‿k  ŕ  Vas Pul; ku `sõira, 
s ss `sõpra Vas Pus; päältnätä um sõb ŕ , a sisest olõ õiʔ Vas Pul; 
Jüri oĺ l `väega `süntsä m  ś s, oĺ l sõb ŕ  ja sugulanõ ka sugu Vas; 
esi `ohḱ nuj‿ ja `puhknuʔ jak‿kirotanu iks sõbrulõ `kiŕ ju Vas; ma olõ 
`hapna piimä sõb ŕ Vas 

sõda s a sõta 1. sõda `taivaesäkene, `lasku uis‿siĺ mil sõta nätäʔ Rõu V; 
olõ  õis‿`sääntsel ajol hummõnit ̀   taʔ, ku jo sõda säläh om Vas Pul; 
t   olõ õs ammunõ [kiriku]opõtaja, t   pääle s a tuĺ l v  l Vas; m   
elänüs‿`s ani k iḱ  üteh, tapõdu s ss tapõduʔ Vas Pul; veidüss noid 
eś si (isasid) oĺ l, kink pujas‿s ah tappuʔ Vas; sõda tapõĺ , egä ü s 
tõmmaś s hinnäst `v  rde, ku sõda `taplõmma lä s Vas Pul; ma olõ 
noid sõtu nännü armõtohe Vas; ̀ s agal‿lä siʔ inemiseh‿hullõmbass, 
`süändüv‿v  l Vas; tä oĺ l t  d sõta ni ärh‿`hirmunuʔ Vas; sõda teḱ k 
k igilõ `haɫva, ega sõda kellegis‿`s  la`leibä eit‿t  ʔ Vas; timä 
pidi vinne `usku minemä, muidu olõss sõtta aet Vas Pul; s ah kah 
oĺ l proomit, saa as timäst s ah olõjat Vas; m  p‿p  l oĺ l s a `sais-
tuss Vas; ku no seo põlvõ rahvass taad sõta `näesi eiʔ Se Kos; 
m  j‿jo s a`aigu eś s säi siih setä põrmandut Se; esä oĺ l s ah, säid-
se `aaś takka oĺ l kuniga poolgah Se 2. sõjavägi ku sõda `sisse tuĺ l, 
küń nihäräʔ oĺ lir‿ratastõ   h Vas; tuĺ l sõda `vasta, `v  ti hopõń    st 
Vas; sõta k iḱ  s   täüś , kas mat‿tohi sinnäm‿minnäʔ Vas; ku t  d 
sõta `küllä tuĺ l, jälle oĺ l kaiaʔ Se; sõda tuĺ l huulitsit piteh, `aidu 
piteh Se Kos; n   aidaʔ oĺ livak‿ka  k iḱ  sõta täüś  Se V

sõdima sõt́iʔ sõdi sõdõ sõdima paiupiĺ l oĺ l piha pääl, puum  k oĺ l 
puusa pääl, minka vanast sõdõ Se Kos

sõgluma `sõkluʔ ~ sõgludaʔ sõgluss sõglu sõeluma kesvä jahuʔ 
oĺ lis‿s ss sõgluti Vas 

sõg ĺ  sõgla `sõkla sõel t   um sõg ĺ  sääl `  skań ni toro otsahn Rõu; 
võid oĺ l nigu sõglaperä `mulkõ täüś  Rõu V; küŕ vidsek‿keedä [ma] 
`pehmess, s ss lasõ läbi sõgla Rõu V; ku kesväʔ ärʔ oĺ l kahrituʔ, 

sõg ĺ 
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siss `pań ti `sõkla, sõglaga `pań ti v   pääle Rõu; looga`hii jä `lät-
väs‿ `sõkla ette [kastekannul] Rõu V; sõg ĺ  um looga`hii jit täüś  
Rõu V; taa m  ĺ  om nigu sõg ĺ  (mälu on kehv) Vas; `kiisla sõg ĺ  
oĺ l paks, harv sõg ĺ  oĺ l jahu jaoss Vas; kanarigu leib oĺ l, a ost 
sõglagat‿`t  di `vällä Vas Pul; utõti utõti nikavva ku `peḱ li sai kes-
vä `k  riga kokko, s ss sõgla pääl huheti ärʔ Se V 

`sõimam(m)a sõimadaʔ `sõimass sõimaś s sõimama pada `sõimass 
pata, ütem‿mustam‿mõlõmbaʔ Rõu V; esä `naanu [kooli]opõtajat 
`hirmsahe `sõimamma Vas; vanast peläti iks t  d sitträbäkut, et 
sitträbäkuss sõimati Vas Pul; mat‿tedä `tiodi, mat‿tedä `sõiḿ ssi, 
mat‿tedä vannõ Vas Pul; sita`talguh `v  ś nikis‿`sõiḿ ssi ü s tõist 
Vas Pul; ho  ti minno sõimakõ vai `kitkek‿kaʔ, ma eik‿kuulõʔ Se; 
mis   st tä `poiskõst trahv ja `sõimass Se; päävä m  śs maka ärʔ ja 
   `otsa, uni tulõ õiʔ ja järrä pääle, `sõimass pääle Se 

sõir sõira `sõira sõir harv linanõ rõivass `oĺ lgi sõira rä t Rõu; ma 
mõista hü vi `sõiru tetäʔ Rõu V; meil oĺ lil‿linadsõ rä ikeseʔ, sõira 
rä ikeseʔ Rõu; Liide sõir oĺ l paĺ lo `meksäp ku Mallõl oĺ l Rõu; 
talvõss `pań ti `kaaru `sisse sõiraʔ Vas; pań niga `pań ti sõiraʔ `ahjo 
Vas; kas kuivati sõiraʔ aia otsah vai kuivati a oh Vas Pul; m nikõrd 
saa sõir sääne huba, ei olõ nii hüä Vas Pus; sõir oĺ l iks `seĺ gest 
piimäst Vas; ku `sõira, s ss `sõpra Vas Pus; liha `v  tõ `aigu te ti 
ka `sõira Se Ts; `sõira t   nii: panõ kohopiim patta, piim pääle, 
aja `k  mä ja siss nõrista arʔ Se Ts; `p  trepääväss te ti `sõiru Se; 
`mõŕ sa imä pań d sõira kaś ti pääle, kosilanõ tulõ iks `mõŕ salõ `per-
rä Se; vanast oĺ l sõir kõva, paĺ ass kohopiim oĺ l, soolaterä ka se-
hen Se

sõirakõnõ dem < sõir [oh] noid sõirakõisi, mia aia otsah kuivatõdi, et 
siss haĺ litõda õs arʔ Vas Pul

sõit sõidu `sõitu sõitmine, sõit nimäl‿lasiv‿`vahtsõv‿vedro rattat‿tetäʔ, 
nigu ü s ̀ pilkuja väĺ k oĺ l edimäne sõit Vas; vanast oĺ l hopõń  ülnüʔ, 
et ka s k gõ rasõhhõppa t  d om, saja sõit jak‿`kapstaaia harimi-
ne Vas Pul; ka s `tuń ni või eih‿hobõsõlõ `andaj‿juvva eik‿`kaaru ku 
hopõń  hämm om ja kost sõidust tuĺ l Se Kos  

`sõitlõma sõidõldaʔ `sõitlõss sõidõĺ  siia-sinna sõitma egäl ütel olõ 
õi `aigu nii sõidõldaʔ Vas; ku määne piḱ emb joobõrdamine, s ss 
joodigõk‿käveʔ hobõsõgas‿sõidõldõh Vas Pul; `Mih li üteldi ka 
vannu `juudidõga üteh `sõitlõvat Vas Pul; s ss oĺ l täl uma maś sin, 
s ss `võidsõ sõidõldaʔ Vas Pul; jäteti ü s hopõń  timä jaoss, `t  ga 
timä sõidõĺ  Vas 

`sõimam(m)a 
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`sõitma `sõitaʔ sõit sõi  sõida sõitma; liikuma t  , kes `ratsalla sõit, 
t   söögu uip‿`põrna, muido satass hobõsõ säläst `maahha Rõu; 
kos tip‿puŕ olt lähädes‿`sõitma Rõu; katõ`kümne `säitsmä hobõsõga 
sõidõti `saaju, sääl oĺ l jo hulga sajaliisi kah Rõu V; reḱ iga sõidõti 
matusõlõ Vas; `vaɫgõ hobõsõ`luukõnõ oĺ l, siss sõi  siist `m  dä 
Vas; vana Mustaga iks sõidõti siiäʔ Vas Pul; ma sõidi nigu tuli 
`mu rist `vällä kei (väga kiiresti) Vas Pul; maś sina ommas‿`sõitaʔ 
Vas Pul; kõŕdsimehe poig, t   oĺ l kah t  d `haĺ li `sõitnuʔ Vas Pus; 
suurõm‿maś sinak‿k iḱ  aig `sõitvaʔ Vas; taal om ka `käüki küländ 
taal pääväkesel, k gõ sõit Vas; maś sinas‿`sõitva `taiva˛alost pi-
teh Vas Pul; toonikurõp‿pŕaagatasõk‿ka v  l, tegevä säänest hellü 
nigu ratastõgas‿`sõitvaʔ Vas Pul; egä `p  ĺ bä oĺ l kellä helü kuk‿
kosilasõs‿sõidik‿Kunnu`kolka Vas; võ t s ss t   `tü rik u aʔ kätte 
ja `sõi ki s ss kodo `akna ala Se Kos; `põrgohe hobõsõga saa õs 
`sõitaʔ Se 

sõkkam(m)a sõkadaʔ sõkkass sõkaś s tallama, sõtkuma poiś s oĺ l 
sõkanut‿t   huś si pää `ka skiʔ Vas; kanal um siiv `ka skiʔ, hopõń  
sõkaś s kanal siiva arʔ Vas; rihhuga [ma] kohrudi `oĺ gi pääle, sis 
jäl `naati sõkkama Se; kablal‿lavvagu küleh ja s ss `naati [kangas-
puude tallalaudu] sõkkamma Se; `tütrel oĺ l ummõlussmaś sin jala-
ga sõkadaʔ Se; üte hobõsõga iks inäbä sõkati Se

sõkkuma sõkkuʔ sõkkuss sõkku sõtkutud saama suuŕ  hain um, sõkkuss 
`väega arʔ Rõu V; kuiv vili t   jo sõkku `höste Se  

`sõkline `sõklise `sõklist sõklaid sisaldav, sõklane t   inemise jutt om 
ku `sõkline soe sitt Rõu 

`sõkma sõkkuʔ sõkk sõḱ k sõku (pidevalt) tallama, sõtkuma sõkku 
uil‿loomakõist arʔ Rõu; [metssead] k iḱ  vilä sõḱ im‿`maahha, k iḱ  
oĺ l nii är `räüstet Vas; hopõń  sõkk ärʔ riś tkhaina loomaʔ Vas; `tas-
sa, `tassa, Juhań , arʔ no kivikua põrmandu sõkut `sisse Vas Pus; 
hanipujakõsõl‿lapõrdasõ `viĺ jä, `sõkvak‿k iḱ  vilä `tallasõ `maah-
ha Vas; voḱ i`taolinõ kerepiń k oĺ l, kohe n  k‿keri `pań ti `sisse, t   
jalaga siss sõkuti Vas Pus 

sõkõ sõkõ sõkõt pime, mittenägev sõkõ `sündünüʔ, at‿taht nägemist 
Vas; `ts  ri iks `ts  ri, `p  rä, `p  rä! `ts  ri iks sõkõʔ ja `p  rä 
pümmeʔ, `ts  ri iks kõvõra jalagaʔ (ringmängulaul) Se Kos 

sõkõĺ  `sõkla ~ `sõklõ sõkald ~ sõkõld sõkal ku kesväʔ ärʔ oĺ l kahrituʔ, 
siss ̀ pań ti ̀ sõkla (sõela), sõglaga ̀ pań ti v   pääle, siss ̀ laś ti nii p  ĺ  
kummakullõ  ks, siss tuĺ lis‿`sõklap‿päält ärʔ Rõu; kesväp‿`pań ti 
`huhmrõhe, s ss `kirvõ `kuudidõgak‿kahriti, s ss tuulutõdi ärt‿t   

sõkõĺ 
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sõkõĺ  Rõu;  egan‿neil ei olõs‿suurõlt `sõklit Rõu; ku kaaraʔ 
kivi man jahvõdu oĺ liʔ, jahulõ `pań ti vesi pääle, s ss `pi stedi 
`piogas‿`sõklõv‿`vällä Vas Pul; peri `sõklu lä sin‿n  t‿teräʔ Se 

sõĺ g sõlõ `sõlgõ sõlg mul es olõki `sõlgõ es `ehtiid Se; `tü riguh [ma] 
oĺ li kirmassõh, oĺ lis‿sõlõ   h ja vanigup‿pääh Se; sõlõ rinnah, hõpõ 
kraaḿ  k iḱ  Se 

sõĺ m sõlmõ `sõlmõ sõlm ku niidile ummõldõh sõĺ m `sisse lätt, s ss p   
vanajuudass sinnäʔ umma `poiga Rõu H; maś sin eit‿tii `sõĺ mi Rõu 
V; `tü rik  v   `päitest teḱ k riś ti, süläś s v  l `päitehe, hii  sõlmõ ja 
vanast sitast `päś si vaɫɫalõ Se Kos; ma salidsi la igal‿langa `per-
rä, iks ka s la ikat kokko, s ss hiidi sõlmõ Se 

`sõĺ mama sõĺ madaʔ `sõĺ mass sõĺ maśs sõlme siduma, sõlmama ku 
kaŕ ah käve, siss kadaja `nõklu `sõĺ mssi ma `sõlmõ Rõu V

 `sõĺ mma `sõĺ miʔ sõĺ m `sõĺ me sõĺ mi  sõlmima maś sin eit‿tiis‿`sõĺ mi, 
esip‿piät kakõnu langak‿kokko `sõĺ mma Rõu V

sõmmõŕ  sõmõra sõmõrat jäme liiv, sõmer [vikati] lastu oĺ li  simmeń dist 
vai sõmõrast vai mis nä oĺ liʔ Vas Pul; imä puhaś t haŕ asõkõsõ arʔ 
ja köü  ilostõ kiń niʔ,  s ss peräst ai laḱ ka ja sinnäp‿puistaś s sõmõ-
riid `sisse (harja valmistamisest) Se Kov

sõmõrakõnõ dem < sõmmõŕ imä puhaś t haŕasõkõsõ arʔ ja köü  ilostõ 
kiń niʔ, s ss peräst ai laḱ ka ja sinnäp‿puistaś s sõmõriid `sisse, kivi 
sõmõrakõisi (harja valmistamisest) Se Kov

sõmõrinõ sõmõridsõ sõmõrist sõmeraline sõmõrinõ t   võtt latsõ jalaʔ 
`väega valusass Vas T

s na s na s nna 1. sõna (kõnes või tekstis) pisust saa tuli ja s nast 
saa tülü Rõu V; Ruudo oĺ l tubli m  ś s s nalõ, mis tä üteĺ , t   oĺ l 
`masva s na Rõu V; s na köüt, s na päst Vas; ei olõt‿timä joht 
umalõ naaś õlõ `haɫva s nna ülnüʔ Vas Pul; vanast `üĺ ti k   h ng, 
lõhn om illanõ s na Vas Pus;  hellü [ma] iks kuulõ, a s nost `arvo 
saa aiʔ Vas; hüä s na murd ravva kangõ `ka skiʔ, a kuri s na jov-
va aik‿kuĺ bi `vartki murdaʔ Vas; `tanklõmine om tülüh olõḱ , s na 
`vaeldamine, `kisklõmine Vas Pul; halv s na harinass, hüvvä s nna 
vaia `  taʔ ja `o siʔ kooń t‿tulõ Se; [ma] `õkva hüä s nagap‿`paɫssi 
Se; s navahet iks tuĺ l, a [ma] lasi t   s na läbi `kõrvu Se; ti-
mäl ommal‿laulus naʔ k kõsagamatsõʔ Se; paṕ p haaŕ d üldäʔ et 
ei avida jumalaraamat eip‿pühä s na, no‿m `põrgo poolõ mineḱ  
Se Kos 2. pl loits; itk kup‿`puhtõ ommaʔ, s ss ikõtass s nnu (laul-
dakse itkulaule) Se; paabal oĺ lis‿s naʔ , t   s nõ, sai käsi `ter-
vest Se; hainalosõ tõpõ no iks om, la s `pääga kisk ja raputass ja 
siss ommas‿s naʔ ja [nendega] aja mant arʔ Se Kov; kumardõdi 

sõĺ g
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s nnogaʔ, [pulmas] kumardõdi uma hõim, sugulasõ k iḱ  ärʔ, siss 
sai t   pruu  valgõst Se  3. teade, sõnum; käsk, korraldus mitu kõrd 
ma ütte s nna `kõrda Rõu V; riḱ i `t  line olt, s ss sa piät s nna 
`kuulma Vas; kiä s nna ̀ kullõ õs, toolõ kõlbaś s ka t   nahatäüś  Vas 
Pul; ma lää noilõ s naga, et n  k‿ka siiä tulõ Vas R; kui vanõmbaʔ 
`ü liʔ, nii tuĺ l meil s nna kak‿kullõldaʔ Se Kos; [ma] oodi, et ku-
nass [ta] t   meile s na, et `koś tma minnäʔ Se; ku mullõ s na tuĺ l 
sinnä, ma nõrgahtu `maalõ Se; kiä lähembäl, kutsutass s nagaʔ 
[suusõnal matusele], iks k iḱ  hõim kokko Se

s na/asõ sõnavahetus meil  olõ es ̀ tühjä s na asõnd Se Kos; tuĺ l nooril 
tülü, määnegi s na asõ Se;  määne s naasõ tulõ, vanalõ saa ruttu 
viländ Se 

s nakass s naka s nakat hea kõneandega, sõnakas m  k‿küläst oĺ l ü s 
`väega s nakass `tü rik Vas

sõna/`kullõja sõnakuulelik uma poig `kullõ õs vi̬i̬l s nna, at‿timä oĺ l 
`väegas‿s na`kullõja Vas Pul 

s nakõnõ dem < s na näet püsü üis‿s nakõnõ meeleh Vas; ei olõk‿kinga 
s nakõist inäp k nõldaʔ Se 

s naline s nalidse s nalist 1. sõnakas määne `mõŕ sa mõista as   st 
üldäʔ, toolõ võõdõti s ss s naline   st`ütlejä Se P 2. sõnakuulelik 
kaek‿ku s naline la s Rõu 

s na/vaheʔ sõnavahetus, tüli tõistkõrra tulõ üle lastõ ka m ni s navaheʔ 
Se; s navahet iks tuĺ l, a [ma] lasi t   s na läbi `kõrvu Se 

s ń n s ń ni `s ń ni jäär s ń n om `lõikamallaʔ, ku ärl‿lõigat, s ss om 
oinass Vas 

sõń nik sõń nigu sõń nikut sõnnik ku sõń nikut ei olõʔ, midägi eik‿kasuʔ 
Se Kos 

s noma s nnoʔ s no s nõ loitsima, sõnuma paabal oĺ lis‿s naʔ, t   
s nõ, sai käsi `tervest Se 

s notama s notaʔ s notass s no  1. sõnu ette ütlema inne s nudaʔ, pe-
räst laulaʔ Rõu V; s ss n  s‿s nutajaʔ lauli   h ja s ss jorotajat‿takah 
Vas Pus 2. loitsima, sõnuma setos‿s notasõʔ Vas; huś s puri ̀ varbalõ 
ja m  ś s lä s Peliko va, sääl vanainemine määnegis‿s no  ja sai 
paŕ õmb ja `v  lgi s no  ja võ t halu arʔ Se Kov 

sõrg sõra `sõrga sõrg lammass `astnu sõraga seo seere maŕa `lahkiʔ 
Rõu; vähil ommav‿`väega vaivas‿sõraʔ Vas; ku [vähi] hannaʔ suurõ 
ommaʔ, siss saat säält iks suutävve liha ja sõrust ka saat Vas T; 
mäe kallõʔ oĺ l k iḱ   sia `jalgu ni `sõrgu täüś  Vas; `mõska iks tulõ 
[jalgu], na‿mma mustaʔ nigu  sia sõraʔ Vas Pus

sõrg
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sõŕ m sõrmõ `sõrmõ sõrm ku putuss sõrmõ mano tulinõ hüdsekene, 
kaek‿ku halluś s um Rõu V; `Rõugun oĺ l ütel `tütrugul soetäh , sää-
ne mustverrev, `õkvan‿nigu sõrmõ otsagat‿tsusat Rõu; esä üteĺ : üte 
esä-imä latsõʔ ummaʔ nigu kümme `sõrmõ Rõu V; reeme kisk k iḱ  
sõrmõk‿kõvõrass Vas; halulda olõ õis‿sõrmõ ̀ otsa kah Vas Pul; la s 
inäp saa eik‿kui hiń gädäʔ, s ss [ma] ai sõrmõ ala, s ss kangah-
huti üless, et h ng `vällä päsess Vas; no olõ õim‿muud umma ku 
kümme sõrmõluud Vas Pul; mamma laś k `sõŕmiga pääd piteh, siss 
t   kõhvitsamine oĺ l `väega hüä Vas; sõŕ m j  sk verd, taa tulõ 
kiń nim‿mähästäʔ Vas Pus; sõrmõk‿ku puutõlvaʔ, painu uiʔ Se; esä 
võ t umast sõrmõst sõrmusõ Se; ma ai küüdse ala suurõ pinnu, 
s ss`tsuś ksi sõrmõ keevä v   ja kardokidõ `sisse Se; är [ma]`eĺ li 
mehega iä nii et tä muɫɫõ vaś t sõrmõga tikahhu , t  d olõ õs Se 
Kos; mul om taa ̀ nitsehe ̀ pandmine pääluu seeh, k iḱ  ̀ kanga kiräʔ 
`sõŕ mi päält kae ja panõ Se Kos;  saa as ma sõrmõgagi tikadaʔ, 
kunagiʔ Se; s ss sõrmusõkõsõ `sõrmõ la silõ, t   nii la silõ nigu 
auasi Se S; mi anna  ks `ḱ asku käsile, anna  ks `sõudu sõŕ milõ 
(rhvl) Se Kos; paṕ p k   käve tarrõ piteh, murrõĺ  `sõŕ mi Se Kos 

sõŕ m/kinnas sõrmkinnas talvõl taha‿ais‿sõŕ m`kiń dit, talvõl umma  ks 
rusik`kindaʔ `lämmäbäʔ Vas Pul 

sõrmuss sõrmusõ sõrmust sõrmus sõrmusõ jäik‿`kao sihe Vas Pul; teke 
not‿t  k‿ka olinõgis‿ sõrmuss, saat arl‿laulataʔ Vas;  sõrmussiid olõ 
õs ja jäi paaŕ  (abielupaar) laulatamallat‿t  kõrd Vas; m  ś s `künd-
nü nurmõh ni `kuulnu et tilahhuss olnuʔ, `kaenuʔ - sõrmusõʔ Vas; 
kolm `versta maad vidi hiirekene Kurõküläst Sakotihe sõrmusõʔ 
Vas Pul; sõrmussil oĺ lin‿ nimes‿siseh Vas Pul; a ku ma oĺ li `mõŕ sa 
vai noorik, lä si sinnäm‿mehekodo, pidi olõma sõrmusõʔ, la silõ 
`andaʔ Se S; kuuś kümmend sõrmust [ma] oś ti, saa õs v  l viländ Se 
S; esä võ t umast sõrmõst sõrmusõ, ka s sõrmust oĺ l esäl Se; ku 
tulõ t  l ka s harro, s ss sääl `vaeldagõt‿tis‿ sõrmusõ arʔ Se Kos  

sõrmusõkõnõ dem < sõrmuss [noorikul] pidi olõma sõrmusõʔ, la silõ 
`andaʔ, tinadsõ sõrmusõkõsõʔ Se S; s ss sõrmusõkõsõ `sõrmõ 
la silõ Se S

sõrmõkõnõ dem < sõŕm ma ai küüdse ala suurõ pinnu, s ss tõm-
mati iks t   pind kui `vällä, a t   sõrmõkõnõ nakaś s `väega 
`haltamma Se 

s salik s saligu s salikku sisalik palonõid om ka s saligu `plaani Vas 
Pul; ussaia man [ma] ei olõn‿nännüs‿s salikkõ Vas; s salik om va-
hakass vai sääne kõŕ b Vas Pul

sõŕ m
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s saŕ  s sarõ ~ s sara s sard õde Kahrumõtsa `omgi mu s sarõ ko-
dokülä Rõu; s sarõtütäŕ  oĺ l ülnüʔ, et teedüstäk‿ku matõtass Rõu; 
`mõŕ sa jagi `ań diid: `peigme s sarillõ `ań ti `hammõʔ, käterä iʔ 
jak‿kapudaʔ ja päärä t Rõu; ku s saŕ  ark‿`k  li, s ss ma ań ni 
`mõś kjillõ `ań dit Rõu V; s saŕ  oĺ l noorõmb minno Vas; mu 
s sarõm  ś s oĺ l ka `väega `kangõ ja kuraa·sinõ m  ś s ja tukõv 
m  ś s Vas; s sard om iks meeleh, et m  k‿kuuś  `aaś tat üteh `eĺ li Vas 
Pul; kolmõlõ s sarõlõ ummõldi `rõivagak‿kask Vas; naid oĺ l kol-
mõgese s sariid Vas; s sarõʔ ja velenaaś õʔ, ligimätses‿sugulasõ 
oĺ lik‿kaasigõʔ Vas; mehe imäle, mehe esäle ja velüle, s sarillõ 
`ań ti s ss n  s‿suurõmba `andõʔ Vas Pus; esä s saŕ  kutsuti itse 
Se; ma oĺ li podruś kih s sara sajah, ma jo s sarallõ `ü li `mõŕ sa 
  st Se Kos; tõõsõl pääväl veevä [vennad] s sarõ [mere] `v  rde ja 
`ütlese s sarõlõ et, meil olõ õi `aigu siin `  ta õiʔ, ooda sa eś s Se 
Pod; t   s saŕ  `eĺ li t   kunigapujagaʔ Se Kos; t   avaĺ d arʔ, et 
ilmaś alda [ma] taṕ i s saramehe arʔ Se; ku katõst saarõst `vällä 
[sa] tult, siss annaʔ t   munakõnõ ars‿s sara kätte Se Kos

s saridsõʔ ~  s saritsõʔ pl s sari ́ si s sari ́ si 1. õeksed nelägese 
oĺ limiʔ, nelägese s saritsõʔ Se; mehe oĺ liv‿velidseʔ, naa ś õs‿-
s saritsõʔ Se; neläkese s saridsõʔ, ütte `kaivo kusõsõʔ? - `lehmä 
nüstäss Se Kos 2. kangaviga: kaks lõimelõnga kõrvuti (üks neist 
pika lahtise lõngana) m nõl tuĺ l `kangal viku `sisse, piḱ äj‿joonõʔ, 
n  k‿kutsuti sõsaritsõʔ Rõu S; m ni katõ silmäga (nägija) tei `kan-
galõ s sari  si kup‿paĺ lo Vas 

s sarik s sarigu s sarikku kangaviga: kaks lõimelõnga kõrvuti (üks 
neist pika lahtise lõngana) ku ü s nii  kakõś s ärʔ, saa õi nii 
jakadak‿kui vaja, ni s sarik seeh `omgiʔ Se 

s sarõkõnõ dem < s saŕ niisama suuh kaalah (ülisõbralikus vestluses) 
nigu sukkaʔ, nii oĺ li [ma] mehes sarõkõsõgak‿kah Vas 

s ss ~ sis(s) ~ ‿ss siis ku kõõlusõ pääle `l  di, s ss villak‿`kaŕ ksi üless 
Rõu V; ku kesväʔ ärʔ oĺ l kahrituʔ, siss `pań ti `sõkla (sõela), sõg-
laga `pań ti v   pääle, siss `laś ti nii p  ĺ  kummakullõ  ks, siss 
tuĺ lis‿`sõklap‿päält ärʔ Rõu; ku ma Liisokõsõga magasi, s ss to-
heki is veere pääl `maadaʔ Vas Pul; ku siug pand `jalga, s ss panõ 
jalg maa `sisse Vas; tuĺ l siss ü skõrd vanaesä sinnäʔ Vas T; siss es 
olõ jaanitulõ kommõt v  l olnuʔ Vas Pus;  siss oĺ l jo imä umah kotoh 
ś aal `tü rik Vas Pul; ku ü s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaś t 
`joudanu ark‿kistutaʔ, a tervem‿maja `paĺ li ärʔ Se Kos; ku hobõsõʔ 
sünnüse (sobivad koos töötama), siss [te] `võidõk‿katõgak‿ka 

s ss
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sikadaʔ Se; ma ai küüdse ala suurõ pinnu, s ss `tsuś ksi sõrmõ kee-
vä v   ja kardokidõ `sisse Se; `hernekamma ka te ti: `herneʔ n   
`jauhtõdiva ärʔ, siss  keedeti `paksu, siss  väidsega lõigati säält Se; 
mis no olõsi viga käsit  d tetäʔ, `määntsess (millised siis) no tuɫõʔ 
ommaʔ, a `määntsess vanast oĺ lit‿tuɫõʔ Se Kos 

sõt́ij sõdija sõdijat vastuhakkaja, sõdija s ss `oĺ ligi mat‿t   sõ ij Vas 
sõud sõudmine, liikumine mi anna  ks `ḱ asku käsile, anna  ks `sõu-

du sõŕ milõ (rhvl) Se Kos
sõõrahhumma sõõrahhudaʔ sõõrahhuss sõõrahtu lüpsi eel nisadesse 

kogunema, sõõrduma ma panõ arʔ sõõrahhumma taa lehmäkese 
Rõu 

s  rd sõõru `s  rdu ale, sõõrd s  rd `paĺ li ku hubisass Rõu; kütüst 
te ti ̀ harva, ̀ rohkõmb te ti siinp  l ̀ s  rdu Rõu; s  rd ̀ paĺ li, niʔ 
`oĺ ti man ja `kaeti ja kohendõdi inne kohess Vas U; mul om s  rd 
`ümbrek‿käändäʔ, käänäs‿sa mul s  rd `ümbre Vas; siss `naa-
ti t  d `vahtsõt maad tegemä, niisama sõõruh ja kütüsih Vas U; 
säänest võssu `raoti, s ss `pań ti tu̬u̬ s  rd palama, te ti `vahtsõt 
maad Vas U

sõõrmõss `s  rmõ sõõrmõst renn, soon pajal oĺ l all ja üleväh sääne 
sõõrmõss, sääl laud juuś k edesi tagasi Vas; pajalaud oĺ l `s  rmidõ 
`vaihhõl Vas; saina seeh omma pajalavva `s  rmõ alalõ Vas Pus 

sõõru- 1. aletegemisega seotud sõõru `kirvõga `raoti `küündlekuu 
perämä sil päivil sõõrupla sist k iḱ  puuʔ `maahha Rõu H; 
sõõru`pla si te ti k gõ edimädsess viläss keesev vai `nakrõʔ Rõu 
H; no mis t    haŕk adrakõnõ noilõ sõõrumaa kannalõ s ss teḱ k 
Vas Pul 2. alemaal kasvanud kütüse viläʔ oĺ liʔ iks k gõ hüäʔ ni 
sõõruviläʔ Rõu V; koŕati kokko jälh‿haoʔ sinnäk‿`k  mbahe ja pa-
lotõdi ja te ti sõõru ̀ kesvä Vas U; ammutõdi kütüse kesväʔ ja sõõru 
kesväʔ `rõuku Vas; sõõrukesiv põimõti  siŕ bigaʔ, t  d vikahtiga es 
pandaʔ Vas;  meil te ti sõõru `kesvä, te ti `vahtsõt maad Vas U

`säeldäʔ vt `säädlemä 
säidse `säitsmä ~ `säitsme säidsend seitse taa Maasik um vana hulguss 

jaj‿joosik, taad kaŕada vai `säitsme mehegaʔ Rõu; säidse hoonõht 
`paĺ li Vas Pul; seenik‿ku `tü rik mehele saa, piät vanakuri säidse 
`paari `viisa ark‿`kakma Vas Pus; näil oĺ l lihavõttõ `paastu säid-
se nädälit, `mõtlõk‿kuiss `säitsmä nädäliga inemine `kurnuss Vas 
Pul; tütäŕ oĺ l `säitsmä `aaś taganõ Vas Pus; noh, kuuś  kuud, säidse 
kuud, s ss nakass [emis kulti]`o sma Se; s ss oĺ l meil `säitsmeh 
pääh noid eläjit Se; joosuv   oĺ l `koeduʔ `säitsmä langasõgaʔ ja 

sõt́ij 
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viie langasõgaʔ ja  linatsõst langast ja villadsõl‿lõimõʔ Se; imäl 
üldäss säidsekümmend säidse `v  ri la silõ `ań diss `andaʔ Se 

säidse/kümmend `säitsmä`kümne säidsendkümmet seitsekümmend 
läädsä`l  mi `ań ti süvväʔ, säidsekümmend `kopkat `v  tigiʔ Vas; 
päält `säitsmä`kümne om mul Saviujah elet Vas Pul; imäl üldäss 
säidsekümmend säidse `v  ri la silõ `ań diss `andaʔ Se 

`säitsmäss `säitsmädä `säitsmädät seitsmes imä `k  li nelä`kümne 
`säits mädäl (1947. aastal) `aaś tagal Vas

säĺ g sälä `säĺ gä ~ ś aĺ g ś aĺ a `ś aĺ ga 1. kehaosa: selg midä k  ĺ  küsüss, 
toda säĺ g saa Rõu H; ku ma [põllust]`m  dä lä si, kääni sälä poolõ, 
silmägak‿ kaiaʔ es `tahtuʔ  Rõu V; timä es `saakis‿säń gühn küllüle 
ollaʔ, k gõ `istõ Rõu V; t  , kes `ratsalla sõit, t   söögu uip‿`põrna, 
muido satass hobõsõ säläst `maahha Rõu; olõ õim‿mul määnestki 
varra, no om `hinnel kah ait sälähn, taba kaalahn Rõu V; hopõń  
oĺ l säläni lumõ seeh Vas Pus; istul‿`lambalõ `säĺ gä ja mõsõt‿ta 
`õkva `puhtass Vas; `võeti t   peḱ k iks arʔ, `võeti t  d sälätüḱ kü 
ka, sulatõdi rasvass Vas;  sia lappõʔ ja sälätüḱ üp‿pań ni ma sanna 
`v  rüiste Vas; mul iho säläh värisi, nii map‿`peĺ ksi Vas; mis uma 
suu suɫg, t  d uma säĺ g kand Vas Pul; ko t säläh käve [ta] `ilma 
`m  dä ja võ t `naisi Vas; `terve talo vili `peś ti ja n   olõʔ oĺ li jo 
säläga `kandaʔ Vas Pus; `poiskõnõ sais, `vaɫgõ säŕ k säläh, kiŕ riv 
küpäŕ  pääh? - `kärbläse s  ń  Vas Pul; `Mõŕsamägi om kotussidõ nii 
äḱ iline, ku põimõti, s ss säält säläga kannõti kas ala`v  rde vai üless 
Vas; ku liha oĺ l säläh, s ss joht saa as ̀ haigõt [kukkudes] Vas; hamõ 
oĺ l k iḱ  likõ säläh Vas; `lamba säläh k gõ `mõś ti vill Vas; nika saiś  
t   kasuk aidah tala pääl, t  d nok‿kiä `säĺ gä võta as Vas; [ma] ai 
`päälmätse kleidi säläst ärʔ Vas; ü s seto kań d `suuri `palkõ kodo 
kilo`meetrit kolʔ säläh, t   tõi säläga arʔ Se; paṕ p k    sia säläh 
täni  Se; [rist] haaŕ d t   paṕ i `mäń tli kiń niʔ, tõmmaś s paṕ i  sia sä-
läst `maalõ Se Kos; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺ l võõrassimä uma latsõ 
mustar‿`rõiva ajanus‿`säĺ gä Se Kos; lammass võ t umav‿viɫɫakõsõ 
`ś aĺ ga ja lä s `k  ga edesi, jää äs tarrõ es kedägi Se Kr 2. selga 
meenutav eseme tagumine või pealmine pool piḱ äʔ `undrugu oĺ liʔ, 
säĺ g oĺ l kla t ja kuŕ t oĺ l pääl Rõu; räṕ ikul oĺ l ka s `pruń ti, `jäĺ ki 
`pań ti kaarusõ sälä pääle Se Ts; äǵ li sälä pääl `vantõdi rõivass Se; 
riha säläga [ma] `touksi vett pite noid haina `kaarõ Se Kos 3. (sise-
kohakäänetes) ülalt peale, otsa; turjal(e) jne ku väräv‿vallalõ ummaʔ, 
sis tulõva kihulasõr‿rehe ala, eläjile `säĺ gä Rõu V; näil oĺ l kuri puĺ l 
nii arn‿noheĺ d, et es joosõ inemistele `säĺ gä Vas; olõ õis‿`sääntsel 

säĺ g
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ajol hummõnit `  taʔ, ku jo sõda säläh (käes) om Vas Pul; kuk‿kiä 
`kaiba aiʔ, siss olõ õim‿midäginä, agu kaibatass  nnõ, siss om trah  
säläh Vas Pul; ni tark poiś s oĺ l, et saa  `pr stavi herräle `säĺ gä Vas 
Pul; naań õ lask ku vars pää säläh Vas; nigu t   är üteĺ , nii oĺ l haĺ l 
täl säläh Vas Pus; vanaesä võ t vana märä kõttu piteh kiń niʔ ja tõi 
`vällä ja, pań d riistaʔ (rakmed) `säĺ gä ja pań d ette Vas T; mille lää 
es `kargama, oĺ l süüd ka v  l säläh Se

säĺ g/kauba/mi̬i̬ś s harjusk säĺ gkaubameheʔ haŕokõsõ käve kotoh Vas U 
säĺ g/ru̬u̬ds selgroog t  l olõ õs muud ku säĺ gr  ds ja sinidsek‿kindsuʔ 

Rõu| Vrd sälär  ds
sällülde selili ma oĺ li sällülde säń güh Se 
sällüle selili poig oĺ l niɫbõstunuʔ, nii oĺ l sällüle maah Vas; `üń drikku 

üless lä si [ma] `viskamma, sattõ sällüle `maahha Vas 
säläkene dem < säĺ g`peedüh‿`hammõ säläkeseʔ, noist tetti la silõ 

`hammõs‿`säĺ gä Vas Pul
sälä/koŕ v seljakorv [ma] võ i sälä koŕ vi ja tõi eläjille lehe prükü ala Se 

-luu selgroog timä tõrgahhu  `hindäl t   sadamisega siist sälä luu 
arʔ Se Kos -mõsk alus-, ihupesu [ma] mõsi sälämõsu ka arʔ Vas 
-ru̬u̬ds selgroog lehm sai raanat `mõtsa otsani sälä roodsu pää-
le Se| Vrd säĺ gr  ds -täüś  kandam, seljatäis suu sää  sälätävve, 
süä rikk `tervüse Vas Pul; imä kań d `oĺ gi loogutustõgaʔ, taheti iks 
suurõmb sälätäüś  tuvvaʔ, et s ss olõ õi nii paĺ lo `käümist Vas; imä 
`põimnus‿sälätävve `tarnu Vas Pul; imä tõi iks sälätävve `nii si 
kodo, kere `kerrä ja `kuivi ärʔ, pań d tarõ otsa ala, talvõl vanaimä 
keräst kudi Se 

säń g säń gü `säń gü voodi, säng  meil jäi naid vannu `säń gä üle Rõu 
V; p  ĺ  `aaś takka oĺ l imä säń gühn (voodihaige) Rõu K; velekene 
maka ku häŕg säń güh Vas; t   jäi iks sinnäʔ `säń gü `l  sklõmma 
ja `hiitlemmä Vas; vana `Kaaŕli tohe es säń güstki `vällä tullaʔ, t   
pań d `hindä `haigõss Vas Pul; [sa] `lääde `säń gü, nakkasõk‿käeʔ 
ja jalaʔ halutamma Vas Pus; [sa] säń güveere pääl kak‿kakudõ rõi-
vast, `perse all ka kakkuss Vas Pul; `p  lbä es saam‿muj‿jalaʔ inäp 
`säń gü, `naksi jo taĺ litamma Vas Pul; mul olõ õs `säń gü Se; ka s 
`aaś takka oĺ l mehe˛esä säń gü pääl (voodihaige) ja täl oĺ l hää (väl-
jaheide) ni hämm (kusi) säń gü pääl Se; ma oĺ li sällülde säń güh 
Se; imä tuĺ l säń gü `v  rde hummogult kell kolʔ ai ülest Se Kos; 
ütel `tü rigul oĺ l asõ `seń dseh, t  l oĺ l säń g joʔ Se Kos; määness 
(milline siis) t   säń g oĺ l vanast, nii üteh otsah piń k, tõõsõh otsah 
piń k, koll‿`lauda, a veere pääle `pań ti sääne höörik puu Se

säĺ g/kauba/mi̬i̬ś s
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säńgü/lina voodilina vanast kutsutagi is säń gülina, kutsuti pallai Se; 
pilonõglaga  [ma]  koi piloʔ `vaɫgõst niidist, koi säń gülina piloʔ 
Se Kos 

säŕ g säre ̀ särge särg ahnigu kala um paŕ õmb ku säŕ g Rõu; Puĺ li järveh 
oĺ li havvõʔ ja säreʔ Vas; palonõial om nigu särel sääne soomuss 
pääl Vas; k kkõ kaɫɫa om, ahnikka ni `säŕgi ni `lutsa Se Kos; säre 
oĺ lis‿soolah    päävä, ka s   d `päivä  Se 

säŕ gikene dem < säŕk seo om apaŕ säŕgikene, hüä `säĺ gä tõmmadaʔ 
Rõu V; las säŕgikene ligovass Rõu; a esäl [vanamoodi]`puusõga 
must säŕ gikene säläh, kaadsaj‿jalah Vas  

säŕ k säŕ gi `säŕ ki kuub mul oĺ l ka o t  st vanaimä säŕ gist Rõu V; jüri-
bä and lammass säŕ gi, `mihklibä kasuga Rõu; t   po isinine säŕk 
oĺ l kusõga väŕmit Rõu V; kaem‿`määndse jorsu näm‿mullõ säŕgi 
`handa ommap‿`poĺ mnuʔ Rõu H; taa määne säŕ k, taa nigu ha-
bak Vas; k iḱ  `hammõʔ ni säŕ giʔ ni aluss`rõivak‿kah, k iḱ  timä 
`umblõss Vas Pul; säŕgi nüṕ siʔ oĺ liv‿vallalõ Vas; `poiskõnõ sais, 
`vaɫgõ säŕ k säläh, kiŕ riv küpäŕ  pääh? - `kärbläses  ń  Vas Pul; va-
nast m ni `vaenõ `lä ski räbiguga mehele, olõ õs `säŕ ki `minkast 
kutaʔ ni tetäʔ Se 

säsü säsü sässü üdi `võhlusõgas‿ süvväss inemisel säsü kah luiõ seest 
ärʔ Rõu V

`säädlemä säädeldäʔ ~` säeldäʔ `säädless säädeĺ  korduvalt seadma 
no mõistõta ein‿naid `s  ke kui ärs‿`säeldäʔ ja niḿ mi näile `andaʔ 
Vas; m ni `säädless uḿ mi `huuli, et kuiss iks ilosap om Vas Pul 

`sääd́mä `säädiʔ ~ säädäʔ sää  `sääde säe 1. seadma, valmis pane-
ma või tegema, korraldama, korrastama `tarrõ oĺ lis‿`säedün‿nigu 
kruu dikõsõk‿kuusõ ossõst Rõu;  siga sää  mitund `m  du asõnd 
Vas; ma olõ neid `lautu mitukõrd `lasknus‿säädäʔ Vas; suu sää  sä-
lätävve, süä rikk `tervüse (liigsest vihastamisest) Vas Pul; t   sää  
truuba pääle mullõ asõma Vas Pul; esä `mõistsõ `väega `höste vi-
kahtit säädäʔ Vas; ka s `näütäset ‿tuɫd, neĺ li `sää vä asõnd ja ü s 
`hiitäss magama? - pini vai  siga Vas Pul; s a ̀ aigu [ma] pań ni ka s 
suurt  sia lapõht vaŕ oalotsõhe ja säi puuʔ ette Vas Pul; [ma] sai 
Miś so vallast üte, kiä oĺ l nii jälʔ sääne prii inemine, t   tuĺ l `veś kit 
`sää mä Vas; peräst tuĺ lit‿traadidsõ `kah liʔ, traadist `säedüʔ, kol-
mõ harolitsõʔ Se V; ku põd ŕ  l   ärʔ, s ss säe kirst `vaĺ mist, põd ŕ  
l   kõrraga su surmast Se;`mõŕ sal vaja `höste säädäʔ Se; m  j‿jo 
s a `aigu eś s säi siih setä põrmandut Se; `rauda `säetäss, t  d k gõ 
üldäss, et vaia klepataʔ Se; kut‿tuldass kerigu mant `matmast kodo, 

`sääd́mä 
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siss kutsutass ja `säetäss `puhtõliseʔ lavva mano [sööma] Se; inne 
ku jo vakk lä s takah, siss inne lä si noorõʔ, inne vakka säit‿t   
noorigõ asõma arʔ Se Kos; ime ehi  ilosahe, s saŕ  `sääde `säät-
sähe (rhvl) Se 2. määrama t   oĺ l valla p  lt nii säet, et sań t oĺ l 
nätäĺ  üte p  l (ühes talus) Vas 3. laule tegema, sõnastama vanast 
ka  ks mõistõti `laula säädäj‿jak‿k kkõ Vas 

`säädüselikult seaduslikult kiä oś t hobõst, t   oś t iks `säädüselikult ja 
`kiŕ jugaʔ Se 

`säädüss `säädüse `säädüst 1. normatiivakt, seadus `säädüss ein‿näe 
ette, et `süüdü `mõistaʔ, egas‿siss üle `säädüse saa õim‿minnäʔ 
Vas Pus; os not‿t  d vanna `säädüst kolmõss päävässki saasiʔ, 
ku hüä vanast oĺ l Vas 2. põhimõte, (kohustuslik) toimimisviis 
noorõn‿`naardvaʔ naid vannu `säädüisi Se 

sääl ~ śaal seal [muna panen] kuuma piimä leeme `sisse, s ss t   
muna küdsäss sääl ärʔ ilostõ Rõu V; haŕkadraga sääl s   pääl 
`kündäs‿saa as Rõu V; kos kaŕak‿käveʔ, sääl `oĺ lgi Soemurru saaŕ, 
sääl muŕd susi eläjiid Rõu V;  meil te ti sääl `vahtsõt `sanna Vas 
U; ma olõ ka ś aal ark‿käünük‿kos kahruj‿ja soeʔ ommaʔ Vas; latsõʔ 
`ümbre vahek‿kuiss aamõ mehes‿sääl `mõŕsa kaś ti pääl seiʔ Vas 
Pul; ma tuĺ li ärk‿kodo, et siss sääl s   Vas U; siss oĺ l jo imä umah 
kotoh ś aal `tü rik Vas Pul; `lõpmalda rahvass oĺ l ś aal kerikoh Se; 
ma võ i tädi poolõ linaʔ sugimaldaʔ üteh, tädi sugõ v  l linaʔ sääl 
Se 

sääl/samah sealsamas säälsamah [ta]  silgahtu `maalõ, jäi ti̬i̬vesi 
joomallaʔ ni s  ḱ  söömälläʔ Vas Pul; [kiriku]opõtaja sei sääl sa-
mah tõbidsõ man Vas Pul

säält ~ śaalt sealt habahhõllõss küls‿siist ku säält, täüś  eis‿saak‿`kostkiʔ 
Rõu; nüś sigu oĺ lip‿puust, nii piḱ k toro, sinnäp‿`pań ti põhk `sisse, 
olõ vai nii, kurnati piim säält läbi Rõu S; üte ̀ lamba oĺ lis‿soes‿säält 
arv‿`võtnuʔ Vas; imä `kiń ke t   `rõiva, et ś aalt `poiskõsõlõ palit 
tetäʔ Vas Pul; kes es püsü ütegi t   man `õigõhe, üteldi et haa-
riskõllõss siist ja säält, midägi saa ai `kõrdapiteh tettüss Vas Pus; 
lõmm lahuti ärʔ, ja süä säält mant `l  di `vällä Vas Pus; tuĺ l jo 
timä ś aalt `põrgost, sai t   pääle, oĺ l iɫm iɫɫoś s jap‿päiv `paistu Se 
Kos; huś s  ngõrdõlli säält ta i juurõ alt `vällä Se 

`säändene selline pilagi otsah oĺ l ravvast tett `säändene nigu naaʔ noh 
huulõʔ  nnõ vai, sinnä s ss tsusati pird `vaihhõlõ Vas Pus 

sääne `sääntse säänest selline `rohkõmb te ti siinp  l `s  rdu, selle et 
siin oĺ l paĺ lo `sääń tsiid mõtsmaid Rõu; `langu eś s väŕ miti, sää-

`säädüselikult
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ne määne tä sai, ku `pleklikanõ saa õs inne Rõu; täl olõ õs `ai-
gugi minnäʔ `sääntsehe aamõtihe Vas; timä oĺ l pahandusõ pääle 
jäänüs‿`sääntsess Vas; ma saa `sääń tsit `heitümiisi `väega paĺ lo 
Vas U; `sääntse mo sila oĺ lik‿kaibõduʔ, lina mo silaʔ Se; teeda 
oĺ l `väega kuri, mehe˛esä, aga imä oĺ l ka sama sääne Se; r  ś  oĺ l 
sääne, et ai `sääntse `haigõ ülest Se; timä saa õs kodo minnäkiʔ 
`sääń tside `ehtidegaʔ, `sääń tside `kraamõgaʔ Se Kos; a oĺ l  ks 
küläh `sääń tsit talla kaʔ et, k gõ habõldi Se L; m ni mõista as 
kutak‿`kiŕ jä, t   kudigi `sääntser‿rasuraigaʔ Se; lasits um sääne 
illoś s, `vaɫgõkõnõ Se Kov; säänest kaŕ ust mat‿`tihka aik‿kodogi 
viiäʔ, `sääntsele kaŕ ussõllõ olõ õis‿süvväki midä `andaʔ Se Kos 

sääne/sama (mõlemad osised käänduvad) samasugune Suĺ la oĺ l pini 
nimi meil, must neh, säänesama ku Poĺ lakõnõ Vas; `laatka om 
puuannoḿ , säänesama lavvust tett nigu tsõõrik Vas -samanõ (mõ-
lemad osised käänduvad) -samadsõ -samast  samasugune m  ʔ maaʔ 
ommak‿ka `sääntses‿samadsõ `keŕ ge vai liiva ruusa maaʔ Vas U

`sääntsekene dem < sääne oĺ lip‿pirrukõsõl‿lahudup‿peeń okõsõst 
`väegaʔ, `sääntsekesest Se 

sääredäne selline, säärane muɫ veli oĺ l sääredäne m  ś s, t   `haɫva 
s nna kellegile es `ütleʔ Vas Pul 

sääräne säärätse sääräst säärane lina taht iks sääräst savijat maad Vas U 
sääs sääsä `sääsä kalatõke võrkkotiga (küljes tundenöör), sääs velel 

oĺ lis‿sääsät‿tettüj‿`järve. sääsäle `pań ti hago `sisse, hao pääle 
`pań ti mõrraʔ Rõu V

`säätsähe sobilikult, sündsalt ime ehi  ilosahe, s saŕ  `sääde `säätsähe 
(rhvl) Se

söögi-  söögi või söömisega seotud; toidu- rahvass vei [kiriku]opõta-
jalõ teŕ ri, liha, k kkõ söögi`kraami Rõu V; vars tuĺ l söögi lavva 
mano Rõu; `väiko latsõʔ elohn, sat‿`tohtsõn‿`negroś sii·ni söögi 
kaṕ pi `pandaʔ Rõu; olõ ma muido nii hoŕ ss ku ma olõ, a söögiaś aʔ 
ummam‿mul `puhtaʔ Rõu; ü s k iḱ  kedä tuĺ l, ku söögiao pääle 
`johtu, s ss iks kutsuti `s  mä Vas; vanast k gõ ku `liina `miń ti, 
`pań ti söögiko t üteh Vas Pul; üless om söögi lavvaki `pantu, et 
noid `kiäki ei putu tõõsõ kõrra päält Vas; meil es tetäki paĺ lo söögi 
`nakrit Vas Pus; sul om unõ`vaiva ni söögi`näĺ gä ka om Se; söö-
gilaud oĺ l iks liivaga mõst Se; latsõl olõ õis‿söögivahet, la s taht 
k   ürräʔ Se

söögikene dem < s  ḱ  söögikene oĺ l mul iks `paprõga `karmanigah 
Se Kos 

söögikene
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söömä/`tõrdu sulbitõrs`laś ti tetäʔ jo söömä `tõrduʔ lehmile Vas 
südi südi süti virk mak‿`koŕ jama küll olõ südi ja tiiäk‿koh ommas‿seeneʔ 

Vas Pul 
sügäväbäst sügavamalt teĺ liravvaga sai `teĺ liʔ, kas künnät sügäväbäst 

vai `ohkõbast Vas Pus 
sügävämpä sügavamaks illoś s liivanõ kotuss, lätt k iḱ  `väega `aigupi-

teh sügävämpä Vas
sügüse sügisel k gõ ̀ rohkõmb ̀ i si sai suvõl haina ̀ aigu ja sügüse rehe 

`aigu Rõu H; t   oĺ l jo sügüse, ku esä kaara küĺ b Vas; sügüse 
`l  di hobõsõlõ taĺ vravvaʔ ala Se; põrna ̀ perrä ̀ kaeti, et kas kevä-
jä saa pa õb lumi vai saa sügüse Se; lammast iks tapõti sügüse Se  

sügüselt sügiseti `mihklipühi om sügüselt joʔ Se; m  l‿lei kumani sa 
sügüselt Se 

sügüsene sügüsedse ~ sügüsetse sügüsest sügisene sügüsedseh‿hallaʔ 
tüḱ ke kah `rohkõmb mõtsmaiõ `villä purõma Rõu H; sügüsene 
undsõl‿lask läḿ mind Rõu; sügüsene iä ollõv `väega huba Vas Pul; 
`väegak‿külm sügüsene tuuĺ  oĺ l Vas; sügüsene aig ̀ oĺ lgik‿k gõ see-
ne `s  mine Vas Pul; ü skõrd `trehvsi [ma] sügüsedse paasa `aigu 
Vas; ütek‿kadaja maŕ a ommaʔ `iltsõmpaʔ, n   saavas‿sügüsetseh 
jaoh ̀ vaĺ mist Se Kos; sügüsene iä rägisäss v  l, a keväjäne iä mugu 
roṕ st tege Se

sügüsidi sügiseti sügüsidi, ku kuu paiś t ilosahe, mak‿k gõ loi aidareṕ i 
pääl raamatut Vas Pul 

süḱ äv sügävä sügävät sügav juuni kuul oĺ l nii süḱ äv lumi maahn, et 
jalg süḱ äv Rõu V; süḱ äv kaiv Rõu; talvõl oĺ liv‿`väega sügävä 
lumõʔ Vas Pus; sääl järveh oĺ l iks uma pääle katõ süle süḱ äv Se| 
Vrd süvä 

süḱ üss ~ süḱ üśs sügüse süḱ üst sügis mat‿tei k iḱ  süḱ üss (kogu sügise) 
t  d Vas Pul; süḱ üś s oĺ l, es olõ õs t  d `piimä nii tävveste Vas; 
sügüse poolõ, s ss iks midägi `jaɫga [ma]`tsuś ksi Se Kos; käve ma 
`Suurdõ `järve `püüdmä [kalu] kinnastõgaʔ, süḱ üś s `aigu `oŕssi 
hinnäst Se 

süld süllä `süldä pikkusühik: süld (2,13 m) saŕ aaludsõ koŕ vik‿`koeti 
iks `väega suurõʔ, noh pia`aigu süld läbi `m  taʔ Vas Pus; säidse 
süld maa `lahkõss, ku naań õ lätt `paĺ ja `pääga üle tarõ vai üle 
moro Se| Vrd süli

süĺ g süle `süĺ ge sülg olõ õi igimiid, mis `süĺ ge kiń nip‿`piäsiʔ Vas Pul; 
`naksi n   häüsä ja sülej‿`j  skma suust Se 

`süĺ gämä sülädäʔ `süĺ gäss süläś s sülgama, sülitama Miko tulõ tagasi, 
`süĺ gäss ja `ütless, et taa om huś si pant Vas U; `tü rik v   `päitest 

söömä/`tõrdu

Võru sõnaraamat.indd   710Võru sõnaraamat.indd   710 9/22/2011   9:38:08 PM9/22/2011   9:38:08 PM



711

teḱ k riś ti, süläś s vi̬i̬l `päitehe, hiit´ sõlmõ ja vanast sitast `päś si 
vaɫɫalõ Se Kos; ku [sa] arʔ eś südeʔ, siss t   v   `päitest riś t, `süĺ gä 
sinnäs‿`sisse ja hiidä `sõĺ mgiʔ, siss saat jälʔ t   `pääle tagasi Se 
Kos; poiś s lä s tarõst `vällä, s ss takast kolm `v  ri v  l süläss Se 

süli süle `süldä pikkusühik: süld (2,13 m) sääl järveh oĺ l iks uma pää-
le katõ süle süḱ äv Se| Vrd süld 

süllem sülemä sülemät ~ sülleḿ  sülemi sülemit  mesilassülem ku süllem 
`vällä tulõ, nakat‿`täń ni Rõu; sülleḿ  tulõ uma `perrega `vällä ja 
taht ärm‿minnäʔ Vas U; sülemide jaoss `pań ti `puuhtõ üless kusalaʔ 
Vas; mehidse `eh vä minemä minnäʔ, vaja ` siuku `v  gas‿sülemät 
Se Sa; sülemät vaia `väega peräh kaiaʔ Se Sa; minev`aaś taga lä s 
mul är kolm sülemät Se 

süĺ t süĺ di `süĺ ti sült `miń ti mu liha`tõrdu mano, lihast keedeti süĺ t 
Vas; ma `väega olõ süĺ di pääle majass Vas; mull om eś s ka  sia 
pääp  ĺ  süĺ diss hoiõt Vas Pul; vaś k vai lammass, mia tapõti 
`maalõ, te ti süĺ diʔ Se; vanast oĺ l süĺ t luiõgaʔ, kalap‿päiegaʔ 
Se;`eestläse `ütlese süĺ t, a meil ommaj‿jaahtlihak‿kutsutasõ Se 

`süń djätseʔ pl ̀ süń djäste ̀ süń djä ́ si sünnitus kolmõs‿`süń djätseʔ oĺ liki 
mul, `rohkõp olõ õs Vas Pul

`sündlik ̀ sündligu ̀ sündlikku leplik  nnõginaʔ inemiseʔ oĺ li s ss eloga 
nigu `rohkõp rahul ja ü stõõsõ `vasta `sündlikumbaʔ Rõu; ku ine-
mise ummaʔ laadnaʔ ja `sündliguʔ, t   om hinnatav Rõu  

`sündümä `sündüdäʔ sünnüss `sündü 1. sündima la s um `ilma 
`sündünüʔ ja s ss um `kuigi ärl‿läppünüʔ Rõu V; timä um `Viite-
näh `sündünüʔ suurõhn talohn Rõu V; latsõkõnõ `sündü ni `k  li 
arʔ Vas; la s oĺ l `sündümälläʔ ja naań õ suurõ valu siseh Vas; 
ü s `tü rigutüḱ k oĺ l `sündünü latsõ palaja `sisse `mähḱ nüj‿ja 
kemmergohe visanuʔ Vas; sõkõ `sündünüʔ, at‿taht nägemist Vas; 
huś s `n  ldev eś s  umap‿pujak‿ka ärʔ, ku sünnüseʔ Vas Pul; [kiri-
ku]opõtaija üteĺ , et sugulasõt‿`tahtvas‿siin `laskap‿peridäʔ, et siin 
om `sündünüʔ Vas Pul;  vanast oĺ l pirrunõ hällükene, a no la s 
sünnüss, ommav‿`vankri jo `vaĺ miʔ Vas; mu imä üteĺ  k gõ et ma 
olõ maaś õnitsanädäli `sündünüʔ Se; ku vanast oĺ l rassõ`jalgnõ 
naań õ, s ss imä üteĺ  jo: käügu ui üle r   `vehmre, käügu ui üle 
ratta `vehmre, `lasku ui `kaś si läbi `jalgu, sünnüss la s `ilma, s ss 
latsõl paĺ lo viku Se V  2. toimuma, juhtuma t   oĺ l `sündünü lugu 
Rõu K 3. sobima Riide um pirts, taa eis‿sünnük‿külä`rahvaga kah 
Rõu; eis‿sünnüv‿võ i ette (kapi lukule) Rõu V; ku kokko sünnütäss, 
siss eletäss k igih `hüästeʔ Vas Pul; ku hobõsõʔ sünnüse (sobivad 

`sündümä
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koos töötama), siss [te] `võidõk‿katõgak‿ka sikadaʔ Se; ma t   iks 
tsõõrikidõ n nnuga tsuvvaʔ,  n   sünnüse noorikilõ ka `jalga Se 
Kos; `ku ja sünnüss jo lavva aost, edimätse lavva `aigu, ku keri-
kust kodot‿tuldass `s  mä Se; `s  ki ka  ks t   mehele [ma] ań ni, 
miä  ks `kõɫbuʔ, miä iks sünnüss `andaʔ Se 

süń ni/päiv sünnipäev mul tulõ pia süń nipäiv  Vas U; naas‿saadiʔ mullõ 
süń nipääväss piĺ diʔ Vas; vanast süń ni`päivä es `peetäʔ, es kuulõkiʔ  
t  d, et sul süń nipäiv om Vas 

sünnütämä sünnütäʔ sünnütäss sünnü  1. sünnitama kes no sünnütäss 
kotoh, no sünnüdä eik‿kotoh ̀ kiäkiʔ Se Kos 2. põhjustama, tekitama 
ü s hädä sünnütäss ütesä hätä Vas 

sünnütüss sünnütüse sünnütüst sünnitus ku vasigõ sünnütüss jääss 
`kauguss, s ss vasik läppüss ärʔ Rõu V; ku tagumatsõp‿puusa luuʔ 
ummal‿lajaʔ, siss um sünnütüss `keŕ ge Rõu V  

`süntsä `süntsä `süntsät sünnis, sobilik `süntsä paaŕ maka aidrooviku 
pääl ka    üle Rõu; Jüri oĺ l `väega `süntsä m  ś s, oĺ l sõb ŕ  ja su-
gulanõ ka sugu Vas 

süttüm(m)ä süttüdäʔ sütüss süttü paranema [sa] oodat iks, et ars‿sütüss, 
as‿sütü üiʔ Vas; Lindal süttü iks jalg arʔ Vas; eis‿sütü ärk‿ka taa 
hädä, kunass timä aloś t täl Vas; ku [ta] `haigõmajast kodo sai, s ss 
naaś s süttümmä Vas; Reenekene iks üldäss põtõv, sütü üi ärʔ ja 
koolõ õik‿kah Vas Pul; oh, küls‿sütüt ärʔ, olõ õit‿taa surmatõbi Vas; 
saṕ p lastass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, s ss `t  ga võiat, s ss 
sütüss ruttu arʔ Se 

sütütämä sütütäʔ sütütäss sütü  ravima, parandama t   kukkass, jovva 
as aŕ st ars‿sütütäʔ, üteĺ  et latsõst (lapsena) saanuv‿viga Vas; jalg 
iks sütütedi poisil arʔ Vas; imä pań d puuviɫɫak‿kusõga n na pääle 
ja k    t  d ruuht, näet ärs‿sütü  Se Kos 

süvebähe sügavamale kua jala tõmmaś s üless, nii tõõnõ nika lä s iks 
süvebähe Vas; suuŕ  kala naaś s sääl `rehḱ mä, hopõń  peläś s ni lä s 
iks süvebähe [vette] Vas

süvendämä süvendäʔ süvendäss süveń d süvendama ku j  ʔ 
ärs‿süvendedi, s ss tõmmaś s Kärinä lannust ka v   ärʔ Vas Pul 

`süvvä sügavalt; sügavale naak‿kaibi `väega `süvvä, a iks es olõv‿vett 
Vas;  sukõĺ  iks t   kah ś aal veerekeseh, a tõõsõʔ ais‿`süvvä, ni 
`ärki uppu Vas Pul| Vrd süväste 

süvä süvä süvvä sügav Keś kjärveh oĺ l `väega süvä Vas; sääl om-
mav‿`väega süväʔ oroʔ ja järves‿siseh orõh Vas; ś aal ma näi vai-
vakõsõ külʔ sääl S  järve s  h, süväh `väega oĺ l põhi Vas Pul; 

süń ni/päiv
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land om vesine kotusõkõnõ, veerest iks ohemb, keś kkottalt süvemb 
Vas Pul; t   `laś ti k   riś tiga `süvvä `hauda Vas; sulõng oĺ l hüä 
süvä Se; [ma] pań ni mõsu perä`r  kese pääle ja kisi süvä lumõ-
ga jäl `mäele Se; ma olõ süvä unõgaʔ Se Kos; inemine taht ello 
paŕ õbat ja kala o s vett süvebät Se Pod| Vrd süḱ äv 

süväste sügavalt la s süväste maka Se Kos| Vrd `süvvä 
süä `süäme süänd 1. siseelund: süda süä om rasvah, jalaʔ eik‿kannaʔ 

ihho Rõu; velekene kell kolm ̀ k  li, ark‿k  ĺ  ̀ pań ti kiń niʔ, muidugu 
`süäme `puhkusõk‿käveʔ Rõu; ma rapudi tedä, täl süä `liikõ Rõu 
V; kuk‿kõrra  surmaś s, s ss `süäme alt `õkvat‿ tõrahti Rõu H; ku 
m ni hüä inemine oĺ l, s ss poisi iks naariʔ, et taal olõki‿is‿süänd, 
taal om ka s `tävvü Vas Pul;  sia süä oĺ l nigu mä tiid täüś  noid 
`heŕ niid Vas Pul; täü ja süä ja rahuʔ `pań ti iks söögi `sisse Vas 
Pul; süä ka iks `pań ti `täüga üteh ja mass kah, s ss lähätedi ärʔ 
Vas Pul; täü om `süämega üteh Se Kos; kut‿tapõti ärt‿ siga, siss 
süä hiideti katusõ pääle, `üĺ ti et vana varõss, s  s‿seo süä ärʔ 
Se Kos 2. seoses inimese hingeelu ja mitmesuguste sisetunnetega 
külä and iks ̀ külmä ̀ nõvvu, ̀ rahval ravvatsõ ̀ süämeʔ Rõu; süä um 
veś sin kaś sil kah Rõu; k gõ mu süä kaubõĺ  sisehn Rõu; võta ha-
pund `piimä, seo lahotass süänd Vas; suu sää  sälätävve, süä rikk 
`tervüse (liigsest vihastamisest) Vas Pul; süä paɫass (teravalt ja-
nutab), taht k gõ `külmä vett Vas; Väŕ di `süägiʔ eik‿kannup‿`paĺ li 
käś sigak‿`kostkim‿minnäʔ Vas Pus; poig `kaś vi suurõss, oĺ l kuŕa 
`süämegaʔ Vas; vana Prükeĺ  ütelnük‿kulõm‿`Ma li, mehel om mehe 
süä, ku ma `maahha `karga, s ss tiiät, mis s ss saat Vas; `süämel-
le oĺ l Vaino paĺ lo paŕ õmb ku Koidu Vas; seto ommav‿`väegap‿-
`pehme ̀ süämega inemiseʔ Vas Pul; tuĺ l nigu ̀ süämehe, et peräkõrd 
pań d [ema] esis‿söögil‿lavvalõ Vas; ku sa umma suud ei validsa ja 
süänd ei aɫandaʔ, s ss sa käüt kümme küllä ja sań dit sada tar-
rõ Vas Pul; noorikõl lä s süä halvass Vas; sa `tiise küls‿`seĺ gehe, 
et `väega `puhtas‿seeneʔ ommaʔ, a timä oĺ l `vasta süänd joʔ Vas 
Pul; t   pääl nakanu m  ś s umah `süämeh meie essä paɫvõt lugõ-
ma Vas; ku s  ḱ  om tahehhembakõnõ, om süä `kimmämp Se Kos; 
mul `väega süä `haltass, ma jovva aik‿kannahtaʔ Se T; kõrvalt 
andass süänd, tsü sütädäss takast Se Kos;  lätt süä nõrgast, siss 
[sa] heidäp‿piḱ kä `maalõ Se 3. südamik pedäjä `süämek‿`kisku us 
Vas Pul; lõmm lahuti ärʔ, ja süä säält mant `l  di `vällä Vas Pus; 
`küündlepäävä lätt külmä süä `lahki, siss nakass puu juuŕ  lummõ 
`s  mä Se 

süä
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`süäkanõ `süäkatsõ `süäkast hakkaja, julge, söakas nimä um-
mas‿`süäkatsõʔ, `tapva ja `piinasõt‿`tõisi Rõu V

`süäme/sõb ŕ  südamesõber taa om mul taa `süämesõb ŕ  Rõu 
`süändellemmä `süändelläʔ `süändelless `süändelli korduvalt vihasta-

ma, pahandama `Kaaŕli mugu `süändelli Vas 
`süändümä `süändüdäʔ `süändüss `süändü pahanema, vihastuma 

`s agal‿lä siʔ inemiseh‿hullõmbass, `süändüv‿v  l Vas 
süüd süü `süüdü süü, viga esiʔ um `süüdü, mille tiä nii `mõtlõmadak‿-

k nõli Rõu V; iks pää man om süüd ja soŕ di man kah Vas; mehel 
olõ õs musta küüdse väärt ka `süüdü Vas Pul; ü s aja üte süüss, 
tõõnõ tõõsõ süüss, `õigõt `süüdü olõ õiʔ olõmahkiʔ Vas; naa (me-
hed) mia siist kiń niv‿`v  di, oĺ lik‿k iḱ  ilma `süüldäʔ Vas; inemine 
tapõti `maahha, a süü tolmukõistki olõ õs Vas Pul;  mille lää es 
`kargama, oĺ l süüd ka v  l säläh Se 

`süüdläne `süüdläse `süüdläist süüdlane timmuk tuĺ l `  se, s ss poi 
`süüdläse üless Rõu V; mas‿sinnäs‿`süüdläne ei olõʔ, et raha 
ärv‿`v  ti Vas; timä  nnõtusõh `süüdläsess es jääʔ Vas;`süüdläist 
iks trah itass, ega `õigõt kiä trah i eiʔ Vas Pul; kas sa `paɫɫõt 
`ań diss ja tuń nistat `hindä `süüdläsess Vas Pul

`sü̬ü̬däv `s  dävä `s  dävät 1. söömiseks kõlblik mass ja süä, t   oĺ l 
k iḱ  `s  däv kraaḿ  Vas 2. mitte paastu(aegne) ku `s  dävä päiv 
oĺ l, s ss `s  di lihagaʔ, ega pastupävä es süvväʔ Se Kos; `s  dävä 
s  ḱ  om korron, ku paastõti, süvvä äs siss koronat Se; paastu 
piirak oĺ l `maaslagaʔ ja sibuldõgaʔ, ku `s  dävä piirak oĺ l, s ss 
`pań ti ras v Se 

`süüdü süüdi `kohtoaś ah ma ei olõ `süüdü Rõu V; `mustlanõ üteĺ : 
mas‿`süüdü ei olõʔ, ku teil es lapahtut‿t   asi Rõu;`säädüss ein‿näe 
ette, et `süüdü `mõistaʔ Vas Pus

sü̬ü̬ḱ  söögi `s  ki 1. söök, toit; söögi-, toidukord küll no `s  jiid saa, 
ku `s  ki um Rõu V; Kusta lei umalõ söögile Rõu; laud oĺ l meil 
söögildäʔ Rõu V; vanast, ku `s  ki te ti, `pań ti uaʔ, kruubaʔ, suuŕ  
paatäüś  keedeti ärʔ, sai t   ärk‿keedetüss, siss ̀ pań ti tõnõ s  ḱ  jälʔ 
Rõu; õdagunõ s  ḱ  kasvatass kõttu Rõu H; ku `haigõ olt (oled), 
taha ais‿söögi pääle kaiakiʔ Rõu V; alumiini `paakõnõ um lausi-
gu perägaʔ, s  ḱ  `kõrbõss `perrä Rõu V; serbäku eiʔ poig `põrsa 
`s  ki Rõu;  mak‿`koŕ ja söögipaɫat‿takahn arʔ, jätä äij‿`jaɫgu Rõu 
V; maost nakass s  ḱ  soolikihe minemä Vas; la s joud no söögist 
`s  ki ollaʔ Vas Pul; tsõõrikul oĺ lip‿puu vitsakõsõ pääl, oĺ l hüä söö-
gi `pandaʔ Vas U; ku sakõ s  ḱ  oĺ l ja ku `piimä olõ õs, siss serbäti 

`süäkanõ 
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kań õbi `piimä pääle Vas; map‿pań ni la silõ `suhvlihe söögi Vas U; 
` siolõ  ks keedeti s  ḱ  Vas U; ś aksa ̀ aigu keedeti liha s  ll  ḿ  ärʔ 
ja `pań ti söögile Vas; no mõistõta ein‿naid `s  ke kui ärs‿`säeldäʔ 
ja niḿ mi näile `andaʔ Vas; nüüd ommak‿k gõsagamatsõs‿söögiʔ, 
mõista ai midä süvväʔ Se Sa; `väega liivanõ t   oĺ l, inämbä [ma] 
lä si  iks jaɫagaʔ, söögiʔ ra tih ja `rõivaʔ Se Kos; taa söögitege-
mine om kõtuasõl Se;`pernanõ teḱ k söögi rebäsele kaʔ Se Kos; a 
noʔ `peetä ei `paastu, tetä ei `s  kegi `sääń tsit Se Kos; `kiisla ja 
`ku ja, n   oĺ lim‿mälehtüse söögi, n   oĺ lip‿`puhtõ söögiʔ Se 2. 
söömine pääle söögi puhatass Vas; `ku ja mano pandass künneĺ  
paɫama söögi `aigu Se 

sü̬ü̬m söömä `s  mä ~ ś uum ś uumä `ś uuma sulp aganaga söö-
detiväl‿lehmäʔ, te ti s  m aganist Vas; kunna `kapstiid `pań ti leh-
mile agana söömä `sisse jüväss Vas Pul; kel oĺ l, jahu ka piotäüś  
`siäti `sisse, sinnäs‿söömä `sisse Vas 

`sü̬ü̬mä süvväʔ s   sei ~`seie 1. toiduks tarvitama, sööma küll no 
`s  jiid saa, ku `s  ki um Rõu V; oĺ l `hüäste `s  dü kah, oĺ l lihha 
mütsütet ja koho`piimä Rõu V; `põrsas‿ söövän‿nissa ku lobisõss 
Rõu V; heering um soolanõ, juṕ i [sa] `s  deʔ, päävä `j  dõʔ 
Rõu V; ma `lõiksi sullõ muro `leibä, sa nii ruttu ärs‿seiʔ Rõu; ku 
lehmär‿rohe man `seieʔ, s ss `pernanõ tu luvvakõsõga  ks hääli s 
noid `lehmi Rõu; ma hohe napuʔ v  hn `puhtass, rai `ka skiʔ, 
pań ni `kuuma vett pääle ja jahu ja `s  la, siss eläjäs‿`seieʔ Rõu; 
es tohel‿`lauta viiäv‿võõrast inemist, et t   kahitsass ärʔ eläjä 
`s  mise Rõu; no o sitass `laihha liha, vägeväj‿jääsep‿`perrä, 
naidõ `s  mine eit‿tegünek‿`kuiginaʔ Rõu V; mu imä ollõv ka 
söönük‿kanarigu `leibä Vas Pul; mia `s  misest üle jääss, ku panõ 
õik‿`külmä (külma ruumi), nii `läühtüss `ärkiʔ Vas Pul; `tü rigulõ 
`üĺ ti et s  s‿sa leeväots, s ss saat külä `otsa mehele Vas Pus; 
liha es olõr‿`raasa ka jätet, k iḱ  oĺ l kaś sil ärs‿s  d Vas; Eedu 
t   siss teḱ i all, t   `seie, kaḱ k t  d liha Vas; iso tolmukõist ei 
olõʔ, ajav‿`väele `sisse, taa m ni `s  mine Vas Pul; hummogust 
saanik jo söömäldäʔ Vas; latsõs‿seiʔ inäbüsi põrmadu pääl Vas; 
anna iks ś oolõ süvväʔ, mullõ olõ õiʔ vaia Vas; eelä sai katõ päävä 
s  ḱ  ärs‿`s  düss Vas Pul; teräko t oĺ l alalõ, a k iḱ  teräs‿`s  düʔ 
Vas Pul; süvväp‿piim hiideti kat‿tsõõrikohe Vas Pul; sa saisat ni 
vahit nigu näläne `s  jile `suuhhõ Vas; süvveh ja `istuh ma `vässü 
nii ärʔ Vas Pul; [sa] inne taha as `kuŕ ki, no s  t k iḱ  `nahka Vas; 
jäi t  vesi joomallaʔ ni s  ḱ  söömälläʔ Vas Pul; noʔ eläsek‿k iḱ  

`sü̬ü̬mä 
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ilostõ, ommas‿`s  nüʔ ja om raha kah Vas; mak‿kupadi puĺ l`oina 
vere ärʔ, veri haiś , mitte es tahas‿süvväʔ Vas Pul; sügüsene aig 
`oĺ lgik‿k gõ seene `s  mine Vas Pul;  haniʔ uja `v  ri pite sööväʔ 
Se; nüüd ommak‿k gõsagamatsõs‿söögiʔ, mõista ai midä süvväʔ 
Se Sa; proś sonat maidsõtass siss, ku söömäldä olõdõ Se; rebäne 
jõvva õs inäp `piiri pitäʔ (söömises mõõdukas olla), liha n na all 
ja ś oogu uiʔ Se; [ma] oĺ li otsani jumala söömäldäʔ, nii paastõti 
Se; [ma] tuĺ lip‿paɫakõsõ maad arʔ, siss `seie Se; `ai umma sanna 
`kü jäle, sau `s  jäle, v  ̀ t  jalõ, viha `haudjalõ Se V; `küündle-
päävä lätt külmä süä `lahki, siss nakass puu juuŕ  lummõ `s  mä Se 
2. einestama (teatud söögikorra ajal) `s  di `mihklist jürinik‿kolm 
ja jürist `mihklinin‿neli `kõrda päävän Rõu; lõõnak‿küll om s  d 
Vas; nimät‿tedä es erändäk‿`kostkiʔ, k iḱ  üteh `seieʔ Vas; sepp 
ań d s ss umalõ latsõlõ süvväʔ ni mi sei jäl s ss sulasõgaʔ Vas T; 
suvõl `s  di neĺ li kõrd ja viiś  kõrd Vas; no ommak‿k iḱ  `s  nüʔ 
Vas 3. närima; purema `võhlusõgas‿süvväss inemisel säsü kah luiõ 
seest ärʔ, nii võhlitass Rõu V; kes tedä puhastass, täis‿sööväʔ Vas; 
rajas‿süüdeväʔ, noh täis‿seiväʔ Se

`sü̬ü̬nüʔ täissöönu paŕõmb iks `s  nüs‿`s  täʔ, ku nälädser‿ ravidaʔ 
Vas Pus

`sü̬ü̬nühe söönult, mitte nälgides ma olõ elänü `s  nühe, ma olõ õi 
nännü et `puuduss om midägi Se 

`süüstämmä `süüstädäʔ `süüstäss  süüś t süüdistama olõss ma musta 
küüdse `väärtki `süüdü olnuʔ, ilma`aigo `naati `süüstämmä Vas 

sü̬ü̬t1 söödä `s  tä loomatoit, sööt söödä `puuduss tuĺ l, `võeti pedäjä 
puu `ossõ ja `pań ti patta `k  mä Vas; ambarist `t  di s  t eläjile Se 

sü̬ü̬t2 söödü `s  tü harimata põllumaa, sööt sinnät‿tohe es söödü 
`päälgip‿põĺ vilõ `laskaʔ Vas; land om iks põllu maa pääl, söödü 
pääl Vas Pul

`süütmä `süütäʔ süüdäss `süüte sügelema la sil oĺ l rajaʔ pääh, 
sääl loomak‿ka seeh, süüdeväʔ `väegaʔ Se; rajas‿süüdeväʔ, noh 
täis‿seiväʔ Se 

`sü̬ü̬tmä `s  täʔ s  t s    söödä toitma, söötma lehmäʔ ollõv nii täüś  
söödedüʔ, et liha rappuss sälähn Rõu V; inne söödä iks  sika, s ss 
nakav‿väist higoma Rõu H; n   oĺ lis‿`sääntse jõlõbiʔ, es söödäʔ 
eläjä`l  mõ Rõu; a `kinkass sa söödäsi  siku ku ś ooklast ` soĺ ki ei 
saasiʔ Vas Pul; midä inäp [ma]  sika söödi, t  d vähämbäss mago 
lä s Vas Pul; paŕ õmb iks ̀ s  nüs‿ ̀ s  täk‿ ku nälädser‿ ravidaʔ Vas 
Pus; elläi om uma t   ja hüvi˛üsega t   ärt‿`t  ń nü, et tedä vanah 
iäh söödetäss Vas Pul; aganaga söödetiväl‿ lehmäʔ Vas

`sü̬ü̬nüʔ 

Võru sõnaraamat.indd   716Võru sõnaraamat.indd   716 9/22/2011   9:38:09 PM9/22/2011   9:38:09 PM



 T
 

ta ~ taa taa taad see (kuuldekaugusest eemal) no jätä ma jumala 
tassot‿taa aś a Rõu V; päiv suvõl piḱ ä pääväga paistuss `taahha 
nukka Rõu; taa om mul taa `süämesõb ŕ Rõu; mi võ i kuivaga tast 
t´sopast vett aia kraami vallaʔ Rõu V; mis tuhanõ taa, mis tah noʔ 
om Vas; iso tolmukõist ei olõʔ, ajav‿`väele ̀ sisse, taa m ni ̀ s  mine 
Vas Pul; `väikene tsaeravvakõnõ, `t  ga `tsaeti sisemäne ras v arʔ 
nii kõvastõ, et ta oĺ l peenükene Vas Pus; taal om k gõ t  d, taal 
käeʔ eis‿saisak‿kunagiʔ Vas Pul; taal om ka s mehes sard Vas; mu 
m  ś s vei `taahha `maia edimätse paĺ gi Vas; timä tõhu  iks min-
no et võta not‿tast taad paŕ õmbakõist Vas; neoʔ inemisev‿võisi 
ellät‿taa`aolitse t   peräst Vas U; lammaś s ku s taad rebäst tarrõ 
tegemä Se Kr; mul om  sial aig täüś , taal saavap‿`põrsaʔ Se Kos; 
haŕ okõnõ ta s   üiʔ, ta nutsutass vere ar ja [kana] vaĺ mist Se Kov; 
võik‿ku ta k  l (surm) kätte saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ Se Kos

`taadaʔ vt taganõma 
`taadõ järele; taha siss `pań ti m   `aita luku `taadõ paĺ lo `m  hhi 

Rõu V; imä võ t uma `perre `taadõ ja lä s Rogosi `mõisahe kar-
dokit `kaibma Vas Pul; miniäl olõ õs midägi `võimu, `pań ti kab-
laga hobõsõ `taadõ ja `v  di Võrolõ `kohto pääle Vas Pul; ü s 
noorik oĺ l nõrgahhanuʔ lavva `taadõ arʔ, nik‿kõvastõ oĺ l liniḱ  
`paogap‿`päähhä p  rt Vas; põld olgo nii tett ku `taadõ om illoś s 
kaiaʔ Se Kos; kõtu halukõnõ tuĺ l ni imä lä s puhma `taadõ Se Kos; 
Mihha˛il `Petrovits saistaś s ussõ `taadõ Se   

`taahha siia mat‿tuĺ li ̀ taahha nigu ro t lausa pääle Vas; ̀ taahha olõ õs 
mu jalaʔ joht v  l saanuʔ Vas Pul; `viskap‿põĺ l `taahha reṕ i pääle 
Vas Pul; mis sa ajat hinnäst `taahha tuurukallaʔ, tuurutass `hinne 
`taahha üless Vas; taanim‿maani oĺ l Puĺ li külä, `taahha pedäjäniʔ 
Vas| Vrd tahaʔ 

taani/maaniʔ siiani taanimaaniʔ om olnuk‿külä Vas Pul; taanimaaniʔ 
iks tetäss k iḱ  seo jago maiu täüś  Vas; taanim‿maani oĺ l Puĺ li külä, 
`taahha pedäjäniʔ Vas 

`taannuʔ  vt taganõma
taaŕ taari `taari taar; kali  t  d hapund `taari `t  di ka arvult Rõu; 

egah taluh esit‿taaŕ  Vas; kadajamaŕ ost sai ka `väiga hüä taaŕ  Se 
Kos; taarilda olõ õs nii suvi ku taĺ v Se; ahoh kõrvati t   [linnase] 
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leib v  l ärʔ, siss sai t   taaŕ  `väega illoś s, sääne must Se Kos; kül-
mä `v  ga pant taaŕ  saiś  kavvamba `väŕ ski Se Kos; `tõrdohe te ti 
taarilõ olist siɫd Se; vanast `üĺ ti et taaŕ  um p  ĺ  `lehmä Se Sa; 
vana`aoline taaŕ  kutsuti ̀ pii nä Se Kos; pidoniga iks võõdõti ̀ taari 
üteh hainalõ Se; `taari `pań ti pääle terile, s ss kutsuti `veŕ dega 
teräʔ Se Kos; punadsõ peediʔ, kuŕ giʔ, tiń diʔ ja `taari valõti pääle, 
kutsuti sibula s  ll  ḿ  Se Kov 2. kaljaastja all oĺ l taari haań  Se

taaraś t taaraś ti taaraś tit kirikuvanem mu mehe˛esä oĺ l ka skümmend 
ka s `aaś takka  sassona taaraś t Se 

taaratõllõma taaratõllaʔ taaratõllõss taaratõlli edasi-tagasi liikuma, 
taarutama vana lehm t   taaratõllõss, mugut‿ tsebi iks tsebi, pand 
noid `jaɫgu edesi ja tagasi, a eil‿lääj‿joht Rõu V; tahn [ma] taa-
ratõlli ja ai naid `aś ju Rõu V; `Kaaŕ li sais lavva man ni taaratõl-
lõss, ku `istma naaś s, ma haari tooli alt arʔ Vas Pul 

taarikõnõ dem < taaŕ mul hüä taarikõnõ, `kihmas‿sak‿kah Vas Pul 
taari/pulk püstpulk taarinõus (taari väljalaskmiseks) kunass kuĺ p 

isonõss vai taaripulk janonõss? -  söögi`maitsjal ja taaritegijäl 
um kõtt k gõ täüś  Rõu V -`tõrdo taaritõrs noorik nulgah, 
kaadsak‿kaalah, ti t pioh, türä üsäh? - taari `tõrdo Vas Pul; Kur-
rukõnõ uppu art‿taari`tõrdohe Vas Pul; `r  dli `pań ti taari`tõrdulõ 
ala, `r  dlidõ pääle `pań ti oɫõʔ, siss `pań ti leib ja vesi pääle, leib 
`pań ti tüḱ ä, muidu alt joosõ õih‿haamist taaŕ  `vällä Se 

taa/sama (mõlemad osised käänduvad) seesama Kerigumäeʔ om-
mat‿taasama t   veereh Vas Pul; timä ka taad samma hätä `põś si 
Vas Pul 

taass/peri tagurpidi seeniss ku [ma] taassperi ussõst `vällä sai, s ss 
karaś s [ta] ra tilõ ni pagõsi ärʔ Vas -perilde tagurpidi m  ś s 
lännüt‿taassperilde ni `vasta `aida, ni piḱ äle `maahha Vas Pus

`taatama `taataʔ `taatass taa  taandama Kustal oĺ l ü s `kangõ 
advokaa   Tartun, t   `taatõdi ärʔ [kohtus] Rõu V 

taba taba tapa ripplukk, taba olõ õim‿mul määnestki varra, no om `hin-
nel kah ait sälähn, taba kaalahn Rõu V; `öüssel olõ õs tapa Vas; 
jaanipäävä `  se kävevä nõial‿`lautõ pidi, peräkõrd `saadi tiidäʔ, 
s ss `pań ti tappa laudaʔ Se Pop; Vaś so jääss kodo, olõ õiv‿vaia 
`ustkit‿tappa `pandaʔ Se Kos

taga taga(pool) Laṕ i om `kohkis‿ sääl taga Võro Rõu| Vrd takah
tagahhuss tagahhusõ tagahhust tagavara ega seo ao inemiisil 

määnestkit‿tagahhust olõ õiʔ, no um ait sälähn ja taba kaalahn 
Rõu V

taaraś t
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taga/jalg tagumine jalg lehm `pankõ (pangu) laudast edejalav‿`vällä, 
tagajalal‿laudah, või jo `s  mä `naadaʔ Vas Pul; perem  ś s võ t 
rebäse taga `jaɫgu pite `säĺ gä Se Kos

taganõma taganõdaʔ ~ ̀ taadaʔ taganõss tagasi taganema Põdra`mõtsa 
oĺ lij‿jop‿punadsõ art‿`taannuʔ Vas Pus 

taga/pu̬u̬l tagapool, tagumises osas ku tuli `paĺ li tagap  l, edep  l 
küdseti `vatsku Se Kos| Vrd takahp  l  -pu̬u̬ĺ  tagumine pool, taga-
osa `kaeti, ku [sea] `põrna `vällä `naati `võtma, kas edepoolõ ots 
om pa õb vai tagapoolõ ots (sea põrnast ilmaennustamisel) Se Kos 

tagasi tagasi egam‿ma eih‿`häüstäʔ, ma hoia hinnäst tagasi Rõu V; [ma] 
olõ v  l kõrd `aigu kotohn, s ss tulõt‿tagasi Rõu V; `rohkõp joht 
piḱ ki `puhkuisi es saaʔ, a `h ngu `haarti ega t   man tagasi Rõu; 
ma lääsij‿jaɫaga `Vahtsõ`liina, toosiʔ imä tagasi Vas; `aaś tak ta-
gasi mak‿käve sääl Vas Pus; sai t   valla`maia minnei tagasi Vas; 
vaś k `pań ti ra tilõ ja `t  di `lauta tagasi Vas; `versta ka s kohe 
tougati `lehmi `s  mä, ś aalt jält‿tagasi Se Kos; `tü rik sai `ilma 
(maa peale)  tagasi uḿ mi `ehtidegaʔ Se Kos; ku [sa] arʔ eś südeʔ, 
siss t   v   `päitest riś t, `süĺ gä sinnäs‿`sisse ja hiidä `sõĺ mgiʔ, siss 
saat jälʔ t   `pääle tagasi Se Kos; seod t  d tuĺ li [ma] tagasi Se 
Kos; lää eik‿`kiäkit‿tagasi noorõst Se

taga/vara tagavara ronija kand tagavarass ̀ s  ki, taha pähnä ̀ lahkõhe 
Vas Pus 

tagumanõ tagumadsõ tagumast tagumine, tagapoolne ma oĺ li tagu-
manõ minnei Rõu V; ku tagumatsõp‿puusa luuʔ ummal‿lajaʔ, siss 
um sünnütüss `keŕ ge Rõu V

tagumine tagumitse tagumist tagumine, tagapoolne `Mõŕsamäel um 
tagumine kallõss kotussidõ nii äḱ iline Vas

tagunõ tagudsõ tagust tagune ma olõ käünük‿k iḱ  läbi, Marinbuŕ gi ni 
Marinbuŕ gi tagudsõʔ Vas Pul

tag ĺ  tagla `takla tael ku olõ õis‿seppä, s ss saa [sai] nigu tag ĺ  Vas; 
vanast kat‿tuɫd `l  di taglaga üless, olõ õs tikka Vas R 

tah ~ tahn ~ tan siin pühä läteʔ oĺ l ka tahn all Rõu; mak‿kai, et midäss 
naal‿`la skõsõ tahn hiḱ itäse ja `tsuhḱ vaʔ Rõu; [ta]`poĺ msõ tan üte 
hürsü `vaĺ miss Rõu H; [ta] habisi tahn suu `kuuma `putru täüś  Rõu 
H; olõ õit‿tahn v  l `jõudu `nurmõ minnäʔ Rõu V; mõts siko ollõv 
tah summa `viisi Vas; mis tuhanõ taa, mis tah noʔ om Vas; mia tu-
hat naat‿tah `jõŕ ssvaʔ taŕ ri piteh? Vas; tah ommar‿`rõivap‿püügih 
Vas U; ma olõ tah järvekeseh olnuk‿kõtunis‿siseh Vas Pul; hopõń  
om meil tah `väŕ jü man Vas Pul;  sipa tarõkõnõ, koh m  t‿tah 

tah
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`puhtõp‿piä Vas Pul; eherüst olõ õit‿ tah Se V; no lä s siss `kiisla 
`k  mä, hiideti `kiisla `liuda, jo tah paṕ iʔ seiʔ Se Kos

tahaʔ siia meil um `pantu nii linaluist [plaadid] ka tahal‿lae pää-
le Rõu V; mas‿sattõ `maahha tahaʔ reṕ i ala Vas Pul; ma istuda 
liĺ lit‿tahaʔ Vas Pul; seo ilma `aigo ommaʔ `uhkõʔ majaʔ, tulõ 
õik‿`kiäkit‿tahal‿`loś si elämä Vas Pul; tast sõit naid vilä`k  rmit 
külʔ taham‿m  k‿`koɫka Vas Pul; `aeti paŕ dsiʔ ja haniʔ k iḱ  tahaʔ 
uja `v  rde Se Kos| Vrd `taahha 

tahass ~ tahaś s `tahta tahast taigen käeʔ oĺ lit‿`tahtagak‿koohn Rõu V; 
tahn t   leib oĺ l nigu tahass, nigu `tahtaraasakõnõ Rõu V; imä 
k    küŕvidsep‿`pehmess, s ss pań d mano saia `tahtalõ Rõu V; kala 
maŕ ast te ti piirakut, `pań ti leevä `tahta pääle Rõu; sepp ai `tahta 
nõsõma Vas Pul; leevä kohetusõ `sisse kastõtass jahuʔ, nii saa lee-
vä tahaś s Vas Pul; ḱ aku tahaś s pidi `kimmämpä tegemä ku koogi 
tahaś s Vas Ts

tahe tahe tahehhet tahe, kuiv tahek‿kardukaʔ (soolaveega keedetud kar-
tulid) Vas Pus; tsaiu seeh lä sik‿kruusap‿`pehmest, v   [ma] jõi päält 
ärʔ, siss ku taheʔ oĺ liʔ, siss sokõ `luidsakõsõga arʔ Se; munõvoori 
jäl oĺ l hainamaa tahe kaʔ, ku oɫõ õs `vihmu suvõl Se Kos 

tahehhembakõnõ komp dem < tahe ku s  ḱ  om tahehhembakõnõ, om 
süä `kimmämp Se Kos 

`tahmuma `tahmudaʔ `tahmuss `tahmu kõvaks tõmbuma, paakuma 
kup‿paĺ lo valat, s ss maa `tahmuss arʔ Rõu V 

tahn vt tah    
tahr tahra `tahra taraga piiratud laudaesine või karjaõu, karjaaed 

kõlgusõʔ oĺ lit‿tõõsõl p  l ja tõõsõl p  l oĺ lil‿laudaʔ, tahr oĺ l 
`vaihhõl Vas Pul; tahra pääl oĺ lip‿piń giʔ, sääl m nikõrd istuti Vas; 
suvõl `naata es eläjiid `lauta ajamagiʔ, k   oĺ lit‿tahra pääl Vas   

tah/samah siinsamas tahsamah `Leipsipalo otsa siseh om haud Vas 
Pul; repäń  tah samah mäe otsah oĺ l kaŕ ah Se| Vrd tansamahn

taht tahes ̀ olkõt‿tiä kui taht ilodu inemine, a ̀ võĺ ssi juhatat‿tohe eiʔ Vas 
Pul; eit‿tulõ ̀ puś si, ̀ olkõm‿mu ing miataht Vas; ku uma hobõsõkõnõ 
olnut‿taĺ lih, s ss lännük‿kuna taht Vas Pul; `olkõ no usk inemisel 
määne taht Vas Pul; `olkõk‿kui taht, esit‿t  t, ni esis‿s  t Vas; `ütle 
kuitaht siniliĺ l vai rüäliĺ l Vas; `tulkõ no laulatammast vai kost taht 
Vas; `olkõ no koh taht, [sa] võta iks kodo tulõ õdaguss Vas Pul; 
`hammõ imä `rõivakõnõ vai määne taht ń ardsukõnõ Se   

`tahtma `tahtaʔ taht tah  ~ `tahtsõ taha 1. soovima, vajadust tundma, 
kavatsema, himustama, tahtma t   oĺ l poisal üle võet t   raha, 

tahaʔ
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m  t‿`tahtnuki is t  d rahha Rõu V; ülnüp‿päiv, kunass sa raha ta-
gasi taht Rõu V; timä taha as, et ma sullõ k iḱ  ärk‿k nõla Rõu 
V; esä tah  mõlõmbillõ `poelõ maa`õigust `andaʔ Rõu V; ma ol-
lõv `tahtnu umma sugulast art‿tappa `laskaʔ Rõu V; jummaĺ  
taha aik‿ka k gõ taad `naĺ ja Vas; [ta]`tahtsõ `surma, `tahtsõ arʔ 
uputa hinnäst Vas; ü s kavali̬i̬·ŕ kah oĺ l, kes minno `tahtsõ Vas; 
mak‿kupadi puĺ l`oina vere ärʔ, veri haiś , mitte es tahas‿süvväʔ 
Vas Pul; ma `väegat‿tahasiʔ, ku saʔ nakkasi `juh ma, su käe 
`perrä lätt paŕõmbahe Vas U; sülleḿ  tulõ uma `perrega `vällä ja 
taht ärm‿minnäʔ Vas U; `tihka as velele üldäkinä, et mak‿kusõlõ 
taha Vas Pul; noorõʔ iks `ültse eit‿ tahasiʔ taad eesti `aolist osass 
võttaʔ Vas U; püvi `väega ruttu j  ś k, tah  minnu pesä `ĺ ahkust 
arp‿pettäʔ Vas Pus; ah t   inne tahat pidosih kävvüʔ Vas; mat‿tahaki 
eis‿süvväʔ, a piät `tahtmallak‿ka ärs‿`s  mä Vas Pul; ku [sa] niisaa 
maǵ ahhõllat‿tahadõʔ, siss `j  dõ `mahla Vas Pus; tulõ eś s kuna 
tulõdõʔ, minek‿kuna tahadõʔ, ma saa eis‿sinnu alasi `sisse `laskma 
Vas; su imä oĺ l tulidu tark, külm‿ma `tahtsõ su immä Vas Pul; kas 
san‿näet, kut‿`tahtsõ jalalt mahas‿sataʔ Vas; ma `tahtsõ ka säänest 
`rüüdi nigu imäl oĺ l Se P; mat‿taha not‿t  d ku tõõnõ ̀ ütless mu   st 
Se P; kablal‿lavvagu küleh ja s ss ̀ naati sõkkamma, määnest ̀ kiŕ jä 
sa `tahtsõ, säänest sa pań ni Se; `tahtsõk‿k iḱ  tullak‿ kuĺ atamma 
Se; mul s sarõm  ś s `väegat‿`tahtsõ läḿ mind `leibä Se Kos; inemi-
ne taht ello paŕ õbat ja kala o s vett süvebät Se Pod 2. vältimatult 
vajama ei olõm‿mul `aigu juttu aiaʔ, lehmät‿`tahtva `nüssäʔ Rõu 
V; kapstass [toiduna] taht `väega paĺ lo väḱ e Vas U; s  ń  jo 
`väegat‿taht väḱ e Vas Pul; aiat‿`tahtvak‿`kitskmist Vas Pul; lina 
taht iks sääräst savijat maad Vas U; piḱ äp‿piń giʔ, n  t‿`tahtsõk‿ka 
liivaga `mõskmist Se P; `ta rik `tahtsõ hüvvä maad Se Kos

`tahtmine tahe; (kange) soov ma iks t   umma `tahtmist Rõu V; siug 
eit‿`tsuskav, ku tiä umma `tahtmist lätt Vas Pul; k iḱ  um jumala 
tego ja jumala `tahtmine Vas Pul; ku om jumala `tahtmine, siss 
sütüss jalg ärʔ Vas Pul; noorõʔ iks `ültse eit‿ tahasiʔ taad eesti 
`aolist osass võttaʔ ta om nii `vasta `tahtmist näile kui Vas U; ku 
jummaĺ  avitass, uma `tahtmisega saa ai elläʔ Kos

`tahtuma ̀ tahtudaʔ ̀ tahtuss ̀ tahtu tahtma, soovima, raatsima eit‿`tahtu 
õdagu `naada inäp hussutamma Rõu V; `tahtu uit‿tühä aś a pääle 
`aigu raisadaʔ Rõu V; la s `tahtu uiʔ liinah ollaʔ Vas Pul; tuud-
samma es `tahtu `andam‿mullõ, t  d klaasitäüt `piimä Vas Pul; 
papa oĺ l ka meil jahim  ś s ja veli, a mul es `tahtut‿tappaʔ eläjä-

`tahtuma
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loomakõist Vas Pus; [ma]`tahtu uiʔ `vahtsiid sukkõ kulutaʔ Vas Pul; 
kuiss sul `tahtuss ka taad rahha nii `pilluʔ ja raisadaʔ! Vas Pul; 
`tahtu us `kualgik‿kodo jäiäʔ Se; kuiss `tahtuss inemisel tõõsõlõ 
`halva tetäʔ Se; uma põɫɫu pääl `tahtu es `istuʔ Se Kos; muni ine-
mine om kadõ, täl eit‿`tahtu `andaʔ tõõsõlõ `ḿ arku Se Kos 

`tahtõŕ  `tahtõra `tahtõrat teemaja t   pääl tereh üldäss, `tahtõrah 
`traastui Se Kos

tahvitsama tahvitsaʔ tahvitass tahvi s tahuma k iḱ  ̀ aknakõsõʔ ̀ määnt-
sest lavvapalakõsõst ja hirrest [ma] tahvidsi `vällä Se Kos 

`tahvli `tahvli `tahvlit ~ `tahv́li `tah li `tah lit tahvel `tah li ja `krih li 
oĺ lik‿koolila sil edimätsek‿kirotusõ aś aʔ Rõu V; rehkendüss oĺ l 
[mul] `seĺ ge, tõõsõk‿kai mut‿`tah li päält Rõu; vanast oĺ l koolih 
`tahvli ja `krihvli Vas Pus

taid taio `taido aru, mõistus taioldat‿talopujaʔ Se Pod 
taitsa taitsa taitsat arukas, oskaja, mõistlik t   om taitsa kabõhhõnõ, 

toolõ võit k nõldaʔ Rõu; taitsa om terräv `k ikõ tegemä Vas; tõõnõ 
om tuhń a, tõõnõ om taitsa Vas Pul; t   um taitsa `tü rik, t   olõ 
õim‿määne hebo Vas Pus

`taiva/alonõ taevalaotus maś sina `sõitvat‿`taiva˛alost piteh Vas Pul 
-esä jumal mis `taivaesä tulõ õim‿mullõ `perrä Vas Pul; `taiva-
esä tõrõlõss,`üĺ ti la silõ, ku `piḱ se oĺ l Vas U -esäkene dem 
< `taivaesä| imestus-, kohkumishüüatus `taivaesäkene, `lasku 
uis‿siĺ mil sõta nätäʔ Rõu V; `taivaesäkene, anna not‿tälle ra-
hulikku hiń geminengut Vas Pul; `taivaesäkene, kui sa no lasiʔ 
hiń ge`vainlasõl minno nii tohradaʔ Vas 

`taivakõnõ dem < taivass| imestus-, kohkumishüüatus: taevake `tai-
vakõnõ, kuiss sa no nii `väikoss olõt jäänüʔ Vas Pul; mõistõta 
eit‿tetäkiʔ, `v  keistki mõista aik‿kutaʔ, jumalakõnõ, `taivakõnõ Se 
Kos 

`taiva/lind metslind a vaś k (vasikas) nigu `taiva lind, eis‿saak‿kätte Vas 
`taivanõ `taivatsõ `taivast taevane jummaĺ  `taivanõ esä, ma olõ seeni 

`aoni elänü nii`m  du Vas U 
`taiva/riḱ k taevariik, paradiis eis‿saak‿k iḱ  `taivariḱ ki, kiä issänd, is-

sänd `ütleseʔ Vas Pul -sinine taeva(s)sinine mul oĺ l `taivasinine 
jaḱ k ja `uń drik, s ss olõ õs `kleite Vas R 

taivass ̀ taiva taivast 1. taevalaotus, taevavõlv mataĺ  saa innembi maŕ a 
maast ku `korgõ `taivast tähe Rõu V; ku a `saibahe `pań ti turvass, 
muidu huś s lätt saivast pite `taivahe Rõu H; poolõni `taivani tuĺ l 
t   kõllanõ juga üless Rõu; naid pratu ja hä i um maast `taivaniʔ 

`tahtõŕ  

Võru sõnaraamat.indd   722Võru sõnaraamat.indd   722 9/22/2011   9:38:10 PM9/22/2011   9:38:10 PM



723

Rõu V; taivass om jo `ümbre nigu naṕ p Vas Pul; taivass um `seĺ ge, 
päiv paistuss ilosahe Vas Pus; siss te ti linna ku oĺ lis‿`sääntse 
kiud pilveʔ `taiva pääl Vas Pus;`taĺ sipühi p  ĺ pühä inne istuta as 
`s  mä ku õdagu tähet‿`taivahe tuĺ liʔ Se Kos; mis m  m‿`Maaŕ a 
t   ei ärʔ, seo tege `puitsõ luhilaiva, s ss lätt ḱ au `taivah ka arʔ 
Se Kos; lääsis‿su varanduss ka tuuɫõ `taiva `n alõ, s ss jääsis‿sa 
ka ni `vaesõst ku maʔ olõ Se J 2. (uskumustes) taevariik `taivahe 
eit‿tahetak‿`kuɫda ei hõbõhhõt Rõu V; unos‿`saiõk‿kült‿`taivahe 
Vas Pul 

`taiva/täht́ taevatäht sak‿ka tii is maa `muɫka ṕ aalt ja `taiva `täh i 
ṕ aalt, sinno ka iks om opat Se Kos

takah ~ takahn ~ takan 1. (ruumiliselt) taga, tagapool mat‿tuĺ li jä-
lil takahn Rõu; ma tulõ tarõ mano, vere t   k iḱ  takahn Rõu; 
Savimäeʔ ummas‿Soe`mõisa takan luha veeren mäe otsan Rõu; 
mäe takahn lei [pikne] suurõ pedäjä purulõ Rõu V; puu nüś sikul 
oĺ l takan jälk‿kuusõ ossast sääne `kr ń ksi käänet [käepide] 
Rõu; koh om laudah, sääl om lauda takah kah Vas; imä lätt ik-
kõh   h, latsõt‿takah `tań dsih? - lammass ja voonakõsõʔ Vas Pul; 
latsõkõnõ alasi nigu tila takah Vas Pul; timä lä s   h, joodik lä s 
takah `vannuh Vas;  siga tund näet `väega `jäĺ gi, nuhutass ja ta-
kah tulõ Vas Pus; kunnapoel om k igil hannajobikõnõ takah Vas; 
rutul um ruga takah Vas Pus; `Vahtsõliina takah alostass Setomaa 
Vas;`väikese latsõʔ `õkva nigu `pähḱ meʔ ü s tõõsõ takah Vas; edeh 
oĺ li `väikop‿parrõʔ, takah oĺ lip‿piḱ äp‿parrõ rehel Se; nika s ss ko-
silanõ `istõ lavva takah ja     Se P 2. (ruumiliselt) järele, takka, 
tagantpoolt, tahapoole imä hiidü es noʔ, ku `Valgõ hobõsõgat‿takah 
viro  ja sõimaś s Vas; ku [sa] takah `kaedõʔ, ku umaʔ lääväʔ, s ss 
saa `väega iḱ äv elläʔ Se P; sis s saŕ  visaś s klaasikõsõga vett 
`maahha, sai nii suuŕ  meri, ku timä (vanapagan) es saa takah 
tullaʔ Se 3. hiljem, tagantjärele, pärastpoole sääl pini eis‿s  ʔ, jätt 
`maahha, mak‿`koŕ ja söögipaɫat‿takahn arʔ Rõu V; ku [ma] lä si 
`põimma kohe vai linna `kakma, kodo tulõ õs `s  mä, siss `t  di 
takah  ks s  ḱ  Se; ku `k  ĺ jaga läät ja meesterahvass tulõ `vasta, 
s ss saa meeste`k  ĺ jass takah Se Kos; pettäk‿ka võit, petän‿nigu 
takah tüllü tulõ õiʔ Se Kos 4. koos sundimist või käskimist väl-
jendava verbiga vanast es piäk‿`k  li minemä, kiä lä s vai lää ka 
es, `kiäki sudida as vai aja õs takah Se Kos 5. tagaajamist, jälita-
mist või tagaotsimist väljendava verbiga  noid ka o siti takah mitu 
`aaś tat Vas; Poĺ lakõnõ `otsõ sul k iḱ  takah, mis sa `iäle käsiʔ Vas 

takah ~ takahn
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Pul; sajarahvass lä s sutt takah ajama ja huĺ otamma Se 6. olemas, 
varuks Linda om rikaś s ja raha om täl paĺ lo takah Vas 

takah/pu̬u̬l tagapool   hp  l oĺ l `k  ŕ mise raud vai kooriraud, 
takahp  l oĺ l väi s [adral] Vas Pus; takahp  l sannah om laba, 
piḱ k ja laǵ a laba Vas Pul| Vrd tagap  l

takan vt takah
taḱ ass taḱ ka taḱ ast ~ `tat́jass `ta ja `ta jast takjas taḱ ka ja 

kärnä lehe `r  dsõ pääl ka käveʔ `oh ja sirgukõsõʔ Vas Pus; 
`sääntses‿suurõt‿`ta ja leheʔ oĺ liʔ `ümbre `uibiidõ Se S

takast 1. (ruumiliselt) tagant, tagantpoolt ku tanu pähäp‿`pań ti ärʔ, s ss 
[pruutneitsid] tuĺ lil‿lavva takast, s ss kaasidiʔ Rõu; mak‿kisi umalõ 
poolõ ra tiid, solda  kiś k umalõ poolõ, mak‿kisi takast, solda    st, 
nii m  p‿`puś kli Rõu V; sat‿takast võit minno nätäʔ, a mu palõht sa 
nätä eis‿saaʔ Vas; `kitsõ takast `nüsväʔ, nüssä äik‿kõrvalt Vas Pul; 
k  ĺ ̀meistre virotanu `ratsala hobõsõga imäle  takast `perrä Vas 
Pul; ahiniki oĺ liʔ, kes `Pihkva takast tuĺ livaʔ Se; kõvõra jalaga 
 sura laś k iks p  ĺ tõist p  ĺ tõist takast ̀ perrä (lonkajast) Se 2. tea-
tud aja järel; tagantjärele poiś s lä s tarõst `vällä, s ss takast kolm 
`v  ri v  l süläss Se; kolmõ päävä takast riś teti la s arʔ Se Kos 3. 
koos sundimist või õhutamist väljendava verbiga räüss peś s k iḱ  
pisa ja pinna, tuuĺ  ań d `h  gu takast Rõu V; n  t‿ tõõsõt‿tsü sü-
täset‿takast, et sa last (lased) naaś õl `mäń giʔ `hindägaʔ Vas Pul;  
kiä iks inäp `joudsõ kaibadaʔ ja `tõisi tukast takast `suń diʔ, t   oĺ l 
herrä siĺ mih jäl `ausap Vas Pul; kõrvalt andass süänd, tsü sütedäss 
takast Se Kos 4. järelt varass varastass `varga takast Vas Pus 

t́akk  aku  akku täkk ma ripõndõlli  akul n na küleh Vas;  akuh‿hiŕniʔ 
k gõ, tervel‿Lemmädsi külä helisi Vas; märä kuulahti et  akk 
`r  ḱ e Vas Pul; meil oĺ l hüä hobõnõ,  akk hobõnõ Se Sa 

taksikõnõ taksikõsõ taksikõist hargike [ta] lahaś s puu `lahki ja pań d 
huś si sinnät‿taksikõsõ `vaihhõlõ Vas Pul 

taḱ t taḱ ti `taḱ ti korrapärane rütm, takt rüäʔ `laś ti põrmadu pääle 
`maahha nii kattõ `h  lahe, siss katõ vai kolmõ koodiga `l  di 
taḱ tihn Rõu V; kooditamine pidi olõma taḱ ti `perrä, mitte nii kui 
`kiäkinä t   matsu ań d Vas Pus 

tala tala talla 1. kandetala, aampalk [tapetud] vasik oĺ l linaga üless 
tõmmat `talla rippa Rõu V; Liiso oĺ l `tü rik ku tala (tüse, kehakas) 
Vas Pul; nika saiś  t   kasuk aidah tala pääl Vas; [me] koobaʔ kaibi, 
havvaʔ, poisit‿tõi talaʔ ja `pań ti iks maad sinnäp‿pääle Se Kos 2. 
kiigepost   suraʔ jo p  ĺ pühä ̀ aiõ sikaʔ üless ja taɫa pań niʔ Se Kos

takah/pu̬u̬l
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`taĺ drik `taĺ drigu `taĺ drikku taldrik tsõdsõtütäŕ  `pantu `mõisaher-
räl `tilka `mõskma `taĺ drigu pääl Rõu K; latsõl sattõ leeväpä s 
`taĺ drigu pääle ja `taĺ drik lä s `ka skiʔ Vas; ku tä lavva veerest 
kiń niv‿võ t ni tougaś ski k iḱ  ̀ maahha rukka, lavvatävve ̀ taĺ drikka 
Vas; leɫɫ tõi `taĺ driguga meile ubiniid Vas; `taĺ drik lä s `maahha 
ja lagosi ärʔ Vas Pul| Vrd `taĺ rik

`talgo vt taloss
`talgoline `talgolise `talgolist talguline `talgoliseʔ mutku järveh ojo-

di ü stõist ja `laŕ mssiʔ Vas
talitama vt taĺ litam(m)a 
tall talla `talda tald panõn‿nuia `otsa vana kalloś ki tall Rõu; saia 

oĺ lin‿nigu `saapa tallak‿kõvaʔ Rõu; `Miiska om sul nii `vaiknõ ta-
sanõ, täl olõ õis‿`saapa tallaki `muadsõʔ Se Kos  

taĺ l taĺ li `taĺ li hobusetall poig om taĺ lim  ś s, mut‿taĺ lih ummah‿-
hobõsõʔ Rõu S; tan taĺ li man ussaia pääl oĺ l paĺ lo `rahvit Rõu; 
laut, taĺ l ja kõlguss n   oĺ li k iḱ  üte katusõ all  Rõu V; ku uma 
hobõsõkõnõ olnut‿taĺ lih, s ss lännük‿kuna taht Vas Pul; neĺ li 
hobõst taĺ lih, viiess käü `ümbret‿taĺ li `hirnuh? - sukka `koetass 
Vas; esä lä s `taĺ li, võ t k kõ paŕ õbaʔ hobõsõʔ Se Kos 

tallakõnõ dem < tall| jalalaba kattev sääreta sokk tallakõisi iks `koeti, 
`ĺ uhkukõsõʔ Se Sa; kapuda oĺ lip‿piḱ äʔ, taɫɫakõsõl‿`ĺ uhkukõsõʔ, 
k iḱ  `ɫamba viɫɫast Se Kos; mehil oĺ l v  l `rohkõp tallakõisi ku 
naistõ`rahvil Se Kos| Vrd tallukõnõ 

`tallama talladaʔ `tallasss tallaś s jalgadega sõtkuma, tallama edi-
mält `talssim‿mõts siaʔ, s ss `talssip‿pulmaliseʔ mu kardoka 
arʔ Vas Pul; hummogu oĺ l iä esih‿`hindähe `alla sadanuʔ, ilma 
mut‿`tallamaldaʔ Vas Pul; `mõistsõ külʔ mak‿ kutak‿kirpsilmälist, 
t  d pidi `nitsõhe `pandma ja`tallama kah ütte `m  du, neĺ li 
jaɫg`lauda oĺ l ja noid `taɫssi nii Vas Pul;  s ss tuĺ l pääle t   suuŕ  
roṕ in ja suuŕ  sõda, s ss tallati ś aksakõnõ hoobiss `jaɫgu ala Vas 
Pul; hanipujakõsõl‿lapõrdasõ `viĺ jä, `sõkvak‿k iḱ  vilä `tallasõ 
`maahha Vas

taĺ li/mi̬i̬śs tallimees kolmõ latsõ imä, a taĺ limehega lä s `mõtsa Rõu V; 
poig om taĺ lim  ś s Rõu S  

taĺ litam(m)a  taĺ litaʔ taĺ litass taĺ li  ~ talitama talitaʔ talitass tali  
~ `taĺ tama `taĺ taʔ `taĺ tass taĺ t  talitama, toimetama imä ni tütäŕ  
taĺ lidi Suĺ tsil ̀ kaŕ ja Rõu V; ̀ päivä [ma]`limpsi iks, käve lauda man 
ja taĺ lidi Rõu V; mat‿taĺ lidi talo eläjäʔ, kas t   vaiv es olõʔ Rõu 
V; `p  lbä es saam‿muj‿jalaʔ inäp `säń gü, `naksi jo taĺ litamma 

taĺ litam(m)a 

Võru sõnaraamat.indd   725Võru sõnaraamat.indd   725 9/22/2011   9:38:11 PM9/22/2011   9:38:11 PM



726

Vas Pul; `olkõ kaŕ ah ja `taĺ tagõ eläjiid Vas Pul; vanast talitõdi, 
käe ommam‿mustaʔ, saa õi sinnäs‿suu `pühki tiraniga `küĺ ge Se; 
mat‿taĺ lida v  l eläjit Se Kos

talluk talluga tallukat jalalaba kattev sääreta sokk tallugat‿ te tiʔ, 
`kundsa es olõ noil kah Se T 

tallukõnõ dem < talluk tallukõsõ n  k‿`koeti `lühkeseʔ Se| Vrd tal-
lakõnõ 

`talluma ̀ talludaʔ ̀ talluss ̀ tallu ära tallatud saama t  rada om kõva, taa 
om art‿`tallunuʔ Vas Pul 

talo talo tallo talu mito tallo [ta] palo  ärʔ uma kuń stigaʔ Rõu; timä 
um `Viitenäh `sündünüʔ suurõhn talohn Rõu V; Rogosi vallah olõki 
is `suuri talla Vas; m  t‿taloh oĺ l k   viiś  hobõst Vas; kui tallo, nii 
oĺ l magasi`aita `viĺ jä viiäʔ Vas; [ma] kardokakõistkik‿ koorahhu-
da, siss saat talo `s  ki Vas; vaɫɫa sań dit‿`t  di `vaɫda pite, talust 
`taɫɫu Vas U; ü s hulguss `eĺ li ś aal naidõ talla p  l Se A; ütel 
talolgi olõ õs hainamaad lähebäl Se Kos; ü s uma külä inemine 
opaś s `la si, taɫɫa piteh käve Se Kos; t   olõ õit‿talo, ku and 
`vällä `präätüst, t   om talo, ku k iḱ  tetäss umah kotoh Se Kos; 
kua oĺ l kõhn talo, siss olõ õs hobõst kah Se Kos; a oĺ l  ks küläh 
`sääń tsit talla kaʔ et k gõ habõldi Se L; tulgõʔ iks `maia madaluisi, 
tulgõt‿`tassa m  t‿talolõ (rhvl) Se 

talo- taluga seotud, talu- Varõstõ küläst `tuĺ lit‿talomehek‿Kunnalannu 
mõtsavahilõ `kraami vidämä Vas Pul; sann om talo`rahva `toh ri 
Vas Pul;  esä oĺ l suuŕ talopitäi Se Kos; taioldat‿talopujaʔ Se Pod; 
m   olõ  ks taɫomajah elänüʔ Se Kos

taloss ~ taloś s `talgo; hrl pl  talgud pudsaja`taĺ git (sulenoppimistal-
guid) meil es `peetäʔ Rõu; kaara`taĺ gih vikatidõga niideti Rõu; 
sulõ`talgin (sulenoppimistalgutel) ma olõ käünüʔ Rõu; esä pidi 
`taĺ git kah, kivividämise `taĺ git Rõu V; s ss te ti v  l nii `talgu 
`m  du, kutsuti küläst `tõisi ka aṕ pi Rõu;`valgõk‿ḱ aku te ti sita-
vidämise `talgo jaoss Vas; ku taloś s oĺ l, s ss paariga `võeti `säĺ gä 
piimäʔ Vas; ̀ kiisla oĺ l ̀ taɫgo ̀ aigu õdagu s  ḱ  Vas Pul; ̀ talgu palk 
om tands Vas;`veeti sitta ja `oĺ ti `talgoh Se

`taĺrik `taĺ rigu `taĺ rikku taldrik ku sinnä latsõ `taĺ rigu pääle `pań ti 
[metallraha], s ss kutsuti `hambaraha (jutt ristsetest) Se; m   lõigi 
`taĺ rigu tävve `silke ja oĺ l jo `kiisla kohetuss pant Se Kos| Vrd 
`taĺ drik 

`taĺ si/pühi pl jõulu(püha)d `taĺ sipühi `aigu tuĺ l küläliisi ja `käüti ke-
rikuh Vas Pus; pangõ t  t‿tähele setä `aś ja, ku inne `taĺ sipühi inne 

talluk
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vastast `aaś takka kolm `v  ri jo puu härmäh om, s ss saa iks vilä 
suvi Se Kos; `taĺ sipühi ka `peetäss kolp‿`päivä, kaĺ liss pühi Se S; 
`taĺ sipühi `paastu oĺ l kuuś  nädälit Se Kos; vanast `taĺ sipühi `aigu 
käve paṕ p ̀ moĺ tvagaʔ Se Kos; ̀ taĺ sipühi hummogu oĺ l sääne kõrd: 
hummogult `tuĺ ti jok‿kell ka s ülest Se; kut‿`taĺ sipühi `keś kmätse 
pühi [sa] makadõ, s ss makat `aaś taga  nnõ k   arʔ Se Kos; 
`taĺ sipühi p  ĺ pühä inne istuta as `s  mä ku õdagu tähet‿`taivahe 
tuĺ liʔ Se Kos

`taĺ tama vt taĺ litama 
`taĺ tuss `taĺ tusõ `taĺ tust askeldus, toimetus mu `h  ldõ uś k 

m  p‿perem  ś s k iḱ  `taĺ tusõ ʔ Vas Pul 
taĺ v talvõ `talvõ talv  agana [ma] vei aganikku ja n  s‿sai talvõss elä-

jile Rõu; Miilil um meil sääne haɫv m  d, lätt, jätt ussõ `valla, 
olgu suvi vai taĺ v Rõu V; tinav`aaś ta talvõl es mõistak‿`kuigi liha 
`hoitaʔ, lepet‿taĺ v oĺ l Rõu; t   `aaś taga oĺ l suuŕ  k  l, oĺ l säidse 
`k  ĺ jat üte talvõgaʔ Vas; talvõl taha‿ais‿sõŕ m`kiń dit, talvõl umma 
 ks rusik`kindaʔ `lämmäbäʔ Vas Pul;  päternä oĺ lit‿talvõl Vas Pus; 
t   oĺ l talvõl `ĺ uhku päävägaʔ, olõ õs v  l `vaɫgõ Vas; taarilda 
olõ õs nii suvi ku taĺ v Se; viisoʔ oĺ lip‿`pakladsõʔ, ruttu joht kak-
ku us n  v‿viisoʔ, `tervess talvõss sai iks ärv‿`viisa Se Kos; talvõl 
oĺ lip‿`pakladsõp‿päternäʔ Se P; mäeʔ oĺ lit‿talvõl `iädseʔ, `v  ga 
v  l [ma] vaɫi Se Kos; ubinap‿`pań ti talvõst `aita teŕ ri `sisse Se 
Kos; ku jo v  ŕ  talvõ pääle `mõś ti, s ss oĺ l k iḱ  Se P; ka s sutt 
tapõti talvõ jaoh Se V 

taĺ vik taĺ vigu taĺ vikut kartulisort ütek‿`kartoli ummat‿taĺ viguʔ Rõu 
taĺ vinõ taĺ vidsõ taĺ vist talvine taĺ vinõ vasigakõnõ oĺ l Se L 
taĺ v/ravvaʔ pl talverauad sügüse `l  di hobõsõlõ taĺ vravvaʔ ala Se 

Kos
`talvõ talvel `talvõ s ss `kukruhn pisu nigu kipahhu  Rõu; minevä `tal-

võ tuĺ l v  l `tütrel luu`kiltu `vällä ola seest Vas; timä `talvõ `k  li 
Vas; üle tsärdsägu `aeti ti̬i̬ `talvõ Vas Pul; timä `taɫvõ kah v  alost 
pite `oiu Vas

talvõ/kuu detsember talvõkuu edimädsil päivil `pań ti ka aõluk‿`käümä 
Rõu H

talvõkõnõ dem < taĺ v Miś so koolih [ma] käve uma kolm talvõkõist arʔ 
Vas Pul 

tamal tamala tamalat rohu sisse tallatud teerada vanast oĺ liʔ hai-
na `t  keseʔ, n   oĺ likit‿tamalaʔ Se Kos; liinah ommah‿huulidsa 
höölädüʔ, tamalat‿taḿ biduʔ Se Kos 

tamal
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taḿ m1 taḿ mi `taḿ mi pais üle `veś ki taḿ mi lännük‿krań ts`kaaluga 
soek‿ katõkeś ke Vas  

taḿ m2 tammõ ̀ tammõ tamm(epuu) lepp liina huulitsah, taḿ m Tartu ta-
satsõh, juurõk‿kokko ̀ j  skvaʔ, ladvak‿kokko langõhhusõʔ? - pruu  
Võrost, kosilanõ Tartust Vas Pul; no inäp olõki õit‿`taḿ mi Vas Pul; 
paiuharak ̀ terve tammõtõhva n  ĺ d ̀ tervelt ̀ alla Vas Pus; ua ja tam-
mõtõhva `suurutsõ iäteräʔ Vas Pus; vanast latsõk‿`koŕ ssit‿tammõ 
`tõhvu niisama aś ass Vas Pul; t  l maal `raotass `tammõ, siiä 
`maalõ lastuʔ `kargasõʔ? - väĺ k Se Kos 

taḿ minõ taḿ midsõ taḿ mist tammepuust tehtud, tammine ratta kõdara 
oĺ lit‿taḿ midsõʔ Vas

`taḿ pma `taḿ piʔ taḿ p `tampõ taḿ bi tampima, katki suruma ma 
keedi kardokaʔ, n  t‿tambõ arʔ Rõu V; `kirvõ `kuudidõga `naati 
näet `taḿ pma [teri] ja, taḿ biti nigagu k  ŕ  k iḱ  vallalõ tuĺ l Rõu; 
lehm os `taḿ pnut‿t   Annõ purulõ Rõu V; kań õpist te ti `kruus-
lit, taḿ biti, siss tuĺ l vägi pääle, `luidsakõsõgap‿`pań ti k  rt ka 
pääle Rõu; mu imäkene higi s k gõ `rasva `taḿ pih Vas; poisi  ks 
oĺ lis‿suurõmbalt , kiä `rasva taḿ biʔ Vas;`kirvõ `kuudagat‿taḿ biti 
`rasva nigup‿pudrolõ jo lä s Vas U; peräst [ma] tambõ n  k‿kań õbi 
(kanepiterad) jälʔ `huhmrõh arʔ Se J; liinah ommah‿huulidsa 
höölädüʔ, tamalat‿taḿ biduʔ Se Kos; `peḱ liga taḿ biti `huhmrõh 
n   kań õbi terä ärä Se 

tan vt tah 
tands tandso `tandso tants; pidu ü s tands, ni t  d oĺ l külät, mõista 

aim‿ma muid `tandsa Vas Pul; mak‿kat‿ taha `tandsu keerahhutaʔ 
Vas; `ts  ri te ti, s ss olõki is `tandsa Vas Pul; `talgu palk om 
tands Vas;  p  ĺ pühä õdago [me] lä si jälk‿kohegit‿`tandso, te ti 
`ts  ri ja oĺ li `istmise mängoʔ Se P; tandsolõ tuĺ lip‿poisik‿kah Se 
J; kelläni `ütsäni [nad] oĺ liva tandsol Se J 

tandsahhutma tandsahhutaʔ tandsahhut tandsahhu  pisut tantsima 
võiollas‿`saami m  k‿kah tandsahhutaʔ Vas 

`tań dsma `tań dsiʔ tań ds `tandsõ tań dsi tantsima; karglema mat‿tandsõ 
 nnõ, tõõsõm‿mäń geʔ Rõu; imä lätt ikkõh   h, latsõt‿takah ̀ tań dsih? 
- lammass ja voonakõsõʔ Vas Pul; `tań dsjat‿taha as, et mis Viid-
rik seḱ ä  Vas Pul; ku inemiset‿tänidiʔ, s ss herräj‿jält‿tandsõj‿ja 
mäń geʔ Vas Pul; tõõsõl‿latsõt‿`tań dsvaʔ, timäkene `kargass ka 
säń güst `vällä tõistõgat‿`tań dsma Vas Pul; hüä la s, kes `häs-
te tań ds, paŕõmb v  l ku paigal püsüt Vas; pokań  kaiaʔ, kuiss no 
tań dsitass k   Se; kas suɫɫõ ü sindä oɫõ õiv‿ viländ setä tarõkõist, 

taḿ m1 
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eas‿sa `tań dsma naka aiʔ Se Kos; ma rabajaga vöid külʔ mõista 
kutaʔ ja mõista vitäk‿kah, a `tań dsi suta aiʔ Se; är‿ti latsõt‿t  d 
tekuʔ, läät kulä·njehe, eim‿mõistat‿`tań dsi eik‿karadaʔ Se Kos; mi 
lei kolmõ koodigaʔ, s ss timä lä s ni ilosahe, ho  `tań dsnuʔ (vilja-
peksust) Se Kos 

tandsutama tandsutaʔ tandsutass tandsu  tantsitama edimätsele 
tandsutajalõ ań d pruu  `andõʔ Rõu V

tangiʔ pl `tangõ `tangõ tangid m   elä nigu `tangõ `vaihhõl (suures ruu-
mikitsikuses) Vas; kaen‿ naid `tangõgiʔ, mitu tüḱ kü [ma] olõ ark‿ka 
`löüdnüʔ, kohe olt (oled) `toenuʔ Vas Pus 

`tanklõma tangõldaʔ `tanklõss tangõĺ  nägelema, vaidlema mingu 
uir‿rikkaga `riidlõma eit‿targagat‿`tanklõma Vas; `tanklõmine om 
tülüh olõḱ , s na `vaeldamine, `kisklõmine Vas Pul 

tannoḿ  tanoma tanomat taraga piiratud karjatee; tanum tanomist `aeti 
kari `mõtsa, tanomit piteh `aeti Vas; poiś s tuĺ l tanomat piteh Vas 
Pul; `alla järve poolõ minnä oĺ lip‿piḱ ät‿tanomaʔ Vas; tarõ mant 
tuĺ lit‿tanoma `alla järve `v  rde Vas Pul 

tano tano tanno tanu ku tanu pähäp‿`pań ti ärʔ, s ss [pruutneitsid] 
tuĺ lil‿lavva takast, s ss kaasidiʔ Rõu; `väega illoś s härmäne tano 
oĺ l mehel ostõt Vas Pul; naisil oĺ l hulga noid tanna Vas; muido 
oĺ lik‿k iḱ  `rõivadsõt‿tanoʔ Vas 

tan/samahn siinsamas ääsäʔ oĺ l tä tansamahn ussaian, tiiä eik‿kohe 
lä s Rõu| Vrd tahsamah

`taolinõ `taolidsõ `taolist sugune; sarnane sukõ oĺ l ka `mitmõ `tao-
li  si, `mitmõ `paksusõgaʔ Vas Pus; `õkva muh‿hobõsõ `taolinõ Vas; 
piho um musta `rästä `taolinõ Vas Pus; ka s toomõ `varba `võeti, 
painutõdi `l  ka, ja s ss vahelõ te ti nigu võrgu `taolinõ Vas Pus 

taoss/laud hrl pl rangipuu timä teḱ k  taoss`laudu ja `mõisihe möi noid 
taoss`laudu Vas; `Mih li oĺ l taosslavva teḱ ij Vas Pul 

`taosõʔ pl ̀ taossidõ ̀ taossit rangid vanast te ti hobõsõlõ ̀ taosõk‿`kaala 
piteh Vas Pus; liń dsiʔ ummah‿hobõsõl `vasta pitäʔ, muido `taosõ 
`kakva hobõsõl pää otsast Vas Pus; ku halvat‿`taosõʔ, siss pi sitäss 
kõhri ärʔ Vas Pus 

tapa/vasik tapmisele määratud vasikas `laś ti immeʔ noid tapavasikit, 
tapavasigõl‿`laś ti immeʔ lehmä all Vas Pul 

`taplõm(m)a tapõldaʔ `taplõss tapõĺ  võitlema, sõdima; kaklema lehm 
`väega tapõĺ  (peksis jalgade ja sabaga), küläm  ś s j    lehmä 
`purju, s ss lehm oĺ l vaganõ, es `taplõʔ Rõu V; niäs‿sääl `taṕ liʔ 
ja latsõn‿näit‿t  d tapõlust päält Rõu; sõda tapõĺ  (sõda käis), egä 

`taplõm(m)a
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ü s tõmmaś s hinnäst `v  rde, ku sõda `taplõmma lä s Vas Pul; 
`eestläseh‿`häötedi ärʔ, et siss olõ õi `vasta `taplõjiid Vas;`poiskõsõ 
`lä sit‿`taplõma Vas Pul; no olõ õi `kohki tapõlust ei taplõjiid Vas 
Pul; m  k‿kaŕ usõl‿`lä sir‿Rogosi kaŕ ustõgat‿`taplõma Vas Pul; 
`oinat‿`taplik‿katõgese Vas; kuvvõ `aaś taga vana [ma] oĺ li, ku seo 
ilmasõda lä s `taplõma Vas; vanast tuĺ l tu `taplõmine ka poisal 
Vas Pul; ku sõda lä s `taplõma, s ss tuĺ limi T´siberist ärʔ Se La; 
ka s kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? 
- siĺ mäʔ Se Kos 

`tapma tappaʔ tapp taṕ p tapa 1. tapma, surmama ku ma art‿tapõta, 
s ss um tiidäk‿kes um `tapnuʔ Rõu V;  [ma] taṕ i `lamba rehe 
`pessäʔ Rõu; lavva pääl tapõti nigu ploḱ s inne `täie Rõu; t   jäi 
mul poolikullaʔ, t   `tapmise väŕ k Rõu; nimä ummas‿`süäkatsõʔ, 
`tapva ja ̀ piinasõt‿`tõisi Rõu; m  p‿poolõ ̀ t  di pinnegat‿tapõtuisi, 
n  t‿`t  di vaest s a liinilt Rõu V;  maja `pań ti `piirdu ja 
`tapjal‿lä sit‿`tarrõ `poiś si `o sma Rõu V; [ma] ärv‿verihtü t  d 
`tapmist ja k kkõ, s ss `peĺ gäki es Vas; varsakõnõ j  ś k `hirnuh 
t   tapõdu märä mano Vas; kuradihiń g, `andnu no sań dilõ, mis 
sań dikohuss, tappu uis‿`sań ti arʔ Vas; ku määnest eläjät om tapõt, 
s ss haraga ommak‿ku murruh pääl Vas; mamma taṕ p  suurõ kaś si 
Vas; siś sis‿siih paĺ lo riisiʔ jat‿ taṕ iʔ Vas; minkperäst sat‿taṕ it‿timä 
Vas Pul; sõ ̭ss ü s meid tapõt, kas tapõt `Kaaŕ li vai tapõt maʔ Vas 
Pul; ̀ mihklepäävä ̀ ümbre iks oĺ l t   ̀ lamba`tapmine Vas Ts; kolm 
kõrd om meid tappa v  d Vas; meid `v  di `Kaaŕligap‿`p  ĺ bä tap-
pa Vas; m   elänüs‿`s ani k iḱ  üteh, tapõdu s ss tapõduʔ Vas Pul; 
`tapkõ vai minno ark‿kah, mul `kuɫda ei olõʔ Vas; kiä hobõst pidä, 
t   `tapku uik‿`kaś si Vas Pul; ku ta Maiõlõ löönüʔ, saanum‿Mai 
art‿tapõtuss Vas; `mõ li et ma  ks art‿tapõta Vas Pul; o siti iks 
mup‿pääle t  d kohut `mõistaʔ, et ma iks art‿tapõta Vas Pul; no 
om ka s inemist, siss ka tapõtass suuŕ   siga `maahha Se Kos; 
hopõń  oĺ l üte puu kõrval, saiś , oĺ l jäänüt‿`tapmaldaʔ Se Kos; 
 sias‿sügüselt k   tapõtasõʔ Se Kos; siss [nad] võ iva rehe parrõ, 
siss `naksiva timmä `mütmä, taṕ iva arʔ siss Se; `tütre mul m  ś s 
taṕ p ärʔ Se Tr; ka s sutt tapõti talvõ jaoh Se V; `haugi tapõti 
`västräga niidü pääl Se L; t   avaĺ d arʔ, et ilmaś alda [ma] taṕ i 
s saramehe arʔ Se; kaś s om kõva (visa) tappaʔ, kaś sil eil‿lää nii-
pia hiń g `vällä Se 2. füüsiliselt või vaimselt kurnama sa tapat hin-
ne viimätümmäss ärʔ [raske koti tõstmisega] Vas Pul;  [ma] taṕ i är 
hinnäst t   `t  gaʔ Se Pod

`tapma
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̀taṕ ma taṕ piʔ taṕ p taṕ pe taṕ i tappima saŕvik oĺ l kah, t   oĺ l sääne 
höörik jämme puu vai truĺ l, sinnä oĺ lit‿taṕ idu`sääntsek‿`kań ti 
sarvõs‿`sisse Rõu V 

tappuma tappudaʔ tappuss tappu surma saama, tapetud saama 
n  v‿vaglak‿külr‿`rohkõp tappusõ arʔ, kuiosõ arʔ Rõu V; `autojuhi 
imä oĺ l `väegak‿kahinuʔ, et n  ŕ  m  ś s art‿tappu Vas Pul; veidüss 
noid eś si oĺ l, kink pujas‿s ah tappuʔ Vas; kuk‿kuuĺ  tuĺ l nit‿tappu 
hopõń  arʔ, nit‿tappu paaba arʔ Se; hobõsõkõnõ loodiga tappu 
`mõtsa Se Kos 

tapõluss tapõlusõ tapõlust kaklus, lööming niäs‿sääl `taṕ liʔ ja 
latsõn‿näit‿t  d tapõlust päält Rõu; meil nigup‿poisik‿kokko lääväʔ, 
nii om tapõluss Vas; no olõ õi `kohki tapõlust ei taplõjiid Vas Pul; 
nali iks om paŕõmb ku tülü ja tõra ja tapõluss Se Kos

targalt kainelt egat‿taa targalt `haɫva s nna ei `ütleʔ Vas Pul 
tark targa `tarka 1. arukas, tark olõ õi inemine ette ni tark ku `perrä  

Rõu V; kiä s ss`tarku leevä s  , ku `uĺ le siäh ei olõʔ Vas; kaek‿ku 
`tarka juttu aja, tedä jovva aiʔ ärʔ imehtelläʔ Vas; rikkaga mas-
sa air‿riiõldaʔ, targagat‿ sangõldaʔ Vas; timä oĺ l `lõpmadat‿tark 
`umblõja Vas Pul; `tütre ommaʔ `ausil mehil ja targul mehil Vas; 
elät niiga (nii kaua) oṕ it, targass saat ni ̀ ärkik‿koolõt Vas Pul; ̀ olkõ 
eḱ ä ütte, joodikut vai `tarka, ku halvastõ `ütledeʔ, om haɫv Vas; 
`eestläse om iks targõmba inemiseʔ Se; tõõsõ päävä oĺ l jot‿targõb, 
pań d piḱ äp‿ṕ uksij‿`jaɫga Se Kos; hummok om targõp õdakut Se 
Kos; olõ õim‿mak‿ka l  d tark Se Kos 2. kaine mal‿ĺ aa targa `pää-
ga `kaema Se 3. heatahtlik nõid, rahvaarst, ennustaja ü s 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 no `tarkuss jo m  ś s ka 
arʔ Vas Pul; t   viinadsõ ̀ pääga lubasi raha, ku art‿`tarku, anna as 
Vas; ku ta õdagu oĺ l art‿`tarkunuʔ, s ss naaś s t  d rahha `o sma 
Vas 

`tarkuss `tarkusõ `tarkuist arukus, tarkus kahrol om `ütsä mehe joud ja 
üte mehe `tarkuss Vas Pul; `tarkuist iks saa inäbä noʔ Se Kos 

tarn tarna `tarna tarn imä kaḱ k `hindäle `tarna luḿ bist Vas Pul; imä 
tulnut‿tarnas‿säläh Vas Pul; imä `põimnus‿sälätävve `tarnu Vas Pul 

taro taro tarro mesitaru katõsa tarro om Se
taro/pakk pakktaru taropakuʔ oĺ lis ‿seest kaibõduʔ Vas Pus
tarvitama tarvitaʔ tarvitass tarvi  tarvitama, kasutama muʔ `aigu pi-

lakit inäp es tarvitadaʔ Vas Pus

tarvitama
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tarõ tarõ tarrõ 1. tuba ka s `veĺ jä `eĺ li üteh tarõhn Rõu K; tarõhn 
eit‿tohev‿vilistäʔ Rõu H;  taa `haisass nigu sitt, aja k iḱ  tarõ 
`halva `haisu täüś  Vas Pus; t  h tarõh [sa] võit ka `maadaʔ Vas; 
latsõl‿`laskvak‿ku tüḿ min ütest tarõst `tõistõ Vas; esä tuĺ l `tarrõ, 
võ t kübärä pääst, nii alań d hinnäst Vas Pul; mehine tuĺ l ja `õkva 
n na `otsa tsusaś s, s ss [ma] tuĺ li `tarrõ `sääntse röögügaʔ, et 
külä helisi Vas; kuk‿`k  ĺ ja kotost `vällä `v  di, siss `sautõdi t  d 
tarrõ Vas Pul;  mia tuhat naat‿tah `jõŕ ssvaʔ taŕ ri piteh? Vas; suuŕ  
ahi oĺ l mõlõmbih tarih Vas; meil Saviujah oĺ l ka s tarrõ (rehe-
tuba), rehealonõ oĺ l `vaihhõl Vas Pul; küdsedül‿leevä oĺ lit‿tarõh 
poolkah Se Kos; [kas on] vaja v  l la silõ minnäʔ ette (tülinaks) 
taŕ ri `purtamma Se Kos 2. maja `Saalusõh vei maru tarõ `tõis-
tõ `paika Rõu; puust eis‿saap‿`poiga, iäst eis‿saat‿tarrõ Vas Pul; 
mõlõmbat‿tarõp‿`paĺ li üteliisi ärʔ Vas U; ku sa umma suud ei 
validsa ja süänd ei aɫandaʔ, s ss sa käüt kümme küllä ja sań dit 
sada tarrõ Vas Pul;`kaegõ määne tarõloṕ p om Vas;  näe mi̬i̬ʔ, et 
mi̬i̬t‿tarõ `aknahe nakass valu `paistma, kae tõõsõtarõ laut palass 
Vas Pul; meil panõʔ eläjäʔ vai tarõ pääle (pööningule)`kapla Vas; 
ü skõrd oĺ l kaku pesä tarõ pääl (pööningul), ś aal oĺ l koĺ li kah Vas 
Pus; tulõ arm‿mullõ naaś õst, `la si kedägi olõ õiʔ ja uma hüä tarõ 
om Se Kos; ku ü s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaś t `joudanu 
ark‿kistutaʔ Se Kos; oĺ l `koŕ ssnagat‿taŕ ri, `saugak‿ka oĺ l Se 

tarõ/alonõ kelder tarõalonõ, koh vanast kardoka hoiõti ja peediʔ Se 
tarõkõnõ dem < tarõ  sipa tarõkõnõ, koh m  t‿tah `puhtõp‿piä Vas Pul; 

kas suɫɫõ ü sindä oɫõ õiv‿viländ setä tarõkõist, eas‿sa `tań dsma 
naka aiʔ Se Kos 

tasaligult tasa, vaikselt; pikkamisi [ta] ń apugak‿kopahhu  toolõ 
 sirgukõsõlõ tasaligult sälä pääle Rõu V; mat‿tasaligult `hõiksi 
Vas Pul

tasanõ tasadsõ tasast 1. lame, sile; ühtlane ̀ oh rikivi oĺ l tasanõ kivi Rõu 
V; lell ragi `kirvõga n  m‿mättäk‿`ka skiʔ, s ss sai nii illoś s tasanõ 
nuŕ m et hüä kaiaʔ Rõu V; t   Nogopalo um nii ütte`vällä k iḱ  sää-
ne tasanõ Rõu; no om naid ̀ orga tasatsõmbass lännüp‿paĺ lo Vas T; 
lepp liina huulitsah, taḿ m Tartu tasatsõh (tasandikul), juurõk‿kokko 
`j  skvaʔ, ladvak‿kokko langõhhusõʔ? - pruu  Võrost, kosilanõ 
Tartust Vas Pul; ma tei peenikeist ja hääd ja tasast `langa Vas T 
2. tagasihoidlik, vagune mup‿pujalatsõʔ oĺ li iks `sääntset‿tasadsõʔ 
Vas; taa poig om tasanõ, olõ õim‿määne ilma`j  ś kja Vas Pul; t   
oĺ l `väegat‿tasanõ t   naań õ, t   es k nõlak‿`kinkakiʔ Vas Pul; 

tarõ
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oĺ l külv‿vana tasanõ inemise soksikõnõ, k igilõ `perrä`ki jä Vas 
Pul; `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 mis mul taso tulõ `andaʔ Vas 
tasoma tassoʔ taso tasõ 1. maksma, hüvitama, korvama; kätte maks-

ma no jätä ma jumala tassot‿taa aś a, jummaĺ  tasogut‿tälle tävve 
mõõdugaʔ Rõu V; kana t  d eit‿tasoʔ, mis ta s   Rõu V; t     st 
tulõ  ks art‿tassoʔ Rõu; n  k‿kes ̀ viĺ jä ̀ võlgo võ iʔ, n  j‿jält‿tasõʔ 
arʔ ilosahe, teip‿`päivi Vas; tõõnõ tsütsähhü , et `taaga midä viha, 
nii timä lä s ja tasõ, palo  maja `arkiʔ Vas; sõda tuĺ l pääle, jäi t   
mass k igil tasumallaj‿ja olõmallaʔ Vas Pul; kolm `aś ja om, mitä 
om rassõ `täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä 
ravidaʔ Se Kos 2. tasandama s ss [ma] tuĺ li ku a otsast `maahha 
ja tasõ umaj‿jäleʔ ka arʔ, kost ma `maahha tuĺ li Vas 3. masseerima 
mat‿tasõ ja määre taad `haigõt kätt, no um pisu paŕõmb Rõu V; 
paabaʔ iks tasusivaʔ Rõu; vanast `v  di [haige] `sanna ja tasoti ja 
vihuti ja m ni sai `tervess kah Vas; timä tasõ mul `säĺ gä ja siist 
h  ŕd ja k iḱ  soonõl‿läbi `kumpõ Vas; muk‿kihä joht ei olõv‿v  l ta-
sujat (masseerijat) saanuʔ Vas; paaba `aŕ stõ mu nii ark‿ku, sannah 
tasõ ja savi paa pań d mullõ kõtu pääle õdagult Se  

`tassa vaikselt, tasa `tassa piät k nõlamma, ku mehine um Vas; `tassa, 
`tassa Juhań , arʔ no kivikua põrmandu sõkut `sisse Vas Pus; tulgõʔ 
iks `maia madaluisi, tulgõt‿`tassa m  t‿talolõ (rhvl) Se 

`tassakõistõ tasakesi kual latsõl oĺ liʔ sälä pääl tuŕ o pääl haŕ asõʔ, s ss 
`v  di `sanna, `pań ti haŕ astõ pääle laṕ ikõnõ, te ti seebiga kokko, 
s ss vihakõsõga `tassakõistõ soputõdi Se P 

tast siit võta not‿tast taad paŕ õmbakõist Vas; järve `v  rde om tast iks 
paĺ lo `hulkappa maad Vas; mat‿tast es `tuɫnukiʔ Se Kos

tast/samast siitsamast nimät‿tast samast kingo päält võ iʔ Se 
tat́ik ta igu ta ikut nolk, tatikas ma oĺ li eś s sääne sama ta ik, a `pois-

kõist `mõistsõ `põlgaʔ Vas Pul 
`tat́jass vt taḱ ass
`tat́regu- ~ `tat́rigu- tatrast tehtud, tatra- vadsaʔ oĺ lit‿`ta rigu jahust 

tettüʔ  Rõu V; piim aedass `k  mä, sinnäp‿poodõtass `ta rigu vatsk 
`sisse Rõu V; mat‿tei `ta rigu kruubiʔ, t  st es saas‿sääne `tümbe, 
sai villõ Rõu; veteĺ  `ta rigu pud ŕ  Vas Pul; ta regu pud ŕ   te ti 
piimägaʔ Se 

`tat́rek `ta regu `ta rekku ~ `tat́rik `ta rigu `ta rikku tatar `ta rekku 
ja `läätsä eik‿külvetäʔ, noid hobõsõ säläst  siugatass ń apu otsagaʔ 

`tat́rek
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Rõu H; vanast põõmõti k iḱ   siŕbigaʔ, k iḱ  vili, kaaraʔ, kesväʔ, 
`ta riguʔ, `siädseʔ Rõu;  ma lä si `ta riga `ostma, näil oĺ l `ta rigu 
seemend jäänüʔ Vas; poig lä s iks `küüsse imä käest, et paĺ loss 
ma võta naist `ta rigast Vas Pul; `ta rik `häitsess ku valõtass  nnõ 
Vas Pul; `ta rigu maa om sääne liiva `maakõnõ Vas Pul; ku `ta rik 
padi sai, siss saa as terräv, terrä sai vei o Se Kos; `ta rik `tahtsõ 
hüvvä maad, ku `ta rik hõrõhhõp külbeti, siss sai terräv, sai terrä 
inäbä Se Kos; `herneʔ, `ta rigu jahvatõdi arʔ nii `püüdli `m  du 
peeń okõsõst Se; liiva maa pääle iks inäbä te ti `ta rik Se; kolmõ-
nulgaline ait `kriiti täüś ? - `ta rigu terä Se

tat́t ta i ta ti puravik hainalonõ ka ś aal ta i aɫɫ Se Kos; suvõl [ma] 
käve ta ih, ta i piirak ka oĺ l `väega hüä Se; huś s  ngõrdõlli säält 
ta i juurõ alt `vällä Se 

tat́t/n na pisike klaasita petrooleumilamp [ma] `puhksat‿ ta tn na 
arʔ Vas Pus -n nakõnõ dem < ta tn na s ss m ni tuli oĺ l vai, 
ta tn nakõnõ oĺ l ja t   pird Rõu 

t́auś  vt täüś
tedre/marran -marana -maranat tedremaran m ni `ütless tedre-

maranaʔ, m ni `ütless nabahainaʔ Vas 
ted ŕ  tedre `tetre teder üte `ainu tedrepesä olõ ma `löüdnüʔ Vas 
teeda teeda teedat taat ü s koolioppaja vana Siḱ k oĺ l, vana teeda Se 

Kos; teeda ikk, paaba murõhhass Se Pod 
teedüstämä teedüstäʔ teedüstäss teedüś t  teatama s sarõtütäŕ oĺ l 

ülnüʔ, et teedüstäk‿ku matõtass Rõu 
teegatama teegataʔ teegatass teega  kiigutama latsõv‿`väikese oĺ liʔ, 

s ss oĺ l t  d teegatamist ütte alasi Vas 
teenaŕ  teenari teenarit muistne hõbemünt rikkap‿pań nik‿k iḱ  sada ja 

ka ssada teenarit uma au peräst Vas
teenarikõnõ dem < teenaŕ rikkap‿pań nik‿k iḱ  sada ja ka ssada teena-

rit uma au peräst, a läś knaań õ pań d teenarikõsõ umast viimätsest 
Vas 

teenüś k teenüś ki teenüś kit teenistus k iḱ  habõʔ  ks t  d teenüś kit et 
saa jälʔ `rohkõp `paɫka Vas Pul 

tegemä tetäʔ tege teḱ k ~ tegi ~ tei t   1. (midagi) valmistama, meisterda-
ma, looma kõõluss te ti `lamba soolikust Rõu V; vadsaʔ oĺ lit‿`ta -
rigu jahust tettüʔ Rõu V; veli teḱ k üte `väiku `köh likese Rõu V; mu 
veli teḱ k paĺ lo paĺ lo `kirsta, ra tit teḱ k, `saanõ teḱ k, reḱ i teḱ k 
Rõu V; esit‿t  t, ni esis‿s  t Vas; juudir‿riś tiinemise tettüt eis‿s  ʔ 
Vas Pul; olõ õih‿himmo `s  ki tetäkiʔ Vas; `rõivategemisega oĺ l ka 

tat́t
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iǵ ävene vaiv Vas; eesti ̀ aigu oĺ l meil v  l käń ksepp kotoh ̀ saapit te-
gemäh Vas Pus; esä võ t juudiʔ `maia, juudit‿teḱ is‿`saapit Vas Pul; 
rasvategemise ruih oĺ l tett Vas; kivilast iks oĺ l muʔ ̀ aigu inäp, es olõ 
nuid esit‿tettüisi Vas Pus;  taa pini noidõ küünü alat‿teḱ k (sünnitas) 
pujaʔ Vas Pul; piitsk te ti kablast, kolm `kapla Vas Pus; tollõmatsõ 
maja mano po tsepp teḱ k `ahja Vas Pul; väüm  ś s teḱ k Petserehe 
`uhkõ maja Vas; siiäk‿keś k`paika ka tettäv suuŕ  maja Vas; taa meil 
uma tett kerik Vas Pul; sinnä `koṕ li pääle te ti alati p  rhäɫɫ Vas 
U; [naised] ̀ teie looma`laosõ Vas U; meil te ti sääl ̀ vahtsõt ̀ sanna 
Vas U; taanimaaniʔ iks tetäss k iḱ  seo jago maiu täüś  Vas; ega 
nädäli te ti t  d `võidu ja k iḱ  pidi `käegat‿tegemä Vas Pul;  sia 
kusõmahe pań nil‿latsõh‿`hernes‿`sisse, siss ̀ t  ga tei ̀ aś ja (mängi-
sid) Vas Ts;`putru keedeti ni `r  ga te ti Se; ku latsõt‿`tahtsõ, siss 
kaara `jauhha puistõti v   `sisse, t   oĺ l moɫɫ, üteldi: teḱ el‿la silõ 
`moɫɫi Se; pao pääl te ti päternit Se P; aidah vilä salvõ kõrval te ti 
`mõŕ sa `vaĺ mist Se Kos; haŕ aʔ oĺ livat‿tettöʔ Se V; koɫmõr‿ratta 
pesät‿teḱ k Vaś so halhoo·siɫõ Se Kos; laut oĺ l palgõst tett, sammõĺ  
`vaihhõl Se Kos; no näet tetäsek‿k iḱ  maǵ ahhuss-söögiʔ Se J; mis 
m  m‿`Maaŕ a t   ei ärʔ, seo tege `puitsõ luhilaiva Se Kos 2. põh-
justama, esile kutsuma ku kuu`rõivaʔ `saisma jääseʔ, s ss um kõtu 
ots `väegap‿`paistõt ja vallu tekev Rõu; taa viinakõnõ tege paĺ lo 
hätä Vas; ku `t  rõl‿ lepä ahoh, s ss `hussuss, n  t‿tegevä `sav-
vu Vas; toolõ te ti `koirust kah, vaś siti `päitseʔ ärʔ Vas Pus; eläjä 
(silmahaigus) lööväs‿siĺ mä `sisse, n  , mis ommavav‿`vaɫgõʔ, s ss 
n  t‿t   ei nii suurt vallu Se Pop 3. harima, külvama; viljelema t   
vili, mis maha arʔ oĺ l tett, t  st saa as midägiʔ Rõu V; ma t   no 
maa arʔ ja panõ kuŕ gik‿ka ittu Rõu V; ma anna sullõ hobõst maa 
tetäʔ Rõu V; meil es tetäki paĺ lo söögi`nakrit Vas Pus; siss te ti 
linna ku oĺ lis‿`sääntse kiud pilveʔ ̀ taiva pääl Vas Pus; herneht te ti 
jäl tävve `kuugaʔ Vas Pus; meil iks kań õpit sugukõsõ te ti `kap-
lu jaoss Vas Pus;  mat‿tei `kapstaloomaʔ `väega `aiksahe Vas U; 
kiä teḱ k `rohkõpakõistõ `l  mõ, siss kel jäl olõ õs, n   t   käest 
oś til‿`l  mõ Vas U; tõõsõ keväjä nakatu Sakotih `põɫdu tegemä  
Vas Pul; nok‿ka tetäss v  l `ritku Se Pop; `p  te vanast es tetäʔ, va-
nast  tetä es midägi pääle `kapstidõ Se 4. tööd, tegevust sooritama; 
ette võtma, korraldama; toimima no `t  mik‿kaup arʔ Rõu V; k iḱ  
t  s‿saavat‿tettüss Rõu V; mak‿külj‿jovva v  l k kkõ tetäʔ Rõu V; 
mehet‿teḱ i mäḱ i pääl tuld, võ i jüŕri `vasta Rõu V; ku koolihn mi-
dägi halvastõ teit, `pań ti põĺ vilõ kah Rõu; meil jäi ilosat `haina 

tegemä
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paĺ lo tegemädäʔ Rõu V; ma olõ tennük‿külʔ rängäste k kkõ t  d 
Rõu; mis sa nii t  dek‿Kaĺ ju? Rõu V; `minke no `restoraa·ni, sääl 
teḱ el‿laud ka üless (tellige söögid-joogid) Rõu V; ja mis näv‿v  l 
umilõ velüle teḱ i Rõu V; ku sulanõ päävä ärt‿teḱ k,oĺ l teopulk, lõi-
gati  salk `sisse Rõu R; taa kah tohtõrdass hinnest, tege `vannõ ja 
j   naid haina `leotuisi Vas Pus; `näemi mis taa ilm `täämbä tege 
(mis ilm täna tuleb) Rõu V; midä teten siin väsüt, ku persilde olt 
(oled) maan k gõ Rõu; `õiguss nigut‿ tetäss, kohuss nigu mõistõ-
tass Vas Pul; muʔ `ütlemise `perrä teku uik‿`kiäkiʔ Vas Pul; vanast 
tegi ega külä `hindälle jaanitulõ Vas; n  k‿kes `viĺ jä `võlgo võ iʔ, 
n  j‿jält‿tasõʔ arʔ ilosahe, teip‿`päivi Vas; mat‿tei t  d `juɫgõ mee-
lega ni rahu `süämegaʔ Vas; olõss niät‿t  d muh‿`haina kat‿teesiʔ 
Vas; imä taa no vahel ĺ aaba   nnõ, ku vihm tulõkil, s ss ĺ aaba , 
üteĺ : teḱ er‿ruttu, teḱ er‿ruttu Vas Pul; mia t   t   om, mia t   ütte 
tüḱ kü `t  dek‿k   koɫga `rahvagaʔ Vas; mis tä tege ü sindä sääl 
`v  rah `rahvah? Vas; t   tuli ala, vett lämmistäʔ vaiaʔ Vas; teḱ e 
inne, miä ti mõistadõʔ Vas; mis sat‿teik‿ku ma opõ? Vas; midä te-
teh ma väsü? Vas; mis ti‿ t  t `sääń tsit `tempa Vas; ma lä si `kae-
ma, et mis timä sääl tegi Vas T; papa iks sele  noid täh `päivi, 
kunass `määń tsitki töid tetäss Vas Pus; egat‿tä no `nimme t   is Vas 
Pul; saʔ vana inemine käüt v  l `sääń tsit tüḱ ke teteh Vas Pul; vili 
ärj‿jo `maahha lokahhanuʔ, es jõudat‿tetäʔ (koristada) Vas Pus; 
imäl lööväk‿kundsat‿tuld, nii tege t  d Se Kos; tuń t um ḱ aunu mu 
`hammõ man, `pandnuh‿`hammõ liiva `sisse, jummaĺ  t   (anna) 
not‿tuń dilõ ̀ tervüist Se Kos; mõistõta eit‿tetäkiʔ, ̀ v  keistki mõista 
aik‿kutaʔ, jumalakõnõ, `taivakõnõ Se Kos; är‿ti latsõt‿t  d tekuʔ, 
läät kulä·ń jehe, eim‿mõistat‿`tań dsi eik‿karadaʔ Se Kos; m  t‿tei iks 
t   `puhtahe Se; mingas‿sa `eihtät [hooneid], mingas‿sat‿`t  de? 
Se; mia t  t, t  d näet Se Kos; `naĺ ja t  n‿nigu naardas‿saa, `naĺ ja 
teku uin‿nigu tõrõldas‿saa Se Kos; vanast oɫõ õs et ü s teḱ k nii, 
k iḱ  teḱ iʔ Se Kos; kual latsõl ommas‿seräknä üteh, tuld teku 
uiʔ inne jüri`päivä Se; ku jummaĺ  avitass, uma `tahtmisega saa 
ai elläʔ, saa ei jumalalõ midägi tetäʔ Se Kos; t  d tiko kült‿teku 
õiʔ Se 5. teise olukorda viima, muutma no ollõv t   vaɫɫalõ tett 
(vallandatud) Vas Pul; uŕ atnik teḱ k inemiselatsõ sań diss Vas 
Pul; ilma `lõikusõldat‿te ti jalat‿`tervest Se Kos; nakaś s m  ś s 
mukkal‿larmitsama: t  t‿t   tõtõst Se La 6. häält, heli, müra teki-
tama ku [ma] ń apuga `kuvää·ri putahti, nii kanapujat‿`teiet‿ siuh 
 siuh  siuh Rõu V; pini täni  ja vauǵ  inne, teḱ k vau vau vau, ku 

tegemä
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täl tu hädä pääle tuĺ l Rõu V; toonikurõp‿pŕaagatasõk‿ka v  l, te-
gevä säänest hellü nigu ratastõgas‿`sõitvaʔ Vas Pul; sügüsene iä 
rägisäss v  l, a keväjäne iä mugu roṕ st tege Se; mul veli ka mõiś t 
lauldaʔ, t   tei `paś si Se Kos   

tego teo ~ tio teko 1. tegevus; tegevuse tulemus, tegu kuiss teko, nii 
`saaki Rõu; k iḱ  um jumala tego ja jumala `tahtmine Vas Pul; [ta] 
käve väläh ärʔ, tuĺ l ̀ tarrõ, s ss ̀ tarrõ teḱ k uma tio (väljaheite) Vas 
Pul; n  m‿muidugu `tõmbasõ juttu, t   eit‿t  tegemisega tekugiʔ (ei 
tee tööd) Vas Pul 2. feodaalne töökohustus mõisale vanaimä käve 
`mõisahe `tiolõ Rõu V; ku imä `mõisah teol oĺ l, laś k uma põllõ 
`sisse poisal ka suu `pühkiʔ Vas Pul

tegünemä tegüdäʔ tegüness tegüsi tekkima; siginema s nast te-
güness tülü, pisust lägüness tuli Rõu; no o sitass `laihha liha, 
vägeväj‿jääsep‿`perrä, naidõ `s  mine eit‿tegünek‿`kuiginaʔ (ei 
edene) Rõu V; `kassõ ka tegüsi paĺ lo Vas 

`tehḱ mä `tehkiʔ tehḱ  `tehke tehi ähkima, lõõtsutama tiä vinnaś s t  d va-
rastõttu `plań ki ja `tehke Vas Pus; sa olt heĺ lik, selle tehideʔ Vas Pul

`tehnämä tehnädäʔ ̀ tehnäss tehnäś s tänama t  v‿`võidõt‿tehnädäj‿juma-
lat, t  m‿maja pala aiʔ v  l Se; mat‿`tehnä õdagu `ilda ja hummogu 
`varra et minno riigi poolõst `peetäss üleväh Se Pop; ma `tehn-
si k iḱ  sanna`kü jä ja v  ̀ t  ja ja halo`t  ja, k iḱ  `tehnsi läbi, 
meheimä üteĺ , ku egäü s nikavva `tehnäss, siss saa õip‿poolõni 
öönis‿sannast `vällä Se Kos; mat‿`tehnsi  ks `õiguisi Se Kos; tiiä 
äin‿naid kunigit tehnädäk‿kui taa hüä elo üle Se Kos| Vrd `tennämä 

tehrütämä tehrütäʔ tehrütäss tehrü  tervitama muni külʔ ̀ eś kit‿tehrütäss 
Se| Vrd teretämä, terütämmä 

tehähhämä tehähtäʔ tehähhäss tehähti ühmama ku [ta] eläjä pääle ka 
pahasi, s ss tehähti, ma m nikõrd `ü li: tehähhäk‿kah Vas; ku mi-
dägi pahandust oĺ l, s ss `Kaaŕ li tehähti Vas Pul 

teḱ e vt tegemä
teḱ ij tegijä tegijät tegija kunass kuĺ p isonõss vai taaripulk janonõss? 

- söögi`maitsjal ja taaritegijäl um kõtt k gõ täüś  Rõu V; `Mih li 
oĺ l taosslavva teḱ ij Vas Pul; t   imä sääne pussak oĺ l, olõ 
õs t  teḱ ij Vas Pul; kiä teḱ ij om, t  l om t  d k igi pooli Vas; 
ü s vanainemisekene oĺ l täl söögiteḱ ij Vas Pul; havva `kaibjaʔ, 
`mõś kjaʔ, kirstutegijäʔ, n   ommak‿`k  ĺ jasulasõʔ Se; õga ü s ań d 
hällü tegijile munnõ Se 

teḱ ikene dem < teḱ k mul imäl ei olõ üttegi teḱ ikeist ei vaibakõist Rõu 
V; taa mul hüä ohut‿teḱ ikene Vas Pul 

teḱ ikene
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teḱ k teḱ i teḱ ki vaip; tekk teḱ ip‿`pań ti akandõ ette Vas; neot‿teḱ iʔ 
ommak‿k iḱ  timä `koeduʔ Vas; poisal oĺ l ärmäk kattaʔ vai määne 
kasugatüḱ k kattaʔ, olõ õs teḱ ki Se Kos; [ma] võ i `väikese lat-
sõkõsõ, pań ni teḱ i `sisse, vei `nurmõ, pań ni pehelüsekese ala, mis 
põimõdu oĺ l Se 

telehvoń n  telehvoń ni telehvo  ni telefon telehvoń ni asi olõ õin‿nigu 
suus nal k nõlat Vas Pul

teĺ g tele `teĺ ge preesi kinnitusnõel otav pr  ś  oĺ l nigu `r ngakõnõ, 
`r ngakõsõl oĺ l teĺ g man, telel vaib ots, mia `rõivast läbi lä s, tele 
ots tsusati kr ḱ si ala Vas Pul 

teĺ li/raud adra kündmissügavuse reguleerimisseadeldis teĺ liravvaga 
sai `teĺ liʔ, kas künnät sügäväbäst vai `ohkõbast Vas Pus 

`teĺ mä `teĺ liʔ teĺ l `telle teĺ li tellima, reguleerima käsipuiõga vikahtit 
oĺ l hüä `teĺ liʔ Vas; teĺ liravvaga sai `teĺ liʔ, kas künnät sügäväbäst 
vai `ohkõbast Vas Pus 

temp tembo `tempo ~ tiḿ p tiḿ bi `tiḿ pi vemp, temp nimät‿teit‿`tempa, 
hirmutivaʔ Vas; mis‿ti t  t `sääń tsit `tempa Vas; te ti iks `tempa ja 
`peeti illo ja kakõldi Vas Pul; k iḱ  taha kivit   pääle `koŕ juk‿kokku 
`koirusi ajama ja `tempa tegemä Vas Pul; tetäss k iḱ  noid `timpa 
ja tüḱ ke Se 

`tennämä tennädäʔ ̀ tennäss tennäś s tänama timä k iḱ  aig saiś  mu man 
ja tennäś s minno Rõu V; ma iks ̀ tennä kah, egam‿ma ̀ tennämällä ei 
jätäs‿sinnu Vas Pul; s ss tuĺ lis‿siiät‿`tennämä k     st, `tenssis‿s ss 
k gõ hüä   st Vas Pus; [nad] `seieʔ ja `lä sij‿jält‿tennäteh Vas Pul| 
Vrd `tehnämä 

teno teno tenno tänu Loń nilõ jäi teno `ütlemälläʔ Vas Pul; jumalalõ võit 
kült‿tenno `andaʔ, et ei olõ üttegip‿`puudust nännüʔ Vas; ka (vaata) 
nii, jumala teno, kaeʔ, ü s (põrsas) jo `omgip‿paṕ i jaost Se Kos 

tenoŕ  tenori tenorit  tenor Kusta oĺ l tenorih ka hüä `lauĺ ja Vas Pus; ma 
oĺ li nigu päähelüh, veli oĺ l tenorih  Vas

 teo/pulk puupulk teopäevade märkimiseks ku sulanõ päävä ärt‿teḱ k,oĺ l 
teopulk, lõigati  salk `sisse Rõu R

tere ~ tereh tervitussõna: tere tereh Joodo! Se Pod; tere iks tereh, 
`traastui, t   pääl iks tereh üldäss Se Kos 

tereh/käsi  teretuseks sirutatud käsi ma ei annas‿ sullõ terehkätt kah ku 
sas‿sääne olt Rõu V 

teretämä teretäʔ teretäss tere  teretama teretäss minno võõrass `tund-
mada inemine Rõu V;  tiä tere  uma `tutva pääle minno Rõu;  min-
nu es teredä ka `kiäkiʔ Vas Pul| Vrd tehrütämä, terütämmä  

teḱ k
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terräv1 terävä terävät 1. hästi lõikav, terav [ma] ań ni vikahti vele kätte, 
veli teḱ k teräväss semaid Rõu; vikah  sai `väega terräv kah Vas; 
esäl oĺ l hao rakoʔ terräv kirvõss Se P 2. teravatipuline ku `vih-
ma sattõ, siss te ti suurõt‿terävä otsaga ruaʔ Rõu H; a inuial oĺ l 
ü s ots tettü teräväss Vas Pus 3. terane; ergas; tragi armõdu terräv 
`poiskõnõ, timä oĺ l nigu nõg ĺ  Vas Pul; taitsa om terräv `k ikõ 
tegemä  Vas 4. muud säänet‿ saagataija iks oĺ l t   naań õ, `väegat 

‿terräv Vas; t   vanõmb la s om `väegat‿terräv (äkiline ja kiire), 
t   ku `piḱ ne käü Vas Pul

terräv2 terävä terävät terarikas, terakas kiä tiid, ku terräv taa rüǵ ä saa 
Se; ku `ta rik hõrõhhõp külbeti, siss sai terräv, sai terrä inäbä Se 
Kos; ku `ta rik padi sai, siss saa as terräv, terrä sai vei o Se Kos

terveh ~ terveʔ `terve terveht 1. heas tervises või seisundis olev mu 
säĺ g um terveʔ ja jalaʔ ummat‿`terveʔ Rõu V; jumala terveh ine-
mine Vas Pul; oĺ li külʔ nii terveʔ et naari `tõisi Vas Pul; ma oĺ li 
noorõh tervek‿ku hõpõ Vas; pää om `täämbä `tervep, a muido olt 
(oled) sääne jovvõdu ja ramõdu Vas Pul; latsõl silmäp‿pilisiʔ, es 
olõt‿terveʔ Vas Pul; s ss um hüä elläk‿külk‿ku [sa] terveʔ olõdõʔ Vas 
Pus; no om inemine tervek‿ku putsai Vas; ku ta `haigõmajast kodo 
sai, s ss naaś s süttümmä, no om terveh Vas; tsõdsõ teḱ k roho, üteĺ : 
anna hobõsõlõ ś oo `suuhhõ ja saa sullõ hopõń  terveh Se Kos; ilma 
`lõikusõldat‿te ti jalat‿`tervest Se Kos 2. mitte katkine, tükeldama-
ta, puutumata eedeŕ  tüḱ iss ärh‿`hiń gümä, kup‿panõt‿tervep‿putõĺ  
ka kõhnalt kiń niʔ, ärh‿`hiń güss Rõu V; mas‿suṕ i kardoka arʔ, 
muidu pini lakahhass väe päält ärʔ, kardoka jätt `tervess Rõu;  
pää om arp‿pest, ei olõ üttegit‿terveht kotust Vas 3. kogu, terve 
[nad] hõkõrdivaʔ ja `hirskõllit‿tahn terver‿ravitsussvaheʔ, a t   es 
`laabuk‿kohegiʔ Rõu H; hüä jooja vasik, `terve pań gi kihmaś s arʔ 
Vas; terve vasik k  ss, ś aalt saa õs no inemisele `andaʔ niivõrra 
ku tä sei Vas;   akuh‿hiŕniʔ k gõ, tervel‿Lemmädsi külä helisi Vas; 
`tervess talvõss sai iks ärv‿`viisa, ruttu joht kakku us n  v‿viisoʔ Se 
Kos; setä naist tervek‿külä põlg Se Kos; vanast `laś ti tervep‿pulm 
`soendiss Se

`tervelt ühes tükis, tervena paiuharak `terve tammõtõhva n  ĺ d `tervelt 
`alla Vas Pus; a `minnü es pakku, `andnut‿`tervelt `hindä `o sjilõ 
kätte Vas Pul 

`tervüsekene dem < `tervüss olõss mul v  l vana `tervüsekene Vas Pul
`tervüss `tervüse `tervüst ~ `tervüt ~ `tervüist 1. tervis ma `tervü-

se poolõst `laś ti kodo Rõu V; ma ań ni tälle toṕ si rohu `viina t   

`tervüss
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oĺ l tälle nigu `tervüsess  Rõu V; ku iks säänegit‿`tervüss om, et 
elläs‿`saadõʔ Vas; pedäjä mõts ollõv `tervüsess Vas; taa viinakõnõ 
tege paĺ lo hätä, iho`tervüse võtt ni hiń ge rikk Vas; `tervüss lä s 
`otsa Vas Pul; vai om timä ka `tervüsest kõhnass jäänüʔ Vas; ega 
mul inäp `tervüst olõmah ei olõʔ Vas; kui ilmaʔ, nii om `tervüss 
Vas Pul; suu sää  sälätävve, süä rikk `tervüse (liigsest vihasta-
misest) Vas Pul; olõ õit‿`tervüt Se; tuń t um ḱ aunu mu `hammõ 
man, `pandnuh‿`hammõ liiva `sisse, jummaĺ  t   (anna) not‿tuń dilõ 
`tervüist Se Kos; massas‿ sada `ruublit arʔ, s ss iä sullõ mastõrah 
`tervüist paɫɫõldass Se 2. tervitus `ütle no tälle paĺ lo `tervüisi ilma 
silmä nägemälläʔ ni käe `andmallaʔ Vas; timä ka ess‿saa tuɫɫaʔ, 
muidugu saat mullõ ka `tervüisi inne Vas Pul 

terä1 terä terrä tööriista lõikav põhiosa: tera  ma pań ni vikahti `maahha 
ni kupõrdu vikahti terä pääle Rõu ; vikahti terä lei `ki vi (niitmisel 
puutus kivi külge) Vas Pus

terä2 terä terrä 1. taime seeme; viljatera küläinemistel oĺ l kah `väega 
hallõ t  d rüḱ ä, a `suuhtõ `panda saa as ütte terrä kah Rõu V; 
rahvass vei [kiriku]opõtajalõ teŕ ri, liha, k kkõ söögi`kraami Rõu 
V; ku ̀ villä tuulutõdi, siss tuulõpäälitset‿teräʔ ̀ võeti ̀ s  mness Rõu; 
teräko t oĺ l alalõ, a k iḱ  teräs‿`s  düʔ Vas Pul; huhmõŕ  oĺ l iks 
terä `surbuʔ Vas; map‿pań ni kanateräk‿ko iga vaja `otsa rippa Vas 
Pul; ma pań ni `piprõterät‿toosikõsõ `sisse Vas Pul; ku `miń ti ki-
vile minemä, `naati teŕ ri ko ti `pandma, jälʔ latsõʔ aidah ubiniid 
`o smah Vas; edimält umma `hernel lakakõsõʔ, `herneterä suurõ-
bass kasuss, s ss um kõd r Vas Pus; ku `ta rik hõrõhhõp külbeti, 
siss sai terräv, sai terrä inäbä Se Kos; vaja `veś kile minnäʔ, vaja 
teräʔ esi jahvataʔ Se Kos; ubinap‿`pań ti talvõst `aita teŕ ri `sisse 
Se Kos; terät‿tougati nukka, nik‿kavva koonip‿`peś ti riih ärʔ, siss 
visati Se Kos; kua [poig] mere `v  rde sõi , t  l oĺ lik‿kań õbi teräʔ 
`karmanigah Se Kos; teräp‿puhasti [ma] aganist `vällä Se 2. uhm-
ris surutud, keedest puhastatud odraterad terile `pań ti kań õbi`l  mi 
väess, t   oĺ l piimä ja väe   st Vas; a vanast `kruupõ õs olõʔ, siss 
survuti teräʔ Vas U; m  l‿lä si hummogult `t  hhü ärʔ, ü s jäi 
teŕ ri puhastamma Se Kos; `taari `pań ti pääle terile, s ss kutsuti 
`veŕ dega teräʔ Se Kos; nüüd ommak‿kruubiʔ, vanast oĺ lit‿teräʔ Se 
La; t nisspäävä keedeti teŕ ri  sia `päägaʔ Se Kos; perehvaaĺ kass 
kala oĺ liʔ, sibula s  ll  ḿ , teŕ ri `ań ti, kaara `kiislat, kamma Se 
3. väike aineosake liivaterä olõ õis‿suuŕ  ei laǵ a, a kaek‿ku suuŕ  
mägi saa liivaterist Rõu V; tõõnõ terä, üteĺ  `möldre, ku hiire sitta 

terä1
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`hambagat‿tsäĺ ksäś s Rõu H; tädi oĺ l võttunu üte räüsä terä nigu 
kana muna pia Vas Pus; ja nakaś s s ss tulõma ü sikiid `sääń tsiid 
noh nii tuvi muna vai nii kana muna `suurunõ m ni oĺ l, nuid iä 
teŕ ri Vas Pus; vanast oĺ l sõir kõva, paĺ ass kohopiim oĺ l, soolaterä 
ka sehen Se; sügüse oĺ l ̀ maaŕapaast, ni ̀ t  di ugurits aiast, lõigati 
poolõst, soolaterä `vaihhõlõ, leeväpala kaʔ Se Kos

teräkene dem < terä2| 1. seeme; viljatera lövvä es map‿`piprõ teräkei-
si, ärʔ ummah‿`häädünüʔ Rõu V; neläl`kümnel (1940. aastal) tuĺ l 
`vahtsõnõ perem  ś s, m  ʔ ütte [vilja] teräkeistki ̀ suuhtõ ̀ panda saa 
as Rõu V; `liń tkaʔ ommaʔ verevä maŕ aʔ, nigu teräkese ommas‿seeh 
Vas 2. pisut, natuke  sibulap‿puhastõdi arʔ, surbuti ärl‿livvah, 
`pań ti `s  la ka v  l pääle teräkene Se Sa 

terä/kot́t viljakott kuŕ ateḱ ij oĺ l piḱ älde maal ku terä ko t Rõu; teräko t 
oĺ l alalõ, a k iḱ  teräs‿`s  düʔ Vas Pul; mul oĺ l hüä teräko t, va-
nast kutsuti salvõko t Se 

teräne terädse teräst viljakandev mis Puĺ li `rahvil viga, kalanõ jäŕ v 
om aɫɫ, teräne nuŕ m om pääl Vas Pul 

terä/ru̬u̬g tambitud odrateradest (omaette) või koos ubade ja herneste-
ga keedetud toit vanast survuti kesväʔ, te ti terär  g Rõu V; läni-
kuh oĺ l upõga terär  g Vas Pul -saĺ v viljasalv panõv‿vai terä`salvõ 
[mind], `rammu ma eil‿lääʔ Rõu V -suṕ p tambitud odrateradega 
keedetud supp pato siseh keedeti teräsuṕ p, piimäga ka keedeti, s ss 
`pań ti k  rt ka v  l pääle `luitsagaʔ Se La -vili teravili noorõ `kuu-
ga  külbeti terä`viĺ jä Vas 

terütämmä terütäʔ terütäss terü  tervitama s ss lä si mak‿ka terütäm-
mä Vas Pul; [ma] näi unõh, et ü s võõraś s mi ̬i̬ś s tuĺ l `vasta, ań d 
mullõ käe ja terü  minnu Vas Pul| Vrd tehrütämä, teretämä

`tetse·mber ̀ tetse·mbri ̀ tetse·mbrit ~ ̀ tetse·mbri/kuu detsember ehitü-
se jaoss `kaeti iks vana `kuugal‿lõigadaʔ ja s ss kas `tetse·mbri 
vai jaanu˛ari kuu Vas Pus; pirrut‿te ti `tetse·mbri nove·mbri 
kuu, s ss pidip‿pirrup‿paĺ lo paŕõmbaʔ olõma Vas Pus; nikuĺ  om 
`ütsätõi·ś s`kümnel `tetse·mbril (vana kalendri järgi) Se

tiʔ vt t  ʔ     
`tialanõ `tialasõ `tialast tihane kõrra ao peräst [ma] kae, et `tialasõ 

umma aia `saiba otsahn Rõu; `tialasõl‿`liń tsiʔ `akna poolõ Rõu V; 
map‿pań ni `aknamulgu kiń niʔ, siss inäp `tialaisi es tulõʔ Rõu V; 
`sah rin `tialanõ  sauń  mul `võidu Rõu V; tulõ ma õdagu  kodo, 
ü s `tialanõ `sahvrehe piimä `sisse arʔ uppunuʔ Rõu V; `tialasõ 
`s  ke ma  ks pań ni talvõl, `tialasõp‿puhastasõp‿puid Vas Pus; 

`tialanõ
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lehmä`nüsjä um `tialasõst pisu suurõmb Vas Pus; `tialaisi um k   
`rohkõp, `tialasõs‿sööväk‿k iḱ  `rasva Vas Pus

tibu/jaam -jaama -`jaama haudejaam mul oĺ lik‿kanasõʔ, mat‿tibu-
jaamast esiv‿valõ `vällä Rõu V 

tigo1 tio tiko 1. häbi, häbistus; teotus, laim `tütrekene, anguk‿külä sullõ 
`avvu, angu uik‿külä  tiko Vas Pul; t  d tiko kült‿teku õiʔ Se Kos 2. 
kirumissõna ah sa tigo, `maahha lei nop‿pań gi [lehm] Vas; ah sa 
tigo, kuiss ma es `ütle Vas Pul

tigo2 tio tiko tigu `kuaga tikõ um kah aiah, `kuagat‿tigo um t  , kellel 
koda säläh Vas

`tihkama tihadaʔ `tihkass tihaś s söandama, julgema alastõ 
eis‿saak‿kohegi minnäʔ, `tihka aiʔ Rõu V; las mak‿ ka hinnäst ko-
bahhuta, ma `tihka aim‿mu o inemiisih ollaʔ Rõu V; mat‿tihanu 
joht vai es juɫanuʔ säält minnäʔ `võtma Vas; no om [ta] nii ala-
tuss ja ilotuss jäänüʔ, et `tihka ais‿sandõlõgis‿`silmä tullaʔ Vas; ma 
lä si `nulka, saisi, `tihka õs n nnagi kohe tsusadaʔ Vas Pul; [sa] 
`tihka ait‿`t  hhü minnäʔ, ku `iltsõst `jäädeʔ Se; säänest kaŕ ust 
mat‿`tihka aik‿kodogi viiäʔ Se Kos 

`tihkõ `tihkõ `tihkõt tige, õel, kuri; kitsi `eestläse iks oĺ liʔ `väegat‿-
`tihkõ rahvass Rõu H; vana `mõisaherr oĺ l olnuv‿`väega `tihkõ 
Rõu; võit‿t   oĺ l `tihkõ m  ś s Rõu V; oi jummaĺ  naa ommat‿`tihkõ 
inemiseʔ Rõu V 

ti̬i̬1 t    t  d  1. tee, rada taa t   um `väegak‿kivene ja `vasta mäḱ e Rõu; 
naid `k  ĺ ja`pü ski um paĺ lo t  veerihn Rõu V; `püü jä n   
oĺ lim‿mäḱ i pääl `vah man jat‿teie pääl Rõu V; hiirehernek‿kasuss 
t  ̀ v  ri pite ja niidü pääl Rõu V; sääl t  veereh um Pelsu talo Vas 
Pus; madalap ku maahain, piḱ eb ku muuʔ puuʔ? - t   Vas Pul; ku 
vanna näet t   pääl hädäh ollõv, s ss avitagõʔ Vas Pul; sääl `Luuts-
niki teieharra man om t   Palovere külä Vas Pul; üle tsärdsägu 
`aeti  ti̬i̬ `talvõ Vas Pul; halv t   ja `muanõ Vas Pul; `Kaaŕ li imä lä s 
üle tarõ, oĺ l sita t   takah Vas; mitu t  d lä s sinnäk‿kokko, tiä san-
nakõnõ sääl teie vahel Vas; kodo tullõh [ma] saa õs ̀ p  ldõ ̀ t  hhe, 
jäi `haigõss Vas; suuŕ  sado tuĺ l, no ommat‿teie pääl luḿ biʔ Vas 
Pul; t   oĺ l ka t  veerine paik ja mõtsa siseh Vas Pul; t   liba, maa 
suga, mõtski s, meresikk? - regi, äg ĺ , kägu, vähk  Vas; `Vahtsõlii-
nah oĺ l, ku `k  ĺ jaga [peielised] lä siʔ, kiä edimäne inemine puttu 
`vasta ti̬i̬ pääl, toolõ `ań ti `viina ja sakuskat Se Kos; `väega liivanõ 
t   oĺ l, inämbä [ma] lä si iks jaɫagaʔ Se Kos; seod t  d tuĺ li [ma] 
tagasi Se Kos; ku tulõ t  l ka s harro, s ss sääl `vaeldagõt‿tis‿sõr-

tibu/jaam
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musõʔ arʔ Se Kos; tere iks tereh, `traastui, t  pääl iks tereh üldäss 
Se Kos 2. teekond, reis mul olõ õi  nnõline t   Se Kos;  olõ õs uĺ l 
ts gand ka, art‿tuń d `kaaŕ tidõgaʔ, üteĺ : teil om piḱ äline t   `jaɫgu 
aɫɫ Se Kos  

ti̬i̬2 t   t  d  jook: tee karitshain um ka roho hain, t  st tetäss t  d, roho 
t  d Rõu V; ma olõ üle t   (rohkem kui teed)`köŕ pnük‿külv‿vett Se    

ti̬i̬ʔ ~ tiʔ t  ʔ ~ tiʔ teid teie, te `tapkõ vai minno ark‿kah, mul `kulda 
teele `anda ei olõʔ Rõu V; ei inäp n  k‿k nõlat‿`t  kaʔ (teiega) Vas 
Pul; mul om teid hallõ, t  p‿piät no `näĺ gümmä Vas Pul; kas ti jo 
`seieʔ? Vas Pus; ma v  l `pannu teid Peliko va hainalõ `ḱ auma Se 
Kos; t   olõ õiv‿vana t  d nännüʔ, olõ õiv‿vanna eɫɫo elänüʔ, t   olt 
`sääntser‿risuʔ Se Kos; kuiss t   ni turagu olt, ma oppa teile Se A 

ti̬i̬d tiiu `t  du teadmine näet mut‿tiiun oĺ l seo väidsekene Rõu V; sa 
olõt k igih näide tiiu all, `paeda olõ õik‿kohegiʔ Vas; mu mehel es 
olõh‿`huupi üttegi last, k iḱ  oĺ lit‿tiiu läbi Vas Pul; k iḱ  piät sul 
olõma tiiu all Vas

`tiidmä teedäʔ ~ tiidäʔ tiid tiiś  ~`tiidse ~ `tiise 1. teadlik või kindel 
olema, teadma  paĺ lo tiiäʔ, suu ka piäʔ Rõu V; mat‿`tiise kos tä 
`t  nse Rõu V;  ku ma art‿tapõta, s ss um tiidäk‿kes um `tapnuʔ Rõu 
V; terveh külä tiid t  d `aś ja, t   tülü oĺ l nii suuŕ  et piĺ viniʔ Rõu 
V; las täl saladaʔ, tervek‿külä tiid  Rõu V; mugu `tiiti (teati)  inne 
et varass um, a kiń nip‿`pandas‿saa as Rõu V; nat‿`tiidväk‿külk‿kual 
`aigu puś s lätt Vas; imä tiiś , ku `kaugu tiä t  d [kuse] po ti a o 
pääl pidi Vas Pul; ku ma t  d `tiidnüʔ, et ma kiń nip‿panda (van-
gi pannakse) s ss ma olõss maja arp‿paɫotanuʔ Vas; ilma juma-
la `tiidmäldäʔ ei olõss `hiusõ `karvgik‿`kõrbõnuʔ Vas; a iks`tiiti 
(teati) ärʔ koh raha om Vas Pul; sa `tiise küls‿`seĺ gehe, et `väega 
`puhtas‿seeneʔ ommaʔ, a timä oĺ l `vasta süänd joʔ Vas Pul; kas 
mi näe ü stõist vai näe eiʔ, t   om `tiidmälläʔ Vas Pul; a o otsah 
istuss, a `Moskvahe tiid (kõiketeadjast inimesest) Vas Pul; tiiuline 
inemine om, kedä sa `seĺ gehe tiiät (tunned) Vas Pul 2. oskama; 
taipama, märkama üttegi `pi̬i̬ti es teedäʔ vanast istutaʔ Rõu; kes 
tu `sisse tiid noid hä i Vas Pul; timä näet `tiidse, kui rohidaʔ Vas 
Pul; kuk‿kiä `m  lde halgatanuʔ, s ss olõss `tiidnük‿külʔ Vas Pul; 
puŕ odsõ inemiseʔ, vai nimät‿`tiidseʔ, paĺ lo ma säält võ i Vas; kut-
sutu us, siss `tiidnü üs tuɫɫakiʔ Se; ilma harimaldaʔ, uĺ l rahvass, 
kes t   midä `tiidse Se 3. väljendab kahtlust või teadmatust kõhn 
`tü rik oĺ l ku kõsukõnõ, tiid, mis hädä täl oĺ l Vas Pul; ü s leht́ 
om ark‿`kaonuʔ, tiid kohe om  silgahhanuʔ Vas; kiä saa ja `laotass 

`tiidmä
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(raiskab), t  l olõ õim‿midägi tiid ku kavva Se; a no ommak‿k iḱ  
n  l‿lätteʔ ärk‿kuiunuʔ, tiiäm‿mille `vasta Se Kos

tiiḱ  tiigi `tiiki tiik sanna man um ka s `tiiki Vas Pus; olõ õs meil `tiiki, 
siin jäŕ v man, tah no `tiiki vaia Vas Pul; meil oĺ l `saĺ vigat‿tiiḱ  Vas 

`ti̬i̬kene dem < t  1 vanast oĺ liʔ haina `t  keseʔ, n   oĺ likit‿tamalaʔ Se 
Kos 

tiin tiinu ̀ tiinu endisaegne pinnamõõt: tessatin (ca 1,1 ha) maa ̀ suuruss 
oĺ l kolmtõi·ś skümme `tiinu,  s  `saari ja mõtsaga kokko Rõu; ma 
oś ti s sarõmehe käest poolõ maia ja viiś tõi·ś skümme `tiinu maad 
Se P 

`ti̬i̬ndri `t  ndri `t  ndrit palgatööline talus `kostki pidi [raha]`saama 
`t  ndrile ja `hindäle Vas U 

`ti̬i̬ń mä `t  niʔ t  ń  `t  ń e ~ `t  nse  teeni (elatist) teenima; ametis olema 
mat‿`tiise kos tä `t  nse Rõu V; t   imä oĺ l ka mu imäga `väega 
sõb ŕ , üten teeneʔ Rõu V;  [me] lä si Võrolõ, teeneʔ esiʔ ja teiʔ 
maja Vas Pul; Kusta `t  ń e k gõ tõist m  st, oĺ l tõõsõ sulasõh 
Vas Pul; provva pidi iks meeleh ka, et imä tedä `häste `t  ń e Vas 
Pul; k iḱ  omma aamõtih, k iḱ  ommat‿`t  ń mäh Vas Pul; mak‿ka 
lä si `t  hhü, teene `hindäle hiń ge`piätüst Vas Pul; elläi om uma 
t   ja hüvi˛üsega t   ärt‿`t  ń nü, et tedä vanah iäh söödetäss 
Vas Pul; parhilla kerikoh kah olõki‿i `poiś si `t  ń mäh Se; tõõsõʔ 
s sarõt‿teeneväʔ võõrast Se L 

ti̬i̬/rada -raa -rata teerada laǵ a t  rada lätt läbi mõtsa, `rohkõp t  ratu 
ei lääʔ Rõu V; t  rada om kõva, taa om art‿`tallunuʔ Vas Pul; 
map‿pöhe t  rata Vas Pul

tiisi tiisi tiisit kiisu tah ommat‿tiisij‿ja ku saʔ, um hüä latsõl `mäń giʔ 
Vas| Vrd tiiś u, tsii su 

tiisikuss tiisikusõ tiisikust tuberkuloos ü s vana mi ̬i̬ś s oĺ l jo surmaga 
`võlgo, oĺ l tiisikusõn Rõu V; t   naań õ oĺ l tiisikusõ `haigusõh sää-
ne põdõlik Vas; paĺ loś s tä elläs‿`saaki is, lei tiisikuistõ, ̀ k  li arʔ Se

`tiisläŕ  `tiisläri `tiislärit tisler mehe˛esä oĺ l `tiisläŕ  ni m  ś s ka oĺ l 
`tiisläŕ  Vas 

tiiś u tiiś u tiiś ut kiisu tiiś u um kaś sipuja hellänimi Vas Pus| Vrd tiisi, 
tsii su

tiiuline tiiulise tiiulist teatud, tuntud timäle sai hüä m  ś s, tiiuline m  ś s 
Vas; tiiuline inemine, a mitte nimme `m  lde eit‿tulõʔ Vas; tiiuline 
inemine om kedä sa `seĺ gehe tiiät Vas Pul; tiiuline inemine, mis 
taad viga võttaʔ [tööle] Vas Pul 

ti̬i̬/vesi tee jäi t  vesi joomallaʔ ni s  ḱ  söömälläʔ Vas Pul 

tiiḱ  
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tikahhutma tikahhutaʔ tikahhut tikahhu  kergelt koputama är [ma]`eĺ li 
mehega iä nii et tä muɫɫõ vaś t sõrmõga tikahhu , t  d olõ õs Se 
Kos 

tikk tiku tikku tuletikk vanast kat‿tuɫd `l  di taglaga üless, olõ õs tikka 
Vas R;  surat‿tuĺ li `istõlõ, `tsuś ksit‿tikugak‿`k   slihe Se Sa

tikkam(m)a tikadaʔ tikkass tikaś s 1. kergelt lööma saa as sõrmõgagi  
tikadaʔ, kunagiʔ Se 2. puusse auku puurima ja mahlatila kinnitama 
kõiv tikati ärʔ, säält j  ś k `mahla magusat Vas T

tikk-tikk linnu noka koputus `tialasõ puhastasõ vasariid, kuulõ jälʔ 
tikk tikk, tikk tikk Rõu V

`tikri `tikri `tikrit tikker, karusmari hõrakit om ja `tikrit om Vas| Vrd 
tikõrber, tikõrpuu

`tikslõma tiksõldaʔ `tikslõss tiksõĺ  (korduvalt) koksti kokku puutuma 
kana munakit‿`tikslõsõp‿pesäh, s ss putu uin‿no inemisek‿kokko 
ü s ütegaʔ Vas Pul 

tikõrber tikõrberä  tikõrberrä karusmari tikõrberäl ummak‿ka nõg-
lak‿küleh Vas Pus| Vrd `tikri

tikõr/puu karusmari timä oś t tikõrpuu `maŕ ju kolt‿tõist killo Se| Vrd 
`tikri 

tila tila tilla 1. valamistoru, tila latsõkõnõ alasi nigu tila takah Vas Pul 
2. jääpurikas nii kui vett om katusõ pääl, nii külmäsek‿`kaartihe 
tilaʔ Vas Pul; m nikõrd ommat‿tilaʔ suurõʔ nigu püssüʔ, a m nikõrd 
omman‿nigu rihapidimäʔ Vas Pul

tilahhuss tilahhusõ tilahhust tilin m  ś s `kündnün‿ nurmõh ni `kuulnu et 
tilahhuss olnuʔ Vas 

`tilbõllõma `tilbõllaʔ `tilbõllõss `tilbõlli tilbendama länik `tilbõlli käe 
otsah Vas 

tilgõtama tilgõtaʔ tilgõtass tilgõ  ripnema `Maaŕ al ommam‿maŕ apuh-
mam‿`maŕ ju täüś  kut‿tilgõtasõʔ, si igeʔ Se Kos 

tilk tilga `tilka peenis tsõdsõtütäŕ  `pantu `mõisaherräl `tilka `mõskma 
`taĺ drigu pääl Rõu K; `poiskõnõ oĺ l, tilk oĺ l nätäʔ Se La 

tiĺ lile ripakil, õieli piń k tuĺ l k   ridagak‿küle pääle, latsõk‿k iḱ  maal ni 
jalakit‿tiĺ lile Se Kos  

tiĺ lokõnõ tiĺ lokõsõ tiĺ lokõist tilluke, väike la silõ te ti vasigõ kooviʔ, 
otsani tiĺ lokõisile te ti `lamba kooviʔ Vas; lavva pääle võtõ-
ti t   [vatsa] kohetuss, latsutõdi arʔ tiĺ lokõsõss, `ohkokõsõss Se; 
`mooś kaʔ ommat‿tiĺ lokõsõk‿ku reemekeseʔ Se 

timahava ~ timahavva tänavu mat‿timahavva es t  ʔ nipaĺ lo `kaps-
tiid Rõu; tiiä äiʔ, kas timahava om `s  ni Vas; näüss, kas [mul] saa 

timahava
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timahavva `suvvõ `mintüss vai saa aiʔ Vas Pul; timahavva puuʔ 
`väega `vaalusõʔ ja murrusõ `maahha, no iks m ni k  l jalt‿tuɫõ 
Vas Pul; mügrä mütetüisi unikit `väega paĺ lo timahavva oĺ l Vas 
Pus; mul um ka timahavva ü s viŕgess oodõnvaĺ  i pant Vas Pus; 
timahavva oĺ liʔ ilosa ilmaʔ Se; timahavva oĺ l kaɫɫa `väega `kõv-
va kiä pü vivä Se V; m  m‿`Maaŕ alõ sai timahava ka skümmend 
paɫɫa t  d `s  pi Se Kos; timahava oĺ l urbõpäiv, kapst`maaŕ apäiv 
ja pühäpäiv, kolʔ pühi `päivä oĺ l üte päävägaʔ Se Kos 

timahavanõ  timahavadsõ timahavast ~ timahavvanõ timahavvadsõ 
timahavvast tänavune timahavvanõ suvi om hüä, `parrusi om `vih-
ma ni `päivlikku Vas Pul; mul `väega neok‿käeʔ ja olaʔ `haltasõʔ 
kõvastõ, timahavadsõ `aaś taga `naksiva `haltama Se Kos 

timahavva vt timahava
timahavvanõ vt timahavanõ
timmuk timmuga timmukat timukas vanast tapõti liinahn, 

oĺ lit‿timmugaʔ, timmuk tuĺ l `  se, s ss poi `süüdläse üless Rõu V 
timmõrdama timmõrdaʔ timmõrdass timmõŕ d remontima `poiskõnõ 

timmõrdass vällän umma `mootorratast Rõu V 
tiḿ p vt temp
timä ~ tiä ~ tä  timä ~ tiä  tedä ~ timmä tema, ta; see pinikene sei liha 

ja `r  ska `piimä ja präänikiid, muud timä es s  ʔ Rõu V; ü s suvi 
tuĺ l tälle uma `pernanõ `küllä Rõu V; timä `tiise kos täl `paeda 
om Rõu V; nimäv‿valvõ `perrä et tä sääl käve ja taṕ i arʔ Rõu; kel 
no lä s t   oppuss, t   käve [koolis], kel es lähät‿ timä, t   oĺ l 
üten ahastusõn alati Rõu; `pań ti `lamba sita `sisse t   kusõpo t, 
vana kasugatüḱ k köüdeti pääle, s ss oĺ l timä läḿ mi ja hapaś s 
Rõu V; timä sai korraldaʔ, tä istu  `uibit ja maŕa`puhmõ Vas U; 
täl `koŕ ju noid `kaussõ m ni neĺ li viiś kümmend tüḱ kü Vas; timäl 
suu oĺ l muta täüś , kavvass tiä elänüʔ Vas; tiiä äik‿kas tä `k  li vai 
nimä otsadi timä Vas; ku midägi pahandust oĺ l, s ss `Kaaŕli te-
hähti, t   oĺ l tiä k kõ halvõb s na Vas Pul; ma annasik‿kült‿tälle 
kulagugap‿`päähhä Vas Pul; tohot‿tuhanõ, t   oĺ l tel k gõ hal-
võmb s na Vas Pul; linaluuʔ lei jo lihalõ pääle, lõigati tüḱ k `maah-
ha, es olõm‿midägi ̀ halva maku täl Vas; mitu t  d lä s sinnäk‿kokko, 
tiä sannakõnõ sääl teie vahel Vas; mis täst hüvvä om, et rikaś s 
talo Vas Pul; kavvass tiä (jäär) naid `laḿ bit takah kańatass Vas; 
tiä iks oĺ l edimält `väega `haigõ Vas; map‿pań ni t   timäle 
kooldah‿`hammõss Vas Pul; Siĺ vi juń n, et mis [ma] anna ait‿tälle 
peremehe nimme Vas Pul; sääne sań t, ku `jouti tälle `andaʔ, siss 

timahavanõ
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ki t, ku jouda as, siss lai  Vas Pul; tiä pań d aloma si `ossõ `küĺ ge 
t   liha rippa Vas; egat‿tiä siss eis‿s  ʔ, ku jooma pääl om Vas Pul; 
tiä es t  t‿t  d joht mitu `aaś takka Vas; n   oĺ lip‿`pesnük‿külr‿ru-
malahe tedä Vas Pul; timä inäp es saa `arvogi, et mis ś aal oĺ l vai 
koh tä oĺ l Vas; t   oĺ l perämäne `v  mine ka tedä (hobust) Vas 
Pul; armõdu terräv `poiskõnõ, timä oĺ l  nigu nõg ĺ  Vas Pul; võih, 
timmä saa naardak‿ḱ ulʔ Se Kos; mak‿kai, midäss esä pand taa 
kiŕbidsä `ahjo, midäss timä timägat‿tege Se Kos; mehe˛esä pań d 
kuuma kiŕ bidsä reḱ ke `hindälle `põĺ vi aɫa, kooń t‿tiä Peliko va 
lätt ka skümmend `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 ḱ uɫm Se Kos; timä om 
`väega `helde hiń gegaʔ Se Kos; meil olõ õs pini elo kaʔ, kohe tä 
arvaś s, sinnäm‿meid tougaś s Se Pop

timäkene dem < timä tõõsõl‿latsõt‿`tań dsvaʔ, timäkene `kargass ka 
säń güst `vällä tõistõgat‿`tań dsma Vas Pul; timäkene lännüʔ ja 
serbänüt‿t  d seebiki vi. olõss tä keelega ̀ maitsnut‿t  d seebiki vi, 
palotanu inne keele arʔ, at‿timäkene serbäś s Vas Pul  

tina tina tinna tina `kaonuk‿ku tina `tuhka (jäljetult) Vas Pul 
tinanõ tinadsõ tinast tinast valmistatud havvõ  ngõʔ oĺ lin‿nigu 

kalat‿tettüʔ, m nõl oĺ l tinanõ tett Vas T; pidi olõma sõrmusõʔ, 
la silõ `andaʔ, tinadsõ  sõrmusõkõsõʔ Se S

tinav/`aaś ta tänavu tinav`aaś ta talvõl es mõistak‿`kuigi liha `hoitaʔ 
Rõu

tinavu tänavu mul saik‿ka tinavu vavvarnaʔ arʔ jo murrõlduss, noh nii 
vanaʔ `vällä Vas Pus

tiń dikene ~  tiń tkene dem < tiń t ma paaś ti, sei kaɫakõisi, tiń tkõisi Se; 
n  t‿tiń dikesek‿`kü si ärk‿ka leevä seeh Se Kos;  siĺ lo tiń dikeseʔ, 
noist keedeti v  l`r  ga kaʔ Se

tińdi/mi̬i̬śs tindikalaga kaupleja tiń dimehek‿kaʔ käveʔ, munõvoori 
tõis‿sooɫa  sit `tinte Se Kos 

ting tingu `tingu täimuna, ting hamõh oĺ l kat‿täüś  noid `tinga Se V; nii 
sikõʔ, et niɫg tingu arʔ, k  t tingu nahast ka ruvva Se Kos; kaḿ ps  
oĺ l `tinga täüś  Se

tińg tiń gä `tiń gä endisaegne rahaühik: teng mingu uit‿tiń gäldät‿`turgu 
eiv‿vihaldas‿`sanna Rõu V; t  m  ś s mass tiń gä, hoolõm  ś s ka s 
(hoolas on rohkem väärt) Vas U; uma om iks uma, at‿tiń g om 
`vaihhõl võõraś s Vas Pul   

tinisämmä tinistäʔ tinisäss tinisi tinisema, pinisema kiho lasõn‿naam‿mu-
gu unotasõʔ ja tinisäseʔ Vas Pul 

tinisämmä
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tinnõ tinnõ tinnõt ähmane, tuhm tinnõ um t  , mis um sääne `tümbe 
tähekene Rõu V; latõrna tulõʔ oĺ liv‿`väega tinnõʔ Rõu V; ilm om 
sääne tinnõ, selle ka vaest om haɫv Vas Pul

tinotama tinotaʔ tinotass tino  tinutama umast majast eip‿`püh-
küm‿midägi `vällä, s na `ütlet, t   nigu tinotadass kiń niʔ  Rõu V;  
tinotõdu annoḿ  Vas Pul; Oś si tinotass k   meil  siatinagaʔ Vas Pul; 
 siatinagat‿tinotadass Vas Pus; iń glisstinna `peetäss paŕ õmbass, a 
 siatina pidä paŕ õmbahe kiń niʔ ku anomat tinotõdi Vas Pus 

tiń t tiń di `tiń ti tint, tindikala punadsõ peediʔ, kuŕgiʔ, tiń diʔ ja `taari 
valõti pääle, kutsuti sibula s  ll  ḿ  Se Kov; tiń dimehek‿kaʔ käveʔ, 
munõvoori tõis‿sooɫa  sit `tinte Se Kos;  siĺ lo tiń dikeseʔ, noist kee-
deti v  l `r  ga kaʔ, tiń di `r  ga keedeti Se

tiń tkene vt tiń dikene
tio vt tego, tigo1, tigo2

`tioline `tiolise `tiolist mõisa teoline kut‿`tioline t  l ja kaŕ uss kaŕ ahn, 
s ss pereʔ eläss Rõu V; puuk‿ka pidi vanast `tioline `mõisa `k  ki 
`t  ma Vas Pul; `tioline oĺ l piń gi pääle köüdet kiń niʔ ja `peś jäʔ 
mano, s ss ka sipooli nakat `andma vitsa`kimpagaʔ Vas Pul

`tiotama ̀ tiotaʔ ̀ tiotass tio  teotama häbendellemine eit‿`tiodak‿kedägiʔ 
Rõu V; mat‿tedä `tiodi, mat‿tedä `sõiḿ ssi, mat‿tedä vannõ Vas Pul; 
esä naanu [kooli]opõtajat `hirmsahe `sõimamma ja `tiotamma Vas 

tio/teḱ ij mõisa teoline mu imä oĺ l `Vahtsõliina `mõisah k gõ tioteḱ ij 
Vas Pul

tiputaa·t́ tiputaa·di `tiputaa·ti rahvasaadik, deputaat küläh oĺ l tipu-
taa· , t   kiro  meid ka, et kulaguʔ Se  

tirahhama tirahtaʔ tirahhass tirahti  1. vigisema t   latsõkõnõ iks ti-
rahti, iks tirahti, olõ õs `õigõt ikku kah Vas Pul 2. kergelt kõrisema 
rüä teräp‿`peś ti arʔ ja oĺ l aganas‿seeh ja `l  di ko iga `vasta `sai-
na. ku tirahti v  l t   terä, `pań ti v  l aganiid `sisse, saa `rohkõmb 
`leibä, ku tirahha as, siss panda as Se

tirahhutma tirahhutaʔ tirahhut tirahhu  korraks tirisema kell tirah-
hu , ku ma liigahhuti Vas Pus  

tiranik tiraniga tiranikka käterätt tiranik oĺ l vaja otsah, tiranik oĺ l suu 
`pühkiʔ Se Ts; kuń oga puu pääl oĺ l tiranik kaʔ Se Kos; truuś kalõ 
köüdeti tiranik ̀ pihta Se Kos; käe ommam‿mustaʔ, saa õi sinnäs‿suu 
`pühkit‿tiraniga `küĺ ge Se; pilonõglaga [ma]  koi piloʔ `vaɫgõst 
niidist, koi tiraniga piloʔ Se Kos 

tirgutama tirgutaʔ tirgutass tirgu  hüplema t   sipu  uḿ mi käś si ja 

tinnõ
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tirgu  Rõu; setok‿`kaŕ ksiʔ, tirgudiʔ, näide jalak‿käve iks viit pite 
Vas Pul

tirisem(m)ä tiristäʔ tirisess tirisi klirisema, tirisema välähn oĺ l sääne 
maru, et `aknaklaasit‿tirisi ja põrisiʔ Rõu V 

`tirkama tirgadaʔ `tirkass tirgaś s edasi-tagasi karglema, hüplema 
setot‿tiiä äit‿`tań dsmist, siss muudku `tirkasõ  nnõ ja `kargasõʔ Vas 

tiŕ in tirinä tirinät tirin, klirin klaasi tiŕ rin oĺ l inne ja tuulõ müŕ rin Rõu V 
tit́t ti i ti ti peenis noorik nulgah, kaadsak‿kaalah, ti t pioh, türä üsäh? 

- taari `tõrdo Vas Pul 
`tiukama tiugadaʔ `tiukass tiugaś s narrima, pilkama mul om paĺ lo 

`vaimlaisi, um `tiukamiisi ja `kiusamiisi Rõu V; meheimä nigu 
tiugaś s pisu, t   lä s mul `väegak‿kihhä piteh Vas; no jo tiuga-
tass  nnõ et olõ õip‿`paastu Se Kos; `tiukamine om, ku tõõnõ sinno 
`häüstäss ja suditass Se 

`tiukri `tiukri `tiukrit väikesekasvuline kanatõug kas nov‿vanast 
`sääń tsit `suuri munakannu oĺ l, s ss oĺ lik‿kanat‿`tiukrit `soŕ ti 
nigup‿parhillan‿nuŕ mkanaʔ Rõu 

tiä vt timä 
toe vt tugi, tugõma
`toekõnõ dem < tugi `uibu `toekõnõ Se Kos
tohk toho `tohko toht kõotohk oĺ l all, kuusõ k  ŕ  oĺ l pääl, `säänt-

sek‿katusõ oĺ liʔ Rõu 
`tohmaninõ `tohmanidsõ `tohmanist rumalavõitu, tohmakas eś s 

külv‿`väegas‿sääne `tohmaninõ naań õ oĺ l, a k iḱ  sai õiõndõduss 
Vas 

tohnaʔ tookord tohnak‿ka võ t n  ŕ kaś s ro i aidast kiń niʔ Rõu| Vrd 
toonaʔ 

tohoʔ imestust või pahameelt väljendav hüüatus: tohoh tohok‿kas 
sat‿tiiä äit‿t  d, et taa (kõhuhaigus) om vannuinemiste perämä-
ne tõbi Vas Pul; tohot‿tuhanõ, t   oĺ l tel k gõ halvõmb s na Vas 
Pul; tohot‿`tulkõ noh! Vas Pul;  tohoʔ, sust nos‿saa kaŕ uss, sa olt 
`vargavah  Se Kos; tohot‿ taa hani om tast uja v  rt pite kohe `mõt-
sa lännüʔ Se Kos  

tohokõnõ dem < tohk kõo tohokõnõ oĺ l käeh Se P 
`tohrama tohradaʔ `tohrass tohraś s otsides tuhlama; segama, segadus-

se ajama t   tohraś s sääl võssa pite hulga `aigu, es lövväʔ Vas 
Pus;`taivaesäkene, kui sa no lasiʔ hiń ge`vainlasõl (kuradil) minno 
nii tohradaʔ Vas; t   olt seo nulga k iḱ  läbi tohranuʔ Vas Pul 

`tohrama
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`tohruma ̀ tohrudaʔ ̀ tohruss ̀ tohru sassi minema ̀ tü rik tuĺ l ̀ seń dsest 
`vällä, k iḱ  pää `tohrunuʔ Vas Pul

`toht́ma `tohtiʔ toh  `toh e ~ `tohtsõ tohi tohtima; julgema peräst oĺ l 
`kaibust, siss es tohep‿ `pandak‿ka põĺ vilõ, et `la si ei tohi piinadaʔ 
[koolis] Rõu; sääl tohe eis‿sa midägi liigahhutaʔ Vas; paĺ lo `hussõ 
oĺ l, s ss toheki is `paĺ ja jalaga ollaʔ Vas; sõta k iḱ  s   täüś , kas 
mat‿tohi sinnäm‿minnäʔ Vas; olõ õim‿mak‿kunagip‿pelänüʔ, as‿s ss 
es tohes‿säń güh kam‿`maadaʔ Vas Pul; kas tä `tohtsõ piń ni `laskaʔ, 
a timä näüdäś s umma ̀ võimu Vas; tohe eip‿paĺ astõ ̀ jaɫgugak‿ ̀ kaŕ -
ja `saatmagi minnäʔ Vas Pul;  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 `toh ri  `toh rit ~ `tohtrõ `tohtrõ `tohtrõt  õppinud arst `tohtrõ 
käest `saadi tiidäʔ et [ta] ei olõ uĺ l Rõu V; sann om talo`rahva 
`toh ri Vas Pul; egass `tohtrõ saa eip‿`piogah‿hätä ärʔ võttaʔ Vas 
Pus; koolitamalla inemine oĺ l aŕ st, koolitõt oĺ l `tohtrõ Vas; `v  di 
kült‿`tohtrõ mano, a `pindrej‿jäiʔ iks ń ao pääle Vas Pul; `toh ri 
pallõĺ  `kangõst jumalat Vas  

tohtõrdama tohtõrdaʔ tohtõrdass tohtõŕ d ravima, tohterdama taa kah 
tohtõrdass hinnest, tege `vannõ ja j   naid haina `leotuisi Vas Pus 

toiminõ toimidsõ toimist  ~ toominõ toomidsõ toomist 1. toimne (kan-
gas)  meeste`rahvalõ [ma] koi toimidsõ ̀ rõiva Rõu S; mul ̀ üĺ ti küll, 
labanõ käterä t olõ õin‿nii hüä ku toominõ Se; kitasnik oĺ l must 
toominõ `rõivakõnõ, verevä siidiʔ ka oĺ liʔ all Se Ts 2. viltupeer-
gudest punutud ka iks sai `koetuss nuid toimitsit kumogak‿`korvõ 
Vas Pus

`toimõ toime, hakkama ü s `pernanõ `saaki is `toimõ, umma pereht oĺ l 
joba neĺ litõi·ś skümme `hiń ge Vas

`toitva `toitva `toitvat toitev veri om `toitva kraaḿ  Vas U 
`toitvatsõmb toitvam `kiisla om nigu vaest sääne nigut‿`toitvatsõmb 

s  ḱ  Vas U
toḱ k toḱ i toḱ ki  kepp, teivas, vai hõhv kabla otsah `kargõllõss, see-

nissku toḱ i maast `vällä kangutass Vas Pul
t́okutama  okutaʔ  okutass  oku  takku ketrama annav‿`villu, s ss 

ma vinnüdä, annap‿`pakliid, s ss ma  okuda Vas Pul
toĺ adsõkõnõ dem < toĺ anõ t   vana naań õ oĺ l sääne toĺ adsõkõnõ, 

es kuulõ kõrvust Vas Pul 
toĺ anõ toĺ adsõ toĺ ast rumal, tola t   ka es olõt‿toĺ anõ Vas 

`tohruma
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tolk tolgu `tolku taip, aru; mõte joodigõ jutul ja `varga laulul olõ 
õit‿`tolku Vas Pul; olõ õi inäp `kõrda õit‿`tolku Se; näet kup‿piät 
tolk `tiidmä k iḱ  Se Kos

toĺ liline toĺ lilise toĺ lilist tolline ka s säänest poolõtoĺ lilist niist `võeti,  
hüäp‿piḱ äʔ [kassimärsi kudumisel] Vas Pus

tollõmanõ tollõmatsõ tollõmast sealne, toopoolne sinnä oĺ l nip‿paĺ lo 
maad nigu tollõmatsõ majaniʔ Vas Pul; tollõmatsõh pań gih om joo-
gi vesi Vas Pul; tollõmatsõ maja mano po tsepp teḱ k `ahja Vas Pul 

tolm tolmu `tolmu 1. tolm tolm tuɫõ pilukõsõst ka `sisse Rõu V; olõ 
õs siss klaasiga `laḿ pi, klaaś  lätt `tolmu täüś , k iḱ  ĺ aǵ ahhuss 
palama Vas; ku lavva pääl `tolmu um, t   kästäss ärp‿pühästäʔ 
Vas N; a vanast olõ õs kerigu ussõl naid `vetra, puɫgakõnõ `pań ti 
`vaihhõlõ, et toɫm lätt kerikost `vällä Se Kos 2. õietolm nõiakõllal 
um nupu seehn kõllanõ tolm Rõu; rüǵ ä `häitsäss ilostõ, tolm lo-
hetass nigu siń nin piĺ v rüä kottal Rõu V 3. kübe, raas mitte tolmu 
  st (sugugi)`m  lde tulõ õiʔ Vas; mul olõ õiʔ ao `tolmu Vas; terveh 
inemine nigu küünäĺ , `tolmu ka täl vika as olõʔ Vas Pul; meil es 
olõv‿viha ̀ toɫmu kah Vas Pul; taast kirotusõst olõ õit‿`tolmu ka kas-
su Vas; tiiä es `tolmugi sut‿tulõkist Vas Pul

`tolmam(m)a tolmadaʔ `tolmass tolmaś s tolmama Tuhka (koer) lätt 
nigu tuhk `tolmass Rõu V 

tolmukõnõ dem < tolm| raasuke, kübe iso tolmukõistki olõ õs Vas 
Pul; inemine tapõti `maahha, a süü tolmukõistki olõ õs Vas Pul

tolokna tolokna toloknat vee sisse segatud kaerakama toloknat te ti 
kah, t  d [ma] köŕ be nii sama, t   te ti v   `sisse Se J 

tolopinõ tolopitsõ tolopist mühaklik t   m  ś s sai ka sääne tolopinõ, 
olõ õs ni `lahkõ Vas Pul 

tooja tooja toojat rase imä oĺ l tooja Liisot s ss Vas Pul; kõtt om nigu 
m nõl toojal Vas; mu imä oĺ l olnut‿tooja, õigõh‿hüä paks joba Vas 
Pul; timä oĺ l eś s tooja kah, perämine ots oĺ l jok‿käeh Vas Pul

toominõ vt toiminõ 
toonaʔ mõni aeg tagasi, tookord ma mõsi toonan‿nii `puhtass taa paa 

Rõu V; toonam‿ma vannõ tõist Rõu V; toonaʔ `üĺ ti nädäli vai kuu 
vai nii lähembä ao kottalõ Vas Pus; mat‿toonak‿käve Luhamaal Vas 
Pul; puu riit oĺ l alalõ, ku ma toonak‿kai Vas; toonaʔ oĺ l Eestimaalt 
t   poig tulnus‿siiäʔ umma küllä ̀ kaema Se Kos; toonam‿ma ̀ mõ li 
Sabõliina minnäʔ Se Kos |Vrd tohnaʔ 

tooni/ajoni tolle ajani, niikaua inemise magahhasõ tooniajoni ku vaia 
tööle minnäʔ Se Kov 

tooni/ajoni 
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tooni/kurg ~ -kuŕg toonekurg toonikuŕ g `marssõ k gõ niidü mas-
sina takah ja koŕ aś s nuid `kunnõ Vas; Plaani kerigu toŕ nih 
um toonikurõ pesä Vas Pus; toonikurg koŕ aś s `kunnõ luḿ bist 
Vas Pul; toonikurõp‿pŕaagatasõk‿ka v  l, tegevä säänest hellü 
nigu ratastõgas‿`sõitvaʔ Vas Pul -maaniʔ sinnani toonimaaniʔ 
oĺ lim‿m  m‿maaʔ Vas Pul 

toorass  `t  ra toorast ~ toorõss `t  rõ toorõst toores, mitte kuivanud, 
mitte päris valmis (toit); keetmata, küpsetamata toorõss mõtsa 
puu nakass ligõhhõt ajama `vällä Rõu V; `t  rõp‿puuʔ `säeti paa 
`ko silõ üless üle aho otsa Rõu; map‿panõ rehe`tarrõ `t  rõpa vilä 
kah Rõu; ku toorass puu um, s ss tuli eip‿paɫaʔ eik‿kistuʔ, muidu-
gu `pussuss inne Rõu V; ta um sääne `ramsa toorass hain Rõu V; 
mu elo um nigu tuli `t  rahn puuhn, eik‿kistu eip‿paɫak‿kah Rõu 
V; `t  ridõ puiõgat‿tuli husisass Vas Pul;`t  rit munnõ `tihka as 
[vennale kaasa] `andaʔ, `laotass arʔ Vas; nii kõva s  lvesi pidi [li-
hal] olõma, et toorõss kardohkass panõ `sisse, et t   jääss pääle 
Vas Pus; lina taht iks säänest `t  rõppa (märjemat) maad, säänest 
savijat Vas U; `t  ral‿lehmähaina suvõl `v  di koŕ vigaʔ Vas Pus 

t́oork  oorga ` oorka 1. riiv `sääntset‿ oorgaʔ,  oorkatõdi är ridaʔ Se S 
2. riivitud (juurvilja)kogus ` oorka perem  sś  teḱ k,  orgatõdi ärʔ Se 

t́oorkatam(m)a ` oorkataʔ ` oorkatass ` oorka  riivima  `säänt-
set‿ oorgaʔ,  oorkatõdi är ridaʔ Se S| Vrd  orgatama

tooross ~ tooroś s toorossa toorossat kirikuteener nok‿ka om tooroś s 
kerikoh Se; koh praaś nika oĺ livaʔ, tuĺ livap‿paṕ ik‿`küllä, siss pidi 
tooross ka üteh oɫõma, muud anda as, ku vadsakõnõ, `pań ti ko ti, 
tooross pidi vadsa ko ti `kandma Se L; omma kerigu vanõmbaʔ vai 
toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja muidoki Se L; tooross and paṕ ilõ 
kadinitsa kätte Se 

toorõss vt toorass
toorõss piim ternespiim t  d toorõst `piimä, tsääŕ ̀piimä te ti nii 

`veitü`viisi  nnõ, t   kausitäüś  vai nii `perrele Vas; hapu toorõss 
piim, t   `pań ti jo ` siolõ Vas

toosikõnõ dem < t  ś  nosama äḱ ki halgahti `m  lde, koh toosikõnõ om 
Vas; timä pań d kulla `väikeiste `sukrutoosikõistõ Vas Pul  

toovotama toovotaʔ toovotass toovo  tõotama, kavatsema timä kai 
pühist kirost `perrä, mis jummaĺ  om toovotanuʔ Vas Pul; juudiʔ 
oĺ liʔ edimäne rahvass, kellele oĺ l jumalast toovotõt, et nimäʔ 
ommap‿pühä rahvass Vas Pul; mis jummaĺ  om toovotanuʔ, t   saa, 
timä ei võĺ sis‿sukugiʔ Vas Pul 

tooni/kurg
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toovotuss toovotusõ toovotust kindel lubadus, tõotus jummaĺ  teḱ k too-
votusõ, et inäp v   uputust eis‿saaʔ Vas Pul; a noʔ om ka `väega 
rassõt‿toovotusõʔ Se 

`toṕ ma `toṕ piʔ toṕ p toppõ toṕ i toppima ma topõ `sanna haina `tuusta, 
hirmu all et m ni näge Rõu V; `koḿ pveḱ i puŕ git‿toṕ iti noid vannu 
rahhu täüś  Rõu V; mat‿topõ paja kiń niʔ, muidu kaś s ̀ paenup‿pajast 
arʔ Vas Pul; lõõrimulk om jot‿täüś  toṕ it (täissöönust) Vas Pul; lat-
sõl suu `leibä täüś  toṕ it Vas  

toṕ s toṕ si `toṕ si väiksem jooginõu, tops(ik) timä es j  t‿toṕ sist, timä 
jõi üle pudõli kaala Rõu V; ma ań ni tälle toṕ si rohu `viina Rõu V; 
no j   ark‿ka s `toṕ si, a toṕ s `viina lätt iks ku libahhass  nnõ Vas; 
arj‿`j  dõt‿toṕ si [viina], ku hüä `paḱ ja om, võtat tõõsõ kah Vas 
Pul; `viina kiä s ss toṕ si ka s ań d ja sakuskat midä  suut pääle 
Se Kos; [ta] ań d toṕ si `koh i Se; [sa] jättü üi `  sest kerigu `uś si 
vaɫɫalõ, toṕ si `viina j  t, unõhhusski Se Kos

 toṕ sikõnõ dem < toṕ s täl oĺ l jo nii ̀ väikene toṕ sikõnõ, et ku tsäi ̀ luidsa 
 auś  `viina mõõda arʔ, om viiś  `kraḿ mi Se Kos; esä tõi toṕ sikõsõ 
`viina, muido [ma] jäänüj‿jaɫoldaʔ Se; `väiga  siĺ lo toṕ sikõnõ oĺ l 
Se; ku v  l kuna toṕ sikõsõ `viina [ma] j  , `koś tmah olõ, s ss kolʔ 
  d `päivä laula Se Kos

topõld  topelt  topõld võisilm eit‿tsuŕ giv‿v  l pudru maku Rõu H 
torba torba torbat hobuse peakott, torp torba oĺ l suuŕ  piḱ k ko t `hainu 

jaoss Se
t́ordsukõnõ  ordsukõsõ  ordsukõist jupike ku ku sk uma 

hanna ordsukõsõ `persehe tõmmaś s ja `j  skma pań d, nii oĺ l ko-
toh kah Vas Pul 

t́orgatama  orgataʔ  orgatass  orga  riivima `ritka  orgatit arʔ Se; 
` oorka perem  ś s teḱ k,  orgatõdi ärʔ Se;  orgatimi rida arj‿ja 
hõõrimi arʔ Se T| Vrd  oorkatam(m)a 

t́orgotama  orgotaʔ  orgotass  orgo  sörkima ma lä si kerigu poolõ 
nip‿ pini  orgo  takah Vas Pul

toristama toristaʔ toristass toriś t takku ketrama kärg toristass `paklit 
(trummeldab kuivanud oksal) Rõu

toŕ m toŕ mi `toŕ mi torm, maru kas oĺ l toŕ m vai tuisk, ma jätä äs kunagi 
näid `kaemah käämäldäʔ Vas 

`toŕ mama toŕ madaʔ `toŕ mass toŕ maś s tormama `  se tuisaś s ja 
toŕ maś s ja sattõ kõvastõ Vas Pus 

toŕmihn tormi susi j  ś k toŕmihn pääle, haaŕ d `lamba ja lä s Rõu 
toŕ n toŕ ni `toŕ ni torn mõtsa seeh suuŕ  mägi om, äḱ iline nigu m ni toŕ n 

Rõu; Plaani kerigu toŕ nih um toonikurõ pesä Vas Pus 

toŕ n
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toro1 toro torro 1. toru nüś sigu oĺ lip‿puust, nii piḱ k toro Rõu S; muidu-
gu ` sirkõllõʔ ja ` sirkõllõʔ, eit‿tulõt‿torost vesi `vällä [kastekan-
nul] Rõu V; tõmmati torra, mak‿ka eit‿tiiäʔ, mis torot‿tahap‿`pań ti 
(veetorudest) Vas Pul 2. aru, mõistus poolõ torogaʔ Vas 

toro2  toro torro  prussakas toro oĺ lis‿`sääntsem‿mustaʔ, [ma] lasi ussõʔ 
`aknak‿k iḱ  vallalõ, nätäĺ  `aigu kõvak‿külmäʔ, siss `küĺ mit‿toroʔ 
arʔ Se Kos 

torp torba `torpa riidest kott, torp ma lä si `kaŕ ja, võ i nööräga 
torbagap‿paari `ts  gõ üteh Se Kos 

torrõ torrõ torõhhõt ~ torrõt 1. uhke, tore; upsakas Haŕri teḱ k `jäĺ kina 
maja, no om v  l paĺ lo torõhhõp Vas; t   üteĺ  et ma jovva eś s ka olt 
(õlut) `ostaʔ, ma `ü li: `olku ui nii torrõ õiʔ Se Pod 2. madal, jäme 
(hääl) varsakõnõ hirn `p  nü helügaʔ, a vanahopõń  hirn iks torrõ 
helügaʔ Vas Pul 

torõhhõhe madala, jämeda häälega imä sele  kua kilõhhõhe, kua 
torõhhõhe, siss ś aalt [ma] opõgi n  l‿lauluviiekeseʔ Se Kos 

tosima toś siʔ tosi tosõ aeglaselt askeldama, kohmitsema tõõnõ tege 
`väikust kah hüä söögi, a tõõnõ ś aal man tosi ja posi, s  ḱ  saak‿ka 
eik‿kõrraline Vas Pul 

toss tossu `tossu 1. aur kaast olõ õs paal pääl, sita`si käss sai tossu 
kottalõ ni sattõ `sisse Vas; egal ütel om umajago `tossu ( hingeõh-
ku) Vas Pul; nigu sann küttüss, nii tulõ lättest t   v   toss ülest 
Se 2. hing inemisel om hiń g, eläjäl üldäss ollõv toss Vas Pul; 
kolmõ`kümne katõ eläjä toss jäi t   hiń ge pääle, kes lauda palama 
pań d Vas; ku elläi om `lõpmisel, s ss tahetass iks inne tossu `vällä 
minengut art‿tappa Vas

`tossama tossadaʔ `tossass tossaś s aurama v  k‿keesep‿pato seeh 
kut‿`tossasõʔ Rõu V; ma olõ umahn majahn ka paĺ lo kannahtanuʔ, 
a ma eit‿`tossat‿t  d `vällä (ei räägi sellest) Rõu V 

totsahhutma totsahhutaʔ totsahhut totsahhu  kergelt pesema niisama 
määnest rä ikeist vai midä [ma] totsahhudi pio `vaihhõl Se Kos 

`toukama tougadaʔ ̀ toukass tougaś s lükkama, tõukama puu ägiĺ  ̀ pań ti 
sanna põrmadu pääle, inemise ̀ touksi ütest veerest ̀ tõistõ t  d rõi-
vast [vanutamisel] Rõu; imäʔ iks tougatasõs‿s ss kõrvalõ, ku miń ni 
`maia tulõ Vas;  siga oĺ l `kraavi tougat Vas; `aeti `viŕ kseʔ ja säält 
`viŕ kse haŕ a [ma]`touksi esir‿rihaga arʔ Vas U; kodo ku rattakõisi-
ga mineʔ, jovva ait‿tougadaʔ Vas; pajalaud oĺ l `s  rmidõ `vaihhõl, 
t  d tougati edesi tagasi Vas;  siatigo`toukas‿seene päält `maahha 
Vas Pul; ku tä lavva veerest kiń niv‿võ t ni tougaś ski k iḱ  `maahha 

toro1
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rukka, lavvatävve ̀ taĺ drikka Vas; üte poolõ pääl oĺ l ̀ vinläne, tõõsõ 
poolõ pääl oĺ l ś aks, ka s nädälit `touksiʔ edesi tagasi [rinnet] Se 
Kos; meil olõ õs pini elo kaʔ, kohe tä arvaś s, sinnäm‿meid tougaś s 
Se Pop; riha säläga [ma] `touksi vett pite noid haina `kaarõ Se 
Kos; terät‿tougati nukka, nik‿kavva koonip‿`peś ti riih ärʔ, siss visa-
ti Se Kos; ̀ versta ka s kohe tougati ̀ lehmi ̀ s  mä, ś aalt jält‿tagasi 
Se Kos; t  d  ks olõ õs et latsõj‿jäteti tuulõlõ tougadaʔ ja ilmalõ 
kasvataʔ Se Kos; mi läämi [mere]  `v  rde, siss laulami et siiĺ o 
viiĺ o, lasõl‿laiv, `toukap‿`purju (rhvl) Se Pod; ma `touksi inne, ma 
neid (lapsi) pessä es Se Tr 

traadinõ traadidsõ traadist traadist tehtud, traadine, traat- mul oĺ l ü s 
traadinõ tuuś t paa `mõskaʔ Rõu V; traadidsõ `vardaʔ Se; peräst 
tuĺ lit‿traadidsõ `kah liʔ Se V 

`traastui tervitussõna: tere tere iks tereh, `traastui, t  pääl iks tereh ül-
däss Se Kos 

traat́ traadi `traati ~ raat́ raadi `raati  traat `hällü oĺ l raa  säet, et ku 
la s liigahhu , s ss raa  nakaś s lavva kottal kõlisamma Vas; tuulõ 
keeriss `haardnu t   `poiskõsõ üless ja t   lännü nigu huŕr üle 
noidõ elektri `korgõ `pingõ `traatõ Vas Pus; poraviki `kui ssiʔ raa-
di pääl Se; peräst tuĺ lit‿traadidsõ `kah liʔ, traadist `säedüʔ Se V;  
kolʔ hirt pandass kokko, mähitäss traadiga kiń niʔ, kutsutass sikaʔ 
(kiigetegemisest) Se; valu vaś k j  sk `raatõ pidi  Se Kos 

traavõldama traavõldaʔ traavõldass traavõĺ d ringi jooksma, traavel-
dama täi k iḱ  kerigu aig laś k ̀ säŕki piteh, k iḱ  kerigu aig traavõĺ d 
t   täi Vas Pul 

trahv́ trah i `trah i  karistus, rahatrahv timä maś s raha, s ss tütäŕ  jäi 
ilma trah ildaʔ Rõu V; kuk‿kiä `kaiba aiʔ, siss olõ õim‿midäginä, 
agu  kaibatass  nnõ, siss om trah  säläh Vas Pul

`trahv́ma `trah iʔ trahv trah  trah i karistama, trahvima `süüdläist iks 
trah itass, ega `õigõt kiä trah i eiʔ Vas Pul; mis   st tä `poiskõst 
trahv ja `sõimass ja tä nakaś s `k  ldmä Se

traktoriśt traktoriś ti traktori  ti traktorist tuĺ lit‿traktoriś ti inne päävä 
nõsõngut `nurmõ Se

`trehvämä trehvädäʔ `trehväss trehväś s juhtuma t  t‿`trehvsik‿ka 
`sääntsel `kiususõ ajol Vas Pul

treṕ p treṕ i treṕ pi ~ reṕ p reṕ i reṕ pi trepp treṕ i `astmit piteh lä s üless 
Vas; aida treṕ i pääl `korgõl üleväh saisimiʔ Vas; naar‿reṕ iʔ omma 
ka iks halvak‿`kävvüʔ Vas; ma sattõ reṕ i mano Vas; latsõkõnõ kah, 
reṕ pi piteh tulõ ku püvi, `õkva linnuh Vas; reṕ itüḱ k om `korgõ Vas; 

treṕ p
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no sai mak‿ka reṕ ist `terve luu-lihaga üless Vas; sügüsidi, ku kuu 
paiś t ilosahe, mak‿k gõ loi aidareṕ i pääl raamatut Vas Pul; nigu jala 
treṕ i tuhvi pääle pań ni, nii sattõ `maahha Vas Pus; treṕ i `tuhvõ piteh 
lä s üless Vas Pus; täl om hüä leeväait suurõ reṕ igaʔ, suuŕ  reṕ p om 
kaʔ Se; `jaɫgo `käń kti aida reṕ i pääl Se Kos; tõõsõ reṕ i lavva pääl 
oĺ lij‿jo katõ sarvõga vanas‿sitaʔ Se; `põrgohe om ka stõi·ś skümme 
reṕ i `lauda `alla minnäʔ Se; ku ta nakaś s ś aalt `põrgost `vällä tulõ-
ma, s ss reṕ i `laudu pääl olõ õs üttegi vanasitta saŕ vilist Se 

trihi  trihi trihi ~ trihv́ trih i `trih i volang vanast `koeti noid aluss 
`uń drikka, trihiʔ ummõldi ala Vas; `uhkusõ `üń drigu oĺ lik‿k iḱ  
`trihvõgaʔ Vas Pul; aluss`uń drik oĺ l `trihvõgaʔ nigu vanast ummõl-
di Vas Pul 

triibuline triibulise triibulist triibuline piho um musta `rästä `taolinõ, 
sääne kah pisukõsõ triibuline, kiŕ riv Vas Pus

`triiḱ mä `triikiʔ triiḱ  `triiḱ e triigi triikima annat‿t   `ohkõnõ rä t, 
mis sam‿mõsiʔ ja triigeʔ Vas Pul; kaḿ bsiʔ oĺ li v  l `triiḱ mälläʔ, 
mat‿triigi es Vas Pul; `triiḱ mise katalka oĺ l nigu höörik puu Se 

`triḱ mä triḱ kiʔ triḱ k  trikke triḱ i trükkima mitu raamatut võisõ 
triḱ kit‿timä laulast Vas 

troś ka troś ka troś kat sõiduvanker, troska a keɫ jot‿troś kaʔ oĺ liʔ, 
n  ʔ oĺ liv‿ `väega rikkaʔ Vas Pul; vanast üteldi piḱ kä troś kat et 
labarattaʔ Vas Pul; osa rahvast sai `r  msa ollaʔ, istusõ nelägese 
troś ka pääl ja lääväp‿paĺ lilõ vai pidolõ Vas U  

troś ka/rattaʔ pl vedruvanker näil oĺ lis‿s ss troś ka rattaʔ Rõu V  
truba truba trupa karjapasun pääkaŕ uss käve trupa `puhkõh läbi külä 

Se; inne `päivä käve pääkaŕ uss jok‿küllä pite, `puhkõ t  d trupa Se 
Kos; t   oĺ l vasinõ vai karranõ truba Se 

truĺ l truĺ li `truĺ li 1. rull ku rõivass la i `m  du um pant, s ss um 
paĺ gnass, ku mähit um, s ss um truĺ l Rõu V 2. töövahendite pöörlev 
osa: rull saŕ vik oĺ l kah, t   oĺ l sääne höörik jämme puu vai truĺ l, 
sinnä oĺ lit‿taṕ idu `sääntsek‿`kań ti sarvõs‿`sisse Rõu V; ku rõivass 
vanutusõst läbi lä s, s ss mähiti rõivass likõlt `ümbret‿truĺ li Rõu 
V; hurga s oĺ l `trullõga linamaś sin, vändäga oĺ l aiaʔ Vas 3. põl-
lurull puuäǵ liga `äestedi, truĺ liga truĺ liti Rõu V; ü s kõrd [ma] 
`saiõ `ümbre truĺ liga `ḱ avvuʔ, ni nakaś s sadama Vas Pus 4. rehe-
rull [rehe] truĺ li ette `pań ti hopõń , t   käve nii `kaari `ümbre Rõu 
V;  truĺ liga üväti teräʔ Se

`truĺli rulli tahass `aeti laḱ ka, `pań ti `kruusli pääle, `aeti t   ka laḱ ka, 
s ss `kääń ti `truĺ li, te ti piirak Rõu  

trihi
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`truĺ ma `truĺ liʔ truĺ l `truĺ le truĺ li (maad) rullima puu truĺ l oĺ l, 
`t  gat‿truĺ liti Rõu; ma lä si `truĺ ma, kaar oĺ l, sääne `siäne oĺ l 
tett, et ars‿saa truĺ lituss Vas Pus; jaanipääväss pidi olõma kesä 
künnet ja truĺ lit Vas Pus 

`trumli `trumli `trumlit trummel rehepessu maś sinal `trumli la t lä s 
puru ja t   `trumli la iga lei surnuss `õkva kõrragaʔ Vas U 

truup truuba ̀ truupa  1. ahjulõõr map‿pöhe iks ̀ truupõ kah, ü s sau tulõ 
piḱ kä `truupa Rõu V; imä kü si `leibä, tuli tuĺ l truubõst `vällä olõ 
katusõ pääle Rõu; Linda tege a oʔ, Linda tege truubaʔ, Linda k iḱ  
kammandass Vas Pul; [ma] `uiksi koɫ `v  ri `truupa: uu, mehele 
taha, uu, mehele taha, uu, mehele taha Se 2. ahjupink; soemüür 
siih truuba pääl k   tütäŕ hapatass `piimä Vas Pul; la s `pań d käe 
kuuma truuba pääle, ku s ss kirsahti, peräst lähä es inäp truuba 
`lähkohe eiʔ Vas Pul; t   sää  truuba pääle mullõ asõma Vas Pul 

truuś ka truuś ka truuś kat pulmavanem, isamees meil `üĺ ti raudkäsi, 
setok‿ku siʔ et truuś ka Vas; sajah oĺ l truuś ka, kiä `mõistsõ lukõʔ 
nõia `vasta Se Kos; truuś kal oĺ l m  k puusa pääl ja kuɫdr ngass 
Se Kos; truuś kalõ köüdeti tiranik `pihta Se Kos; saavanõmb oĺ l 
truuś ka Se La 

`tr  ś tma `tr  ś tiʔ tr  ś t `tr  stsõ trõõś ti trööstima n  t‿`tr  stsõ 
minno et arp‿peläku midägiʔ Rõu 

träpedsäkene träpedsäkese träpetsäkeist räbalapuntrake esä oĺ l nigu
    träpedsäkene, kakõnuʔ `rõivas‿säläh Vas Pul
träplet́s  träple si träple sit räbalapundar sai nigu träple s `maia, olõ 

õs rõivast kah `säĺ gä `pandaʔ Vas 
`trääś mä `trääsiʔ trääś  `trääś e trääsi tõrelema, noomima [ma] sai pe-

räst lastõ käest v  l `trääsiʔ Vas; ma oĺ li iks krapõ tälle, ku `viina 
oĺ l `võtnuʔ, `trääś e läbi Vas Pul 

`trüń mä `trüń niʔ trüń n `trünne trüń ni tõrelema `väega minno trüń niti, 
et mis ma `pii li ärʔ ań ni Vas Pul 

tsaa vt tsagama
t́saagataija  saagataja  saagatajat tagarääkija säänet‿ saagataija iks 

oĺ l t   naań õ, `väegat ‿terräv Vas 
tsaaŕ  tsaari `tsaari tsaar tsaari `aigu säidse `aaś tat oĺ l räüss Rõu V; 

tsaariajo rahakõsõ joosik‿kaokallõst `m  dä tuulõgak‿ku haava 
leheʔ Vas; k iḱ  lä si [Siberisse] paŕõmbat ello `o sma, t   oĺ l 
tsaari `aigo Se La 

tsae/raud kapsaraud, raieraud tsaeravvagat‿tsagimah `tsaeti Rõu V; 
kae ku kammaŕ moĺ li põhjan oĺ l, siss tsaeraud es võtak‿`ka ski 

tsae/raud
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toda kamarat Rõu;`kapsta `lehti ka `võidõt‿tsaeravvaga tsakaʔ, 
n   ommat‿tsagõhhõʔ Vas; t   tsaeraud oĺ l õg v, olõ õs kõvvõŕ  
Vas Pus -ravvah purjus tulgu uit‿tõistõ `siĺ mi (teiste hulka), sa 
olõt `täämbä tsaeravvah Vas Pul; väüm  ś s ku huń nih om, s ss om 
tsae ravvah, tüḱ üss `tüllü Vas -ravvakõnõ dem < tsaeraud `väikene 
tsaeravvakõnõ, `t  ga `tsaeti sisemäne ras v arʔ nii kõvastõ, et ta 
oĺ l peenükene Vas Pus 

tsagama tsakaʔ tsaga tsagi tsaa; ka t́s- 1. raierauaga (peeneks) 
raiu ma tsaeravvagat‿tsagimah `tsaeti Rõu V; `pehme `oh jaʔ 
tsaek‿`ka skiʔ eläjile Rõu; `kapsta `lehti ka `võidõt‿tsaeravvaga 
tsakaʔ, n   ommat‿tsagõhhõʔ Vas;`kapsta pääp‿`pań ti `suurtõ 
`tõrdohe, ma  sai `p  nüss, imä tuĺ l aṕ pi  sagama Vas Pul; Eesti 
`aigu tuĺ lis‿`sääntse valõdu lastuʔ, vai ̀ vällät‿`tsaeduʔ Vas Pus; ma 
inäp es näe liharasva tsagamist Vas Pus; `väikene tsaeravvakõnõ, 
`t  ga `tsaeti sisemäne ras v arʔ nii kõvastõ, et ta oĺ l peenüke-
ne Vas Pus; Ma ro tsagi tsagõhhit Se Kos; ruih om art‿tsaet, t   
om pinnaline Se Kos; [sa] verevän‿`nakrik‿keedä arʔ, tsae arʔ, 
panl‿`läń kohe, n   ommakik‿kroosovaʔ Se; tseetskakõnõ oĺ l, ro-
hekõnõ, koh `tsaeti peeń okõsõss `väegaʔ verevä `nakriʔ Se Kos; 
verevä ̀ nakrit ̀ tsaetuisi [ma] pań ni sinnä taari ̀ sisse ja ̀ kuŕ ki lõigi 
kaʔ ja sibulat ka kiä saĺ l (jutt paastutoidust) Se Kos 2. nokaga raiu-
ma ku hähnät‿ sagavaʔ, s ss saavak‿külmäʔ ja halvaʔ ilmaʔ Vas 
Pul; hähn  saga `sääntse mulgu puu `sisse, et kulagu võit `mul-
ku tsusadaʔ Vas Pul; hähn  saga kup‿`paukna  nnõ Vas Pul 3. te-
ritama, vikatit pinnima seo vikah  um mul tsagamadaʔ, um nühr 
Rõu; käsiki vi ka `tsaeti Vas; vikadi  sagamine oĺ l iks `poissa t   
Vas Pul; vikahtit `tsaeti ja siss `hioti jalʔ vikahti lastugaʔ Vas Pus; 
tark tsakai t    sagi `väega vaivass Vas Pul 4. purustama looma 
oĺ lik‿k iḱ  klaasitüḱ kega  saganu arʔ [rahe], puruss, kuŕ gik‿ka 
oĺ lit‿`tsaedu arʔ Vas Pus; puu vidä, luu  saga, vana äde käänd aia 
takah `ümbreʔ? - t   om `s  mine, puu om luits, luu om hammass, 
vana äde om k  ĺ  Vas Pul

t́sagarik  sagarigu  sagarikku kobar, salk; punt kikkaseene kasu-
sõt‿ sagarigun, m nikõrd om ligistikku mitu  sagarikku Rõu; 
linap‿`pań ti `järve nigu üttekokko  sagarikku [leotamisel] Vas 

tsagimakõnõ dem < tsaḱ im kaibõt rohekõnõ vai tsagimakõnõ kutsutigi 
rasvatsaḱ im Vas Pus; [rasva] tsagimakõnõ hoiõti `puhtakõnõ Se 

tsagõhhõʔ pl tsagõhhidõ tsagõhhit  puruks raiutud või rebitud tüki-
kesed `paprõraha oĺ l hiiril nigu tsagõhhõʔ tettüʔ Vas Pul; [rottidel] 

tsagama
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raha maja nulga vahel k iḱ  arp‿poodõt nigu tsagõhhõʔ Vas; `kaps-
ta `lehti ka `võidõt‿tsaeravvaga tsakaʔ, n   ommat‿tsagõhhõʔ Vas; 
Ma ro tsagi tsagõhhit Se Kos

tsai1 tsaiu `tsaiu jook: tee imä pań d samavara `savvuma, nakaś s `tsaiu 
`k  tmä Se; tsaiu seeh lä sik‿kruusap‿`pehmest Se| Vrd tsäi

t́sai2 vt tsagama
tsakai  tsagaja tsagajat vikati pinnija ku oĺ l haɫv tsakai, t   raisaś s 

vikadi ärk‿kah Vas; tark tsakai t    sagi `väega vaivass Vas Pul 
tsaḱ im tsagima tsagimat; ka t́s- raieküna tsaḱ im oĺ l puust kaivõtu Rõu 

V; tsaeravvagat‿tsagimah `tsaeti Rõu V; rasva liha `pań ti tsagima-
he, siss m nõ puu vai `kirvõ `kuudagap‿ `peś ti tsagimahn t   ras v 
`pehmess Rõu V; `kapsta pää ʔ [ma] pań ni  sagimahe Vas Pul; pä-
hitse ala `pań ti tsaḱ im, muido oĺ l pähine mataĺ  Se Kos 

`tsaklikanõ `tsaklikadsõ `tsaklikast sakiline ma pań ni pakokõsõ pääle 
imä `vahtsõ rü vi ja rai otsa `maahha alt, sai `tsaklikanõ  Se| Vrd 
tsakõline

t́saksikõnõ  saksikõsõ  saksikõist : imä oĺ l jäänüʔ nigu  saksikõnõ 
(küüru, kõverasse) Vas 

tsakõline tsakõlidse tsakõlist sakiline palotaǵ a um pia nii tsakõline 
nigu `si ke leh  Rõu V| Vrd tsaklikanõ 

t́salgakõnõ dem <  salk vanast oĺ lip‿puu päsüläʔ, sinnä oĺ lit‿ sal-
gakõsõs‿`sisse lõiguduʔ Rõu V; [pastlanahale] lõigati  sal-
gakõsõs‿`sisse, `tsäĺ kmekeseʔ Se; [pastla] kundsal oĺ l k   
kolt‿ salgakõist Se  

t́salgutama  salgutaʔ  salgutass  salgu  närima  salgutah‿`her-
nek‿`ka skiʔ Rõu 

t́salk  salga ` salka sälk, sisselõige, täke vanast oĺ lip‿puu päsüläʔ, 
kohn  salk oĺ l, sääl oĺ l nag ĺ  Rõu V; [pastla] kundsal oĺ l k   
kolt‿ salgakõist, a n nalõ lõigati viiś  ` salka Se; tsuvva n nalõ te-
täss kolm ` salka `sisse Se Kov  

t́sangahhama  sangahtaʔ  sangahhass  sangahti tonksti alla vaju-
ma n na  sangahhass `alla ni makatki Rõu V 

t́sangahtumma  sangahtudaʔ  sangahtuss  sangahtu longu langema 
nii külm oĺ l, et loomat‿ sangahtu arʔ maa pääl Rõu V 

t́sank  sango ` sanko 1. pajakook [rehe]a o suu `ko sil oĺ l pada 
 sangu otsahn ja t   seehn  k    `pernanõ söögi Rõu 2. köiete-
gemise konks k iḱ  jämmek‿kablat‿te ti  sango pääle, häiehtedi ja 
keerotõdi keeross arʔ Vas Pul; u at‿te ti ` sankõgaʔ, te ti keeruʔ 
ja.  sank oĺ l puust, lõigati ka s ossaga puud, vassa pittudsõʔ Vas

t́sank
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`t́sanklõm(m)a  sangõldaʔ ` sanklõss  sangõĺ  vaidlema, nääklema 
mas‿sääl ̀  sankli t   ̀ mustlasõgaʔ Rõu; rikkaga massa air‿riiõldaʔ, 
targagat‿ sangõldaʔ Vas 

`t́sanku konksu käsi oĺ l külmä `kombreś siga jäänün‿nii ` sanku Rõu; 
kas s ss tuĺ l vikahtit `rohkõp ` sanku tõmmadaʔ vai `rohkõp `õkva 
`laskaʔ Vas 

t́saposkaʔ pl  saposkidõ  saposkiid  jämedamad hõbeketid (setu 
naistel) mul ommak‿kolmõkõrralitsõ  saposkaʔ Se; kaaladsi om-
maki n  t‿ saposkaʔ Se Kos; sangaʔ ommak‿`kaĺ li  saposkaʔ Se; 
es tahat‿t  d `kraami, noid  saposkiid jakaʔ Se T 

t́saposnahe ? halvasti  kaek‿kos sai no  saposnahe Vas 
t́sasson  sassona  sassonat külakabel vanast `v  di n  p‿pühäsek‿k iḱ  

 sassona mano Se; meil ka oĺ l  sasson, a s a `aigu `laś ti miiniga 
ülest Se; meil oĺ l kat‿ sasson tah, meil kat‿ sassona man ̀ peeti siss 
t  d `paɫɫust Se Kos; egäü s siss vei [lihavõttepühadel], kiä muna, 
kiä ka s  sassonahe Se Kos

t́sauk  sauga ` sauka kobar paloka ommat‿ saugah Vas Pul
t́saunahhutma  saunahhutaʔ  saunahhut  saunahhu  1. kord või 

paar midagi tegema seo vikah  um mul tsagamadaʔ, um nühr, ku 
`nühḱ sät lastugaʔ, s ss jält‿ saunahhutat (niidad) Rõu; [ma] lä si 
`kaema, `tialanõ mul võiu man,  saunahhu  (toksis) iks nokagak‿ 
kopp kopp kopp Rõu V 

`t́sauń ma ` sauniʔ  sauń  ` saunõ  sauni  nokaga toksima map‿pań ni 
kanolõ `suurma `putru, pääś okõsõt‿tuĺ li mano ja  saunõʔ Rõu V; 
`sah rin ̀ tialanõ  sauń  mul ̀ võidu Rõu V; kikass ̀ lindass tuŕ a pää-
le ja nokaga pess,  sauń  Se Kos 

tsebimä tseṕ iʔ tsebi tsebe sebima vana lehm t   taaratõllõss, liiguss 
edesi ja tagasi, mugut‿ tsebi iks tsebi, pand noid `jaɫgu edesi ja 
tagasi, a eil‿lää joht Rõu V 

`tseesna `tseesna `tseesnat korralik  suraʔ ka oĺ lit‿`tseesnambaʔ, ḱ au 
es nigu noʔ pindsak ḱ aust pite säläh Se Kos 

`tseesnahe viisakalt; vähe vanast `j  di `tseesnahe Se 
tseetska tseetska tseetskat raieraud tseetska om tsakaʔ sääne raud Se 
tseetskakõnõ dem < tseetska tseetskakõnõ oĺ l, rohekõnõ, koh `tsaeti 

peeń okõsõss `väegaʔ verevä `nakriʔ Se Kos 
tseń di/`mi̬i̬tri  -`m  tri -`m  trit sentimeeter; mõõdulint oĺ l t   

tseń di`m  tri asugas‿ sinnär‿reṕ i ala `maahha visat Vas Pul; kas 
sat‿t  d tseń di`m  trit ka `näie, mis ma sinnäk‿käḱ e Vas Pul 

t́sia- 1. seale omane häräseeneʔ, n   oĺ li nigu  sia liha Vas; `lamba-
liha ni  sialiha `pań ti `tõrdohe, s  l pääle Vas; meil es olõ ütelgi 

`t́sanklõm(m)a
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latsõl  sianaha `ts  gõ Vas U 2. sigadest koosnev inne [ma] käve 
 siakaŕ ah, s ss lä si lehmä `kaŕ ja Vas 3. sigadele määratud esiʔ 
[ta] om  sialaudah, ei annaʔ aamõtit käest Vas Pul; naań õ segä-
si ` sia `pań gi söögi ärʔ Vas Pul; ü s oĺ l  siaaganik, tõõnõ oĺ l 
lehmäaganik Vas; riś tikhaina`s  mne aganaʔ, lina`s  mne aganaʔ, 
ua ja `herne aganaʔ `pań ti  siaaganikku ` siolõ havvutamisõss tal-
võl Vas; vana`aoline  sia ruih Se

t́siah vt  sii
`t́siakõnõ dem <  siga ku ma kaŕaga ̀ mõtsa lä si, ni ̀  siakõnõ oĺ l kaŕa 

man ku kabahti Vas; sügüse oś t `põrsaʔ, no ommap‿`parrat‿` sia-
kõsõʔ Vas; vet ̀  siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte riś ti ̀ küĺ ge Se Kos

t́sia/tigo nälkjas mis ilma `kualdaʔ t   oĺ l  siatigo,  siatigo s   
`kapstaleheʔ ja ̀ maasikidõ ̀ sisse lätt Vas Pus;  siatigo`toukas‿seene 
päält `maahha Vas Pul -tina keemiline element: plii  sia-
tinagat‿tinotadass,  siatina `tõmbass mustass ku sais Vas Pus; 
iń glisstinna `peetäss paŕ õmbass, a  siatina pidä paŕ õmbahe kiń niʔ 
ku anomat tinotõdi Vas Pus; Oś si tinotass k   meil  siatinagaʔ Vas 
Pul 

t́sibahhutma  sibahhutaʔ  sibahhut  sibahhu  kergelt lööma, sipsama 
[ta] lei iks, puŕ oh `pääga olõ õik‿kavva art‿ sibahhutaʔ Se Sa 

t́sibiroś ka  sibiroś ka  sibiroś kat kohupiima valmistamisel järele 
jäänud vadak piimäleeme ń akko kül oĺ l, kohopiimä l  ḿ  valõti 
` siolõ, mis püdeläp, keedeti läbi, t   oĺ l  sibiroś ka Vas; ku piim 
ärk‿kohotadaʔ, s ss t   kohopiimä l  ḿ  keedeti ärʔ, s ss ś aalt v  l 
tuĺ l sääne `vaɫgõ vesi, t   oĺ l hapu, t   oĺ l  sibiroś ka Vas Pus; 
 sibiroś ka keedeti ärʔ ja t   saiś  mitu kuud Vas Pus 

t́siga  sia  sika siga  siga haḿ ps [sööki] niguk‿kõrvar‿rapusõ pään Rõu; 
inne söödä iks  sika, s ss nakav‿väist higoma Rõu H;  sial mähi-
täss n na kiń niʔ, siss ta ei röögiʔ [tapmise ajal] Rõu;`poeline  siga 
oĺ l Rõu;`Kaaŕli oĺ l üllün‿no v  l, et ah sat‿  siga, külm‿ma Juulat 
`tahtsõ Vas Pul;  siga sää  mitund `m  du asõnd Vas;  sia süä oĺ l 
nigu mä tiid täüś  noid `heŕ niid Vas Pul; iḿ misekene ja `põrsakõnõ 
jäi, säält jäls‿sugõsi  siasugu Vas Pul;  siko kutsuti:  sii  sii  sii 
 siah Vas;  sia jago `vorstõ te ti arʔ, siss kuivati a oh üle, et muido 
haĺ litõdasõ arʔ Vas Pul; esä teḱ k eś s  sia haŕ aś sist haŕ a Vas; ku 
 sika lahasti, siss lõigati küleʔ eräle, sälätüḱ k eräle Vas U; meil es 
olõ ütelgi latsõl  sianaha `ts  gõ Vas U; vanaesäga oĺ li ma  siku 
man Vas Pus; sisemäne ḿ ang  sial `võeti `vällä Vas Ts; lina`s  mne 
aganakõsõ ja `määntse `sääntse peräpoolidsõ `ań ti ` siolõ Se; mul 

t́siga
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om  sial aig täüś , taal saavap‿`põrsaʔ Se Kos; paṕ il uma  siga 
`otsõ jop‿`pahru jat‿ siga `laotanus‿sulu arʔ Se Kos;  sia n nna 
`ań ti la silõ, et s ss nakasõ `höste kirotamma Se; vanast niɫuta as 
 siku Se Sa; ü si  sio iks tapõti,  sias‿sügüselt k   tapõtasõʔ Se 
Kos; [tapmisel] ` sialõ ede jaɫa aɫa tsusatass Se Kos;  siga lä s alt 
paṕ i `jaɫgu Se Kos; no om ka s inemist, siss ka tapõtass suuŕ   siga 
`maahha Se Kos;  sika, ku om `lõikamadaʔ, kutsutass pahr Se 

tsiguninõ tsigunitsõ tsigunist malmist tehtud, malm- s ss es olõki 
tsiguni  si [padasid] Se V 

t́sii sigade kutsumishüüd  siko kutsuti:  sii  sii  sii  siah Vas
tsiid́su tsii su tsii sut tiisu, kiisu kaś si`poiga kutsuti tsii su Vas| Vrd 

tiisi, tiiś u  
tsiirutama tsiirutaʔ tsiirutass tsiiru  ringe tegema, tiirutama `tü rik 

[lamba] ravva`otsõga tsiiru  `lambalõ kohegilõ `sisse Vas U; timäl 
oĺ l kat‿tsiirutõt jak‿kriipsutõt, uma nimi `alla pant Vas Pul

t́siiruline : seest  siiruline viiruline, päält kullakarvaline? -  sipuĺ  Vas 
Pul 

`t́siḱ smä ` siḱ siʔ  siḱ s ` siḱ se  siḱ si  (välgumihkliga) tuld lööma tiä 
oĺ l tulõmaś sinagat‿` siḱ snüʔ Vas Pul 

t́sikuŕ   siguri  sigurit sigur  sigurit te ti iks meil kah, puhastõdi arʔ, 
lõiguti `ka skiʔ ja `pań ti `ahjo, kuivati arʔ jap‿palotõdi koh i jaoss 
Vas K

t́sile  sile  silet lamba kutsumishüüd lammast hõiguti et:  sile,  sile, 
 sile Rõu V; latsõl‿lauliʔ:  silepää,  si siots, ̀ haina s  , upõ situss 
(lambast) Rõu V 

t́silep : soolanõ ku mukl, hapu ku  silep Rõu
t́silgahhama  silgahtaʔ  silgahhass  silgahti 1. tilkuma koh `häŕ gä 

tapõtass, sinnäv‿veri  silgahhass - ku midägi t  t, siss midägi `per-
rä ka jääss Vas Pus; nii `kangõ külm, mia `maahha  silgahti, t   
`küĺ mi Vas; `vaɫgõ tund `musta `väegaʔ (valge riide pealt paista-
vad plekid välja), nigu midä  silgahhass pääle, nii om nätäʔ Vas 
Pul 2. pudenema, kukkuma  sirk linnahhass, putsai  silgahhass 
Vas; ku putahhutat pääluud, s ss  silgahhasõʔ `hamba arʔ Rõu 
V; t  l (keisril) om k gõ m  k `jõhvõgaʔ asõmõ kottal koh maka, 
oodap‿pääle, kunass m  k  silgahhass Vas Pul; ü s leh  om 
ark‿`kaonuʔ, tiid kohe om  silgahhanuʔ Vas; no  ks `paĺ lulõ ine-
miisile  silgahhass külʔ ilma ka `suuhhõ Vas Pus

t́silgahhutma  silgahhutaʔ  silgahhut  silgahhu  tilgutama, pisut kast-
ma; poetama  silgahhutan‿ no naid `kurkõ kah Rõu V; tiiäk‿kohe 
ma uma n narä i  silgahhuti Vas 

tsiguninõ
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t́silgahtama   silgahtaʔ  silgahtass  silgah  tilkuma; pudenema 
kaarõk‿kült‿ silgahtiʔ `vasta `päivä Vas; naań õ oĺ l tooja,  silgah-
ta misel (sünnituse eel) `oĺ lgiʔ Vas Pul 

t́silgahtumma  silgahtudaʔ  silgahtuss  silgahtu maha kukkuma sääl-
samah [ta]  silgahtu ̀ maalõ, jäi ti̬i̬vesi joomallaʔ ni sü̬ü̬ḱ  söömälläʔ 
Vas Pul 

t́silgutama  silgutaʔ  silgutass  silgu  tilgutama; vähehaaval lüpsma 
[ta] lä s üle tarõ, s ss  silgu  niguk‿kardokit (ekskrementeerimi-
sest) Vas Pul; lehmä`nüsjä laul et:  silk,  silk,  silk, t    silgutass 
`lehmä Vas Pus

t́silgõ-t́salgõ vähehaaval k iḱ  kraaḿ   silgõ- salgõ kattõ Se Kos
t́sili  sili  silit tall ü s k iḱ , `ütleʔ voonaʔ vai  siliʔ Vas Pus 
t́silk1  silga ` silka 1. tilk külänaaś õl oĺ l eederiputõĺ  `mõrdunuʔ, lä s 

`võtma, putõĺ  tühi, es olõt‿` silkagiʔ Rõu V; vana  siga röhütäss, a 
piimä ` silka nisast eit‿tulõʔ Rõu; ku ma t   viina silga võ i, s ss 
ma oĺ li ku `lämmäh v  hn Rõu V;  silgast saa  sorahhuss kah Vas 
Pul; taa om jo periss  silga rohi sul tett Vas; üteldi ärʔ jo `kutsuh, 
et viina ` silka art‿tooguʔ üteh Vas Pul;  ku aŕ st and r  ht, s ss t   
and  silga `viisi Se Kos; Mihha˛il `Petrovits tuĺ l matusõ pääle, t   
ka ś aal jõi  siɫga `viina Se Kos 

t́silk2  interjektsioon lehmä`nüsjä laul et:  silk,  silk,  silk Vas Pus
`t́silkma ` silkuʔ  silguss ` silkõ tilkuma lihaʔ jo ` silkma `naksi [suit-

sutamisel], s ss üteldi et väḱ e jo j  sk Vas; ku mund s am  st näge, 
siss timäl jo siĺ mät‿ silgusõʔ Se 

t́siĺ lo  siĺ lo  siĺ lot tilluke, väike `väiga  siĺ lo toṕ sikõnõ oĺ l Se Kos; 
 siĺ lo länigukõsõʔ, noidõga `v  di `ku jat Se Kos; egal `lambal oĺ l 
uma  siĺ lo kleetkakõnõ Se

t́siĺ lokõnõ dem <  siĺ lo m ni lu ik om nit‿ siĺ lokõnõ, et näet ku lina 
pääl hõĺ oss Se Kos

t́simeń t vt  simmeń d
t́siḿ m  siḿ mi ` siḿ mi  küla tantsupidu, simman `Elduŕ , sa olõk‿kõrd 

`aigu mõtsahn kaŕ a man, ma lasõ suk‿kah `Osvaldiga üteh ` siḿ mi 
(simmanile) Rõu 

t́simmeń d  simmeń di  simmeń dit ~ t́simeń t  simeń di  simeń dit  tse-
ment t   tõi meile  simmeń dit Võrolt Rõu V; vanast  simmeń dit es 
olõʔ, s ss oĺ l lubi Rõu V; [vikati] lastu oĺ li  simmeń dist vai sõmõ-
rast vai mis nä oĺ liʔ Vas Pul;  simeń tpostõl oĺ lir‿raudvarbas‿seeh 
Vas Pus  

t́simmeń d

Võru sõnaraamat.indd   763Võru sõnaraamat.indd   763 9/22/2011   9:38:17 PM9/22/2011   9:38:17 PM



764

t́sipa  sipa  sipat väike, tilluke sisaś k om ka  sipa  sirgukõnõ Vas 
Pul;  sipa tarõkõnõ, koh m  t‿tah `puhtõp‿piä Vas Pul; haŕ okõsõ 
veeväm‿munnõ jat‿ sipak‿kanakõsõ sööväk‿ka arʔ Se Sa 

t́sipahhutma  sipahhudaʔ  sipahhut  sipahhu  tasahaaval puistama 
mõsu te ti likõss, s ss  sipahhudõti `tuhka ka `vei kese `vaihhõlõ 
ja vesi pääle ja `laś ti `lämmäh saistaʔ Vas U 

t́sipakõnõ dem <  sipa ma võta `piokõsõ pääle `sääń tsit  sipakõisi 
`kunnõ Rõu; mudalanõ um  sipakõnõ Vas R; kolm nädälit oĺ l 
 sipakõnõ `riś tmälläl‿la s mõtsah Vas Pul;  sipakõnõ ka oĺ l t   
sannaloṕ ikõnõ Vas Pul; lepä sirguʔ ommav‿`väegat‿ sipakõsõʔ 
Vas Pus

`t́siplõma  sipõldaʔ ` siplõss  sipõĺ  siplema, rabelema eläjät‿` sip-
lõsõp‿`parma käehn Rõu V; t   hopõń  s ss `kõvva j  ś k, kaet‿tu 
meheräbäk takahn  sipõĺ  Rõu; rammuh  siga, t   jovvaki is 
 sipõldaʔ Vas; hopõń  v   seeh  sipõĺ , mugur‿rõuhḱ  `jalguga ja 
`päägaʔ Vas Pul 

`t́sipsama  sipsadaʔ ` sipsass  sipsaś s 1. nähvama, kergelt lööma ku 
t   uma hobõsõlõ  sipsaś s, s ss `päś si saja `sisse Vas Pul; ma iks 
 sipsanup‿pisu, et võõrass inemine ja t  m‿`märräde Vas Pul 2. sipsti 
midagi tegema, sipsama `n nna ai kärnäkese, at‿timä  sipsaś s arʔ 
Vas Pul; kohe mineʔ, sääl jo `valguss   h, mutku ` sipsap‿paɫama 
 nnõ Vas 

`t́siṕ smä ` siṕ siʔ  siṕ s ` siṕ se  siṕ si sipsima la s ` siṕ se vitsagah‿-
`huś si, küḱ itänüm‿man jat‿` siṕ snüv‿vitsagaʔ Vas Pul 

t́sireĺ   sireli  sirelit sirel  sua lipa s te ti kas  sirelist vai `vahtrõst Vas 
Pus

t́sirgukõnõ dem <  sirk [ta] ń apugak‿ kopahhu  toolõ  sirgukõsõlõ 
tasaligult sälä pääle Rõu V; s ss jäln‿ń apugak‿kumbahhu  t  d 
 sirgukõist Rõu V; sisaś k om ka  sipa  sirgukõnõ Vas Pul; siss lä s 
mul `hallõss `hinnel, et mis ma  sirgukõist hirmuda Vas Pus 

t́sirgu/piim  mesi täi `rasva ei olõʔ jat‿ sirgu `piimä, muidu um mul 
k kkõ süvväʔ Rõu V

t́siristäm(m)ä  siristäʔ  siristäss  siriś t siristama haina`ri s-
kat‿ siristäseʔ Vas Pus huś sit‿ siristäsek‿kut‿ sirguʔ kõlgusõ veere 
all Vas Pul; ku huś sik‿kudõnasõs‿siss ajavas‿säänest kinnä hellü 
nigu  siristäseʔ Vas 

t́sirk  sirgu ` sirku lind  sirk `korgõhn, muna `persen, pessä olõ 
õik‿kohngiʔ Rõu V;  sirgal um ka m nikõrd ̀ vaɫgõ sitt Rõu V;  sirgu 
minegi ja tulõgi `aigu ka eiv‿võiʔ last võõrutaʔ, s ss saa `ilma pite 

t́sipa
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`huĺ kja Rõu; t   olõ õit‿ sirk, kiä pudsajit jovva aik‿`kandaʔ Vas 
Pul; huś sit‿ siristäsek‿kut‿ sirguʔ kõlgusõ veere all Vas Pul; kae ku 
no naid lehe`si kä `vaklu um põɫd täüś ,  sirguk‿`koŕ jasõʔ Vas Pus; 
t  d olõ õs kunagi, et m  v‿vaest  sirgu vai `puuś li `m  du oĺ li, et 
s nna `kualõ `ütle es Se Kos; mingu uit‿ sirgu `m  du kost (kus-
kilt) `õkva Se Kos 

`t́sirkama  sirgadaʔ ` sirkass  sirgaś s vähehaaval kallama, sirtsama 
ma paa (panen) `piimä ja `võidu ja vett ka ` sirka, s ss saa hüä 
pud ŕ  Rõu V; ku kań õpit surbuti, s ss vett kült‿ sirgati pisukõsõ 
Vas Pul

t́sirk/haugaś s lind: tuuletallaja  sirkhaugaś s oĺ l `väikene, `varbla-
sõp‿`peĺ ksit‿t  d `väegaʔ Vas Pus;`pääsläste `poigõ ka vei  sirk-
haugaś s ärʔ Vas;`varblastõ pääle oĺ l t    sirkhaugaś s `väega virk 
Vas Pus    

`t́sirkõllõma ` sirkõllaʔ ` sirkõllõss ` sirkõlli sirtsutama muidu-
gu ` sirkõllõʔ ja ` sirkõllõʔ, eit‿tulõt‿torost vesi `vällä [kaste-
kannul] Rõu V; `ṕ uksõ jalah ei olõʔ, veidükese hargahhut, s ss 
jält‿` sirkõllõss Vas 

t́siŕ p  siŕ bi ` siŕ pi sirp ku m  ʔ rüḱ ä põimi, s ss visati ` sirpe, `võeti 
 siŕp ja visati üle ola sälä `taadõ, kelle  siŕp otsaga maa `sisse 
lä s, t  l oĺ l elämine, kual  siŕp küle pääle sattõ, t  l tuĺ l surm 
Rõu V; sõõrukesiv põimõti  siŕ bigaʔ, t  d vikahtiga es pandaʔ Vas; 
 siŕbiga põimõti vili, `pań ti unikihe Se;  siŕbiga [ta] lõigaś s `leibä, 
nii `vaenõ oĺ l Se Kos; ku `piḱ ne ḱ au, `viskat‿ siŕ p käest `maalõ, 
tä `tõmbass `piḱ se mano Se Kos;  siŕp om jo `väega mürgüne, tä 
`tõmbass `piḱ se mano Se 

t́siŕ rin  sirinä  sirinät sirin m  p‿p  l olõ õim‿muud ku ü s  sirgu 
 siŕ rin Vas Pul 

t́sisahham(m)a  sisahtaʔ  sisahhass  sisahti sisisema suuŕ  kuuli pala 
`sattõ nigu  sisahti liiva `sisse Se Kos

`t́sisnoḱ k ` sisnoḱ i ` sisnoḱ ki küüslauk ` sisnoḱ i es olõk‿külmänüʔ 
Rõu 

t́sit́s  si si ` si si sits  latsõl‿lauliʔ:  silepää,  si siots, `haina s  , upõ 
situss (lambast) Rõu V;  si si rä ikeseʔ Vas; olõ õs  si si rä tigi 
v  l t  l`aiga Vas Pul 

t́sit́s/oŕo  orika hellitusnimi oriku hellänimi oĺ l oŕo ja  si s oŕ o Vas Pul
`t́siugõllõma ` siugõllaʔ ` siugõllõss ` siugõlli pritsima; lendle-

ma inemisekeisi `peś ti nigu nahatüḱ üt‿` siugõlliʔ Vas Pul; vaś k 
laś k `m  dä `mõtsa kum‿muda ` siugõlli Vas Pul; rõugu käŕbigu 
lä sip‿puruss ku ` siugõllõss Vas Pul 

`t́siugõllõma
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t́siuh siuts ku [ma] ń apuga `kuvää·ri putahti, nii kanapujat‿`teiet‿ siuh 
 siuh  siuh Rõu V 

`t́siukama  siugadaʔ ` siukass  siugaś s 1. korraks pritsima või piser-
dama veri  siugaś s `rõiviidõ pääle Vas; mat‿` siuka naid `l  mõ 
kah Rõu V; ma `umbli külänaisõlõ tulõveeren hamõht, tuli  siugaś s 
pääle, palu  mulgu `sisse Rõu K 2. vähehaaval viskama, siputa-
ma `ta rekku ja `läätsä eik‿külvetäʔ, noid hobõsõ säläst  siugatass 
ń apu otsagaʔ Rõu H

 `t́siukma ` siukuʔ  siuk  siuḱ   siugu 1. pritsima; piserdama `l  mõ 
 siuguti ka iks hummogidõ ja nii et s ss paŕ õmbahe `kaś viʔ Vas; 
siss [ma]  siugi  sia arʔ, t   soola `v  ga  siugi Se; mehidse 
`eh vä minemä minnäʔ, vaja ` siuku `v  gas‿sülemät Se Sa; maʔ 
sõida õiʔ, hiĺ lokõidsi lasõ minnäʔ, paṕ i `rõivaʔ art‿ siugudõʔ Se 
Kos 2. puistama, siputama soolaga  siuguti n  n‿napus‿s ss üle, 
s ss lehmäs‿`seiep‿paŕ õmbahe Vas Pus; `piḱ sega oĺ l t   kõiv 
arp‿poodõt ja laḱ ka  siugut n   ossaj‿ja k iḱ  ś aal `ümbre`ts  ri 
Vas Pus 3. siutsuma kanal pujaʔ all ` siukvaʔ Vas Pul 

`t́siukuma  ` siukudaʔ ` siukuss ` siuku pritsima võinut‿` soĺ ki rat-
takõisiga tuvvaʔ, mis s ss, et `maahha ` siukuss Vas Pul 

`t́siunama  siunadaʔ ` siunass  siunaś s äigama n  ŕ  hõhvakõnõ, va-
hel ku `nüsmä läät, s ss ` siunass jalagaʔ Rõu V 

t́siuru-tś auru siira-viira `kartolimaa um mõts siol  siuru- sauru k iḱ  
läbi tuhń ituʔ  Rõu V

t́soksikõnõ  soksikõsõ  soksikõist 1. köks(ike) sanna soksikõnõ 
Vas 2. tossike oĺ l külv‿vana tasanõ inemise  soksikõnõ, k igilõ 
`perrä`ki jä Vas Pul 

t́soĺ k  soĺ gi ` soĺ ki solk seo um hüä `ramsa  soĺ k, hüä `uibujuurõ 
pääle vallaʔ Rõu V; a ̀ kinkass sa söödäsi  siku ku` ś ooklast ̀  soĺ ki 
ei`saasiʔ Vas Pul; võinut‿` soĺ ki rattakõisiga tuvvaʔ Vas Pul 

`t́solksma ` solksuʔ  solks ` solksõ solksuma kań õbis‿ surbuti 
`huhmrõh ärʔ, surbuti nik‿kavva ku vägi ` solksõ joʔ Vas Pul; mul 
nakaś s siin põiõ otsa man lobisõmma, ku ma `astõ, ni ` solksõ 
 nnõ Se 

t́solok  sologa ~  soloka  solokat kangasüstik hoi [ma] pań ni  solo-
kahe, egal  solokal om uma varbakõnõ Vas Pul 

t́solokna  solokna  soloknat  kangasüstik  soloknahe [ma] pań ni 
kebe ski Se

t́somp  sombu ` sompu lohk, auk jalg mädäsi, suuŕ   somp oĺ l seehn 
Rõu 

t́siuh
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t́sopakõnõ dem <  sopp sakõ pud ŕ  oĺ l,  sopakõnõ te ti `luidsape-
räga `sisse Vas Pul; oĺ l t   luḿ bikõnõ sääl ni Poĺ la `vaś -
kõgap‿`pandvas‿säält läbi  sopakõsõ Vas; ü s `väikene  sopakõnõ 
nigut‿ sia tsungõrmu Vas 

tsopanõ  sopadsõ  sopast auklik lepiku veerehn oĺ l ü s  sopanõ ko-
tuss, sääl oĺ l suuŕ  hain Rõu V 

t́sopp  sopa  soppa ka ts- auk, lohk; süvend, sopp maa oĺ l külmänüʔ, 
tsopa`kaibmine oĺ l halv Rõu; anomakõsõga [sa] ammuda vesi 
art‿ sopast Rõu; `Vaś kna järveh ummas‿`sääntse tsopaʔ (haua-
kohad), sääl ummal‿lättek‿ka seehn Rõu V; mi võ i kuivaga tast 
 sopast vett aiakraami vallaʔ Rõu V; ̀ lamba oĺ lis‿sääl tsopahn soel 
arp‿`purtuʔ Rõu V; ku paksõmb pud ŕ  oĺ l, s ss te ti sinnä hüä tsõõ-
rik  sopp `sisse, sinnäp‿`pań ti võid `sisse Rõu S; kohegit‿ soppa 
`koŕ ju vesi, t   oĺ l land Vas Pul; ai `kindre  soppa roosi, jäi ma 
`haigõss Vas Pul; aho   h oĺ l üteh poolõh  sopp ni tõõsõh poolõh 
 sopp, kohe [ma] noid hü si `tõmpsi Se Kos 

tsopõnõ tsopõdsõ tsopõst hauakohti täis `Vaś kna jäŕ v um `väegat‿tso-
põnõ Rõu 

t́sorahhuss  sorahhusõ  sorahhust sortsatus  silgast saa  sorahhuss 
kah Vas Pul 

t́sorama  soradaʔ  sorra  sorasi  1. sorisema tiiä äim‿mis sääl  sorra, 
kas `tõrdu j  sk vai Vas Pul 2. lorima tütäŕ `mu ku  sorra, et kotoh 
olõ õim‿midägi kaiaʔ Vas Pul; mia sa  sorradõ, et seto, min‿ sa seto 
`maia, kaek‿ku `uhkõhe eläseʔ Vas Pul 

t́sorgatam(m)a  sorgataʔ  sorgatass  sorga   lobisema t   ś aal por-
gatass jat‿ sorgatass lavva man Vas

tsori tsori tsoŕ ri 1.vesine koht, kitsas niidukael kaet‿tan viinakua tsori 
pääl kasuss hää hain Rõu 2. pragu, renn koĺ gitsõl oĺ l raot ka s 
tsoŕ ri ̀ sisse Se; käsikivi oĺ l: ü s kivi oĺ l all, sinnä oĺ lit‿tsoris‿`sisse 
`raotuʔ Se La 

t́sorisamma  soristaʔ  sorisass  sorisi sorisema `tõrdu j  sk, vesi 
 sorisass Vas Pul

t́soro  soro t´sorro loba; vale mis ti säänest  sorro `naksik‿`kullõma 
Rõu V; iǵ ävest  sorro opatass la silõ Vas; mis t  st k  st  sorost 
k nõldaʔ Vas; t   oĺ l not‿ soro jutt, mis sa no ajat  sorro Vas Pul

t́sorokõnõ  sorokõsõ  sorokõist kitsas riba, soru(ke) meil `suuri soid 
olõ õs, a naas‿`sääntses‿s    sorokõsõʔ  ks oĺ liʔ Vas Pus 

`tsoŕtsma `tsoŕtsiʔ tsoŕts  `tsortsõ tsoŕdsi lobajuttu ajama, narrima 
ü skõrd mat‿tsordsõ et Voĺ li annat suud, s ss ma t   sullõ midägi 
hüvvä Vas Pul

`tsoŕtsma
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tsossahhutma tsossahhutaʔ tsossahhut tsossahhu  kiiresti sosistama 
tiä peläś s, et vaest mat‿tsossahhuta Aĺ vilõ midägiʔ Rõu V 

t́soś sin  sosina  sosinat sosin küsüti, kas sak‿ka kuuliʔ, s ss [ta] üteĺ  et 
 sosinat iks kuuli Vas

t́sugunga   sugunga  sugungat malmahi  sugunga oĺ l sääne nigu kar-
ranõ Se Kos

t́suhahhutma  suhahhutaʔ  suhahhut  suhahhu  korra sosistama 
t  d oĺ l v  l sõsaŕ   suhahhutnu et sa unõdik‿käe`vaɫgusõ arʔ Rõu 
V; kut‿tõõnõ  suhahhut, t   om nigu tuulõ puhahhuss Rõu; Ella 
 suhahhu  mullõ, et taa `umgis‿seto Rõu V

`t́suhḱ ma ` suhkiʔ  suhḱ  ` suhke  suhi aevastama; turtsuma taha 
aim‿ma siin ` suhkiʔ, ma lää  suhi välähn Rõu V; mak ‿kai, et mi-
däss naal‿`la skõsõʔ tahn hiḱ itäse ja ` suhḱ vaʔ Rõu; kuk‿`külmä 
putahhuss, nii [ma] naka ` suhḱ ma Vas Pul; ma inne lummõ `talvõ 
`jalgu kiń niʔ es käń giʔ, s ss muidogu  suhe ja `turnõlli Vas Pul  

`t́suhkna ` suhkna ` suhknat eestlaste pilkenimi setudel taa um 
` suhkna k  ĺ , ` suhknarahvass ummaʔ `eestläseʔ Rõu V; ` suhkna 
naaś õr‿rehkendäsep‿`paprõ pääle Vas P; setonaaś õ `ütlese et 
` suhkna mõistaki eit‿tetäm‿midä Vas Pul; seto om seto, a neoʔ 
ommat‿` suhknaʔ Vas Pul; m  l‿latsõʔ `ü li seto, seto, setokõsõ 
`vasta ` suhkna, ` suhkna Vas Pul  

t́suhna  suhna  suhnat eestlaste pilkenimi setudel a iks mullõ `üĺ ti nii, 
et sa olt  suhna tütäŕ  Se P 

`tsuitama `tsuitaʔ `tsuitass tsui  pidevalt tegelema [ta] lasõki‿ i t  d 
tetäʔ, mugu uĺ ligat‿`tsuitass Vas Pul

`t́suklõm(m)a ` sukõldaʔ ` suklõss  sukõĺ  ka ts- suplema  sukõĺ  iks 
t   kah ś aal veerekeseh Vas Pul; Paius   `omgi sääl järve vee-
reh, koh t  t‿`tsuklõmah käveʔ Vas Pul; Teini poig ja tütäŕ  käve ega 
päivi läbi m   ussaia `tsuklõmma  Vas Pul;  suraj‿joosivap‿`Piusa, 
` sukliva sääl Se K; paŕ dsiʔ ` suklõsõ ujah Se Kos 

`tsukru `tsukru `tsukrut ~ `t́sukru ` sukru ` sukrut  suhkur paks 
`vaɫgõ kelmeʔ oĺ l `lambal silmä pääl, map‿ pań ni `lambalõ 
` sukrut `silmä Rõu V; Alma teḱ k `tsukru vett nikanik‿ku vihm üle 
ärʔ lä s Vas;`tsukruga `piimä [ta] jõi ja võid ka `sisse Se; vanast 
`tsukru raas leeväga purõtõdi arʔ ja ̀ ań ti la silõ Se; vesi ̀ pań ti ja 
`tsukrut `pań ti ja `heŕ nit, kolm kõrd `luidsaga võõdõti `ku jat Se; 
siss olõ õs nii vooĺ u ku nüüd om `tsukrut Se| Vrd `sukri  ~ `sukru 

t́sukõluss  sukõlusõ  sukõlust suplus nii ilmhüä  sukõluss Vas 
tsukõrduma tsukõrdudaʔ tsukõrduss tsukõrdu suhkrustuma mesi om 

ärt‿tsukõrdunuʔ Rõu 

tsossahhutma
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tsungahhutma tsungahhutaʔ tsungahhut tsungahhu  korraks son-
kima, tuhnima  piḱ k t   `pindrekene om, piḱ ält t    sial 
tsungahhutaʔ Vas Pul 

`tsuńgma `tsuń giʔ tsuń g `tsungõ tsuń gi sonkima, tuhnima `kähre om 
paĺ lo, n  t‿`tsuń gva maad Vas T; `lindass kut‿ sirk, hürrä (möri-
seb) ku häŕ g, tsuń g kut‿ siga? - sitasi ik Vas Pul; keväjä ku lumi 
nakaś s minemä, s ss  siaʔ lä sij‿jo `mõtsa, `tsungõs‿sääl pälveke-
se pääl Vas; talvõl v  l `külmäss [kohupiim] ärʔ, s ss `kirvõga vi̬i̬l 
[ma] rai vai väidsega tsuń gõ Se Kos

tsungõrmu tsungõrmu tsungõrmut songermu ü s `väikene  sopakõnõ 
nigut‿ sia tsungõrmu Vas 

t́sura  sura  surra 1. poiss; noor vallaline mees noorõt‿ suraj‿`jäiep‿-
`pe ś   jile kätte Vas; kas sa olõt m  t‿ surrõ? Vas Pul; ma ań ni `käs-
ku  surõlõ, et toogõm‿mu vili ärʔ Vas; poig om jop‿piḱ k  sura Vas 
Pul; noorõ ommat‿ suraʔ, vana ommap‿poisiʔ, kel olõ õin‿`naisi 
Se S;  surilõ [ma] ań ni munnõ hällü tegemise   st Se S; hüä läś k 
om inäp ku haɫv  sura Se 2. abiline m   üteh käve kaŕ ah, ma oĺ li 
suuŕ kaŕ uss, Oś si oĺ l  sura Vas

t́surakõnõ dem <  sura  surakõnõ haaŕ d iks perst `piogaʔ Vas Pul; 
Eedukõnõ oĺ l s ss v  l  surakõnõ Vas Pul 

`tsuŕ kma ̀ tsuŕkiʔ tsuŕk ̀ tsuŕ ke tsuŕgi  rikkuma; määrima topõld võisilm 
eit‿tsuŕ giv‿v  l pudru maku Rõu V; `tahtu uik‿`kõiki `rõiviid üteliisi 
ärt‿`tsuŕkiʔ Vas 

`tsuŕ kuma `tsuŕ kudaʔ `tsuŕ kuss `tsuŕ ku ebaõnnestuma, rikutud saama 
ma esik‿keedi söögi, s ss olõ õs `hirmu et art‿`tsuŕkuss Rõu V 

`t́surmama  surmadaʔ ` surmass  surmaś s tõukama, müksama 
minet‿` surma uma vanaimä `haĺ li `kaś si, a minno ` surmama 
art‿`tulkuʔ Rõu; kuk‿kõrra  surmaś s, s ss `süäme alt `õkvat‿tõrahti 
Rõu;  tiä muidugu tüüń  inne tõist,   surmass künnäŕ päiega   st Vas 
Pul 

`tsuŕmma `tsuŕmiʔ tsuŕm `tsuŕ mõ tsuŕ mi 1. suruma; müksima vanõmb 
vasigõkõnõ eit‿tsuŕmiʔ, a noorõmb, t   pess [juues] armõtohe 
n nagaʔ Rõu V; ma viglaga tsuŕ mõ `huś si Rõu V; `Ma li alt nuia-
ga `tsuŕmnup‿`paŕsi vahelt Vas 2. masseerima at‿t   `tsuŕmmisega 
timä `hindä `tervüse ärʔ riḱ k Vas

`tsuskam(m)a tsusadaʔ `tsuskass tsusaś s 1. pistma, torkama olõ 
õit‿taal ao `raasu, taal ü s raud `persehn, tõõnõ tulõhn, kol-
mass `tsuskamisel Rõu; pusk `tsuskass küle sisehn Rõu; `Rõugun 
oĺ l ütel `tütrugul soetäh , sääne mustverrev, `õkvan‿nigu sõrmõ 

`tsuskam(m)a 
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otsagat‿tsusat Rõu; susi lätt ja `tsuskass uma hanna iä`mulku 
Vas; kaś silõ [ma] ań ni (lõin) ka `luidsagaʔ, ku n na söögi `sisse 
tsusaś s Vas Pul; ma lä si `nulka, saisi, `tihka õs n nnagi kohe 
tsusadaʔ Vas Pul; koh praaś nik oĺ l, sinnäʔ es `tsuskakik‿`kiäki 
umma n nna Vas; timäl `juɫguss küll t   oĺ l, siist sanna mant 
tsusaś s pää `järve ja Helso man sääl tsusaś s pää v  st `vällä Vas 
Pul; hähn  saga `sääntse mulgu puu `sisse, et kulagu võit `mulku 
tsusadaʔ Vas Pul; otav pr  ś  oĺ l nigu `r ngakõnõ, `r ngakõsõl oĺ l 
teĺ g man, tele ots tsusati kr ḱ si ala Vas Pul; imäl oĺ l jupka üless 
tsusat, vits siin rüpü siseh Vas T; ta tsusaś s viiś  `ruublit mullõ 
`peio Vas Pul; `võtkõ egäü s `tunglõkõnõ jaanitulõlt ja tsusakõ 
`kapstihe, s ss l   üi sügüse `kapstilõ `vaklu Se Kos; mat‿`tsuś ksi 
rü vihanna ütest poolõst ülest, `tsuś ksi rü vihanna tõsõst poolõst 
ülest Se Kos; ` sialõ ede jaɫa aɫa tsusatass [tapmisel], koh t   
süä om Se Kos; tiiä äiʔ, kuiss naid [puhituses]`lehmi võŕgitass, 
aŕ stiʔ ummaʔ, sääne ora om, `t  ga `tsuskasõʔ Se;  surat‿tuĺ li 
`istõlõ, `tsuś ksit‿tiku gak‿ `k   slihe Se Sa; `ku ja mano pandass 
künneĺ  paɫama söögi `aigu ja `kiisla `sisse tsusatass künneĺ  
paɫama Se; sügüsepoolõ s ss iks midägi `jaɫga [ma]`tsuś ksi, 
tsuvvapalaʔ vai mia sai `jaɫga Se Kos 2. salvama, nõelama ü s 
mehine oĺ l `õkvat‿tsusanuh‿huulõ `sisse Rõu; mehiläne tsusaś s, 
mamma võ t nõgla n na seest `vällä Vas; mehine tuĺ l ja `õkva 
n na `otsa tsusaś s Vas; siug eit‿`tsuskav, ku tiä umma `tahtmist 
lätt Vas Pul; minevä ̀ suvvõ [ta] lä s ̀ kaŕ ja ̀ saatma ja huś s tsusaś s 
ärʔ Vas Pul; mis sap‿`porrat, siug lä s sul `kintsu piteh üless, t   
jätt sut‿`tsuskamallaʔ Vas Pul; hainalonõ ka ś aal ta i aɫɫ, nigu 
ma kätt küünüdi, nii tsusaś s Se Kos; [ma] kai, jalg jo `paistõdass, 
piḱ k elläi (rästik) tsusaś s Se

`tsuśkma `tsuś kiʔ tsuś k `tsuś kõ tsusi 1. torkima, suskima esä iks teḱ k 
tsuvvaʔ vasigõ nahast ja `peikliga `tsuś kõ aasaʔ Vas; `pei li oĺ l, 
`t  ga tsusiti tsuvvalõ aasas‿`sisse Vas U; tsuvvalõ `tsäŕ kmeʔ 
nõglaga tsusitass nigu om kost kablaga võttaʔ Se Kov; väidsega 
tsusiti [pastlale] `tsäĺ kmes‿`sisse Se| Vrd `tsüś kmä 2. narri(ta)ma 
kavvass niät‿`tsuś kvat‿taad vaestlast Vas Pul; `usku uis‿sa `koi-
rõ, naat‿`tsuś kvas‿sinnu Vas Pul; küln‿n  p‿poisit‿tedä tsusõʔ, 
küln‿niät‿tedä narõʔ Vas Pul

`t́suuda/viin puskar meil kutsuti iks samagonka,` suudaviin Se 
tsu̬u̬g tsuvva `ts  ga pastel ts  g ilma kablalda saa aiʔ Vas; niivõrd oĺ l 

`ostnu m  ś s ka `ehtit ku paari `ts  gõ Vas Pul; meil ka tapõti ega 

`tsuśkma
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`aaś taga iks hõhv vai lehm tsuvva naha peräst. paŕgituisi `ts  gõ 
jovva as `ostaʔ ni paĺ lo Vas; vanast kosilanõ `ostnup‿pruudi imäle 
paari `ts  gõ ni pruudilõ ka oĺ l `ostnup‿paari `ts  gõ Vas; meil 
es olõ ütelgi latsõl  sianaha `ts  gõ Vas U;  `aaś taga `ko silõ iks 
kolmkümmend `paari tsuvva `kaplu pidi tegemä Vas Pus; meil te ti 
`säitsme aasaga tsuvva n na Vas; tsuvvaʔ oĺ lis‿suvõl Se Kos; ma 
t   iks tsõõrikidõ n nnuga tsuvvaʔ n   sünnüse noorikilõ ka `jalga 
Se Kos; tsuvva n nalõ tetäss kolm ` salka `sisse ja `ümbret‿`ts  ri 
tõmmatass nõglaga tsuvva n na kokko, tsuvva n na `tõmbass 
`körtsü Se Kov; tsuvvalõ `tsäŕ kmeʔ nõglaga tsusitass nigu om kost 
kablaga võttaʔ Se Kov; maḱ ki (minagi) käve kuuś  ̀ aaś takka kaŕ ah, 
olõ õs `ts  ga õs Se Kos; sügüsepoolõ s ss iks midägi `jaɫga 
[ma]`tsuś ksi, tsuvvapalaʔ vai mia sai `jaɫga Se Kos; [ma] pań ni 
laka sij‿`jaɫga, vesi k iḱ  j  ś k `vällä, a tsuvva seest joosõ õiʔ Se 

tsu̬u̬ŕ  tsoori `ts  ri isaslooma suguliige: soor mis täst hüvvä om, et 
rikaś s talo, lõõrist `alla, tsoorist `vällä, kõŕdsi nulga pääle kustaʔ 
Vas Pul 

`tsuuri ajama peitust mängima moro pääl oĺ l haɫvõp `tsuuri aiaʔ, 
moro oĺ l `väiga suuŕ , a ku tarõh [me] ait‿`tsuuri, nii sai kraṕ st 
kätte, ku `tundsõ nime ka, nii `päś sim‿mu siĺ mäʔ rutuba vaɫɫalõ 
Se Kos 

t́suut pisut `viina kiä s ss toṕ si ka s ań d ja sakuskat midä  suut pääle 
Se Kos 

`t́suutkõsõ natuke, pisut hopõń  helähhü  ` suutkõsõ ni [ma] niɫvõstu 
`oĺ gi päält `maahha Se Kos; sugulanõ [ma] iks olõ ` suutkõsõ, a 
`väegak‿kavvõline Se

tsuvvakõnõ dem < ts  g  esä lä s jalagaʔ Petserehe hobõst `o sma, 
tsuvvakõsõ jalahn, leeväko ikõnõ käehn Rõu V 

tsõdsõ tsõdsõ tsõtsõ isa õde, sõtse tsõdsõ oĺ l säń gühn, t   ̀ põś si Rõu V; 
tsõdsõtütäŕ  ̀ pantu ̀ mõisaherräl ̀ tilka ̀ mõskma ̀ taĺ drigu pääl Rõu 
K; tsõdsõ `suń dnu et võtan‿naap‿ṕ uksij‿`jaɫga Vas Pul; tsõdsõm  ś s 
`hiitnü n  p‿ṕ uksik‿`k  rma `otsa Vas; ka s tsõtsõ oĺ l Vas Pul; 
k iḱ  kiro  üless, mis lelläl ja mis tsõ sil nimeʔ Vas Pul; Petse-
ri liinah k gõ rikkap kaupm  ś s oĺ l mut‿tsõdsõ Vas Pul; koh oĺ l 
nulganaań õ jäi `haigõst, `pań ti hopõń  ette, jäl hilläkeiste tsõdsõlõ 
`perrä Se Kos; esä s saŕ  oĺ l tsõdsõ Se Kos 

tsõdsõkõnõ dem < tsõdsõ meil tsõdsõkõnõ oĺ l vana inemine Rõu V; 
olõ not‿tsõdsõkõnõ rahu  nnõ Vas Pul; `Tsiistri tsõdsõkõnõ üteĺ  et, 
`minku uik ‿kodo minemägiʔ  Vas Pul

tsõdsõkõnõ
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ts gand  ts ganda ts gandat mustlane ts gandat ka petä äiʔ minga-
ki arʔ, ts gand pett iks sinno Se; olõ õs uĺ l ts gand ka, art‿tuń d 
`kaaŕ tidõgaʔ, üteĺ : teil om piḱ äline t   `jaɫgu aɫɫ Se Kos 

tsõõ : tsõõ, tsõõ urbõkõist, pääväliĺ li ̀ pääkeist (lapse hüpitamislaul) Se 
ts  ŕ  tsõõri `ts  ri 1. ring pääväliĺ lil om keś kpaigah suuŕ  ts  ŕ  Vas 

Pul 2. ratas `r  ga `miń ti nii kavvõdahe ku lumõ t   oĺ l, s ss `võeti 
regi alt, ra tilõ `pań ti tsõõriʔ alaʔ Rõu V; `vankri tsõõriʔ [ma] vei 
`s  hhu Vas; ratta `r  peʔ ratta `ts  rõgap‿`pessüseʔ Vas Pul 3. 
ring, ringmäng `ts  ri te ti, s ss olõki is `tandsa Vas Pul; vanast 
te ti `ts  ri, laulõti: `ts  ri iks`ts  ri, `p  rä, `p  rä! `ts  ri iks 
sõkõ ja ̀ p  rä pümme, ̀ ts  ri iks kõvõra jalagaʔ Se Kos; ku mi sääl 
kupidsa pääl viiegese `kaŕ ksi tsõõrih Se Kos; p  ĺ pühä õdago [me] 
lä si jälk‿kohegit‿`tandso, te ti `ts  ri ja oĺ li `istmise mängoʔ Se P 

tsõõrik tsõõrigu tsõõrikut 1. ümarik, sõõrik ku paksõmb pud ŕ  oĺ l, s ss 
te ti sinnä hüä tsõõrik  sopp `sisse, sinnäp‿`pań ti võid `sisse Rõu 
S; t   oĺ l `väikene tsõõrik anomakõnõ ja s ss vitsap‿pääle `aeduʔ 
Vas; Täädsimäe pääl oĺ l tsõõrik luḿ p vai süḱ äv lohk  Vas U; tsõõ-
rik `vaś na Se; ma t   iks tsõõrikidõ n nnuga tsuvvaʔ Se Kos; viiso 
kutak‿kop l oĺ l, n na k iḱ  tsõõrik Se Kos; tsõõriguk‿kivipoolõʔ, 
ü s aɫɫ, tõõnõ pääɫ, t   oĺ l t   käsikivi Se Kos 2. ümmargune 
kaaneta laudnõu, piimapütt s  ḱ  `pań ti tsõõrikidõ ja nuŕ mikidõ 
`sisse Rõu;  tsõõrikit hõõruti ütest tüḱ üst, nä oĺ li nii `valgõ ja 
ilosaʔ Rõu R; tsõõrigu oĺ lip‿`puidsõʔ, lavvust tettüʔ Vas Pul; `v  ti 
`ohkul‿lavvakõsõʔ, noist te ti n  t‿tsõõriguʔ Vas; äḱ ki tsõõrik 
sadanuk‿käest `maahha, imä hõiganu et hõi, `laatka lätt Vas; k iḱ  
läniguʔ ja pań giʔ ja kiṕ iʔ ja tsõõriguʔ jap‿pütüʔ, k iḱ  [isa] teḱ k esiʔ 
Vas Pus; tsõõrikul oĺ lip‿puu vitsakõsõ pääl, oĺ l hüä söögi `pandaʔ 
Vas U; tsõõrik oĺ l meil pini annom Vas; vanast hiideti s  ḱ  tsõõri-
kihe Vas 3. pohmelline ku pää tsõõrik um, s ss inemine eim‿`mõtlõʔ 
Vas Pus; olõ õs puŕ oh joht, tä eś s `tundsõ inne, et pää om tsõõrik 
Vas 

tsõõri/laul ringmängulaul `määń tsiid `laula sat‿tahat, noid ma loe, 
hola`laula, tsõõri`laula ja `k iki Vas Pul; tsõõrilaul oĺ l jo ammunõ 
`väegaʔ Se 

tsõõritama tsõõritaʔ tsõõritass tsõõri  ringis keerutama; ringmängu 
mängima latsõv‿võ in‿nii käek‿kokku ja `naksi `ümbret‿tsõõritama 
tarrõ pite Se Kos; latsõt‿tsõõridiʔ Se Kos

ts  ŕ /pü̬ü̬ŕ  ringmäng ts  ŕ pööräh `joosti, ü s inemine võ t laulu   h, 
s ss tõõsõʔ jäl `ü li takah ja joosi `ts  ri`p  rä Se Sa 

ts gand
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tsähähhämä tsähähtäʔ tsähähhäss tsähähti ühmama, korraks ähkima  
innembä tä tsähähti, aga kuradi s na jäi timä suust mul `kuuld-
maldaʔ Vas Pul

tsäi tsäiu ~ tsäi tsäid ~ ̀ tsäiu ~ ̀ tsääju  jook: tee kadonuʔ velenaań õ t   
kuivatuisi `kruussõga jõi tsäid Se; sa võtat vinne miniä, t   muku 
`tsäiu inne k  t Se Kos; ma `mõ li et tiä j    ks `tsääju, at‿ tiä risu 
vali `viina `sisse Se| Vrd tsai 

`tsäikene dem < tsäi vaia hiĺ lokõidsi `ḱ avvuʔ, imäl üless tullaʔ, `tsäi-
kene hummogult, koh ikõnõgik‿`k  tä ärʔ Se Kos 

tsäi/luits teelusikas tsäi `luidsa täüś  `viina om viiś  `kraḿ mi Se Kos
tsäĺ ge ̀ tsäĺ kme tsäĺ get tärge väidsega tsusiti [pastlale] ̀ tsäĺ kmes‿`sisse, 

noid kutsutigi aasaʔ Se
tsälgähhütmä tsälgähhütäʔ tsälgähhüt tsälgähhü  korraks hammusta-

ma hummogu ma lopahhuti silmäʔ ärʔ ja tsälgähhüti ka midägi Vas 
Pus 

`tsäĺ kmekene dem < tsäĺ ge [nahale] lõigati  salgakõsõs‿`sisse, `tsäĺ k-
me keseʔ Se 

`tsäĺ kmä `tsäĺ kiʔ tsäĺ k `tsäĺ kse tsäĺ gi närima, katki hammustama 
`mitmal `põrssal `tsäĺ kse iḿ miss puusa ärʔ Rõu K; hammass tsäĺ k 
söögi `ka skiʔ Vas; egass  lehm `siugu `tsäĺ kmä äs naka, timä n  ĺ d 
sivvu `alla Vas Pul 

`tsäĺ ksäm(m)ä tsäĺ ksädäʔ `tsäĺ ksäss tsäĺ ksäś s korraks hammustama 
tõõnõ terä, üteĺ  `möldre, ku hiire sitta `hambagat‿tsäĺ ksäś s Rõu H 

`tsäĺ kämä  tsäĺ gädäʔ `tsäĺ käss tsäĺ gäś s hammustama [ta] tsäĺ gäś s 
`pähḱ mä `ka skiʔ, s ss sei Rõu; miä pini jo ärt‿`tsäĺ käss `ka skiʔ, 
t   kananõ koolõss arʔ Vas Pul 

tsäpändäm(m)ä tsäpändäʔ tsäpändäss tsäpäń d seinu üles raiuma; ehi-
tuspalkide otstesse õnaraid raiuma esä tsäpäń d tarrõ, t   olõ õs 
`puhta nukagaʔ Rõu; esä tsäpäń d meil tarrõ, noh ragi tarrõ Rõu V; 
ku maia üless ̀ pań ti, üless tsäpändedi, s ss ega nuka pääl oĺ l m  ś s 
Rõu V; ütele (tiigile) oĺ lip‿paĺ gis‿`sisse tsäpändedüʔ, et muda `sis-
se ei joosõʔ Vas 

tsärdsäk tsärdsägu tsärdsäkut mudane või porine koht kohegi  soppa 
`koŕ ju vesi, m ni üteĺ  land, m ni üteĺ  tsärdsäk Vas Pul; üle 
tsärdsägu `aeti  ti̬i̬ `talvõ Vas Pul 

tsäŕ ge `tsäŕ kme tsäŕ gend tärge tsusaś s nigu `tsäŕ kme tsuvva `nahka 
Rõu H;  tsuvvalõ `tsäŕ kmeʔ nõglaga tsusitass nigu om kost kablaga 
võttaʔ Se Kov 

tsärisämmä tsäristäʔ tsärisäss tsärisi tirisema map‿pań ni külk‿kellä 
tsärisämmä, a õdagu lasi ärt‿tsäristäʔ Vas Pus 

tsärisämmä
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`tsäŕkmä `tsäŕkiʔ tsäŕ k `tsäŕ ke tsäŕgi  tärkima tsuvvalõ `tsäŕ kmeʔ nõg-
laga tsusitass,` ümbret‿`ts  ri ka tsäŕgitäss mulgukõsõ kõrrast täüś  
Se Kov 

tsätsütäm(m)ä tsätsütäʔ tsätsütäss tsätsü  nätsutama mõts siga tsätsü-
täss `kartoli ärʔ, tsätsütäss purulõ Rõu; lehmäl oĺ l põĺ l suuhn joba 
ärt‿tsätsütet, nii nigu `pehmess `aetu Rõu V 

tsääŕ /piim ternespiim tsääŕ ̀piimä joht süvvä äs, t  st te ti `k  kõ 
vai `kl mpõ Vas Pul; t  d toorõst `piimä, tsääŕ ̀piimä te ti nii 
`veitü`viisi  nnõ, t   kausitäüś  vai nii `perrele Vas 

`tsüśkmä `tsüś kiʔ tsüś k `tsüś ke tsüsi  torkima n  t‿`tsüś kvä mul 
silmäp‿pääst ärʔ Vas| Vrd `tsuś kma 

tsütsähhütmä tsütsähhütäʔ tsütsähhüt tsütsähhü  korraks ässitama 
tõõnõ tsütsähhü , et `taaga midä viha, nii timä lä s ja tasõ, palo  
maja `arkiʔ Vas 

tsüt́sütämmä tsü sütäʔ tsü sütäss tsü sü  õssitama, ässitama ma oĺ li 
iks koir külʔ, mat‿tsü südi `tõisi Vas Pul; `tõisi [ma] tsü südi, a esiʔ 
`hindä hoiõ kõrvalõ Vas; n  t‿tõõsõt‿tsü sütäset‿takast, et sa last 
(lased) naaś õl `mäń giʔ `hindägaʔ Vas Pul; kõrvalt andass süänd, 
tsü sütädäss takast Se Kos 

tu vt t   
tubagu/saŕ v tubakasarv n na olnun‿nigu tubagu saŕ v Vas 
tubinitsaʔ pl tubini sõ tubini sõ nahkkindad n  k‿kutsuti tubinitsaʔ, 

naha`kindaʔ, te tigi t   pääle, et suurõ külmäga `ḱ avvuʔ Se
tubli tubli tublit 1. tubli, kiiduväärt Ruudo oĺ l tubli m  ś s s nalõ, mis 

tä üteĺ , t   oĺ l  `masva s na Rõu V; tubli oĺ l k igildõ tubli, kere 
poolõst ja `t  kass ja tark Vas Pus; sa sai iks tubli `pernasõ Vas; 
taa ein‿nuhuda ka `viina, nii tubli m  ś s Vas Pul; m  ś s oĺ l kõrraline 
ja talo oĺ l tubli Se Pod 2. tugev; priske veli vidi sada `k  rmat 
lauda sitta, hopõń  oĺ l   n tubli Rõu V; ko iʔ iks te ti tubliʔ Vas; no 
om tubli naań õ ku ahi Vas Pul 

tubliste  tublilt, hästi no eläss `Endel tubliste Vas 
tugi toe tukõ tugi ku a `saiba toeʔ oĺ lip‿põdrusõʔ Vas
tugõma tukõʔ ~`toedaʔ tukõ tugõsi toe toetama mat‿tugõsi viglahan-

na `vasta et s ss saa õiʔ uś s `kaalduda hõhvalõ pääle Rõu V; [ta] 
visaś s pań gi vett sanna keressehe ja ussõ tugõsi kiń niʔ Vas; olõ 
õim‿meelehkiʔ kohe aś a tukõt, kaen‿naid ̀ tangõgiʔ, mitu tüḱ kü [ma] 
olõ ark‿ka `löüdnüʔ, kohe olt (oled) `toenuʔ Vas Pus 

tuhandaline tuhandalidse tuhandalist tuhandeline mullõ ka `kiń ke 
`Kaaŕli saatuhandalidse mõtsasaarõ Vas Pul

`tsäŕkmä
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tuhanõ tuhadsõ tuhast 1. tuhane koogugat‿`tõmpsi [ma] tuha `vällä, 
muido saa leib tuhanõ alt Se 2. vandesõna mis tuhanõ taa, mis 
tah noʔ om Vas Pul; mu mehel jäi kah vannugi s na `ütlemädäʔ, 
m nikõrd üteĺ  et tohot‿tuhanõ! Vas Pul; ah sat‿tuhanõ, kui halu-
sahe `kärbläne puri Vas Pul

tuha/pud ŕ  veega segatud tuhk vanast `aeti langaʔ `ahjo `hauduma 
patugaʔ tuhapudru seeh, lää es ɫangaʔ muu o `vaɫgõst Se Kos 

tuhat tuhanda ~ tuhandõ tuhandat ~ tuhandõt 1. tuhat meil oĺ l satu 
tuhandiid [raha] Rõu V; meil oĺ l tuhandit tuhandit Rõu V; tuhat 
`tuuti tuudi`mulku, sań dil sada sita`mulku? - puuriit Vas; saa tu-
handa   st `mõtsa `kiń ke [isa]  Almalõ Vas Pul; sinnäʔ oĺ l `mitmit 
tuhandit noid ̀ postõ veet Vas Pus; [me] maś si katõsatõ·iś kümme tu-
hat  [rubla] tarõst Se Kos 2. vandesõna mia tuhat naat‿tah ̀ jõŕ ssvaʔ 
taŕ ri piteh? Vas 

tuhhaŕ  tuhara tuharat tuhar mõista aik‿kõtt k nõldaʔ ja tuharat‿-
tuumataʔ Se Kos 

tuhhin tuhina tuhinat tuhin tütäŕ  tuĺ l mullõ `perrä nigu tuhinagaʔ 
(väga kiiresti) Vas 

tuhk tuha `tuhka tuhk `maalõ sitta es pandaʔ, külveti `tuhka Rõu V;  
libõhhõt te ti nii, `pań ti kõopuu tuhk anomahe, tulinõ vesi valõti 
pääle Rõu V; Tuhka (koer) lätt nigu tuhk `tolmass Rõu V; lipõ te ti 
tuhõst, tuhap‿`pań ti likko Vas Pul; kütüse tuhk pilluti laḱ ka Vas; ku 
oĺ l kõtu halu, s ss `ań ti kõo `tuhka Vas T; viiś  kõrvalhoonõht ja ka s 
rehetarrõ, k iḱ  `paĺ li tuhass Vas Pul; `kaonuk‿ku tina `tuhka (jälje-
tult) Vas Pul; mõsu te ti likõss, s ss  sipahhudõti ̀ tuhka ka ̀ vei kese 
`vaihhõlõ ja vesi pääle Vas U; seebi `k  tmise jaoss koŕ ati haavapuu 
`tuhka Vas; tuha vesi om `niɫbõ Se; lepä puust saa tuhk `vaɫgõ Se 
Kos; tuhk om seto s  p Se Kos; `rõivap‿`pań ti `püüki, `pań ti kõrd 
`rõivit, siss `pań ti jäl tuhk Se; `r  di om patt tuhaga `rõiviid `mõskaʔ 
Se 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 saĺ liss `tuhka Se Kos 

`tuhka/`puś ja -`puś ja -`puś jat tobu, tuhajuhan  ka s oĺ l `tarka `veĺ jä, 
kolmass oĺ l turak `tuhka`puś ja Se Pod

tuhk/haud kolle, lee es olõ üttegip‿`pliiti, kivve pääl tuhkhavvah teḱ k 
söögi Vas Pul; tuhkhavvah oĺ l tuli Vas Pul; kaabahhu  tuhkhavvast 
t   `k  ĺ ja `käegaʔ [raha] Vas Pul 

tuhń a tuhń a tuhń at  saamatu, juhm tõõnõ om tuhń a, tõõnõ om taitsa 
Vas Pul; tõõnõ om tuhń õp kut‿tõõnõ Vas Pul 

tuhń a
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tuhń ak tuhń agu tuhń akut saamatu, juhm tuli taha ait‿tuhń akut, la s 
`laiska `hoitjat Vas Pus; tuhń ak eik‿k nõlaʔ midägiʔ, midä küsü-
täss, s ss saa õi `ültüss mia vaia Vas Pul 

tuhń anõ tuhń adsõ ~ tuhń atsõ tuhń ast tuim, tundetu ma olõ õin‿ni 
tuhń anõ, mak‿kahidsa eläjäkeist, inemist um ka hallõ Rõu V 

tuhnitsõma tuhnidaʔ tuhnitsõss tuhni s siblima kana [mu] `jalgu man 
sei, tuhni s sääl Vas 

`tuhń ma `tuhń iʔ tuhń  `tuhnõ tuhń i tuhnima kaen‿nii lätt aig, 
tuhń it‿tähń iʔ ja päiv ̀ umgi lännüʔ Rõu V; ̀ kartolimaa um mõts siol 
 siuru- sauru k iḱ  läbi tuhń ituʔ Rõu V 

tuhv́ tuhvi `tuhvi trepiaste  nigu jala treṕ i tuhvi pääle pań ni, nii sattõ 
`maahha Vas Pus; treṕ i `tuhvõ piteh lä s üless Vas Pus

`tuiama tuiadaʔ~ tuiataʔ `tuiass tuiaś s ringi käima, hulkuma vanna 
olõmaad oĺ l hää haŕriʔ, a `vahtsõt maad and iks tuiatak‿külh Rõu; 
not‿taad Lä imaad not‿`tuissi, ku [ma] hobõsiid otsõ Vas Pul 

tuim tuima `tuima tuim, tundetu olõt sääne tuim, ilma `sutmadaʔ, 
eis‿sutat‿tetäʔ Rõu; inemine olõsi nigu tuŕ ril ku tä `haigõ om, nigu 
tuim ja käŕ sitüsih Vas Pul; jaɫaʔ om tuimaʔ ja külmäʔ, niäp‿peesü 
üiʔ ark‿kah Se L 

`tuimuma `tuimudaʔ `tuimuss `tuimu tuimaks muutuma ma olõ ka 
art‿`tuimunuj‿ joʔ Rõu V; eś s olt (oled) ka art‿`tuimunuʔ Rõu 

tuisk tuisu `tuisku tuisk kuiss sak‿kodo saat tuisugaʔ, `ilmligu `uarmaʔ 
Vas Pul; hummogudi [ma] lä si `k  li, tuisugak‿kah Vas Pul; t   
latsõkõnõ oĺ l elläv nigu tuisk Vas Pul; t   raha kattõ nii sama nigu 
tuisk Vas Pul

`tuiskama tuisadaʔ `tuiskass tuisaś s tuiskama t   majakõnõ oĺ l mäḱ i 
`vaihhõl, m nikõrd tuisaś s `aknõraamik‿ka `sisse Vas Pul; `  se 
tuisaś s ja toŕ maś s ja sattõ kõvastõ Vas Pus 

tuisunõ tuisudsõ tuisust tuisune `väega tuisunõ ja haɫv ilm oĺ l Vas Pul 
tukk tuka tukka turi kiä iks inäp `joudsõ kaibadaʔ ja `tõisi tukast takast 

`suń diʔ, t   oĺ l herrä siĺ mih  jäl `ausap Vas Pul  
tukõrdama tukõrdaʔ tukõrdass tukõŕ d tuigerdama mak‿kiś si tedä `olgõ 

pite, s ss sai säń gü pääle ärt‿tukõrdaʔ Rõu V 
tukõv tugõva tugõvat tugev; rammus; (mõõtmetelt) suur hopõń  oĺ l 

tukõv, sita `k  rma oĺ l pääl ku mägi Rõu V; tukõv lehm, illoś s, 
suurõ udaragaʔ Rõu V; neĺ li tugõvat `lehmä oĺ lik‿ku paĺ liʔ Rõu V; 
piimäga (piimanõu pesuveega) kasusõt‿tugõvak‿küŕvidseʔ  Rõu V; 
tiä vana `kangõ tukõv m  ś s oĺ l kah Vas Pul; mu s sarõm  ś s oĺ l ka 
`väega `kangõ ja kuraa·sinõ m  ś s ja tukõv m  ś s Vas; näet, värisät 
`jaɫgu pääl, olõ sa kui tukõv Vas Pul 

tuhń ak
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tuli tulõ tuld 1. leegiga põlev tuli; lõke; tuleleek, -säde pisust saa tuli ja 
s nast saa tülü Rõu V; tuli om katusõhn Rõu; tulõpisu um visanuʔ 
rä i `küĺ ge, rä t palass Rõu V; näile lei t   tulõ lõhna `kurku, siss 
läppü ärʔ Rõu V; annam‿mullõ tulõ alostust, hü si Rõu; t   leh-
mäkene tuĺ l alt tulõ tagasi Rõu V; varass jätt vaja `saina, tuli ei 
jätäm‿midägiʔ Rõu V; mehet‿teḱ i mäḱ i pääl tuld, võ ij‿jüŕ ri `vasta 
Rõu V; s ss võ i ma tu täi ń appa `vaihhõlõ, pań ni `tullõ Rõu V; 
mu elo um nigu tuli `t  rahn puuhn, eik‿kistu eip‿paɫak‿kah Rõu V; 
`tulkõt‿tulõ`v  rde `p  slemmä Rõu; olõ õit‿taal ao `raasu, taal ü s 
raud `persehn, tõõnõ tulõhn, kolmass `tsuskamisel (väga kiire, mitu 
tööd korraga käsil) Rõu; reheahi küttü, säält võ t esä piibu pääle 
tulõ Rõu; ma `umbli külänaisõlõ tulõveeren (tulepaistel) hamõht, 
tuli  siugaś s pääle, palu  mulgu `sisse Rõu K; a no nivõrd oĺ l t  d 
` nnõ, et t   tulõkipõń  sinnäʔ latõrna ̀ sisse jäi Vas Pul; tiä pań d tulõ 
`nimme maja `küĺ ge Vas;`turba tuli um jov‿`väegak‿kuum Vas Pus; 
tuli taha ait‿tuhń akut, la s `laiska `hoitjat Vas Pus; timä rehetarõh 
pand tulõ ala (tegi tule ahju) Vas U; t   tuli ala, vett lämmistäʔ vaia 
Vas; kibõnast saa tuli Vas; poiś s pań d `pi ska otsast `piipu paɫama, 
tuli pilgahtu Vas; vanast kat‿tuɫd `l  di taglaga üless Vas R; ma 
sõidi nigu tuli ̀ mu rist ̀ vällä kei (väga kiiresti) Vas Pul; sääne ̀ vaiki 
   oĺ l, tuli lä s `pistü üless Vas; sat‿tuĺ lin‿nigu tuɫd `haardma ( kii-
resti lahkuvast külalisest) Vas Pul; tuli `paĺ li `öü si man Se A; imäl 
lööväk‿kundsat‿tuld, nii tege t  d Se Kos; kuivap‿pirrukõsõ tuɫd läü-
dädä ummah‿hüäʔ Se; imäkene, ma olõ kuk‿katõ tulõ `vaihhõl (ka-
hepoolses ahistuses) Se; `öüd´si man teḱ et‿tuld ja `laulkõ, `ümbre 
tulõ karakõk‿ka Se Kos; hobõsõkõisi lehekese oĺ lit‿tuld saanuʔ, niäʔ 
iks oĺ li kost läbi tuĺ li `tulnuʔ Se Kos; aho suuh tulõ man küdseti 
n  p‿pliiniʔ Se Kos; no aiass [tapetud]  sial ̀ v  gaʔ haŕ asõ ̀ maalõ, a 
tulõgak‿kõrbatõh saa k kõ paŕ õb liha Se Kos; Nigula ̀ puuś li ette oĺ l 
jäänül‿laḿ bikõnõ palama ja `puuś li lä s palama ja tuli lä s laḱ ka 
Se; kup‿poḿ m satass, siss om k iḱ  läbi, a tulõ   st k iḱ  hoiuss Se 
Kos;`puhksõmma iks piät tuld Se 2. valgusallika tuli, valgus(tus) ku 
sa `  se tuĺ liʔ, ku es olõt‿tuld tarõhn, s ss põrmand oĺ l ku külvetük‿ 
`kiŕ ksiid täüś , a tuld niäp‿`peĺ ksiʔ Rõu V; latõrna tulõʔ oĺ liv‿`väega 
tinnõʔ Rõu V; `mõisah ka oĺ l olnup‿pilakih tuli Vas Pul; ka s `näü-
täset ‿tuɫd, neĺ li `sää vä asõnd ja ü s `hiitäss magama? - pini vai 
 siga Vas Pul; ku mu imä `mõisat oŕ aś s, s ss mu imä pidänüt‿tuɫd 
sääl tuɫõnulgah Vas Pul; ma arp‿`puhksõ tulõ ku `lauta lää Vas 
N; ma võ i tulõ üless ja tei tälle asõma arʔ Vas R; mis no olõsi 

tuli
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viga käsit  d tetäʔ, `määntse‿ss no tuɫõʔ ommaʔ, a `määntse‿ss 
vanast oĺ lit‿tuɫõʔ Se Kos; no `maatass ja suurõt‿tulõp‿palasõʔ Se; 
vanajuudaś s tege reḱ e, mu s saŕ  pidä tuld Se Pop 3. tulistamine, 
laskmine ka s nädälit oĺ l tuli külä pääl Se Kos 

tuli- väga, erakordselt tulilaisk Rõu; no umman‿nimät‿tulirikkaʔ Rõu V; 
katusõ lastu oĺ lit‿tuli`kaĺ liʔ Rõu V; ku r  g arʔ oigahhuss, um hüä, 
tulikuumass massa ei ajamine Rõu  

tulidu väga, erakordselt su imä oĺ l tulidu tark, külm‿ma ̀ tahtsõ su immä 
Vas Pul 

tuli/hain tulikas tulihain um armastusõ liĺ l Rõu V 
tulil tulega ahingupüügil, tulusel mak‿ka käve ü skõrd tulil Vas; tulil 

`käüjäk‿käävä iks `v  ri piteh Vas Pul  
tulilõ tulega ahingupüügile, tulusele määne [männi] kand tõrvanõ oĺ l, 

t   lahuti arʔ,` võeti tulilõ minnäʔ Vas Pul 
tulimanõ väga timä oĺ l tulimanõ tark m  ś s Vas Pul 
tulinõ tulidsõ tulist 1. tuline, tulikuum libõhhõt te ti nii, `pań ti kõo-

puu tuhk anomahe, tulinõ vesi valõti pääle Rõu V; Oś si haaŕ d 
tulidsõt‿tuhap‿pliidi alt ja viro  Eedulõ `siĺ mi Vas; ku [me seal] 
karvat‿ tulidsõ `v  ga võ iʔ, siss sai liha veteĺ  Se 2. sütitav, 
hooguandev ja n  ʔ `andvat‿tälle t  d tulist `nõvvu Vas Pul 3. to-
hutu, äärmiselt suur kavvõst sai `t  duss noid `hainu sälägaʔ, t   
oĺ l tulinõ vaiv Rõu S

tuli/oss tihedalt puu ligi kasvanud oks (ulatub pikalt puusse), tulioks 
n   tuliossa omma näet n  ʔ, ku om `pistü kasunu oss, sääne 
nigu tõõnõ lad   kasunuʔ ja t   om s ss ossass Vas Pus; `kaeti, 
et nuid tuliossõ ei olõ [ehitusmaterjali] sehen, ku t   tulioss om 
sehen ja t   maja `saina panõʔ, s ss t   maja lätt palama Vas Pus 
-pää  punapea m ni üteĺ  tulipää, m ni üteĺ  verrevpää Vas Pus; 
joba jo tulipää tulõ Vas Pus -raud tuleraud räni oĺ l ja tuliraud Se 
P -tungõĺ  tuletukk ma oĺ li must nigu tulitungõĺ , mak‿k gõ üsäga 
kań ni n  p‿palanuk‿kannuʔ Vas Pul; lepäne tulitungõĺ  oĺ l hüdsess 
palotõt Vas 

tulp tulba `tulpa tulp, post pilaḱ  oĺ l tulba otsah, uma jalg all Vas Pul; 
ü s vana aiatulp om seest `määnüʔ, sinnäʔ om sini`tialanõ pesä 
tennüʔ Vas; mine noʔ, näet pilvetulbaʔ ommaj‿jo üleväh Vas Pul; 
verevät‿tuɫba, `vaɫgõ ait? - hani Se Kos; hõbõhhõtsõʔ aia poś tiʔ, 
värehtetuɫbak‿k iḱ  kulladuʔ Se Kos 

tulõ/asõ tulekolle näil oĺ l pinokõnõ välähn, sääl oĺ l tulõasõ seehn 
Rõu V -hoonõʔ tulekoldega hoone huś si pant om hirmuss, 
tulõ`h  nõhegi tohe es viiäʔ Vas

tuli- 
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tulõhtum(m)a tulõhtudaʔ tulõhtuss tulõhtu  ette tulema, juhtuma niisa-
ma tulõhtu `perregaʔ, m  ʔ `eĺ li üteh Se Kos; kua v   kui tulõhtu, 
m ni mõista as kutak‿`kiŕ jä Se Kos; eloh tulõhtu k kkõ Se Kos

tulõḱ  tulõgi tulõkit tulek ku hain um maahn ja vihm tulõkil, siss võtat nii 
et higi `lindass Rõu V;  sirgu minegi ja tulõgi `aigu ka eiv‿võiʔ last 
võõrutaʔ, s ss saa ̀ ilma pite ̀ huĺ kja Rõu;  t   olõ õs pohetõlinegiʔ, 
kiä tulõgigaʔ hummoguss jäi Vas Pul; ̀ küllä tulõḱ  om umah käeh, a 
küläst mineḱ  olõ õiʔ umah käeh Vas Pus; imä taa no vahel ĺ aaba  
 nnõ, ku vihm tulõkil Vas Pul; tiiä es `tolmugi sut‿tulõkist Vas Pul; 
lehe `puuhhõtulõgi `aigo ja s ss ku urbaʔ ommaʔ, om vanul k gõ 
rasõhhõp elo Vas Pul

tulõ/kah́o tulekahju t   oĺ l pühi p  ĺ pävä t   tulõka o Rõu V; 
ka skümmend `aaś takka [ma] oĺ li vana, ku tulõka o oĺ l Rõu; taal 
verrev pää nigu tulõka o Vas Pus; tulõka o om k kõ jälehhep asi 
Se -kah́otäht́ veresoonkasvaja: hemangioom, tulemärk ku tulõka o 
om, kiä rassõjalaline om, pangu uik‿koheki kätt, sinnäk‿kohe käe 
pand, sinnä jääss t   tulõka otäh  Se J -kaṕ p savist seintega tule-
pesa rehealuse või rehetoa valgustamiseks rehepeksu ajal tarõh oĺ l 
laḿ p, rehesainah oĺ l s ss tulõkaṕ p ja rehetarõh ka oĺ l tulõkaṕ p 
Vas Pus   

tulõkõnõ dem < tuli| tuluke varass jätt vajagis‿`saina, a tulõkõnõ 
jätä eim‿midägiʔ Se Kos; [ta] pand t   kupa pääle, pand kraś sina 
tulõkõsõ sinnäp‿palama Se 

tulõma tullaʔ tulõ tuĺ l 1. kuhugi või kusagilt liikuma, lähemale tule-
ma  map‿pań ni kanolõ `suurma `putru, pääś okõsõt‿tuĺ li mano ja 
 saunõʔ Rõu V; ilmatu suuŕ  must piĺ v tuĺ l `kangõ räüsägaʔ Rõu; 
ma näi ark‿ku must lumõ piĺ v tuĺ l Rõu V; ku ma ku si et: tulõʔ, 
siss oĺ l [koer] rõõmuss Rõu V; minet‿` surma uma vanaimä `haĺ li 
`kaś si, a minno ` surmama art‿`tulkuʔ Rõu; latsõt‿`tulkõʔ, mul 
ummaʔ `väega hüäʔ ilosak‿küdüseʔ Vas; ku sa not‿tulnu us, s ss 
`naanu ma `ikma Vas Pul; kas näe ei v  l Loń nit tullõv? Vas Pul; 
tulõ eś s kuna tulõdõʔ, minek‿kuna tahadõʔ Vas; nimä ommas‿ś aalt 
`Pań kjavitsa p  lt `tulnuvaʔ Vas; mehine tuĺ l ja `õkva n na `otsa 
tsusaś s, s ss [ma] tuĺ li `tarrõ `sääntse röögügaʔ, et külä helisi Vas; 
latsõʔ ei olõt‿`tulnugi kodo Vas U; seod t  d tuĺ li [ma] tagasi Se 
Kos; mat‿tast es `tuɫnukiʔ Se Kos; poiś s `küüsse muk‿käest et kinga 
mit‿tulõmi `koś jullõ Se; `ku ja sünnüss jo lavva aost, edimätse lav-
va `aigu, ku kerikust kodot‿tuldass `s  mä Se; hobõsõkõisi leheke-
se oĺ lit‿tuld saanuʔ, niäʔ iks oĺ li kost läbi tuĺ li `tulnuʔ Se Kos; ku 

tulõma
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sõda lä s `taplõma, s ss tuĺ limi T´siberist ärʔ Se La; la silõ [me] 
opassiʔ: ar‿tit‿tulgu ui õdagu, õdagu vanah‿haɫvas‿`sõitvaʔ Se Kos 
2. nähtavale ilmuma; tekkima, sugenema `põŕ ssiid tuĺ l (sündis) ku 
`lü skiid `katlahe Rõu V; t   oĺ l jo  sügüse, ku esä kaara küĺ b, 
m nõl tuĺ l `p  rüss `otsa, m nõl tulõ õs Vas; kadinitsast tulõ t   
`kündle sau Se; `taĺ sipühi p  ĺ pühä inne istuta as `s  mä ku õda-
gu tähet‿`taivahe tuĺ liʔ Se Kos; tuĺ l nooril tülü, määnegi s na asõ, 
jäl vaia ü stõõsõlõ kukadaʔ Se; kut‿ tulõvas‿saarõʔ, siss `kään-
ke ärs‿`saardõ Se Kos 3. sadama `vihma tuĺ l ku robisi Rõu; ku 
undsõm‿`maahha tulõ, saa põud, agu üless lätt, tulõ `vihma Rõu V; 
undsõʔ um ku pada, ku no `vihma tulõsiʔ Rõu V; näet räüss suurõ 
tuulõga tuĺ l, nipaĺ lo `liuhka tuĺ l, et `aknak‿k iḱ  puruss peś s Vas; 
päävihk `pań ti haḱ ilõ pääle, et ku vihm tuĺ l, siss `hämmä äs rüä-
päid ärʔ Se 4. elusolendi füsioloogilistest protsessidest säält kõrd-
maost nakass sitt soolikit pite tulõma Rõu V; kolmadal `aaś tagal 
paaritadass, s ss tulõ lehm piimäle Rõu V; s ss tuĺ l vesi ̀ silmä Rõu 
V; ku `räägä tulõ, s ss kops mädäness Rõu V; mamma k nõli, et ku 
timä kaŕ ah oĺ l, siss `naksi nimäʔ nuid kitsõvoonakõisi nissu piteh 
`kiskma ja nakaś s `piimä tulõma Vas; ku sina haigutõllõt, s ss t  , 
kes kõrval istuss, t  l ka tulõ ruttu haik Se 5. (ajaliselt) saabuma, 
pärale või kätte jõudma neläl`kümnel (1940. aastal) tuĺ l `vahtsõnõ 
perem  ś s Rõu V; ḱ aokiräss `lindu `landu,`näütäk‿ kualt p  lt mul-
lõ peigm  ś s tulõ Rõu V;  kelle  siŕp otsaga maa ̀ sisse lä s, t  l oĺ l 
elämine, kual  siŕp küle pääle sattõ, t  l tuĺ l surm Rõu V; vaest iä-
ots (surm) pia tulõ Vas Pul; ao tullõh ommaj‿jo ̀ kärbläse üleväh Vas 
Pul; ku sedä sõta es ̀ tulnuʔ, s ss siin elänü inemise ̀ väegak‿kõvastõ 
Vas T;  ma vahe ś aal hulga `aigu arʔ, a es tulõkinak‿kedägiʔ Vas 
Pus; lõiv jo laul, kevväi tulõ Vas Pul; ku ḱ ago tulõ `vitsa, siss saa 
`viĺ jä paĺ lo, tulõ `urba, saa `ohtu paĺ lo, a  tulõ `lehte, saa `leinä 
paĺ lo Se Kos; ku pühäbä hummog tuĺ l, siss oĺ l k igil `väegah‿hüä 
Se 6. kulgema tarõ mant tuĺ lit‿tanoma ̀ alla järve ̀ v  rde Vas Pul 7. 
juhtuma, esinema tulõ õs t  d ettegi, et [ma] ärp‿`pühḱ sä `kah liʔ 
Rõu V; alati tulõ ette iks `kaihho kah Vas Pul; puŕ olt tuĺ l k kkõ ette 
Se Sa; s navahet iks tuĺ l, a [ma] lasi t   s na läbi `kõrvu Se 8. 
vaja olema, pidama neoʔ ummam‿mul kuŕgi `s  mneʔ, neid tulõ mul 
v  l nessütäʔ Rõu; villal‿`laś ti ̀ kaaŕssiʔ, a kedrädät‿tuĺ l iks esiʔ Vas 
Pus; naat‿tulõva v  l ärʔ huhastaʔ, naap‿piimä anomaʔ Vas;  tulõ iks 
eś s umaʔ hanik‿kasvataʔ Se  9. muud tõnõkõrd ku suuŕ  tuli um, tulõ 
(keeb) pada üle Rõu V; na omma vihma ja pääväga üless `tulnu 

tulõma
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(kerkinud), naal‿lastuʔ, ruṕ ikullaʔ Rõu V; sat‿tult  (tõused) ilma 
herändämälläki üless Vas; varahhappa hiideti õdagult magama, 
hummogult `varra `tuĺ ti üless Se Kos

tulõ/maśsin välgumihkel tiä oĺ l tulõmaś sinagat‿` siḱ snüʔ Vas Pul 
-nulk nurk, kus põletati peergu mu imä olnuʔ tulõpitäi tulõnulgah 
Vas Pul; pilaḱ  oĺ l olnut‿tulõnulgah Vas Pul -prit́s tuletõrjeauto 
säidse tulõ`pri si oĺ l, a inäp es avida midägiʔ Rõu V -riit tuleriit 
ku minno puvvass vai palotadass tulõriida pääl, ma umma `usku 
eim‿ muudaʔ Rõu V -ru̬u̬g põletusmaterjal, tuleroog imä vei leevä 
külä `ahja küdsämä, meil esiʔ `ahjo olõ õs, k iḱ  lä s tulõruvvass 
(hävis tulekahjus) Rõu V -`soetuss -`soetusõ -`soetust tulehakatis 
pedäjä `süämek‿`kisku us, n  p‿`pań ti `ahju tulõ`soetusõss Vas Pul

tulõtama tulõtaʔ tulõtass tulõ  meenutama kiä vanna `aś ja `m  lde 
tulõtass, t  l silm pääst `vällä Rõu

tulõ/täht́ tuluke jaanihuś sip‿`paistvah‿haina seest ku tulõtäheʔ Vas Pus 
- nnõtuss tulekahju, tuleõnnetus esä üteĺ  et tulõ nnõtuss om `koh-
ki `lähkoh Vas Pul

tumat́ tumadi tumatit tomat tumadik‿ka ummap‿päälüsepiimägaʔ 
`väega hüäʔ Se 

tuḿ m1 tuḿ mi `tuḿ mi kurt, tumm kolm `põlvõ joba mu iä seeh olõ 
õit‿tummõlda Reḿ miski maja Vas Pul; kes k nõlda es saaʔ ja es 
kuulõʔ, t  d `üĺ ti et tuḿ m Vas Pus; m  ʔ olõ tarõh katõkeś ke nigu 
tuḿ miʔ, kumb kummalõgi ei saa s nna `lausuʔ Vas T 

tuḿ m2 tuḿ mi `tuḿ mi paks leem ku kallo `sisse `pań ti, s ss oĺ l kala 
magu t  l `kartoli ja `suurma tuḿ mil Rõu V 

tumõdap tumõdaba tumõdappa tumedam laulurästäss kah um sääne 
hahk, sääne kiŕriv, tumõdappa `hahka Vas Pus; `lambatallõkõnõ 
sääne hahk um, tumõdaba hahaʔ joonõkõsõʔ Vas Pus

tumõhhõp tumedam ku taheti tumõhhõpass `villu, siss `pań ti v  l 
siniki vi mano ja mähiti jälk‿`kaskanahaga kusõpo t kiń niʔ Rõu V 

`tundma tundaʔ tund tuń d ~ ̀ tundsõ tunnõ 1. aistima, tajuma; tunnetama 
hopõń  tuń d soe `haisu Rõu V; kiä koolih käünü om, t   tund häpü 
Vas Pul; timä tunnõ õs inäp, et uma peerukõnõ Vas; soet‿`tundva 
jop‿püssä haisu arʔ ja pagõhhõsõ arʔ Vas Pul;  siga tund näet 
`väega `jäĺ gi, nuhutass ja takah tulõ Vas Pus; olõ õs puŕ oh joht, tä 
eś s `tundsõ inne, et pää om tsõõrik Vas; must tund vaɫgõt `väegaʔ 
(plekk on näha) Vas; olõ õs uĺ l ts gand ka, art‿tuń d `kaaŕ tidõgaʔ, 
üteĺ : teil om piḱ äline t   `jaɫgu aɫɫ Se Kos; noh, kuiss tunnõdõk‿ka 
paŕ õbat Se Kos 2. millestki teadlik olema, teadma paĺ loss noid 

`tundma
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om, kiä `hindä man `tundva vika Vas; ku tiiä äiʔ, s ss tunnõki õiʔ, 
raanakõnõ om inne nätäʔ Se Kos 3. tuttav olema teretäss minno 
võõrass `tundmada inemine Rõu V; võhivõõraś s inemine, tunnõ õs 
`Kaaŕli, tunnõ õs maʔ Vas Pul; kosilanõ tunnõki is sugugit‿t  d 
`tü rikku Se Kos; ku mat‿`tundsõ timä arʔ, kumbõ arʔ, siss köüdeti 
täl siĺ mäk‿kiń niʔ [pimesikumängus] Se Kos; tarõ täüś  umatsit, `üt-
tegi tunnõ õiʔ? - uma jäleʔ  Se Kos 

`tundmusõ/vaimukõnõ usk jumalasse pühä jumalakõnõ, anna no tälle 
ka `tundmusõvaimukõist hiń geminengulgiʔ Vas Pul 

`tunduma `tundudaʔ tunnuss `tundu tunda või aimatav olema; väl-
ja näitama är iks tunnuss, et targa esä tütäŕ  om Vas Pul; sul 
`vahtsõ `rõivaʔ, `käegap‿putahhutat, nii `arki määrideʔ, neoj‿jo 
`väegat‿tunnusõʔ Se; hüä la s tunnuss `hällü, kuri pini tunnuss 
ku sikust Se Kos 

`tunglõkõnõ dem < tungõĺ  `võtkõ egäü s `tunglõkõnõ jaanitulõlt ja 
tsusakõ `kapstihe, s ss l   üi sügüse `kapstilõ `vaklu Se Kos 

tungõĺ  `tunglõ tungõld tuletukk mal‿lä si `vaɫgõgak‿`kaema, s ss 
`tungliid `hussu v  l Rõu V; tungõĺ  hõhaś s nigagu paɫama lä s Vas 
Pul; te ti n  ŕ  `n  ga t   `tunglõ mant, s ss `laś ti paĺ gi pääle 
joonõʔ Vas; [ma] `eś ki olõ tungõld tsusanu `kapstihe, s ss l   üi 
sügüse `kapstilõ `vaklu Se Kos 

tungõĺ /pää nõgipea vana `kuugak‿külvedü nisuʔ jälʔ `lätvät‿tun-
gõĺ ̀pääh hä Rõu H

tuń n tuń ni `tuń ni 1. kellaaeg: tund ku no t  d vanaajolist ello tuń niss 
saasiv‿v  l nätäʔ Vas Pul; p  ĺ tõist `tuń ni `peeti `leibü ahoh Se 
S; ka s `tuń ni või eih‿hobõsõlõ `andaj‿juvva eik‿`kaaru ku hopõń  
hämm om ja kost sõidust tuĺ l Se Kos; ḱ au uit‿`t  hhü m  t‿`tunnõ 
pite, tulõ õik‿kodo`keĺ li pite (rhvl) Se Kos; kolʔ `tuń ni sai ma vaś t 
   pääle `maadaʔ Se 2. õppetund tõõnõ tuń n oĺ l rehkendüss Rõu 

tuńnistama tuń nistaʔ tuń nistass tuń niś t tunnistama, omaks võtma 
annak‿`kohtohe, ma o si tuń nistajaʔ  Rõu V; ma‿lä petä, vaest [ta] 
üless tuń nistass, koh raha om pant Vas Pul; kas sa `paɫɫõt `ań diss 
ja tuń nistat `hindä `süüdläsess Vas Pul  

tuń t tuń di ̀ tuń ti tont tuń t um ḱ aunu mu ̀ hammõ man, ̀ pandnuh‿`hammõ 
liiva `sisse, jummaĺ  t   not‿tuń dilõ `tervüist Se Kos 

turagukõnõ dem < turak Liide t   oĺ l otsanit‿turagukõnõ Vas 
turak turagu turakut rumal, loll kuiss t   ni turagu olt, ma oppa teile Se 

A;  ka s oĺ l `tarka `veĺ jä, kolmass oĺ l turak `tuhka`puś ja Se Pod; 
[vennad] `ütlese tollõ turakullõ: minn‿no m   häŕ g ärʔ Se Pod

`tundmusõ/vaimukõnõ
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`turba/maa rohukamar `rohkõp jämehhebä [puud], n   `raoti kütü-
sess, `pań ti maad, katõti siss t   `turba `maaga arʔ Vas U 

turbass `turba turbast  ~ turvass `turba turvast 1. turvas turbass 
alt lä s palama, sügävä havvap‿`paĺ lis‿`sisse, `turba tuli um 
jov‿`väegak‿kuum Vas Pus 2. mätas `turbap‿pidi nii `pandma, et 
hainap  ĺ  `sisse Vas R; ku a `saibahe `pań ti turvass, muidu huś s 
lätt saivast pite `taivahe Rõu H;  adra leh  käänd `turba ilosahe 
kummalõ, ad ŕ  käänd turbast Vas Pus; kooriraud p  t turbast Vas; 
haokuup‿`pań ti `rinda jat‿`turbap‿pääle ja n  p‿`pań ti s ss `sav-
vumma Vas 

`tuŕ binõ `tuŕ bidsõ ~ `tuŕ bitsõ `tuŕ bist mätlik `väegat‿`tuŕ binõ maa oĺ l 
Rõu H

turg turu `turgu turg mingu uit‿tiń gäldät‿`turgu eiv‿vihaldas‿`sanna 
Rõu V; jättü üis‿`siĺ mi kodo, kut‿`turgu [sa] `läädeʔ Rõu V; vili 
`v  di `turgu ja siss es küünüʔ lehmile Vas; es olõv‿vanast `ṕ uksa, 
noʔ võõdasõ `vaɫgõʔ ṕ uksiʔ tuvvasõt‿turust Se Kos 

turi tuŕ a `tuŕ ja turi kikass `lindass tuŕ a pääle Se Kos| Vrd tuŕo
`turnama turnadaʔ `turnass turnaś s pruuskama esä kai, et mis no 

hobõsõl um, `turnass ja pill üless, edesi eil‿lääʔ Rõu V
`turnõllõma `turnõllaʔ `turnõllõss `turnõlli aevastama ma inne lummõ 

`talvõ `jalgu kiń niʔ es käń giʔ, s ss muidogu  suhe ja `turnõlli Vas 
Pul; mat‿`turnõllõ armõtohe Vas Pul 

tuŕ o tuŕo `tuŕ jo turi kual latsõl oĺ liʔ sälä pääl tuŕ o pääl haŕ asõʔ, s ss 
`v  di `sanna Se P| Vrd turi 

tuŕ ril turila turilat turris olev inemine olõsi nigu tuŕ ril ku tä `haigõ om 
Vas Pul 

tuŕ st tuŕ sti `tuŕ sti mürk: DDT-pulber tuŕ stiga lõpõsõk‿kirbuʔ arʔ Vas T
tuśt tuś ti `tuś ti jahutolm  ka s suurt piń ni laḱ iʔ `veś kikuast `sainu päält 

t  d `tuś ti Vas Pus
tutsahhutma tutsahhutaʔ tutsahhut tutsahhu  kord või paar lapiga ker-

gelt nühkima külm‿ma taad `pliiti tutsahhuta v  l `puhtabass Rõu V 
`tutsuma `tutsudaʔ `tutsuss `tutsu vanuma t   rõivass `tutsuss nii `häs-

te ärʔ, lätt `pehmess Rõu V 
tutsutama tutsutaʔ tutsutass tutsu  käte vahel hõõruma ma tutsudi esiʔ 

ja vanudi peie vahel Rõu; t  d rõivast `tahtsõ ma esit‿tutsutamma 
`naadaʔ, et ma lää `sanna, `tsuska `rõiva `lämmä v   `sisse, s ss 
tutsuda  nnõ Rõu 

tutt tutu tuttu (lõngast) tups, tutt u aʔ villatsõst langast `koeti, ilosaʔ, 
tutt otsah Se 

tutt
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`tutva `tutva `tutvat tuttav tiä tere  uma `tutva pääle minno Rõu; t   
meil `tutva m  ś s Vas; sa olõdõ mul sugulanõ ni `tutva ni sõb ŕ  Vas 
Pul; `Paklah oĺ l ka  ks mul `tutviid Vas Pul; umakülä rahvass om 
k iḱ  `tutva Se Kos

tu̬u̬ ~ tu  t   ~ tollõ  t  d ~ toda too (kaugemal, varemtoimunud) 
käe`valguss saa toolõ, kes `lau si ni [surnu]`rõivaʔ `vällä v   Rõu 
V; meil oĺ l t  l`aigu  siin liṕ i aid Rõu V; ma oĺ li ̀ paoś sih t  l`aiga 
Rõu V; s ss võ i ma tu täi ń appa `vaihhõlõ, pań ni `tullõ Rõu V; 
midä k  ĺ  küsüss, toda säĺ g saa Rõu H; must vasik, t   ̀ oĺ lginat‿täl 
t  d eläjät Vas; [ma] aip‿`päälmätse kleidi säläst arʔ, mõsi t   ka 
arʔ Vas; sa v  t‿`t  hhu `tarrõ `rõivaʔ Vas; `minke no t  t‿`t  htõ 
`tarrõ Vas Pul; tõõsõlõ t  k‿k gõ t  d, mis `hindälle hüä om Vas; 
ka stõi·ś skümme kätt t   vikah  suuŕ , tollõga oĺ l `väega `laap-
sa [niita],`t  ga ma nigu `astõ  nnõ üle niidü Vas Pus; s ss [ta] 
habahhu  orrõ päält t   `hammõ ja kattõ ku udsu Vas; ega nä-
däli te ti t  d `võidu ja k iḱ  pidi `käegat‿tegemä Vas Pul; vana 
`tü riguhatt, t  peräst sai mitu tüḱ kü ̀ pessäʔ Vas Pul; õdagusspu ̬u̬ĺ  
jo käeh, kunass tu inäp läät Vas Pus; `minka rikaś s, `t  gaʔ armaś s 
Vas Pul; midä inäp [ma]  sika söödi, t  d vähämbäss mago lä s Vas 
Pul; `määntse kivi ette `viskat, t   peräh lövvät Vas; map‿pań ni t   
timäle kooldah‿`hammõss Vas Pul; kült‿tä rühḱ  t  ss ajoss kodo, 
ku sa läht Vas Pul; raha oĺ l v  l t  l`aiga Vas Pul; m ni `ütless, et 
puĺ l `oina liha t  l`aiga `haisass, ku lammass käü Vas Pul; Jüri 
oĺ l `Ko li linarabahhaja t  l`aiga Vas Pul; olõ õs  si si rä tigi 
v  l t  l`aiga Vas Pul; määne `mõŕ sa mõista as   st üldäʔ, toolõ 
võõdõti s ss s naline   st`ütlejä Se P; mat‿taha not‿ t  d ku tõõnõ 
`ütless mu   st Se P;  ku [ma] ark‿koolõ, siss naka ait‿t  h ilmah 
kedägi häbendellemä Se Kos;  laṕ igup‿pütükese oĺ livaʔ, viiś  `liitret 
lä s sinnäs‿`sisse, tollõga `t  di `viina Se; `ratsala hobõsõga käve 
[kosilane kosjas] jah t  l`aiga v  l  Se S; no ommaj‿jok‿k iḱ  t  h 
ilmah (surnud) Se Kos; mak‿kak‿`kaŕ ksi t  d`m  du, ku `tü rik 
oĺ li Se 

tu̬u̬d  ̀ t  du ̀ t  dut toodu anna ̀ antut, nim‿murram‿muialt ̀ t  dut Vas; 
`täämbä [ma] võ i jop‿perä timä `t  duisi [präänikuid] Vas

`tu̬u̬kõnõ dem < t   `t  kõnõ võ t uma naaś õkõsõ käe`perrä ja vei 
kodo Vas; näil oĺ l tõõnõ tütäŕ  kah, `t  kõnõ naaś s ka m  p‿poolõ 
`kaŕ ja `tahtma Vas 

tu̬u̬/kõrd tookord timä lõṕ pi t  kõrd joba, ku täl jalaʔ arn‿`nõrkuʔ Rõu 
V; t  kõrd oĺ lik‿k igil leerila sil uma`koeduk‿kleidikeseʔ Vas 

`tutva
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tuuɫ tuuɫa `tuuɫa  suureviljaline pirnisort kruuss um `höste vähäp ku 
tuuɫ Se Kos

tuuĺ  tuulõ tuult tuul m nõl kottal tuĺ l `rohkõp t  d `räüssä, kohe 
tuulõgak‿`kanduʔ Rõu V; k iḱ  `aknap‿peś s purulõ, tiŕ rin oĺ l inne 
ja tuulõ müŕ rin Rõu V; ku tuulõkõnõ um, s ss tuulõga rüǵ ä lii-
guss Rõu V; ku kusi kõrd `aigu hapanu, s ss `v  di kusõpo t 
`tuuldõ, esi `oĺ ti tuulõ pääl s ss `pi stedi villak‿kusõ seest `väl-
lä, `pań ti tuulõ kätte Rõu V; inne oĺ liv‿villar‿rohikatsõs‿sinidseʔ, 
ku tuuĺ  üle käve, s ss lä sip‿po isinitsess Rõu V; ku `villä tuu-
lutõdi, siss tuulõpäälitset‿teräʔ (parem vili)`võeti  `s  mness, mis 
`keś kel, n  l‿lä si magasihe, tuulõalotsõs‿`saiõ (kõlud said) eläjile 
Rõu; tuuĺ  puhk armõtohe Vas; näet räüss suurõ tuulõga tuĺ l Vas; 
kurõ`maŕ ju puhastimi iks tuulõgaʔ Vas Pul; ma lähä ka järve ̀ v  rde, 
vaia `tuuldõgi võtta `rõivatüḱ kü Vas Pul; eläjäp‿pań ni sinnäs‿Sulu 
`mõtsa nigu tuulõ peri lä sip‿pakku Vas; kusi`kuklasõk‿kattõʔ 
nigut‿`tuuldõ lä siʔ Vas Pul;  ma olõ siih väläh, tuulõhki olõ Vas 
Pul; lääsis‿su varanduss ka tuuɫõ `taiva `n alõ, s ss jääsis‿sa ka 
ni `vaesõst ku maʔ olõ Se J; t  d  ks olõ õs et latsõj‿jäteti tuulõlõ 
tougadaʔ ja ilmalõ kasvataʔ Se Kos; kõivop‿putusõ ü s tõõsõga 
kokko, tuuĺ  jo suuŕ , kii kaa, kii kaa Se Pod; ma rüüsähhüdi naĺ la 
viluss höö: s ss ku mõts siga lä s `mõtsa nigu tuulõga (väga kii-
resti) Se Kov 

tu̬u̬ĺ  tooli `t  li tool m  ś s haaŕ d tooli, `tahtsõ mullõ `päähhä lüv-
väʔ Rõu V; poisi ań niv‿`viina, `ü li et `karga sat‿tooli pääle 
jak‿kirähtäk‿kõvastõ Vas Pul; `pań ti mullõ t  ĺ  `aĺ tre ette Vas; 
puṕ p om tarõh tooli pääl Vas Pul; nüüd ommat‿tooliʔ, a s ss 
oĺ lip‿piń git‿tettüʔ Se S 

tuuliss/pää keeristorm, tuulekeeris tuulisspäähn om vidäjä, ku näet 
tuulisspääd, s ss `tõmba väi s kolm `kõrda kura kundsa alt läbi 
Rõu 

tuulutama tuulutaʔ tuulutass tuulu  tuulama kesväp‿`pań ti `huhmrõhe, 
s ss `kirvõ `kuudidõgak‿kahriti, s ss tuulutõdi ärt‿t   sõkõĺ  Rõu; 
ku `villä tuulutõdi, siss tuulõpäälitset‿teräʔ `võeti `s  mness Rõu; 
üsädseleevä rüḱ i es tuulutõdakiʔ Rõu| Vrd tuulõtamma

tuulõ/keeriss -keerise -keerist  tuulekeeris  tuulõ keeriss `haardnu t   
`poiskõsõ üless ja t   lännü nigu huŕr üle noidõ elektri ̀ korgõ`pingõ 
`traatõ Vas Pus -kivi tuuleveski, tuulik tuulõkivi aariʔ Vas 

tuulõkõnõ dem < tuuĺ  ku tuulõkõnõ um, s ss tuulõga rüǵ ä liiguss Rõu 
V; no om hüä jahe tuulõkõnõ Rõu V 

tuulõkõnõ
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tuulõ/puhahhuss -puhahhusõ - puhahhust tuulepuhang meil lä s t   
halv aig ruttu, t   lä s nigu ü s tuulõ puhahhuss Rõu; kut‿tõõnõ 
 suhahhut, t   om nigu tuulõ puhahhuss Rõu; s ss oĺ l suuŕ tuuĺ , 
tuulõ puhahhuss tuĺ l ni oĺ li [ma] maah Vas -pöörähhüss -pöö-
rähhüse -pöörähhüst tuulekeeris liinahn ka tullõv `savvu, ku tuulõ 
pöörähhüsega l   Rõu V 

tuulõtamma tuulõtaʔ tuulõtass tuulõ  tuulama lina`s  mne küll [ma] 
tuulõti Rõu R; inne tuulõtõdi, peräst visati, et s ss hannaʔ `lätvä 
ärk‿keś vil Rõu V| Vrd tuulutama

tuulõ/vuhahhuss -vuhahhusõ -vuhahhust tuule vuhin, tuulepuhang tuĺ l 
suuŕ  tuulõ vuhahhuss, uś s päś si käest ärʔ, nii maah [ma] oĺ ligiʔ 
Vas; mõts siga lä s `mõtsa nigu tuulõgaʔ, ü s tuulõ vuhahhuss oĺ l 
inne Se Kov 

tu̬u̬ḿ  toomõ `t  mõ toomingas ka s toomõ `varba `võeti, painutõdi 
`l  ka Vas Pus; jalusõga vikah  t   te ti paiost vai toomõst Vas 
Pus 

`tu̬u̬ma tuvvaʔ t   tõi ~ `tõiõ  1. tooma naa umma mu vele `t  duʔ, 
naal‿`linnaj‿`jäŕ vi Rõu; ma sattõ perä`r  kese päält `maahha, jalg 
`ka skiʔ, tõõsõt‿tõi perä`r  ga mu kodo arʔ Rõu; inne s a`möĺ li  sai 
`t  duss ̀ s  la ̀ rohkõp Vas; kanarigu leib püsünü es kooh, t  d oĺ l 
a ost sõglaga k   `vällä t  d Vas Pul; nigu olõko t nakass tühäss 
minemä, nii `jäĺ kit‿tuvvass `vahtsõ olõʔ Vas; ku maʔ lehmäle `hai-
nu es o siʔ, meheimä ka mõtsast ̀ t  ma es lääʔ, timä es lää kõrd ka 
`t  ma õs Vas T; `rohkõp meile es tuvvaʔ ku ka s räimekeist Vas T; 
kas sa vai mia taht teiʔ, Poĺ la inäp ussaiast ̀ jalga ̀ vällä es t  ʔ Vas 
Pul; esä esä vai nigu mul vanaesä, t   `tõiõ tarõst vett Vas Pus; seo 
s   ma jo `väele, `rohkõp toogu uiʔ Vas; ma ań ni `käsku  surõlõ, 
et toogõm‿mu vili ärʔ Vas; `minkek‿kunna`kapstehe, toogõl‿lehmile 
kunna`kapstiid Vas Pul; ü s uĺ l no om, sõ ̭ss not‿tuvvass tõõnõ uĺ l 
ka muɫɫõ `s  täʔ Vas Pul; `ai umma sanna`kü jäle, sau`s  jäle, 
v  ̀ t  jalõ, viha`haudjalõ Se V; es olõv‿vanast ̀ ṕ uksa, noʔ võõdasõ 
`vaɫgõ ṕ uksiʔ tuvvasõt‿turust Se Kos; ma `tehnsi k iḱ  sanna`kü jä 
ja v  ̀ t  ja ja halo`t  ja, k iḱ  `tehnsi läbi Se Kos; tiń dimehek‿kaʔ 
käveʔ, munõvoori tõis‿sooɫa  sit `tinte Se Kos 2. rase olema siin oĺ l 
ü s uĺ l, t   oĺ l `t  misel Rõu V; tõõnõ `tü rik sai s ss mehele ku 
oĺ l ̀ t  misel Rõu V 3. sünnitama ka s ̀ laari ̀ põŕ ssiid tõi  siga Vas 
Pus; ütesä puutäüt olõ ma toonuʔ `la si `ilma Se Pod

`tuumama tuumataʔ `tuumass tuumaś s mõtlema mõista aik‿kõtt k nõ l-
daʔ ja tuharat‿tuumataʔ Se Kos 

tuulõ/puhahhuss
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tu̬u̬ṕ  toobi `t  pi toop r   , ku hätäpite om, s ss saa `veitüst kah, 
ku hätäpite olõ õiʔ, s ss j  v‿vai toobigaʔ Vas; härä silmäʔ 
oĺ lis‿`sääntsen‿nigu t  ṕ  Vas Pul 

tuur tuura `tuura terariist jää raiumiseks: tuur nigut‿talvõl `püüti, 
niär‿`raiõt‿`tuurõga mulgus‿`sisse [jäässe] Rõu R; tuuraga ragi 
mulguʔ järvele `sisse talvõl Vas T 

`tu̬u̬ralt ~ `tu̬u̬rõlt toorelt, kuivatamata taa lehehain um `mõŕ kjanõ, 
taad elläi `t  ralt taha aiʔ Rõu; susi `t  ralt s  , kavvõndahe `kar-
gass Vas; linnuhka maŕ aʔ ommav‿vereväʔ, ma olõ neid `t  ralt ka 
söönüʔ Vas U; pirruk‿`kiś ti `t  ralt Vas U; kõrkseeneʔ, noid `s  di 
`t  rõlt, noid `s  di ä ikegaʔ Vas T; ku oĺ lik‿kuiva iɫmaʔ, siss nii-
sama `t  ralt kap‿`peś ti rüḱ i Se Kos 

tuurikallaʔ ~ tuurikõllaʔ urvakil(e), upakil(e) [ta] pań d pää `järve 
ja jalaʔ, persej‿jäi tuurikallaʔ v  st `vällä Vas; Ivvań  käṕ ilde ḱ au, 
persek‿kah tuurikõllaʔ Se Kos| Vrd tuurukallaʔ

`tu̬u̬ŕ ja `t  ŕ ja `t  ŕ jat toober `t  ŕ jaga [ma] vei `laḿ bilõ `j  ki Vas 
Pul; `t  ŕ jal oĺ lik‿kõrvaʔ, kõrvust `aeti puu läbi, s ss `t  ga [me] 
võ is‿`säĺ gä Vas Pul

`tu̬u̬ŕ ja/puu toobripuu `t  ŕ ja puu vöörähtü mul üle ola Vas Pul 
tuuŕ /kannõĺ  -`kandlõ -kannõld akordi-, saatekannel ma mäń ge viiulit 

ja tuuŕ kannõld Vas Pus 
tuurukallaʔ urvakil(e), upakil(e) ku olõt tuurukallaʔ, pää alah, perseʔ 

üleväh Vas; mis sa ajat hinnäst `taahha tuurukallaʔ Vas| Vrd 
tuurikallaʔ

tuurutam(m)a tuurutaʔ tuurutass tuuru  upakile, urvi ajama `perse 
oĺ liʔ üless tuurutõduʔ Vas; mis sa ajat hinnäst `taahha tuurukallaʔ, 
tuurutass `hinne `taahha üless Vas 

`tu̬u̬rõlt vt `t  ralt
tu̬u̬ś  toosi `t  si toos, karbike sõta iks k nõldi joʔ, veli pań d raha kar-

ratsõhe `t  si ja vei `keldrehe Vas Pul; mul oĺ l raha karratsõh too-
sih Vas 

tu̬u̬/sama (mõlemad osised käänduvad) toosama t  sama jalg, mil-
le ma ärl‿lei, om kindsust seeniss ku `varbinip‿`paistõt Vas Pul; 
t  dsamma es `tahtu `andam‿mullõ t  d klaasitäüt `piimä Vas Pul; 
õdagust kah t   sama s  ḱ  oĺ l [mis lõunaks] Se Sa  

tuuś t tuuś ti `tuuś ti 1. kahl, tort ma topõ `sanna haina `tuusta, hirmu 
all, et m ni näge Rõu V; ma pöhe hinnäst `paprõ `tuustõga ja 
`hainugaʔ  [pärast roojamist] Vas; olõtuuś tiga kõrvati ars‿suuŕ  karv 
[tapetud seal] Vas U; kurnu rä t oĺ l must nigut‿tuuś t Vas Pul| Vrd 
tuu  2. nuustik mul oĺ l ü s traadinõ tuuś t paa `mõskaʔ Rõu V 

tuuś t
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tuustak tuustagu tuustakut tuust, nutsak ku m   latsõ oĺ liʔ, s ss m   
`koiõ k gõ noid `väikeisi `v  keisi, talvõga suurõ tuustagu koi ärʔ 
katõgese Se P 

tuut́ tuudi `tuuti kahl, tuust tuhat `tuuti tuudi`mulku, sań dil sada 
sita`mulku? - puuriit Vas| Vrd tuuś t 

tuvak tuvagu tuvakut  tubakas tuvaguga aŕstitass ka `lehmä Rõu V; 
tuvaguleh  oĺ l latsõlõ mano `pantu, et s ss lää eih‿ huś sim‿mano 
Rõu V; suidsumihep‿ piĺ lit‿tuvakut `ümbres‿salasidõ, hainalosõ iks 
tuvakut `peĺ gäseʔ Se Kos; ma pań ni tuvagu `lehte pääle ja `naksi-
va `vällä tulõma eläjäs‿siĺ mä sarna seest Se Pop 

tuvi tuvi tu vi tuvi olõ õs meil tuvvõ, tuvi t   is midägik‿`kuŕ ja Vas Pul; 
tuvi liha om mul `maitsmallaʔ Vas Pul 

tuvi/muna tuvimuna ja nakaś s s ss tulõma ü sikiid `sääń tsiid noh nii 
tuvi muna vai nii kana muna `suurunõ m ni oĺ l, nuid iä teŕ ri Vas 

tõbi tõbõ tõpõ haigus, tõbi koh kari, sääl katsk, koh tõbrass, sääl tõbi 
Vas Pus; kõtu`haiguss om vannu inemiste viimäne tõbi Vas Pul; 
hooli es t  st ka midägiʔ, et tõbi nakahhass Vas; tõbi koolõda 
aik‿kedägiʔ, ku `surma olõ õiʔ Vas; jummaĺ  hoiat‿`t  hhu tõppõ ka 
minemäst Se 

tõbinõ vt tõṕ in
tõbrass `tõpra tõbrast veis tõbrass ja elläi om pia ü s Vas Pul; koh 

kari, sääl katsk, koh tõbrass, sääl tõbi Vas Pus; meil oĺ l `tõprit 
veidüʔ Vas Pus 

tõhutama tõhutaʔ tõhutass tõhu  sundima, õhutama mugut‿tõhutasõ: 
s  ʔ ja s  ʔ Vas Pul; timä tõhu  iks minno et võta not‿tast taad 
paŕ õmbakõist Vas Pul

tõhv1 tõhva `tõhva tammetõru vanast latsõk‿`koŕ ssit‿tammõ `tõhvu nii-
sama aś ass Vas Pul

tõhv2 tõhva `tõhva obadus, tugev löök ma rusiguga ań ni tälle üte tõhva 
Vas

tõi vt `t  ma 
tõisildõ ~ tõõsildõ teisiti, teistpidi usk kõlguss ü silde ni tõisildõ, kuiss 

iks `hindälle paŕ õmb om Vas Pul; inemine mäŕk ü silde, jummaĺ  
käänd tõisildõ Vas; aidaʔ oĺ lit‿tõisildõʔ, aidal oĺ lip‿pääʔ sinnäʔ 
Vas; ja s ss pa alõ `pań ti  nii ü silde nii viɫɫanõ punanõ lang ja 
tõisildõ ka `pań ti viɫɫanõ punanõ lang Se S; ü silde k nõlasõʔ, 
tõõsildõ `muutva arʔ Se| Vrd `tõistõ

tõisitam(m)a tõisitaʔ tõisitass tõisi  vaidlema `naaku uit‿tõisitamma 
Vas 

tuustak
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tõist/kõrd teinekord tõistkõrd lä s hõhv jälʔ `viĺ jä Vas -kõrra teine-
kord, mõnikord tõistkõrra tulõ üle lastõ ka m ni s navaheʔ Se; 
tõistkõrra om nii, et ku sina haigutõllõt, s ss t  , kes kõrval is-
tuss, t  l ka tulõ ruttu haik Se; a tõistkõrra hobõsõʔ ü s tõõsõlõ 
purõvaʔ, siss saa ais‿sikadaʔ Se Kos -kümme teistkümme neoʔ 
inemisev‿võisi ellät‿taa`aolitse t   peräst, naav‿võisi elläʔ mitu 
tõistkümme `aaś taga kavvõmb Vas U 

`tõistõ teisiti  vana aig iks oĺ l `tõistõ hoobiss Rõu; külk‿katõ`kümne 
`aaś ta peräst om k iḱ  `tõistõ Vas; jumaɫakõnõ, k iḱ  om `tõistõ no 
elo Se Kos| Vrd tõisildõ

tõld tõlla `tõlda tõld esä pań d ütele pujalõ tõlla ra tidõga ette ja 
tõõsõlõ pujalõ Se Kos; kagu saa õs mul `mintüss, saanum‿ mullõ 
taa kuld ni hõpõ ni tõld ni rattaʔ Se Kos

tõlt/sepp tõllassepp, tõldsepp ta pidä tõltsepä aamõtit kah Vas Pus 
tõlv tõlva `tõlva pesukurikas, tõlv tõlvaga tõlvutõdi noid `rõiviid t   

mõsipiń gi pääl Rõu K; mõsipiń k oĺ l `korgõ piń k, neĺ li `jalga all, 
tõlvaga `l  di Vas U; Taro tütäŕ  ja Sepä tütäŕ , n   oĺ lin‿nigu tõlvaʔ, 
n  m‿mõista as midägiʔ Vas; [ma] mõsi nigu `rõivit tõlvagaʔ, pań ni 
ku matst ja matst Vas; piḱ äm‿mõsipiń giʔ oĺ liʔ, katõ tõlvaga `l  di 
Se P; vanast pań nimi tuhaga `rõivak‿`k  mä, peräst võ imi `vällä, 
s ss katõ tõlvaga lipsemi Se J; järve veereh mõsu `tõlvuga utõti Se V

tõlvutama tõlvutaʔ tõlvutass tõlvu  tõlvaga lööma tõlvaga tõlvutõdi noid 
`rõiviid t   mõsipiń gi pääl Rõu K; käsitsi tõlvutõdi mõsu Vas R 

`tõmbam(m)a tõmmadaʔ `tõmbass tõmmaś s 1. tõmbama; (sikutades) 
välja kiskuma; vedama [tapetud] vasik oĺ l linaga üless tõmmat ̀ tal-
la rippa Rõu V; sääne oronõ kallõk‿ka oĺ l, sinnä oĺ l `hindä `puuh-
tõ üless tõmmanuʔ (poonud) Rõu; vana regi oĺ l, t   jäi `maahha, 
tõmmati S  kõŕdsi pääle ärʔ Rõu V; m  t‿`tõmpsi imägap‿`palkõ 
saina pääle üless Rõu; mul um põrmadu `mõskmine niisama `keŕ ge 
nigu voona jaɫg `õkva tõmmadaʔ Rõu V; esä üteĺ  iks hummugu, 
ku üless tuĺ l, et mat‿`tõmba kaadsas‿`s  rde Rõu; `riś ti ja `räś ti 
tõmmati s  st kraavil‿läbi Rõu V; ma kapõrdõlli, `naksi sadama, 
poig haaŕ d kiń niʔ, tõmmaś s ̀ pistü Vas Pul; ku järvest tõmmati linnu 
`vällä, s ss ka s küllä `haiś siʔ Vas; hopõń  pań d kodo `lahkma, t   
tõmmaś s käest vallalõ Vas; [ma] roobigat‿ `tõmpsi hüdse edepoolõ 
Vas U; prussagu `häötedi ärʔ, oĺ l punanõ kr it ja t  d tõmmati 
tarõ sainaʔ k ik ̀ riś ti ̀ räś ti t  d punast j  nt  Vas U; ̀ tõmba (suru) 
käsi rusikohe Vas Pus; aho   h oĺ l üteh poolõh  sopp ni tõõsõh 
poolõh  sopp, kohe [ma] noid hü si `tõmpsi Se Kos; kooguga 

`tõmbam(m)a 
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[ma]`tõmpsi tuha `vällä, kruuś s oĺ l otsah Se Kos; v   pööräʔ kiä 
`tõmbasõs‿`sisse, inemise v   ala Se V; tsuvva n nalõ tetäss kolm 
` salka `sisse ja `ümbret‿`ts  ri tõmmatass nõglaga tsuvva n na 
kokko Se Kov 2. (laiali) laotama kań õbi `kruusli tõmmati leevä 
pääle, ̀ väega makuss oĺ l Rõu; üle oŕ si oĺ l tõmmat rõivass, s ss oĺ l 
nigu tarõ tett Se Kos 3. märgib asendi või olukorra muutmist va-
nutõn `tõmbass rõivass `kokko Rõu V; viin `tõmbass külp‿`paistusõ 
arʔ Rõu; egä ü s tõmmaś s hinnäst `v  rde (hoidis kõrvale), ku sõda 
`taplõmma lä s Vas Pul; tõmmaś s Kärinä lannust ka v   ärʔ Vas 
Pul 4. tõmbuma huś sil ei olõj‿`jalgu, ta `viskass nii`m  du, `tõm-
bass `l  ka Rõu;  siatina `tõmbass mustass ku sais Vas Pus; Reene 
om ka `käprä tõmmanuʔ, olõki ei illoś s inäp Vas; [pastlategemisel] 
tsuv va n na ̀ tõmbass ̀ körtsü Se Kov 5. energiliselt, hoogsalt tegut-
sema ma pümehhenit‿`tõmpsi t  d `põimmist Vas Pul; elläi `tõm-
bass `j  mist, lätt kas vai `lahki Vas Pul; sügüsene aig oĺ l, Semmo 
k   tõmmaś s `käümist Vas Pul; ku [ma] noorõmb oĺ li, s ss `tõmpsi 
ikku Vas Pul; poisit‿`tõmpsi `pille k iḱ     Vas; ma olõ k iḱ  Võro 
aŕ stil‿läbi tõmmanuʔ, `ü ski eit‿t   `tervess eiʔ Vas T; vana Mõtuss 
`tõmbass `kangõt `naaru Vas Pul; pia hummoguni tõmmatas san-
nah `käümist Vas Pul; nos‿saik‿kokko, not‿`tõmbasõ juttu Vas Pul 6. 
impers tekitama ma võ i linno `vällä luḿ bist ja jalol oĺ l ḱ ulm ja 
sääl tõmmaś s `rimatii·smusõ `jalgu Rõu R 7. muud map‿piä vikah-
tit ka `tõmbama (luiskama) Rõu; esä tõmmaś s piipu (suitsetas), esä 
ka iks piibu  Vas Pul; t   oś t `suitsa, tõmmaś s esiʔ ni ań d tõisilõ 
kah Vas Pul; s ss lehm tuĺ l kuumagak‿kodo, `k  ĺ gi suust väläh, nii 
lõõtsu , tõmmaś s k   kihägaʔ (hingeldas) Se Kos; ku `piḱ ne ḱ au, 
`viskat‿ siŕ p käest `maalõ, tä `tõmbass `piḱ se mano Se Kos; t   
oĺ l seera, mia ülest tõmmati (kraapsati), mia [tikul] otsah oĺ l Se

t ngahhutma t ngahhutaʔ t ngahhut t ngahhu  noogutama t   
t ngahhu  pääd ja lä s minemä Vas Pul; sap‿`päägat‿t ngah-
hudaʔ nii sama Se Kos 

t niss/päiv tõnisepäev: 17. jaanuar t nisspäävä keedeti teŕ ri  sia 
`päägaʔ Se Kos; t nisspääväl ku perem  ś s s    sia `handa, s ss 
kasusõ suurõk‿kesvä pääʔ Se 

tõnõ, tõnõ- vt tõõnõ, tõõnõ-
`tõotama `tõotaʔ `tõotass tõo  lubama, kavatsema `põllõ [ma] `tõoti 

`o sma minnäʔ, eit‿tiiäk‿kas `hainu `sisse jäi Vas Pul 
tõṕ in ~ tõbinõ tõbidsõ tõbist põdur, tõbine vanast kävet‿tõbidsõ mano 

[kiriku]opõtaja Rõu V; [kiriku]opõtaja sei sääl samah tõbidsõ man 

t ngahhutma
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Vas Pul; rebäne ̀ istõ ̀ soelõ ̀ säĺ gä ja lauĺ  esi : tõbinõ kand terveht, 
p  ĺ koolnu elävät Vas Pus; t   k gõ haaŕd ollat‿tõbinõ Vas; vana 
S  l oĺ l k   tõṕ in, täl oĺ l rassõ hiń gädäʔ Vas Pul   

`tõpra/aid karjaaed vanainemiseʔ `ü liki vanast et `tõpraaid, sää-
nesama rohiline aiakõnõ oĺ l `tõpraaid Vas Pul -kari veisekari 
`tõprakaŕ ah oĺ liʔ lehmäʔ, puĺ liʔ, häräʔ, vasigõʔ, hõhvaʔ Vas Pus 

tõra1 tõra tõrra tõrelemine m  ʔ olõ õs tülüh es tõrah Vas; nali iks om 
paŕõmb ku tülü ja tõra ja tapõluss Se 

tõra2 tõra tõrra kiriku kooripealne `mõŕ sa `istõ kerikuh tõra all Rõu K 
tõrahhamma tõrahtaʔ tõrahhass tõrahti  jõnksatama kuk‿kõrra [ta] 

 surmaś s, s ss `süäme alt `õkvat‿tõrahti Rõu 
`tõrdo `tõrdo `tõrdot tõrs [ta] vali noid laḱ u upõ ko ist `tõrduhe 

nigu hasisi Rõu; `ś akslasõk‿kävev‿`vaŕ gil, küläst võ il‿lihhu, nii 
tüḱ ä, kost `kuigi oĺ l räbähhünüʔ, nii inemiste käest vai `tõŕ dist 
Rõu;`ilmlik suuŕ  `tõrdu täüś  `kapstit Rõu; või `pań ti `tõŕ dihe arʔ 
Vas; `kapsta pääp‿`pań ti `suurtõ `tõrdohe, ma  sai `p  nüss Vas 
Pul; iks umast `tõrdust [liha] lõigada om paŕ õb ku poodist `ostaʔ 
Vas Pul; velepuja naań õ om ku `tõrdu (paks) Vas Pul; püttsepp teḱ k 
pütte ja `tõŕ dit jap‿`pangõ Vas Pus; tõrdohe te ti taarilõ olist siɫd 
Se;`tõrdul oĺ l sääne mulk vai haań  `pań ti, siss ś aalt `laś ti alt t  d 
`taari Se; `r  dli `pań ti taari`tõrdulõ ala, `r  dlidõ pääle `pań ti 
oɫõʔ, siss `pań ti leib ja vesi pääle Se; luhań  oĺ l `tõrdo Se; pań gi 
oĺ lip‿`puitsõʔ, s ss nimä `v  ga vettü ärʔ ku `määntse `tõrdu oĺ li 
otsah Se Sa      

`tõrdokõnõ dem < `tõrdo mi Maaŕ a pań d nok‿ka `tõrdokõsõ tävve [ko-
hupiima talveks] Se Kos

tõrgahhutma tõrgahhutaʔ tõrgahhut tõrgahhu  põrutama timä 
tõrgahhu  `hindäl t   sadamisega siist sälä luu arʔ vai kost täl 
põrahhu  arʔ Se Kos 

tõrgutama tõrgutaʔ tõrgutass tõrgu  põrutama, raputama vana halv t  , 
`vankri pääl tõrgutass `väegaʔ Rõu 

`tõrkuma `tõrkudaʔ `tõrkuss `tõrku rappuma, põruma hobõsõga 
`v  misegat‿`tõrkuʔ n  m‿maŕ ap‿purulõ Rõu V; tuĺ li v   seest `väl-
lä, k iḱ  tõrgõ ja lõdisi Se Kos

tõrv tõrva `tõrva tõrv `väegah‿hüä rohi um, ku tõrv ja mesi ja makõ 
ras v ja makõ või ja kuusõ kasuʔ ja rüä orass kokku keedetäss Rõu; 
mul oĺ li käek‿künnäŕ ̀päänit‿ tõrvagaʔ pedäjä koorõ `k  ŕ misegaʔ 
Vas T; härmäne rõivass oĺ l tõrvaga tett, s ss t   oĺ l suu   h, 
`mooś kit oĺ l paĺ lo Se Kos; ku jaanipävä hummogult `mõtsa `aeti 

tõrv
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`kaŕ ja, m ni tõmmaś s lehmäle tõrvaga vai `täütäga otsa pääle riś ti 
Se Kos 

tõrva/hain tõrvalill tõrvahaina `häitse ummas‿`sääntser‿roosaʔ ja vaŕs 
um nigu tõrvanõ Rõu V 

tõrvanõ tõrvadsõ tõrvast tõrvane, tõrvakas tõrvahaina vaŕ s um nigu 
tõrvanõ Rõu V; määne [männi] kand tõrvanõ oĺ l, t   lahuti arʔ,` 
võeti tulilõ minnäʔ Vas Pul

tõrvass ~ tõrvaśs `tõrva tõrvast musta värvi uss ü s om must, hüd´si 
must, tõrvass Rõu; tõrvaś s om must ku hü si ja suuŕ  nigu räś tik 
Vas Pul

tõrõlamma tõrõldaʔ tõrõlass tõrõĺ  ~ tõrõlõma tõrõldaʔ tõrõlõss 
tõrõĺ ~ tõrõli tõrelema, pahandama `Osvaĺ t hummogu tõrõli Rõu 
V; meil tõrõldass, tülütädäss ja lepütäss kah Rõu V; `väikene asi, 
a suuŕ  tõrõlamine [tühise asja pärast] Rõu; no saa ma imä käest 
tõrõldaʔ, `taĺ drik lä s `ka skiʔ Vas Pul; `taivaesä tõrõlõss,`üĺ ti 
la silõ, ku `piḱ se oĺ l Vas U; tõrõlaʔ, kuk‿`kõlbuss  nnõ, ku om 
minkperäst tõrõldaʔ Se; munõvoori [ma] lä si üle siɫɫa `uia nigu 
latsahti  nnõ, sai tõrõlda ni sõimadaʔ Se Kos; `naĺ ja t  n‿nigu 
naardas‿saa, `naĺ ja teku uin‿nigut‿tõrõldas‿saa Se Kos 

tõstamäń t tõstamäń di tõstamäń  i 1. piibli osa nimetus; vastav raamat 
tõstamäń  i `laś ti lukõk‿koolih Rõu T; ku [ma] `k  li lä si, oĺ l uma 
suuŕ  esä tõstamäń t ̀ kań gli all Vas Pul 2. pärandamist tõestav doku-
ment esäl om tõstamäń t tett et imäle p  ĺ  varra Vas Pul

`tõstma `tõstaʔ tõst tõś t ~ `tõstsõ tõsta  tõstma esä `põldu  ks  ń niś t, 
kübärä tõś t pääst üless Rõu V; latsõ oĺ liv‿`v  ś nigiʔ, mehe 
oĺ lip‿pääle`tõś tjaʔ Vas U 

tõsõ/poolõʔ pl `tõisi`p  li `tõisi`p  li päramised m nõp‿`pilluv 
tõsõpoolõt‿ siku kätte Rõu; tõsõpoolõp‿`pań ti `kuiva kotusõhe, ku 
likõhe saa, s ss nakass la s `ikma `väegaʔ Rõu V

tõtõ tõtõ tõtõt  tõde t   sa tõtõss t   asi Rõu; nakaś s m  ś s 
mukkal‿larmitsama: t  t‿t   tõtõst Se La 

tõtõlik tõtõliku tõtõlikku  tõeline, tõesti sündinud ku asi olnut‿tõtõlik, 
s ss olõss ma pidänü uma suu lukuhn Rõu V 

tõug tõvvu ~ tõu `tõugu suvivili tõupõhk  ks om jo paŕ õb ja `pehmep 
Vas; muu tõug oĺ l är tettü, jäi ü s nulk `kaara v  l tetäʔ Vas Pus; 
tõukasimise `aigu tä `k  li Vas Pul; [sa] külbät tõu `maahha Se; 
tõug niideti iks vikahtigaʔ Se Kos

tõu/vili suvivili tõuvili sikati hobõsõgaʔ Vas

tõrva/hain
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tõõnõ tõõsõ tõist ~ tõnõ tõsõ tõist 1. järgarv: teine olõ õit‿t  l ao`tolmugiʔ, 
ü s raud um `persehn, tõõnõ tulõhn, kolmass `tsuskamisel (väga 
kiire; mitu tööd korraga käsil) Rõu; tõist `väŕ ssi [ma] saa ail‿lukõʔ 
arh‿haaŕ d vana vadilanõ s na suust Vas Pul; vanast ̀ peeti kol ̀ päivä 
`pulmõ: ü s päiv oĺ l sajapäiv, tõõnõ oĺ l vakapäiv, kolmass oĺ l hõi-
mupäiv Se 2. järgmine tõõsõ päävä tulõva jalʔ [joodikud] Vas Pul; 
tõõsõ päävä [ta] oĺ l jot‿targõb, pań d piḱ äp‿ṕ uksij‿`jaɫga Se Kos; 
[tuhk] `aeti `k  mä, s ss timä `saistu v  l arʔ tõõsõni pääväniʔ, s ss 
tä oĺ l nii `seĺ ge ja puhaś s t   lipõ Se; tõõsõl pääväl veevä [vennad] 
s sarõ [mere] `v  rde Se Pod 3. muu, mitte see; mitte oma(ne), võõ-
ras pääś okõnõ lä s art‿`tõistõ `naistõ (teise emaslinnu juurde), jäi 
ü s ainukõnõ `perrä Rõu V; timä oĺ l tõõsilõ juudõlõ `perrä`kaeja 
ja tõõsilõ juudõlõ palga `määräi Rõu; libõhhõt te ti nii, `pań ti 
kõopuu tuhk anomahe, tulinõ vesi valõti pääle, ku ars‿`saistu, s ss 
`laś ti läbi `rõiva `tõistõ anomahe Rõu V; t   oĺ l nii mallõdukõnõ, 
et nakaś s tõõsõst `õkva hallõ Rõu; nimä ummas‿`süäkatsõʔ, `tap-
va ja `piinasõt‿`tõisi Rõu; nimä `istõm‿mõlõmbat‿tõõsõlp  l `lauda 
`kõrvuisi Rõu; kae tõõsõtarõ laut palass Vas Pul; tulgu uit‿tõistõ 
`siĺ mi, sa olõt `täämbä tsaeravvah Vas Pul; tõõsõl‿latsõt‿`tań dsvaʔ, 
timäkene `kargass ka säń güst `vällä tõistõgat‿`tań dsma Vas Pul; 
tõõnõ eit‿tiiät‿tõõsõ aś ast Vas; seo jaɫg om tõõsõst paksub Vas; esä 
lä s iks `vannuh hobõsõgaʔ, imä tõõsõlp  l t  d jalagaʔ Vas Pul; veli 
lä s ark‿kodo`väühhe, lä s `tõistõ `naistõ Vas; mat‿taha not‿t  d ku 
tõõnõ `ütless mu   st Se P; `umma `siĺ mä näe eip‿`paĺ ki, at‿tõõsõ 
`siĺ mä näet arp‿purugiʔ Se Kos; k iḱ  nätäĺ  om `tõisi `päivi, mis 
hädä s ss `r  di `rõiviid `mõskaʔ Se Kos; m nõʔ meheʔ lä sit‿`tõistõ 
`paika, n   olõ õs nii `k  põ `kaibnuʔ Se Kos 4. üks kahe või mitme 
hulgast siss ku ü s `kirvõ üle ola hii , siss tõõnõ matsu kaksaś s Rõu 
H; ü s saabass `saadi kätte, tõist saiaki is Vas Pul; üt´s rehetarõ oĺ l 
üteh otsah, tõõnõ tõõsõh Vas Pul; krań dsikõnõ tulõ, võtt uma noḱ iga 
ütelt p  lt, tõõsõlt p  lt tsaga uma suurõ tüḱ ü ja lätt Vas Pus; tõõnõ 
um tuhń õp ku tõõnõ Vas; edimätse reṕ i lavva pääl oĺ l ü s vana-
sitt üteh otsah, tõõnõ vanasitt tõõsõh otsah Se Kos; ütte `otsa haŕ k, 
`tõistõ `otsa haŕ k, peräst `pań ti oŕ s `haŕ kõ pääle Se 5. teistsugune 
vabrigu häieʔ iks um tõõnõ Rõu; tõõnõ terä, üteĺ  `möldre, ku hiire 
sitta `hambagat‿tsäĺ ksäś s Rõu; kikaś s kirähhäss tõist `ilma Rõu V; 
noʔ omma iks ajot‿tõõsõmbaʔ Vas S; iks kl ś sist tett kohopiim nii hüä 
ei olõʔ, tõõnõ ń ago ni tõõnõ magu Vas Pul; sääl (Siberis) om tõõnõ 
elo Se Kos

tõõnõ
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tõõnõ/kõrd teinekord tõnõkõrd ku suuŕ  tuli um, tulõ (keeb) pada üle 
Rõu V; egam‿mul tõõnõkõrd siiäk‿`kinkat‿tulla olõ õiʔ Vas; piäss tä 
(sai) sul arh‿haĺ litõdama, s ss tõõnõkõrd ei hoiaʔ Vas  

tõõnõ/sagamanõ teistsugune no om tõõnõsagamanõ elo Se Pod -tõisõ 
teineteise ka s hobõst `pań ti nii ohi`l igõgap‿`pań ti tõnõ tõsõga 
kokko Rõu; siss [nad] li sidiʔ ja `vannõt‿tõõnõtõist Rõu V

tõõsõnõ tõõsõtsõ tõõsõst teistsugune vanast iks oĺ l elo tõõsõtsõp ku 
noʔ Se Ts

tõõsõ/päiv teisipäev   sspäävä survõti iks suŕ viteräʔ `vaĺ miss ja tõõsõ-
päävä ̀ lõunass ̀ keeti (keedeti) suŕ viteŕ riga upõ Rõu H; tõõsõpäävä 
(sündinud lehm) oĺ l Tõõś o Se Kos  -pääväne -päävätse -pääväst 
teisipäevane tõõsõpääväne päiv oĺ l Vas Pus -sugunõ teistsugune 
suidsutõt liha um jäl iks tõõsõsugunõ, t   um nigu vereväp Vas 

tä vt timä 
tädi tädi tä i ema õde, tädi timä t  d tä i eik‿kannahtaʔ, tä-

dil oĺ lik‿küüdseh‿`hindä poolõ Rõu V; tädil olõ õs ütte `lastki 
`olõma·hkiʔ Vas Pul; mul oĺ l viiś  tä i, mut‿tädiʔ oĺ lik‿Ku ebi herrä 
all Vas Pul; mut‿täte tuĺ l ka s tüḱ kü siiäʔ Vas; mut‿tädi`tütres‿`saiõ 
ruttu mihele Vas; tädipuja naań õ kah ossõń d `väegaʔ Vas;  a 
tädi`tütre m  ś s oĺ l välimuselt `väega illoś s m  ś s, `ń aolõ ja mui-
do kihä ja k iḱ  Vas Pus; tädim  ś s, sa ki i mullõ iks `väegah‿hüä 
naaś õ Vas; tädi lä s `Permihe maa üle Se Kos 

`täelemä `täeldäʔ `täeless `täeli pidevalt täisid tapma vanast mugu 
o siti noid `täie ja `täeldi Vas Pul 

tähekene dem < täh | 1. taevatäht tinnõ um t  , mis um sääne `tümbe 
tähekene, a `paistva tähekene um valluss Rõu V 2. kirjatäht ma 
saa õi ütte tähekeist kak‿kirotaʔ, käsi värisäss Vas Pul; neĺ li `talvõ 
koolih [ma] käve, vanõmb veli iks opaś s tähekeisi Se Kos 

tähele `pandma tähele panema, märkama latsõl oĺ l k iḱ  tähele pant 
Vas Pul; noorõh [ma]`tõmpsi ikku,  a no olt (oled) ärʔ verihhünüʔ, 
no paa (pane) õit‿tähelegiʔ Vas Pul; pangõ t  t‿tähele setä `aś ja, ku 
inne `taĺ sipühi, inne vastast `aaś takka kolm `v  ri jo puu härmäh 
om, s ss saa iks vilä suvi Se Kos 

tähendämä tähendäʔ tähendäss täheń d 1. millelegi viitama; 
ennustama`lau si kraamitass `väega ruttu tarõst `vällä, t   tähen-
däss, et `surma taheta ais‿`sisse `laskaʔ Rõu V; ma mõiś ti t   unõ 
arʔ, mat‿tiiä, mis t   uni tähendäss Rõu V; äde täheń d vannaimmä 
vai vanna vannaimmä Vas Pus; ku puuʔ `väega`iätedi ja `maahha 
`murduʔ, t   täheń d `k  lu Vas; `kaaldanõ oĺ l olõmah, a kõvõ-

tõõnõ/kõrd
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ra `puugaʔ, t   tähendäss, et lõigati üte poolõgaʔ Se 2. sihtima 
mitu kõrd [ta] täheń d püssägaʔ Vas Pul; ma nii tähendi kohe `jal-
ga `pandaʔ (astusin ettevaatlikult) Vas; [nad] tähendäset‿t  d 
`laskap‿püssägaʔ, t  d iḿ mist Vas Pul 

`tähńmä ̀ tähń iʔ tähń  ̀ tähne tähń i aeglaselt toimetama kaen‿nii lätt aig, 
tuhń it‿tähń iʔ ja päiv `umgi lännüʔ Rõu V 

täht́ tähe `tähte 1. taevatäht midä pümehhep   , toda valusabat‿täheʔ 
Rõu; mataĺ  saa innembi maŕ a maast, ku ̀ korgõ ̀ taivast tähe Rõu V; 
`taĺ sipühi p  ĺ pühä inne istuta as `s  mä ku õdagu tähet‿`taivahe 
tuĺ liʔ Se Kos 2. kirjatäht [ma]`k  li lä si, täheʔ `mõistsõ arʔ  Se 
Kos 3. märk, enne vika kaaŕ ̀ pań ti t   tähess, et v  uputust eit‿tulõʔ 
inäp Vas 

`tähtlikanõ `tähtlikadsõ `tähtlikast tähniline mamma kudi `piuta jooni-
kadsõ ja `tähtlikadsõ `kindaʔ Vas Pus 

täht́/päiv tähtpäev papa iks sele  noid täh `päivi, kunass `määń tsitki 
töid tetäss Vas Pus

`tähtsüss ̀ tähtsüse ̀ tähtsüst tähtsus ̀ määntse ̀ oigõ ̀ v  gaʔ vai külmäga 
mingass kiä `kuuma `leibä hämmäś s, t  st olõ õs `tähtsüst Se Kos

tähähhütmä tähähhütäʔ tähähhüt tähähhü   mühatama [ma] tähähhü-
ti, et `omgi jo m  p‿`piätüss Se 

täi täi täid täi hopõń  oĺ l karvanõ kup‿puĺ st, täiʔ oĺ lis‿sälähn Rõu V; lav-
va pääl tapõti nigu ploḱ s inne ̀ täie Rõu; täi ̀ rasva ei olõʔ jat‿ sirgu 
`piimä, muidu um mul k kkõ süvväʔ Rõu V;   sia  oĺ lik‿ka ̀ täie täüś  
Vas T; nõgõsõl  ḿ  võtt nigu `piogat‿täiʔ ärʔ Vas; ma kai noid latsõ 
`hammõkõisi, k iḱ  `täie täüś  Vas Pul;  pää nahk oĺ l täiel ärs‿ s  d 
nigu ku rah Vas; kes tedä puhastass, täis‿sööväʔ Vas; täis‿sugõnõv 
`väegar‿ruttu Vas Pul; vanast mugu o siti noid `täie Vas Pus; `täie 
prodõ k igipooli Se V; rajas‿süüdeväʔ, noh täis‿seiväʔ Se

täietämä täietäʔ täietäss täie  täitama imä kü t sań dilõ sanna, et 
ärt‿täietädäss Vas Pul 

tänitäm(m)ä tänitäʔ tänitäss täni  ~ `täńtäm(m)ä `täń täʔ `täń täss täń t  
1. valjusti hüüdma, karjuma, röökima Kusta sattõ `maahha, s ss 
tänitedi minno, Miili tulõ no saʔ, avida Rõu V; ku sutt `haetass, s ss 
tänitedäss: huĺ u, huĺ u Rõu V; `naksi ma tänitämmä ja vutsutamma 
pinigaʔ Rõu; `täń täk‿kah ilodu, inemiseʔ magahhasõʔ Vas; mat‿tuĺ li 
hobõsõga, at‿timä tuĺ l `jalksi täniteh kõrval Vas Pul; kua talo 
kottalõ [ma] sai, ś aalt jält‿`täń tedi: võih, eläjä muk‿`kapstih Vas; 
mäŕdi    oĺ l ja mäŕdisań dik‿käveʔ ja lauliʔ ja tänidiʔ Vas;  `  side 
es saa `maadaʔ, s ss `täń täss `tulkõ no `a tagõ minno Vas R; t   

tänitäm(m)ä 
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täni : kaadsas‿sattõ `maahha, olõ õi mingak‿`köütäʔ Se P; `vasta 
`vihma kunnat‿tänidiʔ Se Kos 2. (valjusti) nutma, hädaldama, ki-
sendama naaś õkõnõ pidi `lehmä kaalast kiń niʔ ja täni  Rõu V; pini 
täni  ja vauǵ  inne Rõu V; k iḱ  latsõʔ `ikvaʔ ja `täń täseʔ Vas; kas 
sak‿kuulõdõ, et la s sul `täń täss Vas Pul; ku inemiset‿tänidiʔ, s ss 
herräj‿jält‿tandsõj‿ja mäń geʔ Vas Pul; [ma] mähe iks kasuga `sisse 
pää, et s ss kuulõ õit‿t  d [pekstavate] inemiste `täń tämist Vas

`täń ni nakkama, `pandma karjuma, nutma (hakkama) ku süllem `väl-
lä tulõ, nakat‿`täń ni Rõu; ku ma asõmast saa õin‿niipia ussõ mano, 
s ss pand `täń ni Vas Pul; `mõ li, et ma võta timä `pistü (tõstan 
üles), s ss naka aṕ pi `täń ni Vas Pul; kõrra ao peräst `naati `täń ni 
et maja palass Vas U 

`täń tämmä vt tänitäm(m)ä
tänäbä tänapäev, tänapäeval vanast es kuulõki `sääń tsiid `haiguisi nigu 

tänäbä Rõu
tänähhütmä tänähhütäʔ tänähhüt tänähhü  karjatama; vingatama 

 siga tänähhüt ku l   Vas; la s röögähti v  l kõvastõ, tänähhü  Vas 
Pul; egaü s iks tänähhüt, ku lüvväss Vas Pul; t   kuuĺ d paugahhust 
ja kuuĺ d ku ü s tänähhü  Se Kos

tänähtämä tänähtäʔ tänähtäss tänäh  karjatama la s tänäh , 
`kargak‿`kaema, mis täl viga om Rõu  

täṕ p täṕ i täṕ pi täpp  ḱ aokiräss om kiŕriv, sääne verrev ja mus-
tat‿täṕ ip‿pääl Rõu 

`täŕ klüss `täŕ klüse `täŕklüst ~ `tärklüist  tärklis `mitmõ `v  ga [sa] 
huhat‿t  d `täŕ klüst Rõu; `täŕ klüist te ti 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 teḱ k `puitsõ pütü Se Kos; tätä`l  ka `ań ti, pää `jalgu 
`vaihhõlõ ja `ań ti `pessäʔ Se 

tätäkene dem < tätä tätäkene, n   oĺ li n   hüäʔ viɫɫaguʔ Se Kos
tävve vt täüś 2
tävveline tävvelidse tävvelist täielik; kvaliteetne liha oĺ l tävveline (korra-

lik) Vas Pul; tävvelitseʔ (pikad) `hammõ oĺ liʔ, olõ õs `ĺ uhkuʔ Vas Pul 
tävveste küllaldaselt süḱ üś s oĺ l, es olõ õs t  d `piimä nii tävveste Vas; 

vanast oĺ l mul k kkõ `kraami tävveste Vas 
tääl siin `olkõ no sääl vai tääl, eläge kui taht (tahes) Vas Pul 
`täämbä täna ̀ näemi mis taa ilm ̀ täämbä tege Rõu V; ma ei olõt‿`täämbä 

v  l jüvvägi `suuhhõ saanuʔ Vas Pus; `täämbä joht `saolõ eil‿lääʔ 
Vas Pul; pää om `täämbä `tervep, a muido olt (oled) sääne jovvõdu 

`täń ni nakkama, `pandma
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ja ramõdu Vas Pul; `täämbä süvvä eik‿koronat, `täämbä om pastu 
päiv Se Kos 

`täämbäne `täämbädse ~ `täämbätse `täämbäst tänane `täämbät-
seni pääväni [ta] eik‿k nõlaʔ Rõu; eeläs‿sai katõ päävä s  ḱ  
ärs‿`s  düss, no eeläne s  ḱ  ja `täämbäne Vas Pul; jumalakõnõ, 
mis `Ko liga te ti `täämbäne    Vas Pul; `velsseŕ lä s kallo 
 ń gitsamma,  ń gitsass `täämbädsenip‿pääväniʔ (uppus) Vas Pul; 
timä lubasi palidu art‿tuvvaʔ, `täämbätsenit‿t   Vas Pul

täü täü ̀ tävvü siseelund: kops täü ja süä ja rahuʔ ̀ pań ti iks söögi ̀ sisse, 
`tävvü ü sikult paĺ lo `keetä es (ei keedetud) Vas Pul; täü `pań ti 
massakama seḱ kä ja süä kah, liha kah `pań ti Vas; süä ka iks `pań ti 
`täüga üteh ja mass kah, s ss lähätedi ärʔ Vas Pul; ku m ni hüä 
inemine oĺ l, s ss poisi iks naariʔ, et taal olõki‿is‿süänd, taal om 
ka s `tävvü Vas Pul; täüst midä meil suurt es tetäʔ Vas U; täü om 
`süämega üteh, täü `pań ti iks piirakuss Se Kos 

`täüde täide m nõl lätt uma s na `väegat‿`täüde Vas Pul 
täüdäss `täütä täüdäst tökat ku jaanipävä hummogult `mõtsa `aeti 

`kaŕ ja, m ni tõmmaś s lehmäle tõrvaga vai `täütäga otsa pääle riś ti 
Se Kos

`täüdümmä  `täüdüdäʔ  `täüdüss `täüdü ~ `täümä `täüdäʔ täü `täüdü 
raatsima vana ń ahka s oĺ l, es täüp‿piletiid `ostaʔ Rõu; tõõsõl 
`täüdü es `mõtsa ka jakaʔ Vas

täüś1 hrl indekl 1. millegagi täidetud; midagi rohkesti sisaldav lehmäʔ 
ollõv nii täüś  söödedüʔ, et liha rappuss sälähn Rõu V; voonakõsõ 
oĺ li `hirmu täüś  Rõu V; taa `haisass nigu sitt, aja k iḱ  tarõ `halva 
`haisu täüś  Vas Pus; ku m nikõrd ̀ väĺ kü l  , s ss om tarõ puha val-
lu täüś  Vas Pul; naaś õl t  d k iḱ  ń apo`vaihhet‿täüś  Vas Pul; maha 
aiʔ, lõõrimulk om jot‿täüś  Vas Pul; `olkõk‿kõtt kui täüś , a `kiislaasõ 
iks om alalõ Vas Pul; lina om jo kahhaŕ  `väegaʔ, lina kukk lätt 
vett täüś  Vas U; mul oĺ l `poissa hamõh vöid täüś  Se Kos; taivaś s 
oĺ l pilve tüḱ kä täüś  Se; [vennal] lä s süä täüś  (vihastas) Se Pod; 
pandass `tõrdu [kohupiima] täüś  Se Kos 2. teatud piirini jõudnud; 
ajaliselt läbi habahhõllõss küls‿siist ku säält, täüś  eis‿saak‿`kostkiʔ 
Rõu; kuu`seĺ ge    oĺ l, täüś kuu oĺ l Rõu V; herneht te ti jäl tävve 
`kuugaʔ Vas Pus; mõrohapu om täüś hapu, s ss om leib hapu Vas 
U; [ta] vahiss iks v  l `n  ri `naisi, olõ õiv‿v  l patu m  t täüś  Vas 
Pul; mul om  sial aig täüś , taal saavap‿`põrsaʔ Se Kos 3. purjus 
tütäŕ la s oĺ l nii täüś , et `õkvak‿`k  lmisel Rõu; ma hausõ et kas 
t  p‿Petseri `kaudu lä siʔ, et joba jot‿täüś  olõdõʔ Vas 

täüś 
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täüś2  ~ t́auś   tävve täüt 1. kogu, terve; täielik jummaĺ  tasogut‿tälle 
tävve mõõdugaʔ Rõu V 2. millegagi täidetud sõta oĺ l k iḱ  külä 
täüś , morot‿tävveʔ Se Kos; ku om elläi `höste joonõh hoiõt, 
om liha`tõrdok‿ka tävveʔ Se 3. midagi täitev, kuhugi mahtuv 
kogus`tü rik oĺ l last, t   lä s hukk`surma, upu  `hindä k   täv-
vega `Vaś kna `järve Rõu; ka s aidatäüt `viĺ jä om, säält jakkuss 
k igilõ Vas Pul; t   üsätävve `tarnu ma olõss sullõ ärm‿`masnuʔ 
Vas Pul; mõõduline koŕvitäüś  puu `lui siid Vas Pul; paŕ õmb iks 
suutäüś  soolast ku maotäüś  magõhhõt Vas Pus; `leibä oĺ l mitu 
aidatäüt  Se; keedeti suuŕ paatäüś  suṕ pi Se; täl oĺ l jo nii `väi-
kene toṕ sikõnõ, et ku tsäi `luidsa  auś  `viina mõõda arʔ, om viiś  
`kraḿ mi Se Kos; küüdse`väŕmmisest saa õik‿kõtutäüt Se Kos; tarõ 
täüś  umatsit, üttegi tunnõ õiʔ? - umaʔ jäleʔ  Se Kos

täüś/mi̬i̬ś s täiskasvanud mees, täismees no om täüś m  ś s joʔ, no vidä 
`poś ti Vas T -s saŕ  lihane õde p  ĺ s saŕ d oĺ l `väegat‿tark inemi-
ne, täüś s saŕ  olõ õs sääne Vas Pul 

`täütmä `täütäʔ täüt täü  täüdä rahuldama, täitma vanõmb veli tuĺ l 
m  p‿poolõ `hindä `näĺ gä `täütmä Rõu V; tiiä äik‿kas [ma] olõ üt-
tegi jumala `käskü `täütnüʔ Vas; ku ń äk‿kraavi ka ärt‿`täütväʔ, s ss 
saa meil ka abarap taa ussaid Vas; kolm `aś ja om mitä om rassõ 
`täütäʔ: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä essä ravidaʔ Se 
Kos

`täütümä `täütüdäʔ `täütüss `täütü täituma lubamine um nii et t   
`täütüss ü skõrd arʔ Rõu V 

töhendämä töhendäʔ töhendäss töheń d tühjendama ka s `puŕ ki lihha 
[ta] töheń d arʔ Vas 

tühi tühä `tühjä 1. tühi, mitte millegagi täidetud ka s om `tühjä ello, 
ka s om elolist Rõu V; külänaaś õl oĺ l eederiputõĺ  `mõrdunuʔ, 
lä s `võtma, putõĺ  tühi Rõu V; tühä kõtuga läät üle aia arʔ, 
`rõivaldas‿saa aim‿minnäʔ Rõu; p  ĺ  munna om iks inäb kut‿tühi 
k  ŕ  Vas; näet kui jääsem‿majat‿tühäss Vas Pul; ait kunagit‿tühi 
olõ õs Vas Pul 2. tühine, tarbetu; väärtusetu; eimiski `tahtu uit‿tühä 
aś a pääle `aigu raisadaʔ Rõu V; hingäś s iks tühä `  st Vas Pul; tühä 
  st oĺ l v  l sugulanõ Vas; om iks m  lt `mõistust ka tühä `  stkina 
Vas Pul; ütest silmäst [ma] iks rõbahha v  l tühä   st Vas Pul; ḱ aku 
`l  mi serbäti pääle, t   l  m oĺ l nigu tühä   st Vas Ts; meil  olõ es 
`tühjä s na asõnd Se Kos 

tühi-tähi tühine, tähtsusetu siin um m ni inemine, ku m ni tühi tähi 
aś akõnõ um, s ss pand piĺ li minemä, ikk Rõu V

täüś2
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tühält tühjalt ao [ma] viidi, aś a sai, tühält lä si, tüḱ ü tõi Vas 
tüḱ k tüḱ ü tüḱ kü 1. osa tervikust S  järve veereh om parhilla v  l 

plań gi tüḱ kä, mia linnu pääl oĺ l Vas; inemisekeisi `peś ti nigu 
nahatüḱ üt‿` siugõlliʔ Vas Pul; naglalitsõt‿tüḱ üv‿`võidu Se  2. 
kamakas, mügar, klomp t   pahuss sääne kuń n um, sääne liha 
tüḱ k Rõu; tüḱ ü s  l oĺ l, ku s  ḱ  soolalõ parass oĺ l, `võeti 
soolatüḱ k kuĺ biga `vällä Rõu V; `ütlet‿tüḱ k vai `ütlej‿jama Vas;  
taivaś s oĺ l pilve tüḱ kä täüś  Se 3. võrdlemisi suur kogus, hulk min 
jält‿tüḱ ü ao peräst pernaist `kaema Rõu 4. üksikese või isend 
vana `tü riguhatt, t  peräst sai mitu tüḱ kü `pessäʔ Vas Pul; ka s 
kolm tüḱ kü oĺ l noid `istõliisi, olõ õs `paĺ sidõ Se J 5. halvakspa-
nevalt millestki väärtusetust `hirmsa inemisetüḱ üʔ, k iḱ  kotusõʔ 
nohel‿läbi Rõu; Juhanikõnõ om nigu luu tüḱ k (erakordselt kon-
dine) Vas; vana reṕ itüḱ k oĺ l v  l alalõ Vas Pul; timä möi vanalõ 
inemisele pero hobõsõtüḱ ü Vas Pul; pinitüḱ k ka `laugõllõss tah 
jaluh Vas; ärmägu tüḱ k oĺ l kattaʔ Se 6. temp, vigur saʔ vana 
inemine käüt v  l `sääń tsit tüḱ ke teteh Vas Pul; `tütrukõsõʔ  ks 
t  ‿is‿`sääń tsiid tüḱ kä Se; kae kos om tüḱ k, k iḱ  naaś õʔ ni latsõʔ 
ku mehek‿kõrraga `sanna Se V 

`tüḱ mä tüḱ kiʔ ~ tüḱ küʔ tüḱ iss ~ tüḱ üss  tüḱ ke ~ `tüḱ se  tüḱ i ~ tüḱ ü  
kippuma, tükkima piim tüḱ iss üle ajama Rõu V; sügüsedseh‿hallaʔ 
tüḱ ke kah `rohkõmb mõtsmaiõ `villä purõma Rõu H; t   põrss 
`püssü suluhn, seo eip‿püsüʔ, tüḱ iss `vällä Rõu; no inäp kiä tüḱ ü 
üit‿taad maad haariskõllõma Rõu V; kesiv `tüḱ se vägüsi `külmä 
`saama, selle et t  d te ti k gõ `ildappa Rõu; [ussidest] üldäss 
iks, et niäs‿sinnä rinnalise latsõ manut‿tüḱ ise Rõu; kuń diliha 
pääle `väegat‿tüḱ isek‿`kärbläseʔ Rõu V; [ta] tüḱ iss hojotamma 
Vas Pul; rahulolõḱ  om kuɫd, a tüḱ it iks nurisamma Vas Pul; tiiä 
äiʔ, kuiss täl taa aig arp‿`pilluss, alasi tüḱ iss [ta] `ildass `jää-
mä Vas Pul; näet lõug tüḱ iss mul vägüsi värisämmä Vas Pul; 
väüm  ś s ku huń nih om, s ss om tsaeravvah, tüḱ üss `tüllü Vas; 
hatakõnõ tüḱ iss ka maja `lähkohe Vas; kirivä hähnät‿tüḱ et‿talvõl 
siiät‿`tialasõ söögi mano Vas Pus; kaidsõti k gõ t  d  sika jär-
ve veerest,  siga `tüḱ ke `järve Vas Pul; `päivä tüḱ evä paadi aɫa 
`viɫɫo [vähid] Se V; `poiskõnõ `tüḱ nüt‿taha`h  stõ `sisse Se; kiä 
viina pääle tüḱ i is, t   oĺ l söönüʔ Se Kos; maʔ eit‿tüḱ üt‿tülü pää-
le Se Kos 

tüḱ ä tükikaupa, tükkidena `ś akslasõk‿kävev‿`vaŕ gil, küläst võ il‿lihhu, 
nii tüḱ ä Rõu; liha oĺ l `tõrdust tüḱ ä ärk‿`kaonuʔ Rõu V; `võĺ ssnu 

tüḱ ä
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es, s ss saanuki es elläʔ, olõss tüḱ ä ärk‿kakut Vas Pul; kaś sik‿ka 
lõiguti tüḱ ä ja `pań ti vähile Vas Pul; `r  dlidõ pääle `pań ti oɫõʔ, 
siss `pań ti leib ja vesi pääle, leib `pań ti tüḱ ä, muidu alt joosõ 
õih‿haamist taaŕ `vällä [taaritegemisel] Se; hopõń  hii  `auto ala, 
hopõń  oĺ l tüḱ ä, katõh palah Se 

tüḱ ükene dem < tüḱ k lauda oĺ lik‿ka vanaʔ, ütet‿tüḱ ükeseʔ oĺ liʔ Rõu R 
tülü tülü tüllü tüli, riid pisust saa tuli ja s nast saa tülü Rõu V; t   

tülü oĺ l nii suuŕ  et piĺ viniʔ Rõu V; s nast tegüness tülü, pisust 
lägüness tuli Rõu; m  ʔ olõ õs tülüh es tõrah Vas; väüm  ś s ku 
huń nih om, s ss om tsaeravvah, tüḱ üss `tüllü Vas; `tanklõmine 
om tülüh olõḱ , s na `vaeldamine, `kisklõmine Vas Pul; tülüh ka 
m nikõrd [me] oĺ li Vas Pul; maʔ eit‿tüḱ üt‿tülü pääle Se Kos; pe-
räst lä simi mehegat‿`tüllü Se La; jumalalõ au, es m  t‿tiiä t  d 
tüllü Se L; m nõh paigah `miń ti `tüllü ka v  l Se; pettäk‿ ka võit, 
petän‿nigu takah tüllü tulõ õiʔ Se Kos; tuĺ l nooril tülü, määnegi 
s na asõ Se 

tülütämä tülütäʔ tülütäss tülü  tülitsema meil tõrõldass, tülütädäss ja 
lepütäss kah Rõu V; m nõh paigah `miń ti `tüllü ka v  l, tülütedi 
kaʔ Se 

`tümbe `tümbe `tümbet 1. tuhm tinnõ um t  , mis um sääne `tümbe 
tähekene Rõu V 2. tummine mat‿tei `ta rigu kruubiʔ, t  st es 
saas‿sääne `tümbe, sai villõ Rõu

tümistämä tümistäʔ tümistäss tümiś t (tumedalt) müristama hiit nigu 
`väĺ kügiʔ, a eit‿tümistäʔ Vas Pul; sügüse pümehhide öiega s ss 
`päĺ käss, a eit‿tümistä inne Vas Pul 

tüḿ min tüminä tüminät müdin latsõl‿`laskvak‿ku tüḿ min ütest tarõst 
`tõistõ Vas 

tümähhütmä tümähhütäʔ tümähhüt tümähhü  korraks kõmisema ku 
`piḱ se tümähhü  s ss ma inäp midägik‿käś siga tetä es saaʔ Vas 

tüńn tüń ni `tüń ni tünn `kurkõ jaoss ummat‿tüń niʔ Rõu V
`tünsä `tünsä `tünsät paks, tünjas `tünsä nigus‿`Sännä `mõisa mõsu 

Mai Rõu 
tüŕ m tüŕmi ~ türmä  `tüŕmi ~`türmä vangla tüŕmist [ta] tuĺ l ni `tüŕmi 

lä s Vas U; mine eloiäst `türmä kallo peräst Se V; [ta] `v  di elost 
aost `türmä kuni surmaniʔ Se Pop 

tüŕmiline tüŕmilise tüŕmilist vang ni lastass mano kaʔ, kiä `kaema 
läävän‿noid tüŕmiliisi Se 

tüŕ mü/maja vangla m ni säidse katõsa `aaś takka joʔ, ku [ta] istuss 
tüŕ mümajah Se Kos 

tüḱ ükene
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türä türä türrä suguti, peenis noorik nulgah, kaadsak‿kaalah, ti t pioh, 
türä üsäh? - taari `tõrdo Vas Pul; susi haaŕ d t   `oinakõsõ tüŕri 
piteh, munnõ piteh `säĺ gä, kaḱ k n  t‿türä ärʔ Se S 

tüsse tüsse tüsset tüse t   um hüä tüsse naistõrahvass Vas Pus
`tütrekene dem < tütäŕ ̀ tütrekene, anguk‿külä sullõ ̀ avvu, angu uik‿külä 

tiko Vas Pul; sut‿`tütrekene `ärkinä otsa  k iḱ  `kärbläseʔ Vas; nelä 
`aaś tanõ `tütrekene lä s vette, uppu arʔ Vas 

`tüt́rik `tü rigu ~`tü riku `tü rikku 1. tüdruk, tütarlaps; vallaline neiu 
t   `tü rik oĺ l last Rõu; timä käü es `tü riga mano Vas; `taaga 
olt (oled) hädäh kut‿`tü rik latsõgaʔ Vas Pul; `tü rigulõ `üĺ ti, 
et s  s‿sa leeväots, s ss saat külä `otsa mehele Vas Pus; vana 
`tü riguhatt, t  peräst sai mitu tüḱ kü `pessäʔ Vas Pul; m  s‿Sirjet 
kah ̀ hiile timä, a ̀ tü rigaga es viäʔ mehel Vas Pul; seenik‿ku ̀ tü rik 
mehele saa, piät vanakuri säidse `paari `viisa ark‿`kakma Vas Pus; 
[poiss] käve `tü riga man, no om `hinne uĺ liss `maanuʔ Vas Pus; 
vana hojo poisitüḱ k, käü `  se `tü rikka man Vas; ma `umbli nailõ 
`tü rikalõ pa akottõ pääle ja käterätte pääle `lille Vas; podruś ki 
ommat‿`tü riguʔ Se A; `tü riguh [ma] oĺ li kirmassõh, oĺ lis‿sõlõ 
  h ja vanigup‿pääh Se;`tü rigust (tüdrukust peast) [ma] sõida as 
ruń gigaʔ Se Kos; õga `tü riku käest siss `pań ti koĺ mi munõ [li-
havõttepühal kiigetegijaile] Se; kosilanõ tunnõki is sugugit‿t  d 
`tü rikku Se Kos| Vrd `tütruk 2.  taluteenija sulasõʔ, `tü rigu ja 
kaŕ usõʔ, mia palgalise oĺ lik‿kaubõlduʔ, nuid `üĺ ti et oŕ aʔ Vas Pus; 
tõõsõ vele man ka v  l oĺ li `tü riguh Se T| Vrd `tütruk 

`tüt́rikukõnõ dem < `tü rik alambat `tü rikukõistki rikkap tüünäś s, et 
min‿  st Vas Pul| Vrd `tütrukõnõ

`tütruk `tütrugu `tütrukku tüdruk, vallaline neiu `tütruk võ t söögi 
kań nipuugas‿`säĺ gä Rõu; taa rõba `tütruk, `haikõllõss Rõu; näil 
oĺ l ü s kuka jalagat‿`tütruk (taluteenija) Rõu V; s sarõl oĺ l `tütru-
gust (tüdrukupõlves) la s Se

`tütrukõnõ dem < ̀ tütruk taa ̀ tütrukõnõ ka alati j  sk mup‿poolõ ̀ kae-
ma Se; mul lä s `tütrukõist halõhhõss Se; `poiskõsõ ni `tütrukõsõ 
`liugliʔ, oĺ lis‿suurtõ pedäjä `ossõ pääl Se Kos; `tütrukõnõ jäi siss 
latsõga salasihe Se Kos 

tütäŕ  ̀ tütre tütärd tütar paŕõmb um poja jalutsin ku ̀ tütre pähitsen Rõu; 
saa õs poest (poegadest) timä `ma jat, es `tü rist kah Vas; `tütre 
kuɫd lõṕ pi `hiiri `persehe Vas Pul; `tütrepoig parandass [hooneid] 
Vas Pul; Liisolõ Jako es juhadat‿t  d rahha, es `poelõ es `tü rile 
ka es juhadaʔ Vas; tütäŕ  oĺ l `säitsmä `aaś taganõ Vas Pus; Tanilal 

tütäŕ  
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`tütretütäŕ  oĺ l muʔ `iäline Vas Pus; a iks mullõ `üĺ ti nii, et sa olt 
 suhna tütäŕ  Se P; tütärd `Krasnaja·ŕ skihe iks jätetänü es Se; san-
nah s ss `sündü mul tütäŕ  Se P; ma olõ k kkõ nännük‿kuĺ la tütäŕ  
Se Kos; tütäŕ  om põlvõkoruʔ, imäl om vaija kirst ollaj‿jo `r ndu 
koruʔ Se Kos  

tütäŕ/lat́s tütarlaps s ss sattõ ma ü skõrd tütäŕlatsõn pää pääle `hau-
da Rõu V; tütäŕla s võõrudas‿s ss, ku `uibuh‿`häitseseʔ, s ss tulõ 
paĺ lo kosilaisi Rõu; ku ma oĺ li tütäŕla s, s ss oĺ l joba k kkõ, `kul-
da oĺ l, hõbõhhõt oĺ l Rõu V; ma oĺ li sääne vähälik tütäŕla s ku Tein 
herr oĺ l Vas Pul -latsõkõnõ dem < tütäŕla s ilosat‿tütäŕlatsõkõsõʔ, 
vaaʔ latsõkõsõʔ Rõu V -latsõnõ tütarlapseohtu ma oĺ li s ss v  l 
sääne tütäŕlatsõnõ Vas Pul 

tüvi tüve tüvve tüvi ega puud ladvast eil‿laasitaʔ, puud laasitass tüvest 
Rõu; siss atõti n  k‿kandsuʔ inne üless, selle et sinnät‿`tü vi jäi 
muni pää (käsitsi rukkipeksust) Se Kos 

tü̬ü̬ t   t  d töö raha `ań ti töie `perrä Rõu V;  mat‿t   iks uma t   ärʔ 
Rõu V; ega vanast õs lastan‿naist ilma tööldäʔ ollaʔ Rõu; kut‿`tioline 
t  l ja kaŕ uss kaŕ ahn, s ss pereʔ eläss Rõu V;  t  t‿ t  d t   `aigo, 
piä illo ilo `aigo Rõu H; sedä t  d, mis tett, ku t   unik nätä olõsiʔ, 
säält otsast võisiʔ Ameerikat nätäʔ  Rõu; papa oĺ l `väegak‿kraĺ l 
`t  hhü Rõu;  naaś õl t  d k iḱ  ń apo`vaihhet‿täüś  Vas Pul; mis ma 
siist saanu olõ, puha t   ja vaiv Vas Pul; t   tuĺ l jält‿`t  hhü pii-
mä   st Vas Pul; papa iks sele  noid täh `päivi, kunass `määń tsitki 
töid tetäss Vas Pus; no ommav‿vaest naat‿t  st jot‿`tulnuʔ Vas; noʔ 
oldass t  h, tetäss kõrd `aigu Se; m  l‿lä si hummugult `t  hhü ärʔ 
Se Kos; imäl lööväk‿kundsat‿tuld, nii tege t  d Se Kos; päternäʔ, 
viisoʔ oĺ lit‿t   man Se; inemise magahhasõ tooniajoni ku vaia töö-
le minnäʔ Se Kov; nüüd `maatass kuvvõni kelläni ärʔ, siss min-
däss v  l ̀ t  le Se; k iḱ  inemiset‿t  h, kas n  r‿rahaɫda ommaʔ Se 
Kos; ma oĺ li virk `t  hhü Se Tr; ḱ au uit‿`t  hhü m  t‿`tunnõ pite, 
tulõ õik‿kodo`keĺ li pite (rhvl) Se Kos

tü̬ü̬/aig tööaeg no oĺ l t  aig, no [ma] läpe es minnäʔ Se Kos -inemine 
(tubli) töötegija t  inemine pan (pane) keś k s  d ka elämä, eläss 
ärʔ Vas; m  ʔ imä oĺ l `väegat‿`t  line, `väega oĺ l t   inemine Se 
Kos

`tü̬ü̬kene dem < t   tuĺ li kodo, kotoh ka uma `t  kene Se Kos
`tü̬ü̬käss `t  kätse `t  käst ~ `tü̬ü̬kass `t  ka `t  kat  töökas na om-

mat‿`t  kätse inemiseʔ Rõu V; tubli oĺ l k igildõ tubli, kere poolõst 
ja `t  käss ja tark Vas 

tütäŕ/lat́s
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`tü̬ü̬line `t  lidse `t  list 1. töökas m  ʔ imä oĺ l `väegat‿`t  line, 
`väega oĺ l t   inemine Se Kos 2. töötegija sa olõt iks `t  line, olõ 
õim‿magahhaja nigu maʔ Vas; olõ õs meil `t  liisi `puuduss Vas 
Pul; ma‿ĺ a (lähen) t   söögi et, `t  liset‿tulõva kodo Vas N; minnu 
kutsuti `Vuń gi päivilisess vai `t  lisess Vas T 

tü̬ü̬/mi̬i̬ś s töömees ma oĺ li kõva t  m  ś s ku ma oĺ li joonõh (terve) 
Rõu R; t  m  ś s mass tiń gä, hoolõm  ś s ka s (hoolas on rohkem 
väärt) Vas U; t  meheʔ ärs‿`s  mä `kutsuʔ Vas; es jääk‿kaŕ ust, es 
jäät‿t  `m  hhi Vas Pul; t  mihet‿tuĺ lik‿kaʔ hüäl meelel, maninu 
 nnõ Se Kos; t  mehep‿pań nip‿paŕõbat `haina [kokku] Se 

`tüüń mä `tüüniʔ tüüń  `tüünne tüüni tõukama, müksima niät‿`tüüń vä 
 nnõ künnäŕ päiega, et nimäʔ iks edimätsess saasiʔ Vas Pul; tiä 
muidugu tüüń  inne tõist,   surmass künnäŕ ̀päiega   st Vas Pul; ma 
magasi veere pääl, siss timä muidogu minno `tüünne, et mine iks 
edesipoolõ Vas Pul

`tüünämä tüünädäʔ `tüünäss tüünäś s tõukama, müksama  kut‿ tõõnõ 
minno `tüünäss, s ss mak‿ka uḿ mi käś si `karma  ni panõ õiʔ Vas 
Pul; la s tüünäś s mullõ, et anna iks sań dilõ `rohkõp Vas U; alam-
bat `tü rikukõistki rikkap tüünäś s, et min‿  st Vas Pul

tü̬ü̬/rahvass töörahvas, töötegijad ihnõp‿`pernanõ ̀ lõika as t  `rahvalõ 
pehmet `leibä, peläś s, et pehmet paĺ lo süvväss Vas Pul -rattaʔ pl 
töövanker oĺ lit‿t  rattaʔ ni piń krattaʔ vai lavvarattaʔ Se -rõõvass 
tööriietus räṕ ik oĺ l t  rõõvass Se 

`tü̬ü̬tämä `t  täʔ `t  täss t    `t  dä töötama ku [lehma] vatsk `t  -
täss, s ss tege muɫɫ muɫɫ  muɫɫ Rõu V; kink lubaga t  s‿siin ̀ t  tät? 
Vas Pul; ma oĺ li `Haanih, s ss `t  di sääl Vas Pus; Maimu t    
`Haanih `kontorih Vas Pus

 

`tü̬ü̬tämä 
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U
uarm `uarmõ `uarmõt ~ uarmass `uarma` uarmat lumehang vanast 

oĺ liʔ `uarmõs‿suurõʔ Vas Pul; mint‿tiiäʔ, peräkõrd `viskass ko i 
`lummõ, kohe ̀ uarmõhe Vas Pul; ̀ ilmligu ̀ uarmat‿teie pääl Vas Pul

uba ua upa uba keedeti upõgak‿`kapstit ja terven‿nätäĺ  `s  di Rõu 
K; [ta] vali noid laḱ u upõ ko ist `tõrduhe nigu hasisi Rõu; 
latsõl‿lauliʔ:  silepää,  si siots, `haina s  , upõ situss (lambast) 
Rõu V; ś uumaoss oĺ l kruuba suṕ p vai `kapsta suṕ p upõgaʔ Rõu 
VR; kiŕ riv kunn, `musta ja `valgõt `kiŕ jä, nigu ua häidseʔ Rõu V; 
upõ sai `peestädäʔ nikagu neläpääväniʔ Rõu;   sspäävä survõ-
ti iks suŕ viteräʔ `vaĺ miss ja tõõsõpäävä `lõunass `keeti (keedeti) 
suŕ viteŕ riga upõ Rõu H; vanast, ku ̀ s  ki te ti, ̀ pań ti uaʔ, kruubaʔ, 
suuŕ  paatäüś  keedeti ärʔ Rõu; uba oĺ l `pernasõ asi Vas; uaʔ ja 
`hernep‿`peś ti koodigaʔ Vas Pus; uakamma te ti, `hernekamma ja 
`kruuslit surbuti, n   oĺ likik‿k iḱ  pruukoś ti söögiʔ Vas; länikuh oĺ l 
upõga terär  g Vas Pul; kamma te ti kas `heŕ nist vai uest Vas Pul; 
uba `häitsess, näläle või jo niṕ pi näüdädäʔ Se

uba/hain ubaleht ubahain kasuss luḿ bin ja likõ maa pääl Rõu V 
ubinakõnõ dem < uṕ in ś aal suuŕ  `uibuaid, `lõpmada ubinakõsõʔ ja 

viläʔ hüäʔ Vas U 
udsu udsu utsu udu s ss [ta] habahhu  orrõ päält t   `hammõ ja kattõ 

ku udsu Vas| Vrd undsõʔ 
ugurits uguritsa uguri sa kurk sügüse oĺ l `maaŕapaast, jäll oĺ lij‿jo 

`vahtsõ uguritsa aiah kasvatõduʔ, ni `t  di ugurits aiast, lõigati 
poolõst, soolaterä `vaihhõlõ, leeväpala kaʔ Se Kos 

uh́aʔ ~ oh́aʔ pl `uhju `uhju ohjad mak‿kiń ge tälle hobõsõ u aʔ, 
`Osvaĺ dilõ tõi kah u aʔ Rõu V; hopõń  sõit, u as‿`saisvaʔ? - latsõ 
häɫɫ Vas Pul; u at‿te ti ` sankõgaʔ Vas; s ss Mintka ai Muradi 
`järve t   Ań na `uhjugaʔ, u ap‿pań d pääle, et muidu upuss arʔ Vas 
Pul; mav‿`viś ksi u av‿vangõrdõ pääle, lää es mak‿kohegiʔ Vas U; 
u aʔ villatsõst langast `koeti, ilosaʔ, tutt otsah Se; võ t s ss t   
`tü rik o aʔ kätte ja `sõi ki s ss kodo `akna ala Se Kos

uh́ak u agu u akut odra ohe kesvä u ak lä s silmä laka ala Vas Pus; 
kesväk‿koodiga jüväti, koodigap‿`peś ti u aka otsa arʔ Vas Pus 

`uhkuss `uhkusõ `uhkust uhkus [ta] käü `höühkelleh, aja taad `uh-
kust takah Vas; täl hüä naaś õkõnõ kah, t  l olõ õim‿midä `uhkust 
eik‿`kõŕ kust Vas; `uhkusõ `üń drigu oĺ lik‿k iḱ  `trihvõgaʔ Vas Pul 
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`uhkõ `uhkõ `uhkõt 1. uhke, kõrk muv‿vanõmba oĺ li iks proosta 
inemiseʔ, olõ õs `uhkõʔ Vas U 2. tore, suurejooneline, suursugune 
hüvvä kätt loho pääl um `uhkõ maja Rõu V; seo ilma aigo ommaʔ 
`uhkõʔ majaʔ Vas Pul; `uhkõp‿`puhtõp‿`peeti Vas; t   oĺ l `väega 
`ausa `rätsep, `uhkiid `rõivit teḱ k Vas Pul; armõdu ilosap‿poisiʔ, 
`uhkih `rõivih Vas Pul; esä ted ŕ  um jov‿`väega `uhkõ Vas Pus; se-
tosidõ maiu ̀ ütless ka Loń ni et nii ̀ uhkõʔ majaʔ Vas; olõ õi nännüki 
nii `uhkit `pulmõ Vas Pul; üläl umma iks ka `uhkõ umadsõʔ, kasal 
suurõs‿sugulasõʔ (pruutneitsi laulust) Se Kos 

`uhkõhe uhkesti, toredasti t   elläv `Inglussmaal `väega `uhkõhe Vas 
Pul; ku `uhkõhe ḱ audass no `vasta vanna `aigu Se Kos 

`uhkõpakõnõ komp dem < `uhkõ [ma] esiʔ oĺ li ka joʔ `tü rik ja `tahtsõ 
ka `uhkõpakõist [rõivast] jak‿k kkõ Vas Pul

`uhtma `uhtaʔ uht uh  uha loputama tõsõl p  l purrõht sääl oheti 
[pesu] Vas| Vrd `huhtma

uiʔ1 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna u-lõpulise verbi järel) ma lau-
su uis‿s nna ka `vasta Rõu; la s `tahtu uiʔ liinah ollaʔ Vas Pul; 
sõrmõk‿ku puutõlvaʔ, painu uiʔ Se| Vrd aiʔ2, eiʔ, õiʔ, äiʔ, üiʔ 2. ära, 
ärge, ärgu (keeldkõne) sõkku uil‿loomakõist arʔ Rõu; [sa] visaku 
uis‿siss lõunat, ku keress v  l kuumass kütet olõ õiʔ Rõu; t  , kes 
`ratsalla sõit, t   söögu uip‿`põrna, muido satass hobõsõ säläst 
`maahha Rõu; mingu uip‿püvve `püüdmä, `kaotat kanagiʔ Vas; 
`usku uis‿sa `koirõ, naat‿`tsuś kvas‿sinnu Vas Pul; [te] tarõp‿pühit 
arʔ, `asku veegu ui inne `vällä, ku mullõ ülgeʔ Se; liha`v  tõ `r  di 
ja neläpäiv, ku midä vaja tulõ, tõõsõ poolõ `küüsümä mingu uiʔ 
Se Kos; kura käe p  l ommam‿mõtsaʔ, sinnäk‿`käänku uiʔ Se Kos; 
tütäŕ  iks nurisass et ḱ au iks ilosappa, ḱ augu ui ni poganahe Se; 
viiś eń a ̀ päivä variti elopõĺ v, et maad ̀ siäku uit‿t  l pääväl Se| Vrd 
aiʔ2, eiʔ, õiʔ, äi,  üiʔ 

uiʔ2 hüüatus: oi vanast oĺ l veri`paisiid, uin‿n  h‿halutasõv‿`väegaʔ 
Rõu V

uiatama uiataʔ uiatass uia  pisut oigama ku mul suuŕ hädä olnuʔ, ma 
uiatanu nigu külä helisnüʔ Vas Pul; ütevahe küll oĺ l  [ta] nii `haigõ 
et saa õs säń güstki `vällä, muidugu uia  inne Vas Pul

uib/aid vt `uibuaid
`uibo `uibo `uibot õunapuu pini matõti `uibu juurõ alaʔ Rõu V; kol-

mass poig lä s `uibihe, ubinit varastamma Rõu K; tütäŕla s 
võõrudas‿s ss, ku `uibuh‿`häitsäseʔ, s ss tulõ paĺ lo kosilaisi Rõu; 
lell istu  `uibit ja maŕ a`puhmõ Vas U; maa`m   jaʔ sööväʔ `uibu 

`uibo
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`lehti Vas Pus; aid oĺ l üless künnet ja `uibu är `raoduʔ Vas U; `uibu 
ossakit‿tuĺ lit‿`tarrõ, nii oĺ l `uibit paĺ lo Vas Pul; `vaenõla s koŕ aś s 
ubina `uibo ala `uń kohe Se; latsõ`riś tmise vesi  ks valõta õs hoo-
biss `maalõ, t   visati kohe `uibohe vai `vasta päävänõsõngut tarõ 
`kelpä ̀ korgõhe Se Kos; jänese tegeväk‿`kuŕ ja kaʔ, ̀ uibiid ̀ k  ŕ vaʔ 
Se; `sääntses‿suurõt‿`ta ja leheʔ oĺ liʔ `ümbre `uibiidõ Se S

`uibu/aid ~ uib/aid õunaaed ś aal suuŕ  `uibuaid Vas U; nail oĺ l uibaid, 
muil es olõ `uibu`aida Vas Pul; `uibuaiah oĺ lil‿liĺ liʔ, maŕ apuhmaʔ 
ni `uibuʔ Vas U; s ss oĺ l meil paĺ lo `uibit, kuuś  rita oĺ l üle `ui-
buaia Vas 

`uikama uigadaʔ `uikass uigaś s huikama võõdõti horka uś s vaɫɫalõ, 
[ma] `uiksi kolʔ `v  ri `truupa Se; ma uigadas‿sai, helü oĺ l Se Kos

`uikma `uikuʔ uik uiḱ  uigu hõikuma t   uiḱ , ku midä vaia oĺ l Vas; 
Jaań  kah sinnäk‿`kuuldnu viimäte ärʔ  ks et t   `uiknuʔ Vas Pus

uinahhuma uinahhuda uinahhuss uinahtu uinuma, suikuma n  ʔ 
oĺ lim‿magama uinahhunuʔ, n  ʔ es kuulõkiʔ Vas Pul

uinahhuss uinahhusõ uinahhust uinak, suigatus üte uinahhusõ arʔ [sa] 
makat, nii olt (oled) k gõ üleväh Vas Pul; mul tuĺ l t   unõuinah-
huss ja maʔ jäi magama Vas Pul 

uja uja uia väike jõgi, oja t  l j  sk jutt ku ujavesi Rõu V; `karga üle 
uja arʔ Vas U; meil oĺ l siin uja ja kaŕ as   kah Vas U; uja ṕ aal oĺ l 
siɫd, munõvoori [ma] lä si üle siɫɫa `uia nigu latsahti  nnõ Se Kos; 
meil j  ś k uja niguh‿habisi  nnõ Se; k iḱ  havvip‿`püüki uja veereh 
Se; paŕdsiʔ ` suklõsõ ujah, haniʔ uja `v  ri pite sööväʔ Se Kos

uja/kala ojakala meil oĺ l hopõń  illoś s nigu ujakala Rõu V; mul oĺ l n  ŕ  
hõhvakõnõ, t   oĺ l illoś s nigu ujakala Vas 

uĺ a/elo ringiaelemine, ulaelu vanast olõ õs `aigu säänest l tõrna ello 
lüvväʔ, noh säänest uĺ a ello Vas Pus 

uĺ l uĺ li `uĺ li rumal, loll (inimene) ku t   uĺ l rasõdat oĺ l, s ss `v  di 
aŕsti mano Rõu; anna no uĺ lilõ peri Rõu V; s  kikass hais `hirm-
sahe, ma jäi `t  ga uĺ liss Rõu V; laisk um `la siga naań õ ja uĺ l 
um hobõsõldam‿m  ś s Rõu; uĺ ligat‿tetäss ̀ naĺ ja Vas Pul; kääväk‿ku 
uĺ liʔ `  se `r  ḱ ih Vas Pul; kiä s ss `tarku leevä s  , ku `uĺ le siäh 
ei olõʔ Vas; `Ań dri olõ õs uĺ l, t   oĺ l rõbakõnõ  nnõ Vas; vets 
egal uĺ lil uma lõbu Vas Pus; kahr om uĺ limb kus‿ susi Vas; ü s 
uĺ l no om, s ss not‿tuvvass tõõnõ uĺ l ka muɫɫõ `s  täʔ Vas Pul; 
esä lä s t   suurõ pahandusõgaʔ uĺ limeele pääle (nõdramõistus-
likuks) Vas; eläde ni oṕ idõʔ, uĺ lih ark‿ka koolõdõʔ Se Kos; ilma 
harimaldaʔ, uĺ l rahvass, kes t   midä `tiidse Se; O e nii uĺ l oĺ l, 

`uibu/aid
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et `hindälle söögile ka ki si oĺ l Se; olõ õs uĺ l ts gand ka, art‿tund 
`kaaŕ tidõgaʔ, üteĺ : teil om piḱ äline t   `jaɫgu aɫɫ Se Kos 

uĺ li väga, tohutu verd j  ś k uĺ likõvastõ Se; la igõ saṕ p om ni mõro, et 
t   om uĺ li mõro Se Pod

uĺ likõnõ dem < uĺ l ma oĺ li s ss uĺ likõnõ latsõkõnõ, ma es mõista tedä 
(raamatutarkust) oṕ pi es Vas T; Einaŕ  uĺ likõnõ `tiidse t  d Vas Pul

uĺ li/maja hullumaja, vaimuhaigla mitu `aaś takka oĺ l [naabripoiss] 
uĺ limajah Vas Pul

uĺ liste rumalasti kuiss ma kült‿tuĺ li nii uĺ liste (eksisin ära) Vas 
`uĺ luss `uĺ lusõ `uĺ lust rumalus, lollus maʔ `uĺ lusõst varasti, 

egam‿mam‿muido Vas; kua tei esih‿`hindäle uma `uĺ lusõga pahan-
dusõ Se| Vrd `hulluss

um vt olõma  
uma uma umma 1. oma; (kellelegi, millelegi) kuuluv, isiklik siss leppe 

nimäʔ ärʔ, ü s `eĺ li umahn nulgahn, tõõnõ umahn nulgahn Rõu V; 
t   sipu  uḿ mi käś si ja tirgu  Rõu; seo saaŕ  ka oĺ l m  ʔ uma  Rõu; 
m  s‿sai kümme`kr  ni `põrsast, `müüki m   es alambahe uḿ mi 
`põŕ ssiid Rõu V; ü s suvi tuĺ l tälle uma `pernanõ `küllä ja üteĺ : 
ma vi̬i̬ Kudi arʔ Rõu V; taa um po i uma kaaś  külʔ Rõu V; veli lei 
umalõ leeväle (läks omaette elama) Rõu V; ma olõ umahn majahn 
ka paĺ lo kannahtanuʔ Rõu V; ma iks t   umma `tahtmist, mat‿t   iks 
uma t   ärʔ Rõu V; timä oĺ l lännü `umma `tarrõ Rõu V; esiʔ um 
`süüdü, mille tiä nii `mõtlõmadak‿k nõli, no umav‿vitsap‿`pesväʔ 
hinnäst Rõu V; umast majast eip‿`pühküm‿midägi `vällä (oma maja 
asju ei räägita välja) Rõu V; s ss oĺ l täl ummõlussmaś sin pant 
`umma `kartoli `hauda Rõu V; ja mis naav‿v  l umilõ velüle teḱ iʔ 
Rõu V; umahn külähn oĺ l meieŕ  Rõu V; ma ollõv `tahtnu umma 
sugulast art‿tappa `laskaʔ Rõu V; ma v   seod kah `umma keri-
kohe Vas Pul; sõto nii peläti, et pidi uma usk käest `andma Vas 
Pul; võtaʔ art‿taa hopõń , nimidsä umass Vas; egä ü s tiid uma 
elo ja aś aʔ Vas Pul; surmakõnõ iks tulõ uma ajo pääle Vas Pul; 
päält kaiaʔ, `iäle ni karvalõ ni `suurusõlõ, k gõlõ uma hopõń  Vas 
Pul; esä ja sugulasõl‿`lä sik‿ka uḿ mi `vetragaʔ Vas Pul; no olõ 
õim‿muud umma ku kümme sõrmõluud Vas Pul; imä üteĺ  et neoʔ 
ommam‿mul k iḱ  umaʔ umadsõkõsõʔ, ku olõ õs mehe sugulaisi 
Vas Pul; m nõlõ latsõlõ `naati `varrappa umma `s  ki (täisini-
meste toitu) `andma, m nõlõ `ildappa Vas Pul; Jaanikõnõ pań d 
uma vikahti aia pääle Vas Pul; Lindakõnõ hoit minno ku umma 
immä Vas; ei olõt‿timä joht umalõ naaś õlõ `haɫva s nna ülnüʔ Vas 

uma
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Pul; ega ü s om umast meelest hüä, at‿tõõsõlõ om halv Vas Pul; 
ku ma umih päivih `pernanõ oĺ li Vas; mis viga umast `tõrdust liha 
lõigadaʔ Vas Pul; no om egaü s perrem  ś s umalõ rahalõ Se Ts; 
t   möi k iḱ  uma aś aʔ `maalõ Se 2. tuttav, lähedane umalõ ine-
misele eim‿massap‿`pakmine, t   võtt esiʔ Rõu V; mesi `ań ti umalõ 
`rahvalõ leeväga süvväʔ Vas U; noʔ umaʔ `rahvak‿k iḱ , kedä sa tu 
puĺ l`oina lihaga ravitsat Vas Pul; k iḱ  `tahtsõ `umma `rahvahe 
Se; vot peräst iḿ miss es võta uḿ mi `põŕssid umast Se Kos 3. sama 
kollektiivi liige; mitte võõras no `kaeta õit‿t  st midägiʔ, kas m  ś s 
um n  ŕ  vai vana, kiä mano murd, t   um uma Rõu V; `poiskõsõ 
`lä sit‿`taplõma, siss ega imä peś s umma, kõiḱ  karisti umma Vas 
Pul; umaʔ (sama talu inimesed) iks oĺ lik‿k iḱ  `niitmäh Vas; uma 
om iks uma, at‿tiń g om ̀ vaihhõl võõraś s Vas Pul; ku oĺ l 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, s ss saa `väega iḱ äv elläʔ Se P; ku saja 
lätt `mõŕ sa poolõ, siss ommap‿podruś ki `mõŕ sal man, neläkeś ke ja 
siss kumardasõ ja `laulva `v  rit ja umma Se A  4. enese, enda 
mak‿ kisi umalõ poolõ ra tiid, solda  kiś k umalõ poolõ Rõu V; 
sõb ŕ  taha as umalõ poolõ `kutsuʔ Rõu V; t  kõrd oĺ lik‿k igil 
leerila sil uma`koeduk‿kleidikeseʔ Vas; küllä tulõḱ  um umah käeh 
(enda teha), a küläst mineḱ  olõ õiʔ umah käeh Vas Pus; taa meil 
uma tett kerik Vas Pul; seo om periss mul umal last tetäm‿maja 
Vas 5. umbes, ligi(kaudu) mul lä s ka nii ilostõ kuttu t   asi, uma 
neĺ likümmend rubla sai iks kätte Rõu; Miś so koolih [ma] käve uma 
kolm talvõkõist arʔ Vas Pul; niidseh `käüti iks uma mitu `päivä Vas 
Pul; sääl järveh oĺ l iks uma pääle katõ süle süḱ äv Se

umaʔ pl menstruatsioon pääle latsõ  ks umaj‿`j  skvaʔ Rõu; p  ĺ tõist 
kuud perän last imäl umaʔ `j  skvaʔ Rõu; m nõl ommaj‿jok‿koolih 
`kävvüh umaʔ man Vas| Vrd umaʔ `rõivaʔ

umadsõkõnõ dem < umanõ imä üteĺ  et neoʔ ommam‿mul k iḱ  umaʔ 
umadsõkõsõʔ, ku olõ õs mehe sugulaisi Vas Pul 

uma/jago omajagu, teatud määral egal ütel om umajago `tossu ( hin-
geõhku) Vas Pul 

umanik umaniku umanikku omanik t  l `piiblil es olõki inämb `õigõt 
umanikku Vas T 

umanõ umadsõ umast lähisugulane timä arvaś s et tütäŕ la s um umanõ 
Rõu V; `mõŕ sa jagi peigmehe umatsillõ `ań diid Rõu V; mul oĺ l ka 
hüä umanõ, kolmõ`kümne nelä `aaś tanõ naisiline  sura Vas Pul; 

umaʔ 
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latsõkõsõt‿tuĺ liʔ `mõtsa pite umatsihe Vas; umanõ t   om nigu lä-
hemäne `väegaʔ, imä ja esä ja s saraʔ ja veleʔ ja lelläʔ ja unuʔ ja 
tädiʔ ja tsõdsõʔ Vas Pul; t   om ka sildõ umanõ, riś tesätütäŕ  ni 
lellätütäŕ  Se; kosilasõ umadsõ sannutõdi k iḱ  arʔ Se Ts; `k  li t   
vana  suratüḱ k 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| Vrd umaʔ

`umblõja `umblõja `umblõjat õmbleja mul oĺ l ü s siidi pluusõ `umblõ-
ja käehn ummõldaʔ Rõu V; t   `umblõja oĺ l ka `vindläne Vas; timä 
oĺ l `lõpmadat‿tark `umblõja, k gõ ummõĺ  ja `t  ń e raha Vas Pul; 
`umblõjal oĺ l käsikivi nulgah  Vas Pul 

`umblõm(m)a ummõldaʔ `umblõss ummõĺ  õmblema ma lasi ummõlda 
`vahtsõ `ündrugu Rõu; ku niidile ummõldõh sõĺ m `sisse lätt, s ss 
p   vanajuudass sinnäʔ umma `poiga Rõu H; ma k gõ `umbli, ma 
`umbli kübäriid kah ja  `luntõ Rõu V; seo um `rätsebä ummõld 
kasuk Rõu; Liiś o naaś s ka mu `perrä `umblõmma Vas Pul; mul 
oĺ l m ni koɫmkümmend hamõht ummõld Vas Pul; mis täl muud 
tetä om, Annõ `rõiviid harotass ja umma`m  du `umblõss Vas; 
kolmõlõ s sarõlõ ummõldi `rõivagak‿kask Vas; maś sinaga um-
mõldu [õmblus] `iń dsü eik‿kohegiʔ, t   om kõvastõ Vas Pul; k iḱ  
`hammõʔ ni säŕgiʔ ni aluss`rõivak‿kah, k iḱ  timä ̀ umblõss Vas Pul; 
taa pluusõ mullõ `Moostõ imä ummõĺ  Vas Pul; mu `aigu `umb-
liva `rätsebäk‿ka v  l `käegaʔ Vas Pul; taa  meeste `rahva `rõivit 
ummõĺ  vai teḱ k Vas; ma olõ kõtust nii kiń nik‿ku ummõld Vas Pul; 
[sa] `umblõ esäle `päälmätsek‿kaadsaʔ Se; `hammõ [ma]`umbli 
ka sipooli kokko ja `oĺ lgi `vaĺ miss Se;  mis sääl ummõldaʔ, vanna 
`m  du kõvõra `puuga `hammõʔ Se 

umb/palanuʔ (sõrme või varba) nahaalune mädapõletik, panariitsium 
mul oĺ l umbpalanuk‿kundsahn ja halu oĺ l `väegas‿suuŕ  Rõu V; 
ku iks umbpalanulõ `mustuss `sisse um lännüʔ, s ss ei avida viin 
eij‿`juudasitt eik‿kupõruss Rõu V  

`umbuma `umbudaʔ `umbuss `umbu ummuksis lämbuma n  k‿ka `um-
busi sinnäs‿`sisse pühi p  ĺ pävä (inimesed põlevas majas) Rõu

`umbõ umbne, sombune ü skõrd suvõl oĺ l ka `umbõ ilm, nii ai `savvu 
`sisse Rõu 

`umbõhe umbselt, ummuksis mak‿keedi kõvastõ `umbõhe ärʔ n   hai-
naʔ Rõu S; ussõp‿pangõ  ks kiń niʔ `umbõhe (tihedalt) Se Kos

`umbõhe
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ummaʔ vt olõma 
umma/`mu̬u̬du ise-, omamoodi  poisip‿`poŕ ssi umma `m  du Rõu; 

timä muidugu umma`m  du `r  käss pääle Vas; mis täl muud tetä 
om, Annõ `rõiviid harotass ja umma`m  du `umblõss Vas 

ummõhtõ ometi kaek‿ku ummõhtõ eit‿tulõm‿`m  lde Vas; kas ̀ paɫvõpävä 
ka ummõhtõ eis‿saia ilma, et piät `mõskma Vas| Vrd ummõtõ

ummõluss ummõlusõ ummõlust õmblus kõrutõt ummõluss ei `argnõʔ 
Vas; `käega `umblõt, s ss ku kitsass om, tiä iks `iń dsüss `vällä, 
laḱ ka noid ummõluisi Vas Pul 

ummõluss/maś sin õmblusmasin s ss oĺ l täl ummõlussmaś sin pant 
`umma `kartoli `hauda Rõu V; `tütrel oĺ l ummõlussmaś sin jalaga 
sõkadaʔ Se 

ummõtõ ometi ̀ pernanõ üteĺ : kaek‿ku no latsõ`rõipõʔ ummõtõ ̀ raiś ksiʔ 
ark‿kitsõvoonakõsõʔ Vas| Vrd ummõhtõ

`undam(m)a unnadaʔ `undass unnaś s 1. kumedalt ühetooniliselt hää-
litsema, undama Tähḱ  (lehm) aja `õkva nigu rehe`pesmise maś sin 
`undass ja häüss `lindass  nnõ Vas U; s ss jäi t   lehm vagatsõss, 
es `unda inäp Vas U; susi `undass, lehm inna Vas; ku sik unnaś s 
kah, nigu `sarvõ ai Vas; ku soe`uń tsiʔ, siss [ma] `peĺ ksi Se 2. kest-
valt valutama pää taa `undass üttetüḱ kü Vas Pul

`uń drik `uń drigu `uń drikku seelik, undruk `piuta joondõga `uń drik 
oĺ l `ümbrel Vas Pul; taa `uń driguhibõĺ  oĺ l `mõskaʔ Vas Pul; vaest 
iäots (surm) pia tulõ, s ss olõ õiv‿`vahtsõt `uń drikku vaiagiʔ Vas 
Pul; [ta] ań d mullõ ka s säänest p  ĺ piost (poolpeetud) `uń drikku, 
p  ĺ ̀piodsõ `uń driguʔ Vas; m   imäle te ti `riś tij  nt `uń drik Se| 
Vrd `ündruk, `üń drik 

`uń drikukõnõ dem < ̀ uń drik joonikanõ, ̀ piuta joondõga ̀ uń drikukõnõ 
Vas Pul 

undsõʔ `undsõ undsõt udu sügüsene undsõl‿lask läḿ mind, keväjä-
ne kütt `külmä Rõu; undsõʔ um soe uno, vihm soe veli Rõu V; ku 
undsõm‿`maahha tulõ, saa põud, agu üless lätt, tulõ `vihma Rõu V; 
undsõʔ um ku pada (paks) , ku no `vihma tulõsiʔ Rõu V; ku undsõʔ 
um, s ss um soel hüä `laḿ biid murdaʔ ja vihmaga v  l paŕ õmb Rõu 
V| Vrd udsu   

`undsõnõ `undsõdsõ `undsõst udune silmä omman‿nigu `undsõdsõʔ Rõu 
uni unõ und 1. magamine, uni õdagu mul und eit‿tulõʔ Rõu V; `istun 

tulõ uni hüä Rõu V; täl tuĺ l unõ ramõhhuss pääle Rõu; unõst saa 
õi unikut kellegiʔ Vas U; mu imä oĺ l `keŕ gebä unõgaʔ Vas; mia om 
magusap mett? - uni Vas Pul; unõga unõhtat sa m  ʔ ja k gõ arʔ Vas; 

ummaʔ 
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t   oĺ l sääne murõʔ et `  se ka uni es tulõʔ Vas Pul; mul tuĺ l t   
unõuinahhuss ja maʔ jäi magama Vas Pul; mam‿makaki eip‿paĺ lo, 
ma olõ `virgõ unõgaʔ Vas Pul; und olõ õiʔ, s ss muiduguk‿`käändle 
inne Vas Pul; uni magusap mett, a ahi `armap immä Se Kos; ma 
olõ süvä unõgaʔ Se Kos 2. unenägu ma mõiś ti t   unõ arʔ, mat‿tiiä, 
mis t   uni tähendäss Rõu V; näi ma unõhn et imä oĺ l elohn Rõu 
V; unõk‿ka iks m nõt‿tähendäseʔ Vas Pul; [ma] näi unõh, et ü s 
võõraś s m  ś s tuĺ l `vasta Vas Pul; taa `omgit‿t   poiś s, kedä ma 
unõh näi Vas Pul; paĺ lo makadõʔ, siss näet uń ni kah Vas Pul 

unik  unigu ~ uniku  unikut ~ uń k  `uń ko `uń kot  hunnik; suur hulk 
rüäp‿`pań ti edimält haḱ ki, ku ärk‿`kuiviʔ, s ss ̀ pań ti ̀ suurtõ uniku-
he Rõu; k iḱ  maa oĺ l nigu ü s risu unik Rõu; oĺ l unik `kapsta `leh-
ti võet Rõu V; sedä t  d, mia  tett, ku t   unik nätä olõsiʔ, säält ot-
sast võisiʔ Ameerikat nätäʔ  Rõu; miili s kaḱ k `naaru, üteĺ : ein‿no 
sitaunikut ei massa `v  mine Eesti`maalõ Vas Pul; timahavva um ka 
paĺ lo mügrä mütetüisi mulla unikit Vas Pus; ` siakõnõ oĺ l ku ü s 
lihaunik Vas; unõst saa õi unikut kellegiʔ Vas U; m  k‿`koŕ ssi kiviʔ 
unikihe Vas U; ku ü s `häideunik ärl‿lõṕ pi, s ss `v  ti tõõnõ Vas;  
ütel pääväl niideti ja palati arʔ, suurõ  põlvõ `korgu [heina] kaariʔ, 
noid tohi õi unikohe jättäʔ Vas;`vaenõla s koŕaś s ubina `uibo ala 
`uń kohe Se;  siŕbiga põimõti vili, `pań ti unikihe Se 

uninõ vt uń nin 
uńk vt unik 
unn unna `unda õngpüünis, und unn `pań ti kohe nööri `otsa kiń niʔ, 

`väikene kala `pań ti `otsa Vas; mu veleʔ saik‿kallu `mõrduga ja 
`unnõgaʔ Vas 

uń nin ~  uninõ unidsõ unist unine sa uń nin ei olõʔ? Rõu V; no om ot-
sahn unidsõ varanduss ja piitsk om temä perändüss Rõu; noorõst 
iäst saaniʔ ma olõ õs uninõ Vas Pul; kiä oĺ l unitsõp `pernanõ, t   
jäi iks kaŕ agak‿ka `maahha [hommikul] Se; mehe esä, t   olõ õs 
uninõ Se Kos  

uno uno unno ema vend, onu undsõʔ um soe uno, vihm soe veli Rõu V; 
mul oĺ l ka s unno Vas Pul; unol ̀ k  li naań õ arʔ Vas Pul; unonaań õ 
lä s [ennast] uputamma, a ̀ tahtu us uputaʔ Vas Pul; unopuja naań õ 
oĺ l ka uḿ mi `la siga m  p‿p  l `paoś sih Vas; umanõ t   om nigu 
lähemäne `väegaʔ, imä ja esä ja s saraʔ ja veleʔ ja lelläʔ ja unuʔ ja 
tädiʔ ja tsõdsõʔ Vas Pul 

unotama unotaʔ unotass uno  pinisema kiholasõn‿naam‿mugu unotasõʔ 
ja tinisäseʔ Vas Pul 

unotama
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unõhhumma unõhhudaʔ unõhhuss unõhtu ununema m ni asi sais 
meelehn mitu `aaś tat, a tõõnõ unõhhuss Rõu V; havvõʔ unõhtu 
üte `  se aia `otsa, ni oĺ l `ärki varastõt Vas Pul; kae no vana tikõ 
haaŕd [sõna] ark‿käest, tahat üldäʔ, eis‿`saaki inäp, joba jo arʔ 
unõhhunuʔ Vas; arʔ unõhhusõl‿lauluk‿kah Vas; põrmadu`rõivak‿ka 
unõhtu arʔ Vas; [sa] jättü üi `  sest kerigu `uś si vaɫɫalõ, toṕ si `vii-
na j  t, unõhhusskiʔ Se Kos 

unõhhutma unõhhutaʔ unõhhut unõhhu  korraks unustama ma iks 
usu, et sa meeleh piät, sa olõ õiʔ unõhhutja Vas Pul; ma sinno ei 
unõhhudaʔ Se; ku midä hätä olõ õiʔ, s ss unõhhudat jumala arʔ Se

unõhtam(m)a unõhtaʔ unõhtass unõh  unustama ma unõhti kar-
doka `ahjo Rõu V; siss [ta] tuĺ l hähkäten tagasi, et ma unõh-
ti võla `masmadaʔ Rõu V; meil oĺ l `vahtsõnõ `katla, ma unõhti 
uss`aida, oĺ l ärv‿v  d Rõu V; t  d oĺ l v  l sõsaŕ   suhahhutnu et sa 
unõhtik‿käe`vaɫgusõ arʔ [surnupesijale] Rõu V;  tütäŕ  unõhta as 
umma pujakõist `päivä ei `  se Vas Pul; kaek‿ku [ma] unõhti arʔ, 
a peräkõrd om määne surmahädä Vas Pul; arʔ unõhtadõk‿k iḱ , a 
Lindat jovva aik‿`kuigi ärʔ unõhtaʔ Vas Pul; unõga unõhtat sa m  ʔ 
ja k gõ arʔ Vas; olõt arʔ unõhtanuʔ, kohe olt aś a `toenuʔ, o sit, 
eil‿lövväʔ Vas Pus  

unõ/kot́t unine inimene, unekott tõõnõ ku `viina saa, om tõõsõl pääväl 
ku unõko t Vas Pul

unõkõnõ dem < uni tuĺ l makuss unõkõnõ, [ma] lä si v  l aounõlõ Se; 
ooda, ooda unõkõnõ, anna `aiga haigukõnõ  Se Kos     

unõ/ń ago unenägu [ma] heräsi üless, s ss oĺ l hüä m  ĺ , et oĺ l unõń ago 
Rõu; seo ilma elo om nigu unõń ago Se Kov

unõ/vaiv unevaev sul om unõ`vaiva ni söögi`näĺ gä ka om Se 
uṕ ikullaʔ upakil mi mäń ge pinikesegaʔ, vahel oĺ limik‿käṕ ikullaʔ, vahel 

uṕ ikullaʔ Rõu V 
uṕ in ubina ubinat õun kolmass poig lä s `uibihe, ubinit varastam-

ma Rõu K; küŕ vidsek‿keedä [ma] `pehmess, s ss  lasõ läbi sõgla, 
s ss panõ ubinit mano Rõu V; ubina oĺ lik‿`keldreh Vas U; [ta] tõi 
la silõ noid `määnüisi ubiniid Vas; k gõsugutsit ubiniid oĺ l, olõ õs 
nii et ü s soŕ t oĺ l Vas U; varahhitsõmba ubinaʔ, ku üle `vaĺ misõʔ, 
n  ʔ inäp ei hoiuʔ Vas;`vaenõla s koŕ aś s ubina `uibo ala `uń kohe 
Se; ubinap‿`pań ti talvõst `aita teŕ ri `sisse Se Kos; ilosa ubinak‿ku 
liha`v  tõ munaʔ Se; muni innembä ärʔ ̀ määtäss ubinaʔ, at‿tõõsõlõ 
ei annaʔ Se; `uibo oĺ l ubinit täüś  Se   

unõhhumma
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uṕ in/hain kummel uṕ inhaina `kombreś s um verej hvtitüse `vasta Rõu 
V; ma latsudi uṕ inhainak‿kuumalt pääle ja mähe jala kiń niʔ Rõu V

upoʔ:  kel käpäʔ, t  l upoʔ, kes virk, t   saa saagi  Rõu V   
uppuma uppudaʔ upuss uppu uppuma at‿timä (joodik) siiä uppu viina 

`sisse ärʔ Rõu V; uppunu latsõkõnõ oĺ l `pantu vähä koś si pääle 
Rõu V; tulõ ma õdagu kodo, ü s  `tialanõ `sahvrehe piimä `sisse 
arʔ uppunuʔ Rõu V; ruih oĺ l `ka ski ja latsõʔ uppuk‿k iḱ  Vas U; 
poig uppu `arkik‿kaɫɫu püüdeh Vas Pus; kana linnõĺ  üle ś aalt ja 
`r  ḱ e ja kaka  et pujaʔ uppusõ ärʔ Vas Pus; ś aal um ̀ ohkõnõ vesi, 
ś aal no kiä upuss Vas Pus; kana peläś s et timä havvut paŕdsipoig 
`luḿ pi arʔ upuss Vas Pus; ku map‿pelänüʔ, siss Ań na uppunu arʔ 
Vas Pul;  sukõĺ  iks t   kah ś aal veerekeseh, a tõõsõʔ ais‿`süvvä, ni 
`ärki uppu Vas Pul ; lastõ uppumine oĺ l iks `päivä Vas Pul; uppuja 
nopanu Einaril jalast kiń niʔ Vas; land oĺ l `ohkõnõ, ś aal upu us 
ark‿kah Vas Pul; `poiskõsõl oĺ liv‿ viś sravva all, lä s iä `lõikamise 
`mulku ja uppu arʔ Se V 

uppunuʔ uppunu uppunut uppunud inimene; uppuja `võŕ kmine um 
hüä, ku uppunut ka võŕ gidõ, s ss tulõ `ello Rõu; uppunulõ ar 
anguk‿`kiäkiʔ kätt ei `jaɫga, `põhja vidä Vas

uputam(m)a uputaʔ uputass upu   uputama `tü rik upu  `hindä k   
tävvega `Vaś kna `järve Rõu; s ss kuḿ biti järve`v  ri, et vaest [kü-
lanaine] um arʔ uputanu `hindä Rõu V; litat taheta as t  peräst 
et nakkasõ n  h‿hattsajat‿tulõma ja ku sigõʔ ja tu ku sigõ uputa-
mine Vas Pus; unonaań õ lä s uputamma, a `tahtu us uputaʔ, vesi 
`suuhhõ lä s, nii karaś s üless Vas Pul; esä lasõ õs pitta `kävvüʔ, 
selle tütäŕ  upu  `hindä ärʔ Vas Pul; mul kannu õis‿süä kaś si`poigõ 
uputaʔ Se

uŕ a·dnik uŕa·dniku uŕa·dnikku ~  uŕ a·tnik uŕ a·tniku uŕ a·tnikku urjad-
nik (tsaari-Venemaal) uŕ a·tnik laś k t   ku siga `maahha latsõ `jal-
gu `vaihhõlõ Vas Pul; meil oĺ l uŕ a·dnik küläh Se V 

urb urba ̀ urba 1. pung sisaś k ja piho tulõvas‿s ss, ku urb nakass ̀ lahki 
minemä Vas Pul; lehe `puuhhõtulõgi `aigo ja s ss ku urbaʔ ommaʔ, 
om vanul k gõ rasõhhõp elo Vas Pul; kõo urbak‿kah ollõv r    
Vas; ku ḱ ago tulõ `urba (hiirekõrvus puusse), saa `ohtu paĺ lo Se 
Kos 2. pajutudu `lambakõsõk‿kasuma ja u õkõsõ `urbuma ku neo 
urbaʔ `urbunuʔ ja kasunuʔ (palmipuudepüha kombestikust pajutu-
dudega) Se Kos

`urbuma `urbudaʔ `urbuss `urbu niiskuses paisuma neo omma aia 
`herneʔ, neol‿`lätväs‿suurõss, `urbusõʔ Rõu; `lambakõsõk‿kasuma 

`urbuma
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ja u õkõsõ `urbuma ku ń eo urbaʔ `urbunuʔ ja kasunuʔ (palmipuu-
depüha kombest) Se Kos

urbõkõnõ dem < urb| pajutudu tsõõ, tsõõ urbõkõist, pääväliĺ li `pää-
keist (lapse hüpitamislaul) Se; inne lihavõõdõt nätäĺ  `aigu, t   kut-
sutass urbõpäiv, siss tuvvass urbõkõisi `tarrõ ja pandass jumala 
ette ja vanast `v  di `lauta Se Kos; urbõkõsõp‿ `pań ti `lauta lak-
kõ Se Kos; `lamba `sulgugi urbõkõistõga `lambakõisilõ pääd pite 
hiĺ lokõidsi pututi Se Kos

urbõ/päiv palmipuudepüha inne lihavõõdõt nätäĺ  `aigu, t   kutsutass 
urbõpäiv, siss tuvvass urbõkõisi `tarrõ Se Kos

us ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna u-lõpulise verbi järel) 
t   lausu us `musta es `vaɫgõt Rõu; timä `kitmist usu us `ü skinäʔ 
Vas Pul; rasvalõ `pań ti s  l `sisse, siss `hoitu, muido `hoitu-
nu us Vas; niän‿nii `laodi ark‿ka niäʔ (fotod) laḱ ka nii saa (nii-
sama, asjata), võinu us jakaʔ nii`m  du Vas;`tahtsõk‿k iḱ  tulla 
kuĺ atamma, `tahtu us `kualgik‿kodo jäiäʔ Se; m  v‿vanõmba j   us, 
m  v‿vanõmba suidsuda as Se Kos| Vrd as, es, is, õs, äs, üs 

usk usu `usku 1. veendumus, usk (jumalasse või üleloomulikku võimu) 
ku minno puvvass vai palotadass tulõriida pääl, ma umma `usku 
eim‿muudaʔ Rõu V; mis t   `pallõmine avitass ku jumala `sisse 
`usku olõ õiʔ Vas Pul; `olkõ no usk inemisel määne taht, a viimäne 
usk `olkõt‿timä `sisse, kolm`ainu jumala `sisse Vas Pul; usk kõl-
guss ü silde ni tõisildõ, kuiss iks `hindälle paŕ õmb om Vas Pul 2. 
religioon mu lell laś k ka `hindä vinne `usku `riś tiʔ Vas Pul; sõto nii 
peläti, et pidi uma usk käest `andma Vas Pul; timä pidi vinne `usku 
minemä, muidu olõss sõtta aet Vas Pul 3. uskumus ku t   tulioss 
om [ehitusmaterjali] sehen ja t   maja `saina panõʔ, s ss t   maja 
lätt palama, sääne usk oĺ l t   `ko silõ Vas Pus 4. iseloom `Kaimaŕ  
ei olõn‿nii `puhta usugak‿ku `Aivaŕ  om Vas; ku hüä usuga hopõń  
om, t  d taha aik‿`kuigi müvväʔ Vas Pul 

`usklik `uskligu `usklikku usklik ku ma `vań gi lä si, siss üteldi et, taa 
um vaest `usklik Rõu V; k iḱ  `mõ lih‿`hindä `uskligu ollõv Vas Pul 

`uskma `uskuʔ usk uś k ~`usksõ ~ `uskõ usu 1. (jumalat) uskuma kink 
`sisse sa usut, t   avitass Vas Pul 2. usaldama, kelleski/milles-
ki kindel olema  vanainemine `usksõ `pernaist ja k nõĺ  aś a arʔ 
Rõu V; timä `kitmist usu us `ü skinäʔ Vas Pul; `usku uis‿sa `koi-
rõ, naat‿`tsuś kvas‿sinnu Vas Pul; ma usu ei joht sinnu Vas Pul; ma 
usu es sinnäv‿veere poolõ loo sikuhe minnäʔ Vas Pul; usu õs tütäŕ  
muk‿kätte anomiidki `mõskaʔ Vas Pul; t  d usuki is et m  ʔ iä seeh 
tulõ sõda Vas; timä `usksõ, puhaś s nii naaś s latsõl halu `lõpma 

urbõkõnõ
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Vas Pul; ma ei usuk‿ka `hainu seeh magahhust Vas; mu `h  ldõ 
uś k m  p‿perem  ś s k iḱ  `taĺ tusõʔ Vas Pul; `Maaŕ a jäi rasõhhõt, 
m  ś s es põlõt‿tedä, `sündü poig, juudiʔ ususõt‿`täämbädse pääväni 
et li si la s Vas Pul; võõrass külessmaad inemine naaś s `kitmä, 
kosilanõ `uskõ ja võ t `arkiʔ Se Kos; ku midä sullõ k nõldass, sa 
võta aiʔ `uskvass Se 

uś s ussõ ust uks t   uś s ̀ kaaldu hõhvalõ pääle Rõu V; uś s es püsük‿kiń niʔ 
Rõu; panõ uś s `raḿ pi Vas Pus; lauda uś s oĺ l mul k gõ vallalõ Vas 
K; Oś si kääń d ussõ lukku Vas Pus; [ma] lasi ussõʔ `aknak‿k iḱ  
vallalõ Se Kos;  sura lei kiŕbidsäga ust `vasta Se J; a vanast olõ 
õs kerigu ussõl naid `vetra Se Kos; Mihha˛il `Petrovits lätt kerigu 
`uś si kiń nip‿`pandma Se Kos; käügu uis‿sak‿`käŕ knägaʔ, pangu ui 
`uś si `pauknagaʔ (rhvl) Se Kos; [sa] jättü üi `  sest kerigu `uś si 
vaɫɫalõ Se Kos

uss/aid õu suuŕ  ussaia pini oĺ l Rõu S; ussaia pääle lubati t  d `poiś si 
matta, muialõ es lubataʔ Rõu V; näil oĺ l lajaline ussaid Rõu V; 
mak‿kõdridsi ussaian upõ Rõu H; seol talol oĺ l laǵ a ussaid Vas 
Pul; näe es joht tedä ussaia pääl ollõv Vas Pul; reheni oĺ l ussaid 
Vas Pul; Teini poig ja tütäŕ  käve ega päivi läbi m   ussaia `tsuklõm-
ma Vas Pul; kuk‿ḱ ago jo uss`aida nakass `käümä, siss om pahan-
duss kah Vas Pul; ussaia ̀ päältki saa ilmadu hainakõnõ Vas Pul; ku 
ma ussaiah koh midägi t  , siss hopõń  hirnahtass Vas Pus 

`ussõ välja kasi `ussõ Rõu V; mal‿lää es kusõlõgi `ussõ Vas Pul; 
ajap‿pini köögist ̀ ussõ Vas Pul; ̀ lammõs‿sina siiäʔ, ma lää ̀ ussõ Se 

ussõh väljas harak liinah, hand ussõh? - a oluvvaga a o`pühḱ mine 
Vas Pul; tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, ussõh `  tva u õkõsõʔ (rhvl) 
Se Kos 

ussõkõnõ dem < uś s ussõkõsõk‿kiń niʔ seest `pantuʔ Vas; no om ahol 
ussõkõnõ, vanast oĺ l aholaud Se

ussõst väljast timä ussõst no sama tuĺ l Rõu V 
usu/inemine usklik mul ummak‿külʔ uma sugulaisi inämbüste 

nii`m  du, et n   ummak‿k iḱ  nigu `sääntseʔ usu inemiseʔ Vas U
utaŕ  udara udarat udar tukõv lehm, illoś s, suurõ udaragaʔ Rõu V; leh-

mäl om utaŕ  joba pehmelik, oɫõ õin‿nii `paistõt Rõu V; `vaɫgõ kivi 
aida aɫɫ? - lehmä utaŕ  Vas Pul 

ut́ik u igu u ikut  utetall vanal `lambal oĺ l kolm `poiga, ü s oinass ja 
ka s u ikut Vas Pus

`utma uttaʔ utt u t uta 1. kurikaga peksma järve veereh mõsu `tõlvuga 
utõti Se V 2. uhmris teri tampima utõti utõti nikavva ku `peḱ li sai 

`utma
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kesvä `k  riga `kokko Se V 3. maad kurnama linaga utat maad ja 
`hernega `väega utõtass maad Se Sa 

ut́t u i u ti emalammas, utt `ütle imälammass vai `ütle u t, t   om 
ü s Vas Pul; tulk‿kae, ku illoś s u t mul om Vas Pul; vana u t katõ 
voonagaʔ Vas Pus| Vrd u u 

uttuma uttudaʔ uttuss uttu kurnatud saama maa `väega uttuss `t  gaʔ 
(lina või herne kasvatamisega), naka aim‿midä kasuma Se Sa 

ut́u u u u ut utt u u kah, ku aiast ärl‿löüd kuŕgi, siss ürä Se| Vrd u t 
ut́õkõnõ dem < u t tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, ussõh `  tva u õkõsõʔ 

(rhvl) Se Kos; [palmipuudepühal] `lamba `sulgugi urbõkõistõga 
`lambakõisilõ pääd pite hiĺ lokõidsi pututi, et `lambakõsõk‿kasuma 
ja u õkõsõ `urbuma Se Kos 

uu hüüdsõna: uu Mihha˛il Petrovits kuuld, kerikot pite ü s käü: kõpp, 
kõpp, kõpp, uu, kõpp, kõpp, kõpp, uu! Se Kos; [ma] `uiksi koɫʔ 
`v  ri `truupa: uu, mehele taha, uu, mehele taha, uu, mehele taha 
(lastemängust) Se  

uudsõʔ `uutsõ uudsõt uudseleib mat‿tei uudsõt, kae no võtam‿maidsaʔ 
`uutsõ `leibä Se 

uuŕ  uuri `uuri taskukell, uur ku tä t   uuri võ t, lasõt‿täl pitäʔ Vas; 
kaalah `kanda uuŕ  oĺ l Vas Pul; m ni pań d uma uuri loosi pääle 
ja te ti t   uuri `l  ś mine Vas U; naistõ`rahvil oĺ liʔ uurik‿kaalah, 
n  ʔ oĺ lik‿kah piḱ ä ke igaʔ Vas Pus; vanast oĺ lik‿`karmani uuriʔ, 
uuŕ oĺ l ke iga veś ti `karmanih, käe pääl `uurõ olõki es Vas Pus; 
t  d `uuri oĺ l `väega hallõ ja ka o Vas Pus  

uurõʔ `uurdõ uurõht uure sa eiä (jääd) piteh viät `vań ni, sa kakut arʔ 
vań ni `uurtõ Vas T 

u̬u̬s oosõ   st urg, õõs siih om nüüd ka `  sõ, kährik‿käävä tah 
`tsuń gvaʔ Vas T| Vrd h  ś  

`u̬u̬tma `  taʔ   t     ooda ootama ma oodi sinno perätü ao Rõu 
H; meil taa `  tmine om piḱ k  nigu suviskine ravitsussvaheʔ 
Rõu; ma iks ooda v  l Vas; susi     nikavva ku õdaguniʔ Vas; olõ 
õis‿`sääntsel ajol hummõnit `  taʔ, ku jo sõda säläh om Vas Pul; 
ku [ma]`nüsmä eil‿lääʔ, s ss lehm   t ja müvvähhäss Vas; mullõ 
om vinäld `k ikõ, muidugu `perrätulõjat (surma) t  d oodat Vas 
Pul; latsõʔ iks oodiʔ essä, n naʔ `akna pääl Vas Pul; t  l (keisril) 
om k gõ m  k `jõhvõgaʔ asõmõ kottal koh maka, oodap‿pääle, ku-
nass m  k  silgahhass Vas Pul; kammaŕ  oĺ l pääl, vesi oĺ l all, k gõ 
[ma] oodi, kunass `põhja lää Vas; halv s na harinass, hüvvä s nna 
vaia `  taʔ ja `o siʔ kooń t‿tulõ Se; tulgõ iks ülest latsõkõsõʔ, ussõh 

ut́t
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`  tva u õkõsõʔ, laudah `  tva `lambakõsõʔ, k iḱ  t  ʔ tetäʔ om Se 
Kos; meil olõ õi `aigu siih `  ta õiʔ, ooda sa eś s Se Pod 

`u̬u̬tmaldaʔ ootamatult `väega hüä om ku m ni `  tmaldak‿`küllä tulõ 
Vas

`u̬u̬tuss `  tusõ  `  tust peatus Mõla puś si `  tustõ ḱ au puś s Se
 

`u̬u̬tuss
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V
vaa halvustavalt: igavene, kuradima vaa veś sin piim, tah olõ õik‿koorõ 

kibõnatkiʔ Vas Pul| Vrd vana
`vaakma `vaakuʔ vaak vaaḱ  vaagu pidevalt sama rääkima ega `aaś ta 

ma vaagu, istutagu õin‿nipaĺ lo naid `p  te Rõu V; Ań na eik‿kuulõki 
mu juttu, mugu vaak: läḱ e iks läḱ eʔ Vas Pul 

vaal vaalu `vaalu kokkuriisutud heinaviirg ka sipooli [ma] riibi haina 
kokko, t   `oĺ lgi vaal Se; suuŕ  nii  oĺ l vaaluh Se; ku ruast `laotat 
`maahha hainaʔ, siss hainaʔ ommav‿ vaaluh Se P

`vaalduma `vaaldudaʔ `vaalduss `vaaldu painduma puuv‿`vaalduk‿-
k iḱ  `maahha Rõu V; inemine kumardass, puu `vaalduss Rõu V; 
kup‿puuʔ ummak‿karsahn, s ss ossav‿`vaaldusõ ligi maad Rõu V  

`vaaluma `vaaludaʔ `vaaluss `vaalu kalduma, painduma ilmatu 
lumi satass `ossõ pääle, s ss ossav‿`vaalusõ `alla Vas; timahav-
va puuʔ `väega `vaalusõʔ ja murrusõ `maahha Vas Pul; rüǵ ä oĺ l 
`vaalunum‿mäest `alla, s ss joht saa es `kuiginap‿`põimaʔ Vas Pus 

`vaapama vaabadaʔ `vaapass vaabaś s glasuuriga katma, vaapama 
kr  nka oĺ lis‿savist tettüʔ ja päält vaabadu punatsõss Se V 

vaaś  vaasi `vaasi vaas taal liĺ lil piät olõma `korgõ vaaś  Rõu V 
vaast/vagusi täiesti süütult vaastvagusi [ta] taṕ p tõõsõ inemise arʔ Vas 

Pul
vaat́ vaadi `vaati vaat suuŕ  puĺ l oĺ l, t   höörü  `vaati Rõu; puĺ l ai 

t  d `vaati ku koĺ lin oĺ l ja möüräś s  nnõ Rõu; inne s a`möĺ li sai 
vaa  laḿ biõĺ li `t  duss Vas Pus; imä oĺ l `paistõt nigu vaa  Vas U; 
ku ma naka mälehtämmä, siss küll oĺ l vaa , viinavaa  ja v  vaa  
Vas Pus; vanast `vaatõga `oĺ lgi veet k iḱ  viinaʔ ja õllõʔ Vas Pul; 
püttsepä tettüp‿pütüʔ ja vaadiʔ oĺ li ilosaʔ Vas Pul 

vaba vaba vapa vaba ma `ü li s ss poisi nime, s ss `laś ti poiś s vabass 
Rõu V

vabrik vabrigu vabrikut vabrik Umbsaarõh om `väetüse vabrik Rõu; 
vabrigu häieʔ iks um tõõnõ Rõu; t   rõivass um nii`viisi vabrikun 
preś sitü, et ummak‿krundsus‿seehn Rõu V; n  h‿`häideʔ, mis [villa] 
vabrikuh ̀ laś ti tetäʔ, n   oĺ liv‿`väega peenükeseʔ Vas Pus; edikuna 
mak‿käve, et vaest saa vabrigu mant `pinda Vas Pul; mia `mõstu 
villaʔ vabrigu mano v  t, siss noid piät jälʔ lahutama Vas U  

vadilanõ vadilasõ vadilast kirumissõna: kurivaim tõist ̀ väŕ ssi [ma] 
saa ail‿lukõʔ, arh‿haaŕ d vana vadilanõ s na suust Vas Pul; 
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kuiss nä vadilasõʔ (kärbsed) ärʔ nägeväʔ, ku käsi käänähhüt  
Vas Pul; timäl (joodikul) vadilasõl eit‿tulõ und kah Vas Pul; seo 
vadi lanõ (jalats) lää ei `jalga Vas Pul; k iḱ  ommav‿vadilasõ 
joodigõʔ, naaś õʔ ni meheʔ Vas Pul 

vadsa vt vatsk1, vatsk2

vadsa/kot́t kott, millesse vatsk pandud koh praaś nika oĺ livaʔ, tuĺ li-
vap‿pa ṕ ik‿`küllä, muud anda as, ku vadsakõnõ, `pań ti ko ti, too-
ross pidi vadsa ko ti `kandma Se L; ku `istma `miń ti, siss `võeti 
vadsako t ja piimäliud kah  Se

vadsakõnõ dem < vatsk1 koh praaś nika oĺ livaʔ, tuĺ livap‿paṕ ik‿`küllä, 
muud anda as, ku vadsakõnõ Se L

vadõŕ  vadõri vadõrit ristivanem, vader ku riś teti, s ss oĺ l la s vadõri 
käe pääl Vas U| Vrd vatõŕ 

`vaeldam(m)a `vaeldaʔ ~`vaeldadaʔ  `vaeldass vaeĺ d vahetama ma 
`vaeldi puĺ likõsõ õhva `vasta Rõu V; mi `vaeldi s saragar‿`rõiva 
arʔ Vas Pul; taa rõivass om ka kiń git, mis tä mullõ su ̀ rõivaga vaeĺ d 
Vas Pul; ̀ tanklõmine om tülüh olõḱ , s na ̀ vaeldamine, ̀ kisklõmine 
Vas Pul; ku tulõ t  l ka s harro, s ss sääl `vaeldagõt‿tis‿sõrmusõʔ 
arʔ Se Kos; maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ Se Kos

`vaeldamiisi vaheldumisi üle havva kolm `v  ri hiideti `vaeldamiisi 
(hauakaevajad kindaid) Se Kos  

`vaelduss `vaeldusõ `vaeldust vahetus meil oĺ l `vaeldussasi, ma ań ni 
ilosa põrmadu`rõiva `kanga, timä ań d mullõ kulla Rõu V; ü skõrd 
oĺ l kah raha `vaelduss Se

`vaelidõ vaheliti oĺ l hüä rüǵ ä, s ss te ti ü sildek‿`kuukõsõʔ, panda es 
ka sildõ vai nii `vaelidõ Se Kos

`vaenõ `vaesõ vaest ~ `vainõ `vaisõ vaist 1. vaene, vähese varaga 
(inimene) ma olõss `andnu t   raha `vaesõllõ, mitte tälle Rõu 
V; imä pidi `vaesist `väega luku Vas U; no om `vaenõ rikkap ku 
määne rikaś s Vas Pul; `vaestõ inemiste elotuss Vas; timä oĺ l `vai-
nõ poṕ sikõnõ, a matõti nigu k gõ rikkap rikaś s Vas; mu `aigo 
oĺ lis‿setokõsõ `vaesõʔ Vas Pul; `vaesit iks [nad] `piĺ ksiʔ siss kah 
Vas Pul;`vaesõl oĺ l  ks kitasnikaʔ Se; lääsis‿su varanduss ka tuuɫõ 
`taiva `n alõ, s ss jääsis‿sa ka ni `vaesõst ku maʔ olõ Se J; vanast 
oĺ l iks `vaesõpi `rohkõp ku noʔ Se Ts; m  k‿küläh `sääń tsit `vaesit 
olõki is, kel `la si olõ õs Se Kos 2. vilets, kehv, nigel söögiga oĺ l 
ka `vaenõ lugu Vas L; `vaesõl viiel eleti Vas U; mi `eĺ li iks vaest 
`põlvõ Vas U; Almal oĺ l `vaenõ kõrd Vas Pul 

`vaenõkõnõ dem < `vaenõ t   `vaenõkõnõ jäi rasõhhõss ja ark‿`k  -
ligiʔ Vas Pul| Vrd `vaesõkõnõ 

`vaenõkõnõ
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`vaenõ/lat́s (mõlemad osised käänduvad) vaeslaps ku päiv paistuss ja 
`vihma satass, t   üteldi ollõv `vaesõlatsõ silmävesi Rõu; kavvass 
niät‿`tsuś kvat‿taad vaestlast Vas Pul; `vaesõlatsõ iks saava rutõbi-
he vigalatsõss Vas Pul;  ta‿m `vaenõ la s, taad piät heĺ litellemä 
Vas; `vaenõla s olnut‿tah pääkoolih, leib ja `kruuś li ollu üteh Vas; 
tõi siss [vanapagan] vanigõ ja `vaenõla s pań d vanigõ `päähhä Se 
Kos; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺ l võõrassimä uma latsõ mustar‿`rõiva 
ajanus‿`säĺ gä Se Kos; siss [nad] käsikit‿t   `vaesõlatsõ neläpä-
vä õdagult `sanna Se Kos; kuiss `vaesõstlatsõst vallalõ saasiʔ, ku 
 nnõ uma la s olõsiʔ, a setä olõsi eiʔ Se Kos  

vaest võib-olla; vahest vaest tulõva vihmaʔ Rõu V; vaest ma paĺ lo 
s  , ma olõ `väega isonõ Rõu V; vaest ar vagastusõʔ [mesi-
lased] Rõu; no ommav‿vaest naat‿t  st jot‿`tulnuʔ Vas Pul; vanast 
oĺ li iks inemisek‿ka vaest karvadsõʔ Vas; mat‿taha tedä opadaʔ, 
vaest minno `kullõss Vas Pul; ma `serbä naid `läḿ mit `kapstiid, 
vaest siss paŕõb saa Vas Pul; Varõssilt om vaest inäp kümmend 
`versta Kaara`jüŕ ri Vas Pul; vaest iäots (surm) pia tulõ, s ss olõ 
õiv‿`vahtsõt `uń drikku vaiagiʔ Vas Pul; `kiisla om nigu vaest sääne 
nigut‿`toitvatsõmb s  ḱ  Vas U; ku ma `tü rik oĺ li, ku saa õs ni-
pia magama, noh ni et vaest `poissa tulõ paja ala `kaema Se Kos; 
t  d olõ õs kunagi, et m  v‿vaest  sirgu vai `puuś li `m  du oĺ li, et 
s nna `kualõ `ütle es Se Kos; vaest vanapatt timä (vaeslapse) kui 
arp‿`põrgohe veesiʔ Se Kos| Vrd vahest, vaś t 

`vaestõ/maja vaestemaja, vanadekodu nii ummaj‿jutuʔ, et `vaestõma-
jan matõtasski kirstuldaʔ Rõu V

`vaesuss `vaesusõ `vaesust vaesus imä `eĺ li `vaesusõh Rõu V;`vaesust 
ja armastust saa ais‿saɫadaʔ Vas Pus 

`vaesõkõnõ dem < `vaenõ timä `vaesõkõnõ es `tihka inäp kohegi 
minnäʔ Vas Pul; s ss oĺ l tiä `vaesõkõnõ k iḱ     üleväh  Vas Pul| 
Vrd `vaenõkõnõ 

vaga vaa vaka 1. vaikne, vagur ilosat‿tütäŕlatsõkõsõʔ, vaaʔ latsõkõsõʔ 
Rõu V; kolm kõrd `kirvõga [ta] lei, nii oĺ l  siga vaga (surnud) 
Rõu VR; ilm oĺ l vaga, tuult es olõ olõma·ngiʔ Rõu V; Kusta jäi 
külv‿vaass Vas; nii vaka `poiś si es olõs‿siin kolgah Vas Pul; ni-
võrd vaku `m  hhi oĺ l valla siseh, ku mu veli Vas Pul; puĺ l oĺ l ärʔ 
noheldu, t   oĺ l vaga nigu v  n Vas Pul 2. vooruslik; süütu vaga 
veri eiv‿värisäʔ Rõu V; m  t‿tiiä küll et m  ʔ vaaʔ olõ, et m  t‿t  d 
raha es võtaʔ Vas   

vaǵ a vaja vaḱ a pulk, varn, nagi varass jätt vaja `saina, tuli ei 
jätäm‿midägiʔ Rõu V; ̀ öüsseh oĺ lir‿`rõivaʔ vaḱ u otsah Vas Pul; m nd 

`vaenõ/lat́s
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suń nin‿nigu vaḱ a ̀ saina, täl eil‿lähät‿t   ̀ oṕ mine Vas Pul; map‿pań ni 
kanateräk‿ko iga vaja ̀ otsa rippa Vas Pul; ̀ kunguss oĺ l esim‿ ̀ m  du 
kõvvõŕ   vaǵ a, mis oĺ l `saina l  d Vas; poig, mint‿t  k‿kõlgussõst 
vaja otsast h  habak Vas;  tiranik oĺ l vaja otsah Se Ts; varass jätt 
vajagis‿`saina, a tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ Se Kos 

vaganõ vagadsõ vagast vaikne; vagur küläm  ś s j    lehmä `purju, 
s ss lehm oĺ l vaganõ, es `taplõʔ Rõu V; s ss jäi t   lehm vagat-
sõss, es `unda inäp Vas U; eläjä (silmahaigus) lööväs‿siĺ mä `sis-
se, n  , mis ommavav‿`vaɫgõʔ, s ss n  t‿t   ei nii suurt vallu, n   
ommav‿vagadsõʔ Se Pop| Vrd vagunõ 

vagastuma vagastudaʔ vagastuss vagastu vagaseks jääma vaest ar 
vagastusõʔ [mesilased] Rõu 

vagatsõllõ vaikselt, vagaselt kuiss tä nii vagatsõllõ jäi magama? Rõu 
vagi/`vahtsõnõ uhiuus timä laś k tetäʔ vagi`vahtsõ maś sina Vas Pul; 

esä kudi määne kuuś  `vahtsõt `mõrda, vagi`vahtsõ mõrraʔ Vas Pul; 
ütele velele saanuv‿vagi`vahtsõnõ maja, tõõsõlõ maa Vas Pul; t   
majakõnõ om `väega illoś s, vagi`vahtsõnõ majakõnõ Vas Pul

vaglakõnõ dem < vag ĺ  ku liha ars‿`s  lduss, s ss l   üiv‿vaglakõisi 
Vas 

vaglutama vaglutaʔ vaglutass vaglu  ussitama vana `kuugak‿kül-
vedüh‿`herneʔ vaglutõdasõʔ Rõu H; m nõ ubina ommav‿vaglutõdu 
`väegaʔ Vas; arv‿vaglutõdass t   liha, mia om magõhhõlt ars‿suid-
su tõt Vas 

vagunõ vagutsõ vagust  vagur, vagane t   (mees) oĺ l vagunõ nigu v  n 
Vas| Vrd vaganõ 

vagusi vaikselt timä es ojahha, timä kannah  k iḱ  valu ja vaiva vagusi 
Vas Pul 

 vag ĺ  vagla `vakla ussike, tõuk, vagel n  v‿vaglak‿külr‿`rohkõp tap-
pusõ arʔ, kuiosõ arʔ Rõu V; parmu `muhkõ seehn ummas‿`sääntse 
jämmev‿vaglaʔ Rõu V; ku iks `s  ldunu liha om, s ss `vaklu `sis-
se eil‿l  ʔ Vas Pul; no ajava muk‿küln‿nii `rammu, saa vaglulõ 
maamullah süvväʔ Vas Pul; kae ku no naid lehe`si kä `vaklu 
um põɫd täüś  Vas Pus; es olõm‿midägi `halva maku täl (lihal), a 
linaluup‿pääl, tõõsõl pääväl `olnov‿vaglaʔ Vas Pul; ku suuŕ  `kärb-
läne situss, kõrrapäält kalol vaglap‿pääl Se Pod; `võtkõ egäü s 
`tunglõkõnõ jaanitulõlt, ja tsusakõ `kapstihe, s ss l   üi sügüse 
`kapstilõ `vaklu Se Kos 

vahakass vahaka vahakat kollakas s salik om vahakass vai sääne kõŕb 
Vas Pul 

vahakass
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vahanõ vahadsõ ~ vahatsõ  vahast vahakarva kollane `kruuś li surbu-
ti kah `huhmrõh, vahanõ vägigi tuĺ l pääle Vas Pul; suvidsõ võiuʔ 
oĺ liv‿vahatsõpaʔ, n   oĺ lik‿`kaĺ lipaʔ Vas; liha sai illoś s vahanõ ku 
[ma] ark‿`kõrpsi Se; `herne jahvast  `väega saip‿pliinim‿magusaʔ, 
ilosa vahadsõʔ Se  

vahe ~ vaheʔ vahe ~ `vaihhe ~ `vaihhõ ~ `vaie  vahet 1. ruumiline 
vahemaa, vahemik n  k‿kaali oĺ lin‿nii suurõʔ, et `viŕ kse `vaihhit 
es näeʔ Rõu V; meil oĺ l reekaḿ m viiś kümmend  katõsa pulgavahet 
Vas; naaś õl t  d k iḱ  ń apo`vaihhet‿täüś , a `kuhja olõ õik‿`kohkiʔ 
nätäʔ Vas Pul; rüǵ ä nii illoś s kui, ei määnestki `hitskmõ vahet es 
midägi Vas U; sääl oĺ l iks ü s vass vahet ku suuŕ  kuuli pala sattõ 
Se; `oĺ ti nätäĺ  `aigu sääl `rossõ v   seeh, jalaʔ hämmeʔ, vot mille 
`varba `vaihhe oĺ lin‿niiniɫõnuʔ nigu veridse oĺ liʔ Se Kos 2. ajaline 
vahe t  l `vaie aol lahu  arʔ t   naań õ `hindä t  st mehest Rõu V 
3. erinevus võiul om võiu mant vass vahet Vas Pul

vahel 1. (ruumiliselt) vahel mat‿ tutsudi esiʔ ja vanudi peie vahel [rõi-
vast]  Rõu V; [rottidel] raha maja nulga vahel k iḱ  arp‿poodõt nigu 
tsagõhhõʔ Vas; jõgi om vahel, nii om Rogosi vald Vas Pul| Vrd ̀ vaihhõl 
2. mõnikord vanap‿pinik‿ka vahel `lätvä `autu ala Rõu V; vahel um 
mullõ paksult tulnun‿naid `kiŕ jo Rõu V; `Osvaĺ t um mullõ hüä külʔ, a 
vahel mürähhüt kah Rõu V; n  ŕ  lehmäkene um harinamadaʔ, vahel 
ku `nüsmä läät s ss ` siunass jalagaʔ Rõu V; [ma] lä sigi vahel püs-
säga `mõtsa, a `tahtu us üttegi eläjät `laskaʔ Vas 

vahelik vaheligu vahelikku seen: vahelik hahas‿seeneʔ ja vaheligu iks 
oĺ lik‿k gõ ̀ puhtabaʔ seeneʔ Vas Pul; vahelik  om sääne kõŕ bvahanõ 
Vas 

vahelt vahelt `Ma li alt nuiaga `tsuŕmnup‿`paŕsi vahelt Vas| Vrd `vaih-
hõlt

vahelõ (ruumiliselt) vahele, vahemikku sinnäk‿katõ kihi vahelõ jäi 
`vaihhõkõnõ, kohe `võidsõ inemine `sisse sataʔ Vas Pul; kas ma 
`hiitünü üs t  d, ku mu ̀ jalgu  vahelõ pini ̀ maahha lastass  Vas Pul; 
tsuvva kabla oĺ lir‿ribah ja kablaj‿jäi ussõ vahelõ Vas; pird tsusati 
pilagi vahelõ Vas Pus; ku `varba arʔ `haudunu oĺ liʔ, siss `varba-
hain ̀ pań ti ̀ varbidõ vahelõ Vas Pus; jalg oĺ l jakust ̀ vällä lännüʔ, a 
kõrguk‿k iḱ  vahelõ kasunu joʔ Vas Pus; ̀ võeti jaani`hainu ja ̀ pań ti 
saina pilo vahelõ ega inemise jaost ü s (jaanipäeva komme) Se| 
Vrd `vaihhõlõ  

vahe/pääl vahepeal uma naań õ um põtõv inemine, vahepääl oĺ l 
piḱ älde, vahepääl `liikõ Rõu; ma lä si vahepääl `häḿ ssi hinnäst 

vahanõ
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rõivastõgaʔ, s ss `joudsõ jält‿t  d tetäʔ Vas U; vahepääl läbi `saa-
pidõ nigu kivvega laś k, sääne räüss tuĺ l Vas Pus| Vrd `vaihhõpääl 

vahest võib-olla sanna ust tohe es kiń nip‿`pandaʔ, et vahest and ̀ karmu 
Vas 

vahete/pääl vahetevahel vahetepääl heĺ otat, siss jals‿saat `võrksap Se| 
Vrd `vaihtõpääl

vahr vahro `vahro võru vitsadsõ vahroʔ Vas L; ` sialõ `pań ti [tapmisel] 
vahr `n nna, ma oĺ li k   vahru `n nna `pań dja, vahr oĺ l kablanõ 
Vas U; kossat‿te ti linost, [ma] `hiusõgap‿ paĺ midsi kokko kossaʔ 
vahru `m  du Se Ts 

vaht́ vahi `vahti 1. valvur, vaht vanast oĺ l kibõhhõhe `pestü `vitsugaʔ, 
`peś jil `olnuv‿vahit‿takah Vas Pul; sa olt (oled) `vargavah , vahi no 
aida`kiś kjit saʔ Se Kos 2. valve, valvekord kardavoi oĺ l vahi pääl 
`  se Vas Pul; poig om lauda man   vah , taa käü vahi pääl Se

`vaht́ma `vahtiʔ vah ~ vahiss `vah e vahi 1. kestvalt vaatama, vahti-
ma m  v‿vahe jo `aknast Rõu; lehmäv‿vahes‿sika `kaŕ ja ja mü viʔ 
Rõu V; ma vahe sääl man Vas Pul; latsõv‿vaheʔ `aknõst, kunass 
esä Miś sost tulõ Vas; latsõʔ `ümbre vahek‿kuiss aamõ mehes‿sääl 
`mõŕ sa kaś ti pääl seiʔ Vas Pul; [koer] ammuss no sei, no jälk‿käü 
ja vahiss Vas; sa saisat ni vahit nigu näläne `s  jile `suuhhõ Vas 
2. valvama, luurama s ss `naati sutt `vah ma, et susi tulõ saagi 
`perrä Rõu V; ̀ püü jä n   oĺ lim‿mäḱ i pääl ̀ vah man jat‿teie pääl 
Rõu V; sa käüt minno `vahtih Vas Pul; sa olt (oled) `vargavah , 
vahi no aida`kiś kjit saʔ Se Kos

`vahtrõnõ `vahtrõtsõ `vahtrõst vahtrapuust tehtud, vahtrane vanast 
oĺ lil‿`luidsak‿k iḱ  ilosa `vahtrõtsõʔ Rõu V 

`vahtrõ/puu vaher länigu oĺ liʔ iks `vahtrõpuust ja kõopuust Rõu V
`vahtsõlt 1. äsja, hiljuti muna [sa] kloṕ idõ arʔ ja panõdõ `vahtsõlt su-

ṕ iduk‿kardoka `k  mä Se| Vrd vahtsõst 2. uuesti; kohe maa um jäm-
me vihmagak‿koorigu pääle `võtnuʔ, ku `vahtsõlt arn‿`nestüss, s ss 
um loomõl `joudu kassuʔ Rõu V; `k ikõ saat ilmah `vahtsõlt, a ello 
inäp saa aiʔ Vas Pul; ak‿ku ma `ü li tälle võĺ ss nime, siss köüdeti 
jälv‿`vahtsõlt mus‿siĺ mäk‿kiń niʔ (lastemängus) Se Kos| Vrd `vaht-
sõst

`vahtsõnõ `vahtsõ `vahtsõt 1. uus, vastne, hiljuti saadud või valmis-
tatud neläl`kümnel (1940. aastal) tuĺ l `vahtsõnõ perem  ś s Rõu V; 
esä `pandnu hobõsõ `vahtsiidõ ratastõ ette Rõu V; ma lasi ummõl-
da `vahtsõ `ündrugu Rõu; `vahtsõnõ elomaja oĺ l Rõu V;  illoś s 
suuŕ  `vahtsõnõ maja om ka näil Vas; kuĺ t om  ks `vahtsõnõ s na 

`vahtsõnõ 
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Vas Pul; meil te ti sääl `vahtsõt `sanna Vas U; meil oĺ l `vahtsõnõ 
ait, sääl veleʔ magasiʔ Vas U; meil te ti `vahtsõt maad (uudis-
maad), `vahtsõnõ maa ań d paŕ õmbahe `vällä Vas U; ma iks olõ 
`vahtsõ ajo rahvass Vas; `Aĺ beŕ t laś k `vahtsõt‿troś kat‿tetäʔ Vas 
Pul; mul om `vahtsiid `käń gi kolm `paari Vas Pul; ku laut `paĺ li, 
kae kos oĺ l räḱ in ja müŕ rin, noh `vahtsõp‿paĺ giʔ Vas; `vahtsõnõ 
pihtkasuk Vas Pus; ku [tall] aiast ärl‿löüd kuŕgi, siss ürä, lätt tõist 
`v  ri ̀ aida, o s ̀ vahtsõ Se| Vrd vastanõ2 2. värske, hiljuti tekkinud 
`vahtsõnõ sitt om halv `mõskak‿kah, `haisass Vas Pul; sügüse oĺ l 
`maaŕapaast, jäll oĺ lij‿jo `vahtsõ uguritsa aiah kasvatõduʔ Se Kos   

`vahtsõst 1. hiljuti siin ommak‿k iḱ  `vahtsõst `tulnoʔ Vas| Vrd `vaht-
sõlt 2. uuesti, kohe nok‿keedetäss ras v arʔ, sulatõdass ras v arʔ, 
siss pandass t   ras v `vahtsõst `k  mä Se; üte `vi̬i̬ga [ma] lähädi 
ärs‿seeneʔ, siss vali sõgla pääle, siss pań ni `vahtsõst pań ni pääle, 
praadõ arʔ Se Kos| Vrd `vahtsõlt

vahvanõ vahvatsõ vahvast vahva timä om k igildõ vahvanõ ja `lahkõ 
Vas

vahõŕ  `vahtrõ vahõrd vaher varõsõ pesä oĺ l siihn `vahtrõhn ülevähn 
Rõu V; `vahtrõ `latva `ossõ `vaihhõlõ oĺ l varõssõl pesä jo art‿tett 
Rõu V; sua lipa s te ti kas  sirelist vai `vahtrõst Vas Pus; `vahtrõl 
ja haaval lä s leh  üteliisi `maalõ Se| Vrd `vahtrõpuu

vai 1. või; ehk siss puu vai `kirvõ `kuudaga `peś ti t   ras v `peh-
mess Rõu V; meil oĺ liʔ ega `aaś taga katõ vai kolmõ iḿ mise pujaʔ 
Rõu; ak‿koess ma lää vai kink `h  ldõ ma jää? Vas;  `hälläisil ka 
ummap‿puuriida seeh vai ̀ kaartõ all pesäʔ Vas Pus; ̀ määntse ̀ oigõ 
`v  ga vai külmäga, mingass kiä `kuuma `leibä hämmäś s Se Kos; 
veli oĺ l s ah vai kroonu pääl Se 2. umbmäärases tähenduses lause 
lõpul tiiä äim‿mis sääl  sorra, kas `tõrdu j  sk vai Vas Pul; `pań ti 
midägi rasõhhust `vankrilõ pääle, kivi vai Se 3. kas või, ükskõik ku 
ma vai kana anomat ka nõś ti, s ss osahti käe arʔ Rõu V; mal‿lää 
iks `k  li, ku ma vai kõhnabahe s   Vas; `tulkõ no laulatammast 
vai kost taht Vas; `Kaaŕlilõ `l  mine oĺ l külv‿väĺ k, olõss vai inemi-
se art‿`tapnuʔ Vas; kas sa vai mia taht teiʔ, Poĺ la inäp ussaiast ̀ jal-
ga `vällä es t  ʔ Vas Pul; mul oĺ l hüä lehm, tälle vai midä `andnuʔ, 
timä `paŕ kõ k iḱ  Se 

vaia ~ vaja tarvis, vaja meil raha k iḱ  ütehn, kual vaia, t   võtt Rõu; 
oit‿taad ` siŕpi oĺ l `väega mullõ vaia Vas; vaest iäots pia tulõ, s ss 
olõ õiv‿`vahtsõt `uń drikku vaiagiʔ Vas Pul; sülemät vaia `väega pe-
räh kaiaʔ Se Sa; mehidse `eh vä minemä minnäʔ, vaja ` siukuʔ 

`vahtsõst 
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`v  gas‿sülemät Se Sa; säält vaia juvvaʔ, vaia perä ka v  l ala 
jättäʔ Se; minem‿mehele, vaja joostan‿nigu kundsal‿löövät‿tuld, a 
`aaś taga anna ai inäp lupa Se; ku‿mi `mõtsa lä si sõta pakku, siss 
esä üteĺ  et `määń tsiid riista`puukõisi iks tulõ vaja Se Kos  

vaib vaiva `vaiba terav, vahe vaib k  ĺ  lä s sinnäʔ `r  pehe (lõugutist) 
Rõu; esä teḱ k vikadi vaivass arʔ Vas; kaś si `hambaʔ ommav‿`väega 
vaivaj‿ja valusaʔ Vas; kusõ ommaʔ armõdu vaiva `luugaʔ Vas 
Pul; vähil ommav‿`väega vaivas‿sõraʔ Vas; ravva (lambaraudade) 
otsap‿piät olõma vaivaʔ Vas U 

vaibakõnõ vaibakõsõ vaibakõist vaibake mul imäl ei olõ üttegi teḱ ikeist 
ei vaibakõist Rõu V

`vaidlõma vaiõldaʔ `vaidlõss  vaiõĺ   vaidlema, surres heitlema m nõl 
saa `väegak‿`keŕgehe t   `k  lmine, at‿tõõnõ `vaidlõss surmaga 
mitu `aigu Vas Pul

vaigistama vaigistaʔ vaigistass vaigiś t rahustama la s kiŕs, täni  inne 
ni `hirmsahe, et t  d õs jõvvak‿kui vaigistaʔ õs Rõu 

`vaihhe, `vaihhõ vt vahe   
`vaihhõkõnõ dem < vahe sinnäk‿katõ kihi vahelõ jäi `vaihhõkõnõ, kohe 

`võidsõ inemine `sisse sataʔ Vas Pul 
`vaihhõl  (ruumiliselt) vahel [sa] võit kaiam‿määne meil kaĺ k  um ̀ müürä 

`vaihhõl Rõu V; hopõń  näet väläh keerutõllõss sääl `ossõ `vaihhõl 
Vas Pus; meil Saviujah oĺ l ka s tarrõ, rehealonõ oĺ l `vaihhõl Vas 
Pul; t   majakõnõ om mäḱ i `vaihhõl Vas Pul; liharaas oĺ l ka v  l 
küleh, sääl luiõ `vaihhõl Vas Pul; pajalaud oĺ l `s  rmidõ `vaihhõl, 
t  d tougati edesi tagasi Vas; uma om iks uma, at‿tiń g um `vaihhõl 
võõraś s Vas Pul; kaadsa põrnaʔ oĺ li otsani `jalgu `vaihhõl Vas; 
Varõstõ ja Kurõ külä ommak‿`kõrvuisi, uno nuŕ m om `vaihhõl Vas 
Pul; laut oĺ l palgõst tett, sammõĺ  `vaihhõl Se Kos; niisama mää-
nest rä ikeist vai midä [ma] totsahhudi pio `vaihhõl Se Kos| Vrd 
vahel   

`vaihhõlt vahelt kiŕ gese seis‿sammõld saina ̀ vaihhõlt Rõu V; kuum vägi 
panõl‿länikohe, säält imma läbi, väe joonõʔ aja `laudu `vaihhõlt 
läbi Rõu V; `kärbläne kah, m ni lits `hindä `akna pilu `vaihhõlt 
`sisse Vas Pul; repäń  võ t `õkva `jaɫgo `vaihhõlt kana arʔ Vas; siih 
um nimäʔ elänüʔ niisama piost `suuhhõ ń apu `vaihhõlt Vas Pus| 
Vrd vahelt 

`vaihhõlõ (ruumiliselt) vahele, vahemikku map‿pań ni kaadsa putsu 
`haigõ `varba `vaihhõlõ Rõu V; `vahtrõ `latva `ossõ `vaihhõlõ 
oĺ l varõssõl jo pesä art‿tett Rõu V; s ss võ i ma tu täi ń appa 

`vaihhõlõ
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`vaihhõlõ, pań ni `tullõ Rõu V; vadsak‿küdseti ka iks a oh, `pań ti 
`kruuś lit `vaihhõlõ Vas Pul; `jaɫgu `vaihhõlõ `pań ti laṕ iʔ, `üĺ ti 
kaadsa põrnaʔ Vas; mina ikku jo kotoh `tõmba, et minno pandass 
koolih `poiskõistõ `vaihhõlõ `istma Vas Pul; kahrupujakõnõ jäi aia 
`vaihhõlõ Vas Pul; kuiss ma lähä sinnäv‿`vaihhõlõ abiello `rikma? 
Vas Pul; vanahaɫv tuĺ l `vaihhõlõ, haaŕd mul s na suust arʔ Vas 
Pul; `pań ti `sukri `jauhkõsõp‿puistati leevä kiku `vaihhõlõ [paastu 
ajal] Se Kos; a vanast olõ õs kerigu ussõl naid `vetra, puɫgakõnõ 
`pań ti `vaihhõlõ Se Kos; [paastupäeval]`t  di ugurits aiast, lõiga-
ti poolõst, soolaterä `vaihhõlõ, leeväpala kaʔ Se Kos; ku `kunna 
`näede hämme ṕ aal, üldäss, et `varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺ m 
Se; hobõsõlgi oĺ lih‿hiireʔ, vehmerde `vaihhõlõ laś k `maalõ Se| Vrd 
vahelõ

`vaihhõ/pääl vahepeal ma käve iks `vaihhõpääl `p  stlemäh kah Vas 
Pul| Vrd vahepääl

`vaihmanõ `vaihmadsõ `vaihmast vahepealne, keskmine seo `vaih-
manõ talo Vas Pul

`vaihtõ/pääl vahetevahel  pangõ käŕbigus‿`salvõ, s ss leeväle (viljale) 
and iks `vaihtõpääl kost t  d h ngukõist Se| Vrd vahetepääl

vaik vaigu `vaiku vaik juudasitt oĺ l pehmekene, t  d üteldi et `haisva 
vaik Rõu; puu seehn um sula vaik, t   um pütel nigu sula mesi 
Rõu; imä puhaś t haŕ asõkõsõ arʔ ja köü  ilostõ kiń niʔ, s ss peräst 
ai laḱ ka ja sinnäp‿puistaś s sõmõriid `sisse ja peräst pań d `vaiku 
(harja valmistamisest) Se Kov 

`vaiḱ i 1. vait, vakka paugutõdi v  l seeniss, ku poiss `vaiki jäi Rõu V; 
kas om paŕõp `vaiki ollaʔ vai sum‿`m  du ĺ apataʔ Vas;  timä por-
ra pääle tah, pisu `aigu um `vaiki Vas Pus| Vrd vakka 2. vaikne, 
rahulik sääne `vaiki    oĺ l Vas 

`vaiklik `vaikligu `vaiklikku vaiksevõitu, vaiksepoolne mul iks kotoh 
olõsi `vaiklikumb elo Vas Pul 

`vaiknõ `vaiksõ `vaiksõt vaikne, rahulik `Miiska om sul nii `vaiknõ ta-
sanõ, täl olõ õis‿`saapa tallaki `muadsõʔ Se Kos 

vaim vaimu `vaimu (kehatu) üleloomulik olend; hing, vaim `pernanõ 
oĺ l sääne pühä, pań d `puhta v   kiṕ pi ja viha pań d sinnäp‿pääle, 
et pühä vaim tulõ ka `sanna Rõu VR; `ilmusi `  se tulnut‿t   imä 
vaim Vas Pul; Maiõkõnõ oĺ l nip‿pühä inemine, t   jumala vaim 
`oĺ lginaʔ Vas Pul; nigu mul silmäʔ veerähtiʔ, ni kattõ vaim arʔ Vas  

`vaimlanõ `vaimlasõ `vaimlast vaenlane mul om paĺ lo `vaimlaisi, um 
`tiukamiisi ja `kiusamiisi Rõu V; `vaimlasõs‿saanun‿nätäʔ ja tiidäʔ, 

`vaihhõ/pääl 
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et poig um kotohn Rõu V; m  ʔ ollõv Kustalõ `vaimlasõ olnuʔ Rõu 
V; püveʔ `lätvä üle pää et iks `vaimlast pettäk‿kavvõndahe Vas Pus  

`vainlanõ `vainlasõ `vainlast vaenlane sa olt (oled) riḱ i `vainlanõ, ku 
võõrass riḱ k and sullõ aumäŕ gi Vas; `taivaesäkene, kui sa no lasiʔ 
hiń ge`vainlasõl (kuradil) minno nii tohradaʔ Vas

`vaio vt `vaoma  
vaiv vaiva `vaiva 1. pingutust nõudev tegevus, töö mat‿taĺ lidi talo 

eläjäʔ, kas t   vaiv es olõʔ Rõu V; kavvõst sai `t  duss noid `hainu 
sälägaʔ, t   oĺ l tulinõ vaiv Rõu S; timä näḱ k naidõ lastõgap‿paĺ lo 
`vaiva Rõu V; `vaiva oĺ l paĺ lo, no ei olõp‿p  lt `vaiva `rahval Vas 
U; all järve man [ma] käve, a oĺ l külv‿vaiv `mäele saiaʔ Vas Pul; 
`rõivategemisega oĺ l ka iǵ ävene vaiv Vas;  vaiv vanass saiaʔ, va-
nah hüä elo Vas; linnoga oĺ l paĺ lo t  d ja `vaiva Vas U; kos t   
imä vaiv k iḱ  jäi ja kos tä k iḱ  om Vas Pul; ma näi `vaiva taad 
viläkeist `kokko`nõstõh Se 2. häda, kannatusi valmistav füüsiline 
või hingeline tunne murõt‿tege mustass, vaiv vanass Rõu V; mis 
ma siist saanu olõ, puha t   ja vaiv Vas Pul; timä es ojahha, timä 
kannah  k iḱ  valu ja vaiva vagusi Vas Pul; sa jäät suurõ `murrõ ja 
vaiva `sisse Se Pop

vaiva vt vaib, vaiv 
vaivakõnõ dem < vaiv ś aal ma näi vaivakõsõ külʔ, sääl S  järve s  h  

Vas Pul
vaivalt vaevalt ku meil päiv talvõl lätt, siss vaivalt pilulõss üle mäe Rõu 

V; vaivalt saa ma palidu vaja `otsa `pandaʔ, ku Ań na nakass juma-
lajutto minno `pallõmma Vas Pul; [kohupiim] `pi süss ni kõvastõ 
ku `õkva ni `luidsaga vaivalt sa jõvvat võttaʔ Se Kos 

`vaivama vaivadaʔ `vaivass vaivaś s vaevama latsõl õit‿tohel‿`las-
kak‿`kirsuʔ, l   `vaivaja (luupainaja) Rõu; maʔ hinnäst vaivada ni 
piinada eil‿lasõʔ Vas Pul; jummaĺ  lupa aiʔ eläjät vaivadaʔ Vas Pul

`vaivuma `vaivuda `vaivuss `vaivu vaevatud saama tütäŕ  jälk‿koolih 
`vaivu `väega arʔ Vas Pul; ku [ta] arv‿`vaivuss piḱ äpääle vai 
väsüss, s ss jääss magama Vas

vaiõluss vaiõlusõ vaiõlust vaidlus täl oĺ l surmaga vaiõluss joba, oĺ l jo 
minegi pääl Rõu

vaja vt vaǵ a, vaia 
vajova vajova vajovat soine õõtsuva pinnaga maa-ala, õõtsik m ni land 

ollõv vajova kah Vas Pul; hopõń  nakass `rõuhkma ku vajovahe ajat 
Vas Pul; ś aal oĺ l vajova `eś kiʔ ja veś sin nii   Vas 

vaka/päiv setu pulmade teine päev (peigmehekodus koos pruudipool-
sete pulmalistega) vanast `peeti kol `päivä `pulmõ: tõõnõ oĺ l va-

vaka/päiv 
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kapäiv Se -rahvass pruudipoolsed pulmalised ku vakarahvass lä s 
peigmehe poolõ, siss ś aal `ań ti jal `andõʔ Se S 

vakk vaka vakka 1. ümmargune puunõu, vakk  vakatäüś  `kaaru `pań ti 
`katlahe Se 2. veimevakk inne ku jo vakk lä s takah, siss inne lä si 
noorõʔ, inne vakka säit‿t   noorigõ asõma arʔ Se Kos; p  ĺ pühä 
oĺ l siss t   pulm lä s, pühäbä lä s siss t   vakk Se S

vakka vait s ss jäi vakka lehm, es `unda inäp Vas U; mis sak‿käüt `roi-
teh, olõv‿vakka Vas| Vrd `vaiki

`vakma vakkuʔ vakk vakkõ vaku villu vatkuma `lamba sooligu vooliti 
`hästep‿`p  nüss, keerutõdi `k  rdu, te ti kõõluss `villu vakkuʔ Rõu 
V; õigõv‿vanast olõki is villa `kaaŕ ssmist, siss villaʔ vakuti Vas Pul

valahhuma valahhudaʔ valahhuss valahtu küpsetamisel halvasti ker-
kima, nätskeks jääma saiakõsõ oĺ lik‿ka k iḱ  nigu valahhunuʔ Vas 
Pus

valama vallaʔ vala vali 1. (nõust) kallama libõhhõt te ti nii, `pań ti kõo-
puu tuhk anomahe, tulinõ vesi valõti pääle Rõu V; `vihma tuĺ l nigu 
pań giga vali Rõu V; [ta] vali noid laḱ u upõ ko ist ̀ tõrduhe nigu ha-
sisi Rõu; imä tõi piimä, ma vala iks `suuhhõ, piim tulõ suust tagasi 
Rõu; veli poigu  pini suud, et vaest saa pinile `viina vallaʔ Rõu; 
taa võtt laṕ ikõsõ, vala `viina pääle Rõu; naań õ segäsi  sia `pań gi 
söögi ärʔ, ni Vaino haaŕd vei vali ̀ ruihtõ Vas Pul; piimä [ma] nüś si, 
ni üle sulu `põŕ ssilõ valigiʔ Vas;  ma vali söögi ` siolõ ette Vas; 
timä lugõ nigu vett vala paast `vällä, nii `seĺ ge om täl jumalas na 
Vas; nigu kikass Holsta kõŕdsi man kirähhänüʔ, siss olnuʔ üte 
kõrragak‿k iḱ  (vanapaganad) nigu `v  ga valõt, k iḱ  `kaonuʔ Vas; 
punadsõ peediʔ, kuŕgiʔ, tiń diʔ ja `taari valõti pääle, kutsuti sibula 
s  ll  ḿ  Se Kov; üte `vi̬i̬ga [ma]  lähädi ärs‿seeneʔ, siss vali sõgla 
pääle Se Kos; latsõ `riś tmise vesi  ks valõta õs hoobiss `maalõ 
Se Kos; teräv‿valõti `veelka `koɫɫo Se 2. tugevasti sadama, kalla-
ma `väega nakaś s `vihma valama, valama, poisit‿tuĺ lik‿kodo, k iḱ  
hämmeʔ Se 3. kastma mi võ i kuivaga tast  sopast vett aiakraa-
mi vallaʔ Rõu V; või õil‿`l  mõ paĺ lo vallaʔ Rõu; kup‿paĺ lo valat, 
s ss maa `tahmuss arʔ Rõu V; t   sai vaɫɫaʔ [veega], kiä sitträ-
bäkuss jäi Vas L; siss saava hüä rüäʔ ku valõti [sitaveotalgul] Vas 
R; mäeʔ oĺ lit‿talvõl `iädseʔ, `v  ga v  l [ma] vaɫi Se Kos 4. veri-
vorste tegema pühiss keedeti süĺ t ja valõti voŕ stiʔ Vas U;  sia veri 
valõti vorstõss Vas U 5. vormima Eesti `aigu tuĺ lis‿`sääntse valõdu 
lastuʔ, vai `vällät‿`tsaeduʔ Vas Pus 

vaka/ rahvass
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vaĺ atama vaĺ ataʔ vaĺ atass vaĺ a  tainast õhukeseks rullima lavva pääl 
[ma] vaĺ adi leevä ärʔ, noh höörüdi Se; leevä [ma] vaĺ adi ärʔ, ilesti 
ärʔ, siss sai leeväl illoś s k  ŕ  Se   

vald valla ̀ valda vald vallaammatin [ta] om  Rõu K; vaɫɫa sań dit‿`t  di 
`vaɫda pite, talust `taɫɫu Vas U; [ma] sai Miś so vallast üte, kiä oĺ l 
nii jälʔ sääne prii inemine (teenistuskohata, muude kohustusteta) 
Vas; t   oĺ l valla p  lt nii säet, et  sań dik‿käveʔ ütest [talust] `tõis-
tõ Vas; Rogosi vallah `seĺ gep‿poṕ siʔ oĺ likiʔ Vas Pul; nivõrd vaku 
`m  hhi oĺ l valla siseh, ku mu veli Vas Pul; Rogosi vallah olõki is 
`suuri talla Vas; maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ Se Kos  

valdass `valta valdast valdas näet kos m  ś s ku valdass Vas;  ku kevä-
jä nigu sääne iä oĺ l, sinnät‿ te ti p  rhäll, t   piḱ k valdass oĺ l, 
keś kpaigah oĺ l pütt Vas

`valguss `valgusõ `valgust valgustus, valgus kohe mineʔ, sääl jo `val-
guss   h, mutku ` sipsap‿paɫama  nnõ Vas 

`valgõ `valgõ `valgõt 1. (värvilt, värvuselt) valge; valkjas ilvesshainal 
um `valgõn‿nu iʔ otsahn nigu puuvill Rõu V; ku s  l seehn, siss t   
ras v sais `vaɫgõ Rõu V; tsõõrikit hõõruti ütest tüḱ üst, nä oĺ li nii 
`valgõ ja ilosaʔ Rõu R; timä mõś k n  l‿langaʔ ilostõ `vaɫgõss kah 
Vas; pää oĺ l `valgõ ja habõnakõsõ oĺ liv‿`valgõʔ Vas Pul; must tund 
`valgõt `väegaʔ (plekk on näha) Vas; `vaɫgõl‿linadsõk‿kaadsakõsõʔ 
oĺ lij‿jalah Vas; sa olõt `vaɫgõ (kahvatu) nigu `k  ĺ ja Vas U; 
`vaɫgõk‿ḱ aku (vereta käkid) te ti  sitavidämise `talgo jaoss Vas; 
n narä ik‿`koeti `vaɫgõʔ, verevä joonõv‿`veeti `v  rde viteh joʔ 
Vas Pul; meil oĺ liv‿`valgõ vai kõllakatsõ `valgõh‿`herneʔ Vas; 
[te]`pühkeʔ iks hiist hiiŕor‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõʔ hobõsõʔ (rhvl) 
Se Kos; `valgit `heŕ nit oĺ l ni oĺ l härmä`persit, `sääntsek‿kiriväʔ 
Se; niidi kapudaʔ oĺ liv‿`valgõʔ Se; ärmägu oĺ liv‿`valgõʔ vai hahaʔ 
Se Kos; `ritku om katõsuguma  si, `mustõ `ritku ni `vaɫgiid Se; 
otsani vanast matõti `valgidõ `rõividõgaʔ Se; lepäst ja kõost sai 
hüä `vaɫgõ tuhk Se Kos 2. puhas kumardõdi s nnogaʔ, kumardõdi 
uma hõim, sugulasõ k iḱ  ärʔ, siss sai t   pruu  valgõst Se; käsi 
käe mõsk, mõlõmba`tahtvav‿`vaɫgõst Se Kos 3. valgustatud t  d 
`väĺ kü t  d piĺ l et tarõ oĺ l ütest tüḱ üst `valgõ Rõu 4. (päeva)
valgus ussõk‿kii sik‿kikkaniʔ, `värrev‿vaugiv‿`valgõniʔ (rhvl) Rõu 
H; mal‿lä si `vaɫgõgak‿`kaema, s ss `tungliid `hussu v  l Rõu V; 
`vaɫgõss pidi olõma riih pest Vas Pus; ku `vaɫgõpisso pilgahtu, 
s ss `õkva nigu tsusaś s, nii halluś s oĺ l [silmadel] Vas Pul; `päi-
vä `vaɫgõgap‿pagõhhõsõl‿`lu ka arʔ Vas Pul; [ma] rehep‿peś si 

`valgõ 
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`valgõst (päevavalgeks) arʔ ja a i üless arʔ Se; inne jüri`päivä 
`ḱ auti jo kõrro kaŕ ah inne `vaɫgõt Se 5. valgete poolel võitleja [sa] 
juhadak‿kos `vaɫgõl‿ lä siʔ Vas Pul; k nõldi et nimäʔ ollõv katusõ 
otsast `vaɫgillõ tuld näüdänüʔ Vas 6. muud t   lausu us `musta es 
`vaɫgõt (mitte midagi) Rõu

`vaɫgõbakõnõ komp dem < `valgõ  esä pań d tõõsõk‿kaadsaʔ `jaɫga, 
n   iks oĺ liv‿`vaɫgõbakõsõʔ Vas Pul

`vaɫgõkõnõ dem < `valgõ lasits om meil `valgõkõnõ, `väikokõnõ Se 
Kov; lasits um sääne illoś s `vaɫgõkõnõ Se Kov 

valima vaĺ liʔ ~ validaʔ  vali valõ valima mul ü skõrd `laś ti vaĺ lik‿ka-
na`poigõ Rõu V; mul oĺ lik‿kanasõʔ, mat‿tibujaamast esiv‿valõ ̀ väl-
lä Rõu V; täl jo sääl pruu  `vaĺ miss, kaŕ ah kävveh jo arv‿valit Vas 

valitsama validaʔ valitsass vali s valitsema, talitsema ku sa umma 
suud ei validsa ja süänd ei aɫandaʔ,  s ss sa käüt kümme küllä ja 
sań dit sada tarrõ Vas Pul 

valitsema valitsedaʔ valitsess vali s välja valima kuniga poig es valid-
se kedägi v  l hinele [naiseks] Se Pop 

valitsuss  valitsusõ valitsust ~ `vaĺ tsuss `vaĺ tsusõ `vaĺ tsust riigiva-
litsus, -kord siss `peeti salanõu kokko, `ań ti valitsusõlõ tiidäʔ, et 
perem  ś s um kodo `t  duʔ Rõu V; seo valitsusõ `aigo ka oĺ l suuŕ  
räüss Vas Pus; seo valitsuss teḱ k `kuivusõ, `kuivusõst te ti `veś ki 
Vas U; mõts siat‿tuĺ lit‿`taahha ̀ kaara, ̀ vaĺ tsuss maś s kaara ̀ vällä 
Vas Pul; ku no taad vanna `vaĺ tsust v  l kolmõss päävässki andasiʔ 
Vas; timä oĺ l nigu valitsusõ vastaline Vas Pul; `seolõ valitsusõlõ  
(kolhoosile) sai viiś  hobõst mul `antuss Vas Pul

`valkjass `valkja `valkjat  valkjas leedeʔ om `valkjass pihupeenikene 
liiv tah järve veereh Vas 

`valksama valksadaʔ `valksass valksaś s kiiruga valama `valksar‿r  sk 
piim patta ja ajak‿`k  mä Rõu; vesi paahn `hapsõ `väegaʔ, ma 
`vaĺ ksi `külmä vett mano Rõu V; nik‿kavva ku ma  siapaha man 
käve ja `vaĺ ksi t   söögi ärʔ, oĺ l raha `kaonuʔ Vas Pul

`valla lahti Miilil um meil sääne haɫv m  d, lätt, jätt ussõ `valla, olgu 
suvi vai taĺ v Rõu V; kült‿tedä sai rohituss, a midägi es avidaʔ, hir-
must `valla saa as Vas

valladu valladu valladut vallatu ma oĺ li sääne `väegav‿valladu la s 
Vas 

vallalinõ vallalidsõ vallalist lahtine, millegi külge kinnitamata te ti 
sääne ń ardsust ritk, t   köüdeti sinnäv‿vallalidsõ piń gi `küĺ ge (las-
temängust) Se Kos 

`vaɫgõbakõnõ
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vallalõ 1. lahti, valla; vabaks ̀ keldre ust ei võiv‿vallalõ pitäʔ Rõu V; sau 
oĺ l seehn, ma lasi ussõ vallalõ Rõu V; nõgõsõ juurõt‿tegeväp‿piimä 
soonõv‿vallalõ Rõu V; ü skõrd meil oĺ l lehmä saŕ v vallalõ Rõu V; 
ku väräʔ vaɫɫalõ `olnuʔ, s ss susi tulnus‿`sisse Vas Pul; käänä uś s 
vallalõ (tee lukust lahti) Vas Pul; s ss oĺ l iks lubahhuss, et ku [ta] 
koolist vallalõ saa (kool lõpeb), s ss tulõ Vas; ao tullõh lasi ma taa 
`aknõ ka vallalõ Vas; no ollõv t   vaɫɫalõ tett (vallandatud) Vas 
Pul; lauda uś s oĺ l mul k gõ vallalõ Vas K; katõ`kümne viiendäl 
`apriĺ lil `laś ti vallalõ k  ĺ  Vas R; `lambak‿kaḱ ik‿ ke iv‿vallalõ ja 
pagõsi kodo Se Kov; `käekesep‿`päś si vaɫɫalõ ni oĺ l Vaś so `vasta 
a o `nulka Se Kos; kuiss `vaesõstlatsõst vallalõ saasiʔ Se Kos; ku 
lina `häste oĺ l är `aigunuʔ [pärast leotamist], siss võ t `hinde val-
lalõ Se 2. kõhulahtisusest mul oĺ l kõtt vallalõ, j  ś k läbi Vas T; ni 
lei kõtu vallalõ Vas

valla/maja vallamaja meheveli jäi vallamaja mano hobõsõgaʔ Vas Pul; 
sai t   valla`maia minnei tagasi Vas; [nad] veivä muʔ vallamaja 
mano `pokri ärʔ Se  -sań t vallavaene  vaɫɫa sań dit‿`t  di `vaɫda 
pite, talust `taɫɫu Vas U;   sspääväss oĺ lik‿kutsuduk‿k iḱ  valla 
sań diʔ Vas  

vaɫɫa/vanõmb vallavanem `Ko li oĺ l vaɫɫavanõmb Vas Pul 
valluss1 valusa valusat 1. valutunnet põhjustav, valus kaś si `hambaʔ 

ommav‿`väega vaivaj‿ja valusaʔ Vas; sõmõrinõ t   võtt latsõ jalaʔ 
`väega valusass Vas T| Vrd halluś s 2. mõjult kõva, kange, käre  
ku kuivap‿puuʔ omma, s ss om valluss tuli Vas; valluss vihma 
saarõkõnõ tuĺ l Vas

valluss2 valusa valusat 1. hele; valge midä pümehhep   , toda 
valusabat‿täheʔ Rõu; tinnõ um t  , mis um sääne `tümbe tähekene, 
a `paistva tähekene om valluss Rõu V; seto naaś õʔ ommav‿`väega 
valusa veregaʔ (heleda nahaga) Vas Pul; no ommav‿valusa   ʔ Vas; 
kua sõi  hüä käe poolõ, t  l sõrmuss k   lä s valusabast ja `puh-
tabast Se Kos; kuuvalunõ    oĺ l `väega valluss Se; mul pääväkene 
valluss sai, ku ma teid `näie Se| Vrd halluś s2  2. läbipaistev; puhas 
lähätä `oh ja arʔ, siss saa valluss l  ḿ  Rõu; sooligum‿`mõś ti arʔ, 
oĺ liv‿valusa niguk‿klaaś  Vas U; naha seest iḿ mi s `vällä t  d vett, 
oĺ l nigu valluss vesi, mätä `kohki es näeʔ Vas U 3. terane hobõsõl 
um valusas‿silmäʔ Rõu 

`vaĺ mima `vaĺ midaʔ `vaĺ miss `vaĺ mi  valmima varahhitsõmba ubinaʔ 
ku üle `vaĺ misõʔ, n   inäp ei hoiuʔ Vas

vaĺ miss `vaĺ mi vaĺ mist ~ `vaĺ miss1 `vaĺ mi `vaĺ mist 1. varem ole-
mas, hakkamas a no la s sünnüss, ommav‿`vankri jo `vaĺ miʔ 

vaĺ miss
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Vas; mul oĺ l jok‿kulak vaĺ miss et ma anna tälle `päähhä Vas Pul; 
kool dak‿käń gäʔ ummam‿mul `vaĺ miʔ Vas Pul 2. küps, valminud 
minem‿`maŕ ju `s  mä, hõragõ omma `vaĺ miʔ Rõu; kesiv lätt ruttu 
`vaĺ miss, kaar saa õiʔ Vas Pul; Oś si küĺ b mullõ kak‿kaara, näüss, 
kas saa ajoldõ `vaĺ miss Vas Pul 

`vaĺ miss2   indekl 1. lõplikku seisu või korda, lõplikus seisus või korras, 
valmis tehtud [ta] höörü  tahn üte jorsu `vaĺ miss Rõu H; `aaś taga 
peräst oĺ l maja `vaĺ miss Vas Pul;  ku ma `tü rik oĺ li, noh ni et 
vaest `poissa tulõ paja ala `kaema, s ss pań ni `määntse `rõivatüḱ ü 
`aknõ ette ja `vaɫmiss (korras) Se Kos; `hammõ [ma] `umbli 
ka sipooli kokko ja `oĺ lgi `vaĺ miss Se 2. varem olemas, hakkamas 
täl jo sääl pruu  `vaĺ miss, kaŕ ah kävveh jo arv‿valit Vas 3. surnud 
[surija] `tõmbass lõvvaga  nnõ, nii om `vaĺ miss Vas Pul; ku iḿ miss 
`põŕ ssidõ mano `päś si, s ss oĺ l põrss suuh ja oĺ l `vaĺ miss Se Kos; 
ku (kuuliga) `päähhä saanuʔ nii vaĺ miss olnukiʔ Se Kos 

`vaĺ mist 1. lõplikku seisu või korda, valmiks aidah viläsalvõ kõrval 
te ti `mõŕsa `vaĺ mist Se Kos; ku põd ŕ l   ärʔ, s ss säe kirst 
`vaĺ mist Se 2. surnuks haŕ okõnõ ta s   üiʔ, ta nutsutass vere arʔ ja 
[ kana] `vaĺ mist Se Kov 

vaĺ mistam(m)a vaĺ mistaʔ vaĺ mistass vaĺ miś t valmistama a `puɫmõ 
`aigu  ks `ań ti jal k kkõ jo midäss näil oĺ l vaĺ mistõt Se S

vaĺ mistumma vaĺ mistudaʔ vaĺ mistuss vaĺ mistu küpsema, valmima  
kup‿`päĺ kämmä nakass, s ss nakass vili vaĺ mistumma Vas 

valss valsu `valssu valkjas edimädsev‿ villas‿saiʔ iks ilosabaʔ, perä-
mädses‿ saiʔ valsumbaʔ, saa as ni kütses‿sinidseʔ Vas Pul; ma oś ti 
`vei kese valsõmbat `paila kleidile ilostusõss Vas R 

`valtamma `valtaʔ `valtass vaĺ t valutama mul pää `valtass Vas U| Vrd 
halutamma

`vaĺ tsuss vt valitsuss
`valtsõŕ `valtsõri `valtsõrit valss krakovjaa·ḱ , polka, `valtsõŕ , padis-

paa·n, noid `tandsa tań dsiti Vas; `valtsõrit iks tań dsiti pulmõh Vas
valu1 valu vallu valu, valutunne ku kuu`rõivaʔ `saisma jääseʔ, s ss um 

kõtu ots `väegap‿`paistõt ja vallu tekev Rõu; valu tõmmaś s vähäm-
bäle Rõu V;  ait‿t  d vallu mis tä näḱ k, tä jäi ku pind kõhnass 
Vas Pul; kolm `päivä oĺ li ma `kistumaldas‿suurõ valu seeh Vas Pul; 
t  l oĺ lij‿jo löömämehek‿kutsutu Loosist Miś somehile vallu (pek-
sa) `andma Vas Pul; timä kannah  k iḱ  valu ja vaiva vagusi Vas 
Pul; ku ḱ aut, ku heĺ ot, s ss olõ õi vallu, a ku `paika jäät, magama 

`vaĺ miss2
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`hiität, siss tegevä eläjä vallu ja ̀ surma Se Pop; mam‿ midägi eit‿t  , 
ku valu pääle tulõ, siss istut arʔ kipõń  `aigu Se| Vrd halu  

valu2 valu vallu valgus näe m  ʔ, et m  t‿tarõ ̀ aknahe nakass valu ̀ paist-
ma, kae tõõsõtarõ laut palass Vas Pul; ku m nikõrd `väĺ kü l  , 
s ss om tarõ puha vallu täüś  Vas Pul; Kiidsu p  lt kuulõ õih‿hellü 
ei vallu (kippu ega kõppu) Vas; ma es saa valu pääle sukugi kaiaʔ 
Se Pop 

valu3 täiesti, puht t   meieŕ  oĺ l valu koir, t   oĺ l `hirmsa `koiri Vas; 
sääl oĺ l valu muda Vas Pul; vanast oĺ l rõivass k iḱ  valu linanõ Se; 
valu vaś k j  sk `raatõ pidi  Se Kos 

`valvma `valvaʔ valv vaĺ v valva 1. salaja jälgima, valvama ni mäv‿val-
võp‿`perrä et tä sääl käve ja taṕ i ärʔ Rõu V; immev vars oĺ l, t   
käve k gõ [surnud] märrä `valvma Vas 2. surnu juures istuma ja 
kirikulaule laulma, surnut valvama vanast valvõti `k  ĺ jat, ega 
õdagu oĺ l tarõ rahvast täüś  Vas Pul; oĺ li mak‿ka iks suuril hannah 
`valvma `minneh Vas; sugulasõ avidik‿ka `valvaʔ Vas Pul; s ss es 
olõm‿muud, ku t   `valvma `käümine, õdag tuĺ l, ni `valvma Vas; 
mak‿käve eś s `valvmah v  l tedä Vas Pul 

valõtam(m)a valõtaʔ valõtass valõ  valendama maa `õkva valõ  kar-
dokist Rõu V;`ta rik `häitsess ku valõtass  nnõ Vas Pul; täiʔ nigu 
valõti inne sääl `hammõ kaala`taodsõ siseh Vas 

vaḿ mil vaḿ mila ~ vamila vaḿ milat ~ vamilat perekond; sugu-
võsa naaś õ vaḿ mil ka ommak‿k iḱ  mu man kaŕ ah `olnuʔ Vas; 
olõ õip‿Piĺ di vaḿ milatki inäp, vaḿ milgi om `kaonuʔ Vas Pul; 
ma‿it‿tiiäʔ, määness (milline siis) t   muʔ esä vamilast oĺ l elänüʔ 
ütesäkümmend ütesä `aaś taga Vas Pul; säidse sugulast tsõdsõ 
vaḿ milat om k iḱ  üteh riah [surnuaeda maetud] Vas Pul; `väega 
illoś s riś t oĺ l tett vaḿ milalõ Vas Pul; kes m  s‿sugu`seĺ tsi `kuuluss, 
t   om vaḿ mil Vas Pul  

vana vana vanna 1. ealt vana, pikaealine `lehmä `väega vanass `kiäki 
eip‿piäʔ Rõu V; murõt‿tege mustass, vaiv vanass Rõu V; vanõmb va-
sigõkõnõ eit‿tsuŕmiʔ, a noorõmb, t   pess [juues] armõtohe n nagaʔ 
Rõu V; elläi om uma t   ja hüvi˛üsega t   ärt‿`t  ń nü, et tedä vanah 
iäh söödetäss Vas Pul; vanõbal velel jäi `tü rikka man käümälläʔ ja 
pidop‿pidämäldäʔ Vas Pul;  ̀ keisrikusi`kuklasõʔ, n  ʔ ummaʔ vannu 
puiõ seeh,` määnüp‿puuʔ, mis ummaʔ Vas Pus; pääkaŕuss oĺ l iks 
vanõb, kiä noid `la si rä i  Se Kos 2. kaua kestnud, ammu ole-
mas olnud m  p‿`peĺ ksi t  d vanna `ahjo, et vaest `kuigip‿pudõnõss 
Rõu V; `vanna varikohe k iḱ  lääväʔ, a `n  rdõ varikohe tagasi lää 

vana
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äik‿`kiäkiʔ (vanadus ootab kõiki ees) Se Kos; [ma] pań ni vanõmba 
räbigu pääle, siss saa õs mustass, ku lehm hannaga `rehke Se P 
3. endine, kunagine, varasem vana aig iks oĺ l `tõistõ hoobiss Rõu; 
`koḿ pveḱ i puŕ git‿toṕ iti noid vannu rahhu täüś  Rõu V; vana võlg 
`masmadaʔ, käü raha `sań tin Rõu V;  seo aig om kullanõ aig vanna 
`aigo `vasta Vas; seo Puĺ li külä om iks vanast ajost ü s `rahva paik 
Vas; ku no t  d vanaajolist ello tuń niss saasiv‿v  l nätäʔ Vas Pul; siin 
ollõv vanaajonõ raha, vanaajonõ kuld maa siseh Vas; ku no taad 
vanna `vaĺ tsust v  l kolmõss päävässki andasiʔ Vas; vanal`aiga 
(vanasti) oĺ l sussõ paĺ lo Vas; peigmehe sugulasõp‿ pää deti, 
vanna`m  du [ma] `ü li iks sajarahvass Se; ku t  d vanna `aigu 
pandasi no elämä siss [ma] kumardasik‿kunigalõ kümme `v  ri 
`jaɫga, taha ait‿taha aiʔ Se Kos 4. halvaks läinud, kaua seisnud, rik-
nenud ̀ võidu taha as et vana ̀ maugaʔ Vas U; k  ŕ  oĺ l vana, s ss sai 
võid jo teteh vana Vas Pul 5. teatava vanusega, vanune ku kuu nigu 
noorõmb oĺ l, koɫmõ   päävä vana ja nii `pań ti siss  liha `suitsuma 
Vas; mul tulõ pia süń nipäiv ja saa ma sada kolm `aaś takka vanass 
Vas U; ku jo  [laps] viie `aaś taga vana, toolõ anna es `kiäkiʔ [paas-
tu ajal piima] Se Kos; kasvatagõs‿seo põrss ark‿katõ kuu vana Se 
Kos; ma oĺ li katõsa ̀ aaś takka vana, ku kaŕ ah alosti ̀ ḱ avvuʔ Se Kos 
6. kahanev (kuufaas) vana `kuugak‿külvedüh‿`herneʔ vaglutõdasõʔ 
Rõu H; vana `kuugak‿külvedü nisuʔ jälʔ `lätvät‿tungõĺ ̀päähhä 
Rõu H; vana `kuuga külbeti iks õdagusspoolõ [kaera] Vas Pus; 
üteldäss et vana `kuuga [külvatult] eip‿püsü kaar `pistü Vas Pus 7. 
vanainimene, vanur vanna saa k igilõ vinäld Vas Pul; vanal na-
kass jo egast mulgust mulla `haisu tulõma Vas Pul; vet k igil vanul 
lõpõss arʔ silmänägemine Vas Pul; nooril poisal om `n  rigi (noo-
ri tüdrukuid) küleh külät, noil olõ õs `sääń tsit vanno vaiagiʔ Vas; 
lehe `puuhhõtulõgi `aigo ja s ss ku urbaʔ ommaʔ, om vanul k gõ 
rasõhhõp elo Vas Pul; vanast oĺ l haɫv vanol elläʔ, tuĺ l `la si armu 
pääle `l  taʔ Vas; m ni kolm neĺ li vanna `k  li no siih arʔ Vas; 
noʔ ei `peetä `paastu, m ni vana pidä  Se Kos; piń giʔ ommam‿meil 
`keŕ koh vanno jaost ja kiä ärʔ nõrgahhass Se 8. halvustavalt: va, 
igavene, kuradima vana ń ahka s oĺ l, es täüp‿piletiid `ostaʔ Rõu; 
tõist `väŕ ssi [ma] saa ail‿lukõʔ, arh‿haaŕ d vana vadilanõ s na suust 
Vas Pul; kut‿tapõti ärt‿ siga, siss süä hiideti katusõ pääle, `üĺ ti et 
vana varõss, s  s‿seo süä ärʔ Se Kos| Vrd vaa 9. muud anna no taa 
raha muk‿kätte `hoitaʔ, ma hoia sullõ vannu `päivi pääle (vanadus-
päeviks) Vas

vana
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vana- (liitsõnas käänduvad sageli mõlemad osised)
vanaduss vanadusõ vanadust vanadus vanaduss tuĺ l mano `varguisi 

Se Kos
vanadõ/kodo vanadekodu no ommav‿vanadõkodoʔ, vanast oĺ lip‿puha-

deĺ näʔ Se Kos 
vana/esä vanaisa vanaesä oĺ l `mõisa aidam  ś s Rõu; vanaesä oĺ l 

riha`meistre Vas; vanaesäga oĺ li ma  siku man Vas Pus; vanaesä 
lä s Võrolõ ja s ss tõi veerandiku ̀ räimi Vas T -haɫv kurat, vanapa-
gan taad vanna`haɫva sa maniku uiʔ m  p‿p  l Vas Pul; vanahaɫv 
eil‿lasõʔ üldäʔ, haard meelest ärʔ Vas Pul; la silõ [ma] opassiʔ: 
ar‿tit‿tulgu ui õdagu, õdagu vanah‿haɫvas‿`sõitvaʔ Se Kos 

vanahhuss vanahhusõ vanahhust vanus, vanadus taa vanahhuss 
om su `väegak‿kokko `kisknuʔ Vas; no ommav‿vanahhusõst jo 
silmäp‿pümmeʔ Vas Pul; taa hädä om jo vanahhusõst Vas Pul

vana/imä vanaema vanaimä kudi `viise Rõu VR; mu vanaimä oĺ l ka 
`kuń stnuʔ Rõu V; minet‿` surma uma vanaimä `haĺ li `kaś si, a 
minno ` surmama art‿`tulkuʔ Rõu; vanalimäl oĺ liʔ opaduʔ ilosa 
väŕ sikeseʔ Vas Pul; vanalimäl käbräh ń ago Vas Pul; meil oĺ l mam-
ma, selle et vannaimmä kutsuti imä, latsõk‿ka `ü liʔ vannaimmä 
imäss Vas Pus; äde täheń d vannaimmä vai vanna vannaimmä Vas 
Pus; ku vannaimmä es olõʔ, siss üteldi umma immä iks imäss, es 
üldäm‿mammass Vas Pus; vanaimäle om ka jago, viiess jago om 
vanaimäle Se; inne kutsuta as hainakõlgust, ku muʔ vanaima `eĺ li, 
kutsuti t  d ambaŕ Se Kos -inemine 1. vanainimene ku pümme 
inemine oĺ l, siss oĺ l   stvido, kiä nägijä oĺ l, t   kättpite vidi van-
nainemist Rõu; t   iń nine aŕst üteĺ  et kõtu `haiguss om vannu-
inemiste viimäne tõbi Vas Pul; tohok‿kas sat‿tiiä äit‿t  d, et taa 
(kõhuhaigus) om vannuinemiste perämäne tõbi Vas Pul; ega va-
nainemine om ilodu Vas Pul; vannainemist olõk‿ka es, kiä `la si 
`perrä `kaenuʔ Vas Pul; külä oĺ l `lähkesel ja sääl vanainemine 
määnegis‿s no  ja võ t halu arʔ Se Kov; ammuss [ma] oĺ li la s, 
nüüd vanainemine Se 2. vanem naine, ämmamoor vanainemi-
ne võ t [sündinud] latsõ `vasta ja mütsü  `rõiva `sisse Rõu S; ku 
Aĺ eksa ̀ sündü, s ss vanainemine üteĺ , et taal latsõl om  ń n Vas Pul 
-inemisekene dem < vanainemine vanainemisekene käünüp‿peräst 
hopõń  käeperäh, käünüm‿müvveh Vas Pul; ü s vanainemisekene 
oĺ l täl söögiteḱ ij Vas Pul -juudass ~ juudaś s -`juuda -juudast 
kurat, vanapagan ku niidile ummõldõh sõĺ m `sisse lätt, s ss p   
vanajuudass sinnäʔ umma `poiga Rõu H; `Mih li üteldi ka vannu 

vana/juudaś s
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`juudidõga üteh `sõitlõvat Vas Pul; k iḱ  k nõli, et `Mih li vannu 
`juudidõgak‿kammandass Vas; vanajuudaś s tege reḱ e, mu s saŕ  
pidä tuld Se Pop; vanajuudaś s lõpõ  t   lehmä ärʔ Se Pop -kuri 
kurat, vanapagan seenik‿ku ̀ tü rik mehele saa, piät vanakuri säidse 
`paari `viisa ark‿`kakma Vas Pus; `õkva `ilmusi [ma] näi vanakuŕ a 
arʔ Vas; vanna`kuŕ ja m ni `ütless, et `kärbläste jummaĺ  Vas Pul  

vanakõnõ dem < vana|  1. ealt vana s ss oĺ l kaś sipoig õigõv‿vanakõnõ, 
ku `paeda mõiś t Vas Pul 2. vanake, vanur no vanakõnõ, kas sak‿ka 
kuuliʔ, mis mak‿k nõli Vas Pul; k iḱ  vanakõsõk‿kiä siin oĺ liʔ, k iḱ  
ommak‿`k  luʔ Vas Pul

vana/mehekene dem < vanam  śs vanamehekesel olõ õs `kohki ollaʔ 
Vas Pul; hobõnõ `kõvva sõi , vanamehekene haaŕ d loogaküüdsest 
kiń niʔ ja sai `surma Vas Pul -mi̬i̬ś s vanamees vanam  ś s sattõ kum-
malõ `maahha ja hei  hiń ge Rõu V; vanam  ś s om ka joba nigu 
`tarkunuʔ Vas; kaǵ a vanam  ś s om `haigõ, puhetõ pääle vaia `hoita 
rahakõist Se S 

vananõm(m)a vananõdaʔ vananõss vanasi vananema priĺ liv‿vananõsõ 
ark‿kah Rõu V; armõdu kaĺ liss `auto, ku arʔ vananõss, s ss saa ai 
ärm‿müvväʔ Vas Pul 

vana/pakań  -pagana -paganat kurat, vanapagan vana  suratüḱ k om 
jo vanapakań  Se Kos -patt kurat, vanapagan k iḱ  oĺ liva keräh, 
vanap‿patuʔ (ussidest) Vas; vaest vanapatt timä (vaeslapse) kui 
arp‿`põrgohe veesiʔ Se Kos -rahvass endisaja inimesed vanarah-
vass k nõli, et kuuś  nädälit ḱ au `k  ĺ ja kodo Se; nii om vana-
rahvass jo k nõlnuʔ ja t   om `õigõ kah Se -sitt kurat, vanapagan 
vanas‿sitak‿kävej‿jaanitulõl tuha asõmal Se; vanast käve vanas‿sita 
alastõ, nok‿käävä riś tiinemiseʔ Se; vanasita poig tõi käń gäʔ Se 
Kos; siss [sa] saat jälʔ t   pääle ja päset vanostsitust vallalõ Se 
Kos; vanasitt `riś ti `peĺ gäss Se Kos; edimätse reṕ i lavva pääl oĺ l 
ü s vanasitt üteh otsah, tõõnõ vanasitt tõõsõh otsah Se Kos; kell 
ka stõi·ś skümme `  se, siss ommaki vanas‿sitaʔ jalal Se Kos 

vanast vanasti vanast oĺ l Kirepil jahvatuss Rõu; mul oĺ l vanast paĺ lo 
humaliid Rõu V; hoobiss vanast oĺ l ̀ antu hõpõ raha käe`vaɫgusõss 
Rõu V; vanast olõ õs `aigu säänest l tõrna ello lüvväʔ Vas Pus; 
setok‿kävev‿vanast, k gõ oĺ liv‿viisoj‿jalah Vas U; vanast `veeti 
hobõstõga Riiast `Pihkvahe `raami Vas Pul; vanast `üĺ ti hähäʔ 
Vas Pul; vanast oĺ l jok‿kuɫd iks Vas; roppust taha as vanast 
kak‿`kiäkinäʔ Vas Pul; vanast oĺ lip‿pähnädse livvaʔ, väŕ midüj‿ ja 
liĺ lip‿pääl Se Sa; vanast `üĺ ti: `saaja ĺ aat, `saani `kaetass Se Kos; 

vanakõnõ
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vanast käve tiń dimeheʔ Se Kos; a paṕ il vanast olõ õs `õigust naist 
pitäʔ Se Kos 

vana/s na vanasõna vanas na ka `ütless et pini purt eip‿paranõ Rõu 
V; vanas na `ütless ka et `maitsõh satat `maahha Vas Pul -tikõ 
-tikõ -tikõt ~ -tigõhhõt kurat, vanapagan külʔ vanatikõ häälitsäss 
sinnu, nigagu `põrgu `tullõ v   Vas Pul; kaek‿ku vanatikõ tulõ ja 
seḱ ä jutu ärʔ Vas; vets jumalal om iks suurõmb joud ku vana-
tikõl Vas; kae no vana tikõ haaŕ d [sõna] ark‿käest, tahat üldäʔ, 
eis‿`saaki inäp Vas -tuńt kurat`ilmusi [ma] näi `õkva vanna`tuń ti 
Vas -`tüt́rik vanatüdruk ü s vaest `k  li `vanna `tüt´rikku Vas; 
ü s vana`tü rigu tüḱ k lä s kriivajaɫaga mehele naaś õss Vas Pul 
-äde 1. vanaeit vanaäde `omgi vanainemine Vas Pul; puu vidä, luu 
 saga, vanaäde käänd aia takah `ümbreʔ? - t   om `s  mine, puu 
om luits, luu om hammass, vanaäde om k  ĺ  Vas Pul 2. vanavana-
ema edimätsel‿latsõn‿`näieʔ ärʔ papa vanaäde kah Vas Pus 

vang vangu `vangu sang seo võta ma koŕ vi vanguss panõ, kõiv um 
vanguss k gõ paŕ õmb Rõu; n  ŕ  ribahhuss `koŕ vi `sisse, vang ei 
ribahtuʔ Rõu V; puu pań giʔ jak‿kabladsõ vangup‿pääl Rõu VR; 
olõ õs länikul `vangu, pań gil om vang Rõu V; kr  nka oĺ lis‿savist 
tettüʔ ja päält vaabadu punatsõss, `vanga es olõʔ Se V 

vań g vań gi ̀ vań gi 1. vangistatu, vang m  ś s üteĺ , et ma olõ vań g Rõu V; 
jalagaʔ, la s üsäh, kraaḿ  säläh, nigu vań gil‿lä simi Se La 2. (si-
sekohakäändeis) vanglasse, vanglas(t) m  ś s üteĺ , mat‿tulõ vań gist 
Rõu V; vań gist tuĺ l ni `vań gi lä s ni `vań gi `k  ligik‿kah Vas U; 
eass taad `kiäki `vań gi panõ õiʔ Vas 

vangukõnõ dem < vang kaasõl  ks oĺ l sääne `väikene vangukõnõ, 
`minkak‿kaast nii päält  nnõ `võeti Rõu V

`vanhuss `vanhusõ `vanhust vanus timä om iks umma `vanhust pite 
`väega kõva Se 

vanik vanigõ ~ vanigu ~ vaniku vanikõt ~ vanigut ~ vanikut ~  vań k 
`vań kõ `vań kõt  1. (lille-, oksa)pärg `ümbrek‿kirstu kaasõ rań di 
`pań ti palohkavaŕ sist vanik [surnule] Rõu V 2. setu neiu pidulik, 
helmeste ja litritega kaunistatud peaehe `tü riguh [ma] oĺ li kir-
massõh, oĺ lis‿sõlõ   h ja vanigup‿pääh Se; ku ma oĺ li `mõŕ sa, s ss 
oĺ lik‿k iḱ  vanigõp‿pääh ja siidiʔ Se Sa; mul olõ õiv‿vanikõt kaʔ, 
tõi siss [vanapagan] vanigõ ja `vaenõla s pań d vanigõ `päähhä Se 
Kos; `määntse vanigõ pääh, `määntse `ehtek‿kaalah oĺ liv‿vanast 
kõrvulitsil Se Kos; a [sõrmus] mia pań d uma pää pääle, säält tuĺ l 
kullanõ vań k Se Kos  

vanik
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`vankri `vankri `vankrit, hrl pl 1. hobuvanker vana halv t  , `vankri 
pääl tõrgutass `väegaʔ Rõu; mav‿`viś ksi u av‿vangõrdõ pääle, lää 
es mak‿kohegiʔ Vas U; meil hopõń  visaś s k gõst neläst jalast üless 
m  k‿`k iki vangõrdõgaʔ Vas U; ku puutele ̀ vankriʔ oĺ liʔ, s ss ̀ võe-
ti oheŕ d üteh, käänd üteh, `minka ruḿ milõ pulk `sisse käändäss, ku 
midägi `vankril mu ing tuĺ l Vas; `vankri tsõõriʔ  [ma] vei `s  hhu 
Vas; hopõń  hii  `auto ala, hopõń  oĺ l tüḱ ä, katõh palah ja `vankri 
oĺ l katõh palah Se; `pań ti midägi rasõhhust `vankrilõ pääle, kivi 
vai Se 2. lapsevanker  vanast oĺ l pirrunõ hällükene, a no la s sün-
nüss, ommav‿`vankri jo `vaĺ miʔ Vas 

`vankrikõnõ dem < `vankri esi oĺ l puŕ oh ja t   hobõsõkrõbikõnõ 
puu`teĺ giga `vankrikõsõ   h Vas U 

`vanma `vannuʔ vannuss `vannõ 1. vanduma, kiruma  siss [nad] li sidi 
ja `vannõt‿tõõnõ tõist Rõu V; toonam‿ma vannõ tõist, vana võlg 
`masmadaʔ, käü raha `sań tin Rõu V; mat‿tedä `tiodi, mat‿tedä 
`sõiḿ ssi, mat‿tedä vannõ Vas Pul; kiä tõist vannuss, toolõ lövvüss 
jält‿tõõnõ, kiä tedä vannuss Vas; t   nakanuv‿`vanma ja `irvellemä 
Vas; m  p‿pereʔ ei vannuʔ sukugiʔ  Vas Pul;  Juhań  iks meil `väega 
vannuss Vas; kes `võĺ ssi vannuss, t  l jäävät kooldõh suu laḱ ka 
Vas Pul; s ss [ta] pań d puś sil takah `vannuh Vas; `vanku uiʔ Vas 
2. needma huś s om jumalal jo ärv‿vannut elläi Vas Pul; Maali oĺ l 
juudi `kraami varastanuʔ ja j    `vannõ arʔ Vas Pul  

vań n vań ni `vań ni vann vań ni oĺ lim‿meil vett täüś  kannõtuʔ Rõu V; taa 
kah tohtõrdass hinnest, tege `vannõ ja j   naid haina `leotuisi Vas 
Pus; hań sa pŕaag um ka hüä rohi, pŕao `vań ni tetäss Vas; sa eiä 
(jääd) piteh viät `vań ni, sa kakut arʔ vań ni `uurtõ Vas T 

vannaŕ  vannare vannaret latern esä pań d vannare `maalõ Se J 
vań nikõnõ dem < vań n s ss [ta] lä s vań nikõsõ manoʔ ja litsah-

hu  tu̬u̬d mõsu Rõu; pań giline vań nikõnõ oĺ l ja t   `pernanõ 
`sundsõ minnu t   vań nikõsõga eläjille `j  ki `nõstma Vas T 

`vannonõ vanune kuu `vannonõ Se
`vannu vanune s ss oĺ li ma `kümne ajasta `vannu ku `aeti meid ma-

jast `vällä Vas Ts; katõ`kümne `aaś taga `vannu [ma] oĺ li, ku oĺ li 
jo rehe rabahhaija Vas Pul; no om `kümne `aaś taga `vannu t   
`poiskõnõ Vas

vannuk vannugi vannukit  vandesõna, kirumissõna a m nõh paigah 
kuulõ õim‿muud ku vannukit Vas Pul; vannugi s na jäi timä ̀ suuhhõ 
`võtmallaʔ Vas Pul; äi oĺ l vannugi s na, äi `võtkus‿sinno Vas

`vannuss `vannusõ  `vannust vanune mu `vannuisi ei olõʔ ütte ka imp 
eloh Vas Pul 

`vankri
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vannutamma  vannutaʔ vannutass vannu  ~ vanutama  vanutaʔ vanu -
tass vanu   ~ `vantamma `vantaʔ `vantass  vant vanutama mat‿ 
tut  su di esiʔ ja vanudi peie vahel Rõu V; vanutõn `tõmbass `rõi-
va kokko Rõu V;`Tuukil vanutõdi `puutsidõ `trullõgaʔ Vas Pus; 
`seĺ gevilladsõ villaguʔ, n  k‿ka vanutõdi Se; `s  pi `pań ti `rõivalõ 
pääle, s ss lä s `vantamine rutumbahe Se; vanutamise katalka oĺ l 
paĺ lo laemb, `triiḱ mise katalka oĺ l nigu höörik puu Se; ma vannu-
di `rõiva arʔ Se; äǵ li sälä pääl `vantõdi rõivass Se 

vannutõt vannutatud vannutõt maa`m   ja m    maa ja võ t piiri 
`vällä Rõu

`vantamma, vanutama vt vannutamma
vanutuss vanutuse vanutust vanutamine ku rõivass vanutusõst läbi 

lä s, s ss mähiti rõivass likõlt `ümbret‿truĺ li Rõu V
vanõ(m)b vt vana 
vanõmb vanõmba vanõmbat 1. kirikuteener omma kerigu vanõmbaʔ 

vai toorossaʔ, kerigu `perrä `kaeja muidoki Se L 2. pl  vanemad 
vanast võ iv‿vanõmbaʔ poisalõ `naisi Vas; ku naań õ vanõmbilõ 
haɫv om, mat‿t  d kannahta ei jovvaʔ Vas; muv‿vanõmba oĺ li 
iks proosta inemiseʔ, olõ õs `uhkõʔ  Vas U; kuiss naav‿vanõmba 
lubahhasõk‿kah la sil nii üleannõtust tetäʔ Vas Pul; [ma] es läpe 
`k  li minnäʔ, `suń dust olõ õs ja vanõmba panõ õs  Se L; [lah-
kumisel vanematekodust] siss kumaŕ d t   `mõŕ sa ni kosilanõ 
`jalga noilõ vanõmbilõ, siss ań d suud ja jä t jumalagaʔ Se; imäle 
leeväpä s `üś kä ja esäle jummaĺ  `üś kä, siss kumaŕ d jäl t   `mõŕ sa 
ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se; kui vanõmbaʔ `ü liʔ, nii 
tuĺ l meil s nna kak‿kullõldaʔ Se Kos; vanõmba iks ań niva puhada 
la sil Se Ja; m  v‿vanõmba j   us, m  v‿vanõmba suidsuda as Se 
Kos 

`vaoma `vaodaʔ vaoss `vaio vajuma vihmaga hopõń  vaoss 
kundõnis‿`sisse Vas Pus; ma `vaiu poolõni kihäni v   `sisse Vas; 
kiviʔ oĺ lik‿kokko `vaonuʔ Vas Pus; taa elo om jo nii savitsidõ `jalgu 
pääl, suurõmb sado tulõ, vaoss k iḱ  laḱ ka Vas Pus; kos sa no ĺ aht 
lumõ `uarmahe, vaot `sisse Vas Pul; t   reĺ dsine põrmad oĺ l k iḱ  
`vaonuʔ Se 

`vaotama `vaotaʔ  `vaotass vao  vajutama `k  ĺ jaluu ku um, s ss 
võtak‿`k  ĺ ja `mõskmise vesi kah ja minem‿matusõ pääle, s ss 
`k  ĺ ja seebiga mõsõʔ ja `k  ĺ ja `rõivaga vai käterä iga vai 
linagaʔ, kon `k  ĺ ja `lau sil oĺ l, s ss `t  ga `vaodar‿riś ti `otsa 
`vasta Rõu V; n  l‿linaʔ, kost kukuʔ otsast `võeti, n  v‿`vaotõdi 

`vaotama
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`järve [likku] Vas; ma pöhe ja `vaodi nii silmäkeisi tollõ siu `k  gaʔ 
Vas U; timä võ t maalt külmä kivi ja `t  ga vao  Vas Pus; paaba 
mõś k iks latsõ ja nulganaist ja mitu `tuń ni vao  ja `vihtõ sannah Se 

`vaotuss `vaotusõ `vaotust vajutav ese, vajutis kaet‿t   `vaotuss ai 
`kapstilõ leeme pääle Rõu 

vappama vapadaʔ vappass vapaś s vabisema s ss ta lä s uĺ liss mine-
mä, s ss nakaś s vappama Rõu V

vara vara varra varandus olõ õim‿mul määnestki varra Rõu V; mul 
määnest rikkust varra olõ õs  Vas Pul; esäl om tõstamäń t tett et 
imäle p  ĺ  varra Vas Pul

varahhappa varem kiä iks varahhappa lätt, t   saa `saaki Rõu; ku 
kedä olõ õiʔ, s ss saa varahhappa kodo Vas; m ni la s naaś s va-
rahhappa `s  mä, m ni `iɫdappa Vas Pul; ü stõõsõ `võikna [me] 
kävek‿kanarikka roobitsamah, kiä varahhappa sai, t   sai inäb 
Vas; varahhappa hiideti õdagult magama, hummogult `varra `tuĺ ti 
üless Se Kos; ku [lehm] kaŕ ast `maahha jääss, siss tõõsõ hummogu 
om [perenaine] varahhappa hoolõh Se Kos| Vrd `varrappa

varahhinõ varahhitsõ varahhist varajane; varane varahhitsõk‿`kartoli 
ummap‿`pehmer‿`riiviʔ Rõu; suvikõsõ oĺ liv‿varahhitsõk‿kardokaʔ, 
roosaʔ Vas; hummogu ommak‿`kärbläsev‿varahhitsõʔ Vas Pul; 
oodõnvaĺ t um varahhinõ `kartoli soŕ t Vas Pus; lõivõkõnõ um ka 
varahhinõ  sirk Vas Pus; varahhitsõmba ubinaʔ ku üle `vaĺ misõʔ, 
n  ʔ inäp ei hoiuʔ Vas; timä iks tuĺ l seo varahhitsõ puś sigaʔ Se; 
tiiäk‿kas `Maaŕ a ka ĺ att taa varahhitsõga (varase bussiga) vai ĺ att 
`iltsõpaga? Se Kos

varajanõ varajadsõ varajast varane ku kanarik ladvast nakass `häitsä-
mä, siss külvär‿rüǵ ä varajadsõ küĺ vi`aogaʔ Rõu H 

varanduss varandusõ varandust vara, varandus ku t   ärk‿koolõsiʔ, 
s ss olõsit‿timä peri k iḱ  t   varanduss Rõu; no om otsahn unidsõ 
varanduss ja piitsk om temä perändüss Rõu; timä võ t uma osajao 
kah ni maast ni varandusõst ni k gõst võ t uma jao Vas; lääsis‿su 
varanduss ka tuuɫõ `taiva `n alõ, s ss jääsis‿sa kaʔ ni `vaesõst ku 
maʔ olõ Se J

varandusõkõnõ dem < varanduss mul jäi sinnäk‿k iḱ  varandusõkõnõ 
Vas Pul

varass `varga varast varas varass jätt vaja `saina, tuli ei jätäm‿midägiʔ 
Rõu V; varass võtt kuumast kuĺ bist nip‿palavast paast Vas Pul; va-
rass varastass `varga takast, suuŕ  jummaĺ  naarahtass Vas Pus; ha-
raga oĺ lik‿ka `väega `vargaʔ Vas Pus; joodigõ jutul ja `varga lau-

`vaotuss 
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lul olõ õit‿`tolku Vas Pul; hobõsõ `pań ti raudkaḿ mitsõhe, `vaŕ git 
oĺ l paĺ lo Vas U; s saram  ś s oĺ l ütele `vargalõ `puugap‿`päähhä 
`andnuʔ Vas; sa olt `vargavah , vahi no aida`kiś kjit saʔ Se Kos; 
varass jätt vajagi `saina, a tulõkõnõ jätä eim‿midägiʔ Se Kos

varastam(m)a varastaʔ varastass varaś t varastama kolmass poig lä s 
`uibihe, ubinit varastamma Rõu K; meil varastõdi noŕ mi ̀ viĺ jä Rõu 
V; map‿pań ni haina rua kõrvalõ palidu, tei nigu mehe manoʔ, siss 
es varastadah‿`hainu Rõu V; Maali oĺ l juudi `kraami varastanuʔ 
ja juu  `vannõ arʔ Vas Pul; varass varastass `varga takast, suuŕ  
jummaĺ  naarahtass Vas Pus; meil om ü s satoĺ  arv‿varastõt Vas 
Pul; sak‿käüt siin varastõh, s ss mat‿tohe eis‿sullõ lüvväʔ Vas Pul; 
maʔ `uĺ lusõst varasti, egam‿mam‿muido Vas; havvõʔ unõhtu üte 
`  se aia `otsa, ni oĺ l `ärki varastõt Vas Pul; tiä vinnaś s t  d va-
rastõttu `plań ki ja `tehke Vas Pus; külä `laḿ bit [ta] varaś t, taṕ p ja 
sei Se 

varatnik varatniga varatnikka krae mul om pant nahanõ varatnik [pa-
litule] Se

varb varba ̀ varba varb, ritv ka s toomõ ̀ varba ̀ võeti, painutõdi ̀ l  ka  
Vas Pus| Vrd varv 

`varba/hain teeleht `varbahain ń appa `vaihhõl hõõruti `ka skiʔ, siss 
`pań ti `varba `vaihhõlõ Vas Pus; ku `varbaʔ arʔ `haudunu oĺ liʔ, 
s ss `varbahain `pań ti `varbidõ vahelõ Vas Pus

varbakõnõ dem < varb| metallvarras hoi [ma] pań ni  solokahe, egal 
 solokal om uma varbakõnõ Vas Pul 

varbass `varba varbast varvas `varba oĺ lih‿`harku Rõu V; map‿pań ni 
kaadsa putsu `haigõ `varba `vaihhõlõ Rõu V; `varba mugu `lõiksi 
jalglavva pääl ja voḱ k linnaś s ̀ ümbrek‿ku huń n Rõu; t  sama jalg, 
mille ma ärl‿lei, om kindsust seeniss ku `varbinip‿`paistõt Vas Pul; 
kuv‿`varbap‿putusõk‿kivi `küĺ ge, nii [ma] olõgi maah Vas; `varba-
hain ń appa `vaihhõl hõõruti `ka skiʔ, siss `pań ti `varba `vaihhõlõ 
Vas Pus; siniraag `k  rõ tammõ tõhva `varba all arʔ Vas Pus; huś s 
`oĺ lgi ś aal ja puri `varbalõ Se Kov; ku `kunna `näede hämme 
ṕ aal, üldäss, et `varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺ m Se; `oĺ ti nätäĺ  
`aigu sääl `rossõ v   seeh, jalaʔ hämmeʔ, vot mille `varba `vaihhe 
oĺ lin‿nii niɫõnuʔ nigu veridse oĺ liʔ Se Kos 

`varblanõ `varblasõ `varblast varblane `varblanõ om nigu kodo  sirk, 
t   tulõ ja haard sul ń apu `vaihhõlt leevä raasa arʔ Vas; `varblastõ 
pääle oĺ l t    sirkhaugaś s `väega virk Vas Pus

`vaŕ gil vargil `ś akslasõk‿kävev‿`vaŕ gil, küläst võ il‿lihhu Rõu  

`vaŕ gil 

Võru sõnaraamat.indd   841Võru sõnaraamat.indd   841 9/22/2011   9:38:29 PM9/22/2011   9:38:29 PM



842

`vaŕ gillõ vargile sat‿tuĺ lit siiäv‿`vaŕ gillõ Vas Pul
`varguisi vargsi, salaja [ta] lä s `varguisi `mõŕ sa`k  li Rõu; vanaduss 

tuĺ l mano `varguisi Se Kos 
`varguss `vargusõ `vargust vargus tiiä äs ma `vargusõst joht midägiʔ 

Rõu V; `varguisi ja k kkõ sai nättüss Vas Pul;`vargusõ pääl oĺ l täl 
jalg `ka ski l  d Vas Pul  

vari vaŕo `vaŕ jo  1. vari; ebaselge kujutis kaŕalatsõm‿mõõdi umma 
`vaŕ jo, et mito jalatäüt saa, ku viiś  jalatäüt sai, siss oĺ l vari `lüh-
kene, oĺ l vaia kari kodo aiaʔ Se; mak‿kai ḱ ulʔ, et vari pilgahtu 
lumõ pääl Se 2. varjuline koht; varjualune pirrupakust vai lõmmust 
`l  di lahasspoolõʔ jap‿`pań ti kohegi `varju `aiguma Rõu H; timä 
iks kaŕ agak‿ `kohki mõtsa ja mäḱ i vahel vaŕ ohn oĺ l Rõu V; ma 
hiidä iks vanaʔ `rõivapulgak‿kohe `vaŕ jo, jätä äis‿silmä nätäʔ (jutt 
pesupulkadest) Rõu V;  saadoriga vaŕ o alt ś aalt võta kesvä`oĺ gi 
õdagust lehmäle ette Se 

varik varigo varikot metsatukk ̀ vanna varikohe k iḱ  lääväʔ, a ̀ n  rdõ 
varikohe tagasi lää äik‿`kiäkiʔ (vanadus ootab kõiki ees) Se Kos

varik/t́sirgukõnõ vint naav‿varik sirgukõsõʔ, naa umma iks k gõ aiah 
`olnuʔ Vas Pus 

varima vaŕ riʔ vari varõ eemale hoidma, vältima; varjama ku [ta] midä 
`kuŕ ja om tennüʔ, s ss nigu minnu vari Rõu; kodo varass üldäss 
ollõv k gõ hullõb, t     st mõista aiʔ midägi vaŕ rik‿kah Vas Pul; 
no `väega varitass, naistõ`rahvat‿taha õim‿meestega üteh `sanna 
minnäʔ Se; viiś eń a `päivä variti elopõĺ v, et maad `siäku uit‿t  l 
pääväl Se   

variss varisa varisat varjuline mal‿lää ärk‿kaṕ i `taadõ `umma `säń gü, 
sääl om varisap Vas Pul; timä vei latsõ kemmergohe, sääl hüä va-
riss last otsadaʔ Vas Pul  

`vaŕ jama vaŕ adaʔ `vaŕ jass vaŕ aś s varjama niidü maś sina ka `vaŕ ssimi 
ärʔ Rõu V; sääl es kasuk‿ka `haina, puuv‿`vaŕ ssi ärʔ, paks mõts oĺ l 
pääl Rõu V; s a `aigu iks vaŕ ati t  d `kraami Vas Pus

vaŕo/alonõ (seinteta) kerge ehitis, varjualune s a `aigu [ma] pań ni 
ka s suurt  sia lapõht vaŕ oalotsõhe ja säi puuʔ ette Vas Pul; 
ait ja vaŕ oalonõ `vaihhõl, vaŕ oalosõ `sainu kutsuti saadorik 
Se -`kaetuss -`kaetusõ  -`kaetust peegel ń ao poolõst `tihka aiʔ 
vaŕ o`kaetusõ pääle kaiaʔ Se 

`varra vara esä lä s hummogu `varra kivile Rõu; timä lä s `varra 
`t  hhü, et s ss saa `aiksappa kodo Vas; sa jäät `varra läsäss Se 
Pop; mat‿`tehnä õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi 

`vaŕ gillõ
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poolõst `peetäss üleväh Se Pop; hummogult `tahtu us t  d lat-
sõkõist ni `varra üless aiaʔ Se Kos  

`varrappa varem m nõlõ latsõlõ `naati `varrappa umma `s  ki `and-
ma, m nõlõ `ildappa Vas Pul| Vrd varahhappa 

varrass `varda varrast kudumisvarras neĺ li varrast om iks peräh, 
viiedägäk‿kua Vas Pul; kundsa la t `koetass katõ `varda pääle Vas 
U; [ma] võ i `vardaʔ ja `naksi `poĺ mma  nnõ nii piĺ li `langa Se; 
traadidsõ `vardaʔ Se

varrõh abiks, hakkamas k gõ olt sak‿ka varrõh, olõ õip‿prii kunagiʔ 
Vas Pul

vars varsa `varsa varss meil oĺ l ka s hobõst ja vars Rõu K; naań õ lask 
ku vars pää säläh Vas; perrem  ś s pań d varsa ratastõ `küĺ ge Vas 
Pul; immev vars oĺ l, t   käve k gõ [surnud] märrä `valvma, `iḿ mi 
nigagu iks v  l kõlbaś s Vas; meil esä pidi kotoh mäŕ ri ja `varsu 
kasva  Se 

vaŕ s varrõ vart vars ärʔ ummar‿roobiduv‿vavarnaʔ, inne varrõʔ 
ummal‿`leinäjä `perrä Rõu V; ümbrek‿ kirstu kaasõ rań di `pań ti 
palohkavaŕ sist vanik [surnule] Rõu V; mu esä oĺ l ka koodivarrõ 
külehn Rõu; [rabarberi] varrõn‿niluʔ ärʔ, `tõmba nahk päält, siss 
jääss pehmep‿`perrä Rõu V; riha vaŕ s oĺ l kuusinõ Rõu VR; hüä 
s na murd ravva kangõ ̀ ka skiʔ, a kuri s na jovva aik‿kuĺ bi ̀ vartki 
murdaʔ Vas; ku vikahtit varrõ (löe)`otsa panõt, siss piät `kaema, 
kas vikahti suu saa suuŕ vai `väikene Vas Pus; vähäkoś sil oĺ l piḱ k 
vaŕ s peräh Vas Pul; kel oĺ l vähäp ahi, t  l oĺ l löhep aholuvva vaŕ s 
Se Kos 

varsakõnõ dem < vars varsakõnõ um vaest `kaugõlõ lännüʔ Vas Pus; 
varsakõnõ j  ś k `hirnuh t   tapõdu märä mano Vas; varsakõnõ 
hirn `p  nü helügaʔ, a vanahopõń  hirn iks torrõ helügaʔ Vas Pul

`vaŕ ssi, `vaŕ ssimi  vt `vaŕ jama
varv varva `varva varb, ritv lehmäl oĺ l reteĺ , es olõs‿`seime, oĺ l reteĺ , 

varvust tett Rõu; v  d ka [ma] koi, niisamatõ pań ni varva pääle, 
ü s lang alt ja tõõnõ päält Se| Vrd varb 

varõss varõsõ varõst vares `vahtrõ `latva `ossõ `vaihhõlõ oĺ l varõssõl 
pesä jo art‿ tett Rõu V; siss sai ma varõsõpuja kätte, t   jo linnaś s 
Rõu V; varõsõk‿kah, ku ärh‿harisiʔ, s ss passõʔ ja võ ik‿kanapujaʔ 
arʔ Vas Pus; ku varõsõ pujaʔ oĺ lip‿pesäh, es `tahtu nuid tappaʔ Vas 
Pus; kut‿tapõti ärt‿ siga, siss süä hiideti katusõ pääle, `üĺ ti et vana 
varõss, s  s‿seo süä ärʔ Se Kos

varõss/jalg taim: varesjalg varõssjalak‿kasusõ niidü pääl Rõu V 

varõss/jalg
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vasigakõnõ  ~ vasigõkõnõ dem < vasik vanõmb vasigõkõnõ eit‿tsuŕmiʔ, 
a noorõmb, t   pess armõtohe n nagaʔ Rõu V; mul om lehm 
`nüssäʔ ni vasigõkõnõ `j  taʔ Vas Pul; taĺ vinõ vasigakõnõ oĺ l, jäi 
`haigõst, väriś t ja lei halu `sisse Se L 

vasik vasiga ~ vasigõ vasikat ~ vasikõt ~ vaś k `vaś ka `vaś kat vasikas 
vasikõllõ oĺ l ka j  ḱ  `andmaldaʔ Rõu V; kaem‿mis taal `vaś kal 
nov‿viga om, et täl n na nii nilanõ om Rõu; `puhtidõ pääle tapõti 
vasik ja `põrsaʔ Rõu; ku vasigõ sünnütüss jääss `kauguss, s ss va-
sik läppüss ärʔ Rõu V; esä iks teḱ k tsuvvaʔ vasigõ nahast Vas; hüä 
jooja vasik Vas; vasiga liha te ti `seĺ gelt (ilma tanguta) Vas Pul; 
Poĺ lakõnõ haaŕ d `vaś kal n nast, es lasõk‿kavvõndahe minnäʔ Vas 
Pul; oĺ l t   luḿ bikõnõ sääl ni Poĺ la `vaś kõgap‿`pandvas‿säält läbi 
 sopakõsõ Vas; vasigõ `j  ś kil‿`lauta piteh ja `iḿ miʔ Vas; terve va-
sik k  ss, ś aalt saa õs no inemisele `andaʔ niivõrra ku tä sei Vas; a 
vaś k nigu `taiva lind, eis‿saak‿kätte Vas; suuŕ  vaś k lõṕ pi arʔ Vas; 
vaś k vai lammass, mia tapõti `maalõ, te ti süĺ diʔ Se  

vasinõ vasidsõ vasist vaskne havvõ  ngõʔ oĺ lin‿nigu kalat‿tettüʔ, m nõl 
oĺ l kuɫɫanõ, vasinõ tett Vas T; sinnäʔ ollõv ka vanast raha pant, va-
sidsõ anomagaʔ raha Vas Pul; t   oĺ l vasinõ vai karranõ truba Se 

vaśk1 vt vasik   
vaś k2 vasõ `vaskõ vask `vaś klanõ om vasõ `m  du Rõu; `vaś kligu  

ommas‿`sääntseʔ vasõ`ń aolidseʔ Vas; eläjä lööväs‿siĺ mä `sisse, ku 
omma vasõ `ń aolitsõʔ Se Pop; valu vaś k j  sk `raatõ pidi  Se Kos 

`vaś klanõ `vaś klasõ `vaś klast 1. vaskuss `vaś klanõ om vasõ `m  du, 
n   eip‿putuʔ (salva) Rõu 2. herilane, vapsik t   om ü s k iḱ , 
`ütleh‿`hüürläne vai `vaś klanõ Rõu 

`vaś klik `vaś kligu `vaś klikku vaskuss `vaś kligu  ommas‿`sääntseʔ  
vasõ`ń aolidsõʔ Vas; `vaś klik ollõv ka `väega j h inõ Vas 

`vaś ma `vaś siʔ vaś s `vassõ vaś si sassi või segi ajama `poiskõsõv‿vas-
sõp‿`päitse ärʔ , nii`m  du kisuti s ss läbi, vaś siti ärʔ Vas;`päitse 
ärv‿vaś siduʔ, eis‿saaʔ [lahti], ja sääl `räḿ nüʔ, `räḿ nüʔ, lätt hul-
lõmbahe v  l Vas Pus 

`vaś na `vaś na `vaś nat leivaküna `vaś na oĺ l ilma jaloldaʔ Se 
vass vassa `vassa pikkusmõõt: vaks  s ss oĺ l naat Riiast `andma kuĺ li 

`jauhha `sääń tsiide vassapitukõisi ko ikõisigaʔ Vas Pul; võiul om 
võiu mant vass vahet (suur erinevus) Vas Pul; `mulgi m  ś s leś a  
koobah, sääl oĺ l iks ü s vass vahet ku suuŕ  kuuli pala sattõ Se Kos 

vassaŕ  vasara vasarat 1. haamer, vasar vasaral om ka puinõ hand pe-
räh Vas Pul 2. nokk `tialasõ umma aia `saiba otsah, puhastasõ va-
sariid Rõu; noid kana päid ja vasariid oĺ l  nnõ ussaia pääl Vas Pul 

vasigakõnõ  ~ vasigõkõnõ
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vaś t võib-olla, vahest inne jaani`päivä vaś t oĺ l t   räüss, leh  oĺ l jo 
puuh Vas Pus; ku ü s kotuss tarrõ löönüp‿paɫama, siss vaś t `jou-
danu ark‿kistutaʔ Se Kos| Vrd vahest, vaest 

`vasta 1. (asendilt) otse vastas, kohakuti kaarõk‿kült‿ silgahtiʔ `vasta 
`päivä Vas 2. vahetusse kokkupuutesse; pihta, külge `k  ĺ jaluu ku 
um, s ss võtak‿ `k  ĺ ja `mõskmise vesi kah ja minem‿matusõ pääle, 
s ss `k  ĺ ja seebiga mõsõʔ ja `k  ĺ ja `rõivaga vai käterä iga vai 
linagaʔ, kon ̀ k  ĺ ja ̀ lau sil oĺ l, s ss ̀ t  ga ̀ vaodar‿riś ti`otsa ̀ vas-
ta Rõu V; sattõ ̀ maahha ja pää ̀ vasta ki vi Vas Pul; ̀ käekesep‿`päś si 
vaɫɫalõ ni oĺ l Vaś so `vasta a o `nulka Se Kos;  sura lei kiŕ bidsäga 
ust ̀ vasta Se J 3. osutab liikumist mingis suunas ku [ma] lä si ̀ vas-
ta mäḱ e v  ̀ paarõgaʔ, s ss `naksi lõõtsutamma Rõu VR; tuĺ l sõda 
`vasta, `v  ti hopõń    st Vas; ku `k  ĺ jaga mindäss ja meesterah-
vass tulõ `vasta, s ss saa meeste `k  ĺ jass takah Se Kos; esä s ss 
astuss t  d piteh, puttu kaś s `vasta Se Kos 4. väljendab vastumeel-
sust, vastuseisu või vastupanu [ta] es naka `vasta pugõlõmma kah, 
ań d iks m  r‿raha arʔ Rõu V; noorõʔ iks `ültse ei tahasiʔ taad eesti 
`aolist osass võttaʔ ta om nii `vasta `tahtmist näile kui Vas U; sa 
`tiise küls‿`seĺ gehe, et `väega `puhtas‿seeneʔ ommaʔ, a timä oĺ l 
`vasta süänd joʔ Vas Pul; ku külä mullõ külegaʔ, ma `vasta k gõ 
kihägaʔ (kut‿tõõnõ minno `tüünäss, ega s ss mak‿ka uḿ mi käś si 
`karma  ni panõ õiʔ) Vas Pul 5. vältimiseks, tõrjeks; raviks, toeks 
mat‿tugõsi viglahanna `vasta et s ss saa õiʔ uś s `kaalduda hõhvalõ 
pääle Rõu; uṕ inhaina `kombreś s um verej hvtitüse `vasta Rõu V; 
sajah oĺ l truuś ka, kiä `mõistsõ lukõʔ (sõnuda) nõia `vasta Se Kos 
6. osutab pakutava võtmist oma valdusse ku lammass kõhna oĺ l, 
siss `võtnu es `vastaginaʔ Rõu V; olõs‿sa rikaś s vai `vaenõ, ü s 
maamuld võtt `vasta k iḱ  Vas; ku `Maaŕ a `vasta võta aiʔ, siss ḱ ulʔ 
lähä pää pääle vette vai kabla `otsa (poon enda üles) Se 7. (vahe-
tult) enne `vasta lõõnaht siss nigu kaarõʔ  silgahtiʔ veedükene Vas; 
`vasta `vihma [ma] oĺ li iks väsünüʔ Se 8. (millegagi või kellega-
gi) võrreldes, võrreldav mis no kirbupurõmine om `lu kapurõmist 
`vasta! Vas; seo aig om kullanõ aig vanna `aigo `vasta Vas; kae 
määne oĺ l siss elo `vasta setä ello Se Kos; ku `uhkõhe ḱ audass no 
`vasta vanna `aigu Se Kos 9. kellegi poole pöördudes; kellelegi 
reageerides vastuseks ma lausu uis‿s nna ka `vasta Rõu; map‿paḱ i 
tälle süvväʔ, a [ta] muguh‿hünisi `vasta Vas Pul; vihma`kaś si sai 
esi pettäk‿kah, ku tä lauĺ , s ss [ma] `naksi vilistämmä nii`m  du 
`vasta Vas Pus; latsõʔ `opli  nnõ k  ĺ ̀meistrele `vasta Se; ku kül-

`vasta
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veti, s ss ̀ üĺ ti:  ń nista jummaĺ , a ̀ vasta vaia üldäʔ: annaj‿jummaĺ  
Se Kos 10. tõttu, pärast a no ommak‿k iḱ  n  l‿lätteʔ ärk‿kuiunuʔ, 
tiiäm‿mille `vasta Se Kos

`vasta/j ht́ -j hi -`j h i vastumürk aŕ st ań d `vastaj hi, s ss `paistõda 
as arʔ Vas 

vastaline vastalidse vastalist vastu olev, vastane timä oĺ l nigu valitsusõ 
vastaline Vas Pul

vastanõ1 vastadsõ vastast vastane, võistleja ku vihmakaś s lauĺ , s ss 
[ma] `naksi vilistämmä nii`m  du `vasta, siss tuĺ l `õkva `hinne 
`lähkeste, sinnäk‿`kaema, et kos t   tõõnõ vastanõ um, kes laul Vas 
Pus 

vastanõ2 vastadsõ vastast vastne, uus ku inne `taĺ sipühi, inne vastast 
`aaś takka kolm `v  ri jo puu härmäh om, s ss saa iks vilä suvi, 
leevä suvi Se Kos| Vrd `vahtsõnõ

`vasta/poolõ natuke vastu ma oodi tedä, lä si v  l `vastapoolõ Rõu
vastastikku vastamisi, vastakuti kaḿ bsil oĺ liʔ all voĺ dikõsõʔ, nii vas-

tastikku ummõlduʔ Vas Pul  
vastatside vastamisi m  k‿kõrro `kaŕ ksiʔ, katõgese vastatside Se
vastatsikku vastastikku Hurda külä um `R  ksu küläga vastatsikku 

Rõu 
`vasta/tulõlik -tulõligu -tulõlikku vastutulelik `väega `vastatulõligu 

inemiseʔ Vas L; tiä om võõrastõllõ nii makõ ja ̀ vastatulõlik Vas Pul 
vatsk1 vadsa `vatska õhuke pärmitaignast nisu-, harvemini odra- või 

rukkikakk kaasigõ `veieʔ vadsaʔ Rõu;  ma taha vadsa kütsäs‿seppä 
Rõu; pehmelik vatsk Rõu; vadsak‿küdseti ka iks a oh, `pań ti 
`kruuś lit `vaihhõlõ Vas Pul; vadsak‿küdseti rüäjahust Vas; köŕ biti 
`peestüst kausist, `vatska haugati ala Vas; ku tuli `paĺ li tagap  l, 
edep  l küdseti `vatsku Se Kos; innevanast oĺ l vatsk Se 

vatsk2 vadsa `vatska  (mäletsejate) mao osa: vats suuŕ  mago om, t  d 
kutsutass vatsk, ku vatsk `t  täss, s ss tege muɫɫ muɫɫ muɫɫ Rõu V 

vatt vatu vattu vaht ku vatt vähänü um, siss um koh  keenüʔ Rõu V; 
`seĺ gest lihast keedeti, paks vatt riibuti arʔ, t   `võeti arʔ, sai 
jaher  g Vas Ts; vatt tulõ s  l`v  le pääle, t   visatass `vällä Vas 
Pus; [te] `pühkeʔ iks hiist hiiŕ or‿ruunaʔ, vatust `vaɫgõ hobõsõʔ 
(rhvl) Se Kos

vat́t va i va ti vateeritud kuub, jope mul oĺ lip‿`pantu va iʔ `ümbre et 
perse är eip‿`pi süʔ Vas Pus

vatutama vatutaʔ vatutass vatu  vahutama ku [hapendamisel] `kapsta 
l  ḿ  vatu  joʔ, oĺ l jo `hapnamagu man Rõu 

`vasta/j ht́ 
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vatõŕ   vadõra vadõrat vader Liiso oĺ l vadõrah, `Ko li oĺ l tõõnõ vatõŕ  
Vas Pul| Vrd vadõŕ  

vau koera ulgumishäälitsus pini täni  ja vauǵ  inne, teḱ k vau vau vau, 
ku täl tu hädä pääle tuĺ l Rõu V 

`vaugma ̀ vauguʔ vaug vauǵ  ~ ̀ vaugõ vaugu  uluma, kiunuma  pini täni  
ja vauǵ  inne Rõu V; ussõk‿kii sik‿kikkaniʔ, `värrev‿vaugiv‿`val-
gõniʔ (rhvl) Rõu H; pinikene `väega `kraapõ ja `vaugõ Vas K 

vauvahhutma vauvahhutaʔ vauvahhut vauvahhu  kiunatama pini ku 
l  ʔ, s ss tänähhüt vai vauvahhut Vas 

vavarn  vavarna vavarnat ~ vavvarn vavvarna  vavvarnat vaarikas  
vavarnaʔ oĺ lih‿`häitsämisel Rõu V; nimär‿riibin‿n  v‿vavar nap‿-
`puh tass, roobidsi leheʔ ja `häitsek‿ka külest ärʔ Rõu V; ärʔ um-
mar‿roobiduʔ vavarnaʔ Rõu V; mul saik‿ka tinavu vavvarna arʔ jo 
murrõlduss Vas Pus; mak‿käve sinnäʔ vavvarniid `koŕ jamma Vas Pul 

vebru˛ar vebru˛ari vebru˛ari veebruar `kündlepäiv om eloiä 
viiel`tõiś kul vebru˛aril (vana kalendri järgi) Se

vedelemä vedeldäʔ vedeless vedeli maas lamama, vedelema ap‿pallai 
oĺ l kivi pääl nii ärn‿näbrästünüʔ, nigu olõss sääl sada aaś t`aiga 
vedelnüʔ Rõu H| Vrd videlem(m)ä 

vedeleppä nõrgemalt, lõdvemalt timä `ütless s na  vedeleppä, ma `ütle 
`kimmäppä Vas

vedelähe lõdvalt taa rõivass om nii vedelähe koet, nigu häüsätet kok-
ko Vas Pul; vedelähe ripõndõllõt hällü küleh, s ss võit `maalõ 
kas‿sataʔ Se

vedro/rattaʔ pl vedruvanker imä esäga `istõʔ vedro ra til Rõu; 
nimäl‿lasiv‿`vahtsõv‿vedro rattat‿tetäʔ Vas; meil oĺ lil‿lineikaʔ vai 
lavvarattaʔ, vedro rattaʔ oĺ liʔ iks esiʔ Se -troś kaʔ pl vedruvan-
ker velel oĺ lik‿kaś tiga vedrutroś kaʔ Vas  -`vankriʔ pl vedruvanker 
nimäl‿lasiv‿`vahtsõv‿vedro `vankrit‿tetäʔ Vas

ved ŕ  vedro `vetro 1. vedru labatroś kaʔ oĺ liʔ ilma vedraldaʔ, a 
kaś ttroś kal oĺ l uma neĺ li `vetro all Vas Pul; a vanast olõ õs kerigu 
ussõl naid `vetra Se Kos 2. pl vedruvanker esä ja sugulasõl‿`lä sik 
‿ka uḿ mi `vetragaʔ Vas Pul 

vee vee veed lõim `Osvaĺ t jaḱ k t   niidi kokko, sai põrmadu`rõivalõ 
veess Rõu

veedükene pisut `vasta lõõnaht siss nigu kaarõʔ  silgahtiʔ veedükene 
Vas| Vrd veidükene

`veelka `veelka `veelkat tuulimasin `veelka oĺ l teräpuhastamise maś sin 
Se; teräv‿valõti `veelka `koɫɫo Se; `veelkal oĺ l ka koɫo nigu kivi 
man Se 

`veelka
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veerandik veerandigu veerandikku mahumõõt: veerandtündrine 
puunõu vanaesä lä s Võrolõ ja s ss tõi veerandiku `räimi Vas T

veerekene dem < v  ŕ  sukõĺ  iks t   kah ś aal veerekeseh Vas Pul; 
toolõ tõõsõlõ pujalõ, kes kodopoig (kodumajas elas) oĺ l, ań d esä 
mõtsa mant veerekeisi Vas

veeridseʔ pl veeritside veeritsit kehvad viljaterad, kõlud veeridse 
n  p‿puhastõdi saŕ aga arʔ, sai s ss ` sialõ vai eläjäle Rõu R; 
veeridsep‿`pań ti eläjäle Vas Pul

veeridsekeseʔ pl dem < veeridseʔ vanast ̀ ań ti n   veeridsekeset‿` siolõ 
Vas Pul

veerine veeridse veerist äärne t   oĺ l ka t  veerine paik ja mõtsa siseh 
Vas Pul

veerits veeridse veerist serv, äär näiol om kõrik kõrraline, veerits viie-
peräline (rhvl) Se 

veerähhäm(m)ä veerähtäʔ veerähhäss veerähti äkki pilkuma nigu mul 
silmäʔ veerähtiʔ, ni kattõ vaim arʔ Vas 

veerähtümmä veerähtüdäʔ veerähtüss veerähtü pisut pilkuma 
 ń nissteḱ ij saiś  kõrrakõsõ `aigu, nigu mul silmäʔ veerähtüʔ, nii 
kattõ arʔ Vas 

veerütäm(m)ä veerütäʔ veerütäss veerü  veeretama nii lätt inemi-
se sugu nõrgass, et kana munna veerütäsek‿`katsakeś ke Vas K; 
poisik‿`koŕ ssi `tü rige käest munnõ ja lä sim‿munnõ veerütämmä 
Se Sa 

`veet́kese pisut peräst [ma] tambõ n  k‿kań õbi jälʔ `huhmrõh arʔ, pań -
ni `vee kese vett, s ss sai määts Se J

vehmeŕ `vehmre vehmerd  ais ku vanast oĺ l rassõ`jalgnõ naań õ, s ss 
imä üteĺ  jo: käügu ui üle r   `vehmre, käügu ui üle ratta `vehmre Se 
V; hobõsõlgi oĺ lih‿hiireʔ, vehmerde `vaihhõlõ laś k `maalõ Se; ku 
[rase naine] üle `vehmre `astsõ, siss oĺ l latsõl hainalosõ tõbi man 
Se; ku sajaʔ oĺ liʔ, siss oĺ l suuŕ  keɫɫ ja ̀ ümbre kaala kelläh‿hobõsõl, 
suuŕ  keɫɫ oĺ l köüdet `vehmre `küĺ ge Se

vei vt `v  mä
veideb vt veidüʔ
veidebä vähem oĺ l koĺ mi lehmi, aga `piimä oĺ l veidebä süvväʔ ku noʔ 

Se; t   mäe pääl oĺ l kuuś  inemist veidebä Se Kos 
veidikese veidike, pisut küŕ vidsek‿keedä [ma] `pehmess, s ss lasõ läbi 

sõgla, s ss panõ ubinit mano, veidikese vett kah Rõu V; [mees] lätt 
veidikese edesi, puttu pini `vasta Se Kos| Vrd vei okõsõ, veidüke-
se, `vei kese

veerandik
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veid́o vähe, veidike `vei kese `miń ti ni keerahhudõdi `väega vei o Se;  
hüvvä tege vei ot‿taa viin, inämbjago  ks `halvust Se Kos| Vrd 
veidüʔ 

veid́okõsõ veidike ku iks vei okõsõ heĺ otat, siss iks saat rahha Se Pod; 
timä oĺ l liisnalt sikõʔ, olõ õs vei okõsõ sikõʔ Se |Vrd veidikese, 
veidükese, `vei kese

veidüʔ `veitü `veitüt 1. vähene kogus r   , ku hätäpite om, s ss 
saa `veitüst kah Vas; t  d toorõst `piimä, tsääŕ ̀piimä te ti nii 
`veitü`viisi  nnõ, t   kausitäüś  vai nii `perrele Vas 2. vähe, veidi 
veidü pereht, veidü `huhtsamist Rõu; `väega veidüʔ andass taad 
raha Vas; soel om veideb `joudu kui kahrul, a inäp `tarkust Vas 
Pul; kas naaj‿jaɫakõsõ veidüj‿joosnuʔ ommaʔ Vas Pul; veidün‿nii 
kõvvu `m  hhi olõ ma maa`mulda `saatnuʔ Vas Pul; t   t  d paĺ lo 
vai veidüʔ, aga ütte `mulda läät kõiḱ  Se| Vrd vei o 

veidükene veidi, vähe vanast kaaluti naglagaʔ, päsülänagõĺ  um veidü-
kene suurõmb ku kilunag ĺ  Rõu 

veidükese veidike lõivõkõisi kah um `lõpmada veidükese `perrä jäänüʔ 
Vas Pus  |Vrd veidikese, vei okõsõ, `vei kese

veidüss vähe siis veidüss noid eś si oĺ l kink pujas‿s ah tappuʔ Vas
vein veini `veini  vein t   oĺ l suurõ veini pudõli sarnanõ t   putõĺ  Rõu 

V; mat‿t   külʔ `veini Se
`veit́kese vähe, veidike mu kasumiseh te ti linnu `vei kese Vas U; ma 

olõ siin `väega `vei kese `kiislat tennüʔ Vas U ; tsõõrih ka olõ õs 
kavvakõsõ, `vei kese`miń ti ni keerahhudõdi `väega vei o Se Kos; 
ku `kuurnigat‿te ti rõõsa piimägaʔ, siss `pań ti seppä mano, `laś ti 
nõstaʔ `vei kese ni `pań ti munnõ Se| Vrd veidikese, vei okõsõ, 
veidükese 

velekene dem < veli Kusta velekene, lepü uma hüä velega arʔ Rõu V; 
kuiss sa velekene teik‿ka nii ülekohut Vas Pul; velekene maka ku 
häŕ g säń güh Vas; neĺ li velekeist üte kübärä all `saisvaʔ? - laud  
Vas Pul 

veli vele `veĺ jä vend ka s `veĺ jä `eĺ li üteh tarõhn Rõu K; ta es 
lepüʔ  velega ärʔ Rõu V; mak‿körbe [supi]leeme, veli mütsü  
sao Rõu V; veli lä s ark‿kodo`väühhe Vas; kolmadat `veĺ jä ma 
eit‿tiiäʔ Vas; mehe imäle, mehe esäle ja velüle,  s sarillõ `ań ti 
s ss n  s‿suurõmba `andõʔ Vas Pus; neĺ li `veĺ jä oĺ l mul ja kolm 
s sard Vas U; mullõ om ta iks veli, p  ĺ ̀veĺ jä Vas Pul; sääl oĺ l 
ka s s sard, üte võ t mu veli Vas Pul; s ss jäiväv‿velek‿katõgese, a 
tõõnõ `veĺ li (vendadest) oĺ l tark m  ś s Vas Pul; tõõsõl velenaaś õl 

veli
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oĺ liʔ üle `aaś tagu latsõʔ Vas; koɫmõgese veleʔ `eĺ leväʔ Se Pod; 
s saŕ  anna as munakõist velele Se Kos 

velidseʔ pl velitside velitsiid vennaksed ku om `viina, s ss velit-
siid (sõpru) Rõu; katõge  ke velidseʔ,  üte v  rä igak‿kiń nik‿-
köüdedüʔ? - aia`saiba paaŕ  Vas Pul

`velsseŕ  `velsseri `velsserit velsker t   oĺ l `velsseri amõtit pidänüʔ 
Vas U; Rogosi `velsseŕ  `üĺ ti tark ollõv Vas Pul; Pahi`järve uppu 
`velsseŕ  arʔ Vas 

vene vene venet vene (keel) a viimäte mul oĺ l vene k  ĺ  ni sama hää ku 
eesti k  ĺ  Rõu| Vrd vinne

veneläne veneläse veneläst venelane veneläisil oĺ lip‿päternäʔ Se| Vrd 
`vindläne   

veo/maś sin veoauto poig oĺ l niɫbõstunuʔ, nii oĺ l sällüle maah ni suuŕ  
veo maś sin lä s üle Vas

vere/annoḿ  vereanum vereannoḿ  oĺ l [seatapmisel]`vaĺ miss, t   oĺ l 
naistõ`rahvidõ uma asi Vas U

vereh ̀ veŕ de vereht virre ̀ taari ̀ pań ti pääle terile, s ss kutsuti ̀ veŕ dega 
teräʔ Se Kos

vere/jõgi verejõgi kas s a `aigu `keŕge oĺ l, vere j  ʔ joosiʔ ja silmä 
v  ʔ Vas -j hvtitüss -j hvtitüse -j hvtitüst veremürgitus uṕ inhaina 
`kombreś s um verej hvtitüse `vasta Rõu V -ḱ akk verikäkk verest 
te ti vere`k  kõ ja vereḱ akka Vas Ts -karaś k odrajahust verileib 
m ni teḱ k vere karaś kit, m   es t  ʔ Vas U -ku̬u̬k õhuke verileib 
verest te ti vere `k  kõ ja vere ḱ akka Se Ts -`laś kja -`laś kja 
-`laś kjat aadrilaskja meil küläh oĺ l vere`laś kja Rõu 

veretämä veretäʔ veretäss vere  veripunasena paistma ku `pihlõʔ 
veretäseʔ, siss põllum  ś s ikk Rõu H; taa rind sul veretäss ku punõ-
tass Vas 

vere/vatsk veripannkook noʔ küdsetäss vere`vatsku Se Kos; no `võe-
tass k   verd, tetäss vere `vatsku Se Kos 

verevä/`nakriʔ pl -`nakridõ -`nakrit punapeet verevä `nakrit `tsae-
tuisi [ma] pań ni sinnä taari `sisse ja `kuŕ ki lõigi kaʔ ja sibulat 
ka kiä saĺ l (jutt paastutoidust) Se Kos; oĺ l rohekõnõ, koh `tsae-
ti peeń okõsõss `väegaʔ  verevä `nakriʔ Se Kos; paastu `aigu oĺ l 
õgal ütel verevä `nakriʔ Se 

veri vere verd veri ku ma verd näe, ma nõrgahta ärʔ Rõu K; püdä-
lä `lätvä naha alaʔ, imese verd Rõu V; meil `kuś siʔ lehmäʔ alati 
verd ega suvõ Rõu R; täl oĺ l vereh sääne hirm, et tedä tuldass 
`tapma Vas;  sia veri `s  di arʔ, veri te ti vorstõss Vas U; üldäss, 

velidseʔ
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et vere `perrä andasõp‿priĺ liʔ Vas Pul; mak‿kupadi puĺ l`oina vere 
ärʔ, veri haiś , mitte es tahaʔ süvväʔ Vas Pul; sõŕ m j  sk verd, taa 
tulõ kiń nim‿mähästäʔ Vas Pus; seto naaś õʔ ommav‿`väega valusa 
veregaʔ (heleda nahaga), `vindläse ommam‿musta veregaʔ (tõmmu 
nahaga) Vas Pul; haŕ okõnõ s   üiʔ, ta nutsutass vere arʔ ja [kana] 
`vaĺ mist Se Kov; mu imä laś k soonõverd, [ma] `peĺ ksi et arj‿j  sk 
no veri k iḱ  Se Kos 

verihhümä verihhüdäʔ verihhüss verihtü ära harjuma noorõh 
[ma]`tõmpsi ikku, a no olt ärʔ verihhünüʔ, no paa (pane) õit‿tä-
helegiʔ Vas Pul 

verihtümä verihtüdäʔ verihtüss verihtü ära harjuma [ma] ärv‿verihtü 
t  d `tapmist ja k kkõ, s ss `peĺ gäki es Vas 

verine veridse verist verine ma lä si kivivorõstikku `m  dä nii et 
jalav‿veridseʔ Rõu; kui sa pant t   `haigõ veridse inemise `paĺ lidõ 
puiõ pääle Vas Pul; a haavat hopõń  oĺ l   h, hobõsõl jaɫg verine 
Vas Pul; ka s `tü rikku, mõlõba paĺ astõ `jaɫgugaʔ, siss noidõ 
rüä `kandsagak‿k iḱ  oĺ lij‿jalav‿veridseʔ Se Kos; `varba `vaihhe 
oĺ lin‿nii niɫõnuʔ nigu veridse oĺ liʔ Se Kos 

veri/paisõʔ veresegune mädapaise vanast oĺ l veri`paisiid, uin‿n  h‿ha-
lutasõv‿`väegaʔ Rõu V

veri/vallanõ verivallatsõ verivallast nahaaluse verevalumiga kaetud 
käe oĺ li ärä löönü siist verivallatsõss Se

verolakõnõ verolakõsõ verolakõist jäme nöör hangugat‿te ti sääne ve-
rolakõnõ, siss `p  rti sedä`viisi keeruss, te ti päternäʔ Se Kos 

`veŕ pjäne `veŕ pjätse `veŕ pjäst punakas vihma vesi `umgip‿pruumikass, 
sääne `veŕ pjäne Rõu

`veŕ pjäss `veŕ pjä `veŕ pjät punakas poolõni `taivani tuĺ l t   kõllanõ 
juga üless, `veŕ pjäss kõllanõ Rõu 

verrev verevä verevät punane  siga `pussass läbi vereviide haŕ astõʔ?- 
 siga um sanna keress, lõuna`hiitmine um `pussamine, kiviʔ 
ummav‿verevä haŕ asõʔ Rõu V; taal verrev pää nigu tulõka o Vas 
Pus; verrev lehmäkene, jõh inõ l iakõnõ? - kurõmari Vas Pul; suid-
sutõt liha um jäl iks tõõsõsugunõ, t   um nigu vereväp Vas; näil 
um verrev kõtt kah, pihlapuu  sirgukõisil Vas Pus; linuhka maŕ a 
ommav‿vereväʔ Vas U; `sukmań ni oĺ lim‿mustaʔ, `proimidõ mano 
`pań ti verrev sii  Se Ts; räṕ ikul oĺ l ka s `pruń ti, `jäĺ ki `pań ti kaa-
rusõ sälä pääle, verrev ja haĺ ass,  kaarusõ oĺ liv‿verevät ja haĺ ast 
Se Ts; verevät‿ tuɫba, `vaɫgõ ait? - hani Se Kos; Maaś o oĺ l iks 

verrev
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verrev lehm Se Kos; vanast `koeti `väega ilosa `juń tlikatsõ ṕ uksiʔ, 
`valgõ ja verrev ja sinine Se 

verrev/pi̬i̬t́ punapeet `karmanih oĺ l verrev p    ja vilä `pääkeseʔ Rõu 
V -pää  punapea m ni üteĺ  tulipää, m ni üteĺ  verrevpää Vas Pus

verst versta `versta pikkusmõõt: verst (1066,78 m) siist om katõsa 
`versta `Paklahe Vas; m ni kümme `versta vai inäp kümmend, 
võtah‿hopõń  käe`perrä ja nakam‿minemä Vas Pul; kolm `versta 
maad vidi hiirekene Kurõküläst Sakotihe sõrmusõʔ Vas Pul; no 
verst iks tulõ, kaś sin verst timä maja mano Vas; paaŕ  `verstu iks 
saa `Puspurilt Plaanilõ Vas; lä s s ss mehe˛esä sügüse Peliko va 
ka skümmend `versta hainamaa pääle `hainu `t  ma Se Kos   

vesi v   vett 1. vesi ta um nigu hain v   seeh, tälle eis‿saa aṕ i Rõu V; hani 
sälähn püsü eiv‿vesi Rõu; kup‿pinip‿purõlasõʔ ja [sa] vett `viskat, 
s ss `lauhhusõ arʔ Rõu V; mak‿kae naid veś si kah [pottides pliidil] 
Rõu V; v  k‿keesep‿pato seeh kut‿`tossasõʔ Rõu V; s ss kahasi t   
vesi [potis keedes] iks vähämbäle Rõu V; ku ma t   viina  silga võ i, 
s ss ma oĺ li ku `lämmäh v  hn Rõu V; mul ku ma eederit võta, s ss 
tulõ suust vett, valusat vett Rõu V; `v  ldäs‿saa õim‿midägit‿tetäʔ 
Vas; ku juvvat‿tahadõ, siss om vesi paŕ õmb Vas Pus; vesi puhas-
tass esih‿`hindä Vas Pul; v  tõbi tuĺ l, ega päivi käve aŕ st vett `võt-
mah Vas U; naha seest iḿ mi s `vällä t  d vett, oĺ l nigu valluss 
vesi Vas U; talvõl keedeti iks `v  gaʔ jahu`putru Vas Pul; eass ilma 
`v  ldä saa as `leibä `kastaʔ Vas Pul; vanast oĺ lip‿pań gip‿`puitsõʔ, 
rassõ oĺ lin‿nii et es jovva vett tuvvaʔ, ärv‿vettüʔ, `v  ga vettü ärʔ, 
ku `määntse `tõrdu oĺ li otsah Se Sa 2. veekogu nelä `aaś tanõ `tüt-
rekene lä s vette, uppu arʔ Vas Pul; olõ õim‿ma noʔ v  h käünüʔ Vas 
Pul; ku `Maaŕ a `vasta võta aiʔ, siss ḱ ulʔ lähä pää pääle vette vai 
kabla `otsa (poon enda üles) Se 3. pisarad [kiriku]opõtaja lugi nii 
ilostõ, et muḱ ki siĺ mist kiś k v   `vällä Vas   

vesilde vesiveski jõul teŕ ri vesildes‿surbuti Se 
vesi/likõ -likõ -likõt täiesti märg mul oĺ l hamõh vesilikõ `r ndu päält 

Vas U
vesine vt veś sin 
`veśki `veś ki `veś kit  (vesi)veski oĺ l käekivi, ku saa õs `veś kihe, s ss 

`t  gaj‿jahvatõdi Rõu; üle `veś ki taḿ mi lännük‿krań ts`kaaluga 
soek‿katõke  ke Vas; vaja `veś kile minnäʔ, vaja teräʔ esi jahvataʔ 
Se Kos

 veś ki/koda (vesi)veski alumine korrus ka s suurt piń ni laḱ iʔ 
`veś kikuast `sainu päält t  d `tuś ti Vas Pus 

verrev/pi̬i̬t́
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`veś kivi `veś kivi `veś ki vi vesiveski mehel oĺ l `veś kivi nit‿talo ilmadu 
suuŕ  Vas Pul; `Siksäläh oĺ l `veś ki, oĺ liv‿`veś kivi man jahut‿täl Vas; 
must suu, piḱ äs‿soonõʔ, esim‿must ja `viskass kust? - `veś kivi Vas 
Pul  

veś sel veś selä veś selät lõbus timä mõist lauldaʔ ni k kkõ, `väega veś sel 
inemine Se Kos 

veś sim vesime  ~ vesimä vesimet ~ vesimät tööriist puuesemete 
õõnestamiseks: künakirves rasvatsaḱ im um kaivõt vesimegaʔ Rõu; 
veś sim um kõvvõŕ  nigu luits Rõu; [me] võ it‿t   vesimä ja kaibiʔ 
sis livva lohokõsõp‿puu `sisse Se Kos 

veśsin ~ vesine vesidse ~ vesitse vesist vesine süä um veś sin kaś sil 
kah (tahab rammusamat toitu) Rõu; vaa veś sin (lahja) piim, 
tah olõ õik‿koorõ kibõnatkiʔ Vas Pul; vaest tah veś sin om, saa-
vaj‿jalaʔ ligõhhõss Vas Pul; kusihainaʔ vai nädselmähainaʔ 
ummap‿`p  nüh‿hainaʔ, `kapstidõ seeh kasusõʔ, `pehmeʔ, ve sid-
sej‿jah Vas T; ś aal oĺ l vajova `eś kiʔ ja veś sin nii   Vas; land om 
vesine kotusõkõnõ, veerest iks ohemb, keś kkottalt süvemb Vas Pul; 
koh oĺ liv‿vesidse niidü hainamaaʔ, [ma] pań ni laka sij‿`jaɫga Se 

veśt veś ti `veś ti vest uuŕ  oĺ l ke iga veś ti `karmanih Vas Pus 
vet küllap, eks vet mi latsõh iks näi sussõ Vas; vet k igil vanul lõpõss 

arʔ silmänägemine Vas Pul; vet taa `ahnuss um taad ello edesi 
veenüʔ Vas; vet ` siakõnõ, kuiss tä tah keerahtu üte riś ti `küĺ ge Se 
Kos| Vrd vets

veteĺ  vedelä vedelät 1. mitte paks, vedel ḱ aku `l  mi serbäti pääle, t   
l  ḿ  oĺ l nigu tühä   st nigu määne `väega veteĺ  jahu pud ŕ  Vas 
Ts; veteĺ  `ta rigu pud ŕ  Vas Pul; kõtt halu , visaś s   st ärt‿t   
sagõhhõba, s ss tuĺ l veteĺ  Vas; ś   majoss oĺ liʔ lihagak‿`kapstaʔ 
ja veteĺ  piim Vas Pul 2. lodev, lõtv m ni inemine om sääne veteĺ  
`astma Vas Pul; ku [me seal] karvat‿ tulidsõ `v  ga võ iʔ, siss sai 
liha veteĺ  Se 3. vedelik kiim om vedelä seeh, ku jääss v  l midä 
säänest `kiimu, s ss [ma] lasõ läbi `rõiva Vas

vete/vajotus ? mu unopujakõnõ ja [üks külamees] n   uppus‿sin-
näv‿vetevajotustõ arʔ Vas Pul; vetevajotus um sääne nii  mäḱ i 
`vaihhõl, uja j  sk läbi Kitse `järve Vas Pul

`vetro vt ved ŕ 
vets küllap, eks vets egal uĺ lil uma lõbu Vas Pus; vets Klaara ka viina 

`surma lä s Vas Pus;  sirgum‿mugu `lindlõsõ `ümbre `hinne, vets 
aid um, niäj‿jo puhastasõ `aida Vas Pus| Vrd vet

vets
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vettümä vettüdäʔ vettüss vettü vettima vanast oĺ lip‿pań gip‿`puitsõʔ, 
ärv‿vettüʔ, `v  ga vettü ärʔ, ku `määntse `tõrdu oĺ li otsah Se Sa 

videlem(m)ä videldäʔ videless videĺ  1. maas lamama, laisklema 
n  v‿videlesek‿koh videleseʔ (vedelevad maas) Vas; poisiv‿videliʔ, 
t   is t  d Vas Pul; toro oĺ lis‿`sääntsem‿mustaʔ, `sainu pite 
videliʔ, vanast külmätedi neid Se Kos| Vrd vedelemä  2. hulkuma 
angõn‿nigu meile vanast `ań ti (peksti), s ss kaek‿ku lää eik‿külä 
`aidu pite latsõv‿videlemmä Se Kos

vidäjä vidäjä vidäjät  kratt tuulisspäähn om vidäjä, ku näet tuulisspääd, 
s ss `tõmba väi s kolm `kõrda kura kundsa alt läbi Rõu 

vidämä vitäʔ vidä vidi viä 1. vedama, enda järel tõmbama; tassima 
kaes‿susi es jovvan‿naid vitäʔ, s ss mõlõmbal‿`lambap‿puri arʔ Rõu; 
paŕ õmb um põrss `persehn (kõhus) kuP‿ perän vitäʔ Rõu V; veli vidi 
sada `k  rmat lauda sitta Rõu V; esä pidi `taĺ git kah, kivividämise 
`taĺ git Rõu V; ku `rõuku kodu nakav‿vidämä, s ss om k iḱ  kotuss 
`hiiri täüś  Vas; puś s um inemiste vitäʔ Vas Pul; sulanõ vidi `palkõ 
Vas Pul; voorim  ś s vidi `kraami tahap‿`p  tõ Vas; ma viä `hitskmit 
Vas; vanast `veeti hobõstõga Riiast `Pihkvahe `raami, mu esä oĺ l 
ka t  d `raami vidämäh Vas Pul; sinnäʔ oĺ l `mitmit tuhandit noid 
`postõ veet Vas Pus; ku sitta `veeti ja `talgoh `oĺ ti, s ss pasa`laḱ ja 
jäi k kõ perämätse `k  rmagaʔ Se Sa 2. kangalõimi käärpuude-
le ajama, käärima ku [ma] sukka panõ, s ss üle lippe panõ, päält 
kolmõsaa langa tulõgi vitäʔ [põrandatekil] Rõu; ku `kanga vidä-
mine um, siss langat‿tulõvak‿`kanga `laiusõ `perrä vitäʔ Rõu V; 
n narä ik‿`koeti `vaɫgõʔ, verevä joonõv‿`veeti `v  rde viteh joʔ Vas 
Pul; munõvoori oĺ l määne kolm neli kerd, piost saa õiv‿vitäʔ `langa 
Se; räṕ ik oĺ l p  ĺ viɫɫanõ, niidiga veet, a `viɫɫa koet `sisse Se 3. 
õnnestuma `tü rigaga es viäʔ mehel nii nigu `naisiga vidi Vas Pul 

vidänik vidänigu vidänikku talutaja t   näe es esiʔ, s ss vidänik oĺ l 
üteh [kerjusel] Vas Pus 

viga via vika viga, häda mis t  l vikahtil viga om Rõu S; m nõl tuĺ l 
`kangal viku `sisse, piḱ äj‿joonõʔ, n  k‿kutsuti sõsaritsõʔ Rõu S; 
latsõst (lapsena) saanuv‿viga Vas; tõõsõ `haɫvusõʔ näet iks k gõ, 
uḿ mi viku `näeki eiʔ Vas; terveh inemine nigu küünäĺ , `tolmu ka 
täl vika as olõʔ Vas Pul; mis Puĺ li `rahvil viga, kalanõ jäŕ v om aɫɫ, 
teräne nuŕ m om pääl Vas Pul; t   naań õ oĺ l rassõ`jaɫga ja rehke 
t   huś si arʔ ja latsõkõsõl om suuŕ  viga man Se Sa; ku vanast oĺ l 
rassõ`jalgnõ naań õ, s ss imä üteĺ  jo: käügu ui üle r   `vehmre, 
käügu ui üle ratta ̀ vehmre, ̀ lasku ui ̀ kaś si läbi ̀ jalgu, sünnüss la s 

vettümä
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`ilma, s ss latsõl paĺ lo viku Se V; oĺ l vika minijide man, oĺ l vika 
iḿ mi man Se Kos     

vigalanõ vigaladsõ ~ vigalatsõ  vigalast vigane, haiglane (olend) t   
vigalanõ põrss s   es inämb Rõu; vigalast [inimest] taheta as Vas; 
`tervep tuḿ m `k  li arʔ, a vigalatsõp jäi Vas Pul;`vaesõlatsõ iks 
saava rutõbihe vigalatsõss Vas Pul 

vigalinõ vigalitsõ vigalist vigane täl oĺ lij‿jaɫav‿vigalitsõʔ, sedä`m  du 
`jaɫguga `lapsõ Se

viganõ vigadsõ ~ vigatsõ vigast vigane, haige ü s liina `poiskõnõ 
peś s minnu `kõrvu pite , s ss jäik‿kõrvav‿vigatsõss Rõu R; Semmo 
Mari oĺ l ka sääne viganõ, kusi j  ś k k gõ Vas; lehm k gõ põnnuʔ, 
olnuv‿viganõ Vas Pul  

viguma vikuʔ vigu vigusi põdurana virelema timä olõ õi `õigõ `haigõ, 
ei olõt‿terveʔ, mugu vigu  nnõ, vigu ja ŕ aug Vas Pul; ma es viguʔ, 
es jääp‿põdõma es jääh‿hädälitsess kah Vas Pul; t   esä ka vigusi 
nigu maʔ vigu Vas 

vigurdõllõma vigurdõllaʔ vigurdõllõss vigurdõlli korduvalt vigurdama 
maś sin nakaś s vigurdõllõma, juh  üteĺ : peläku uim‿midägiʔ, ma 
olõ õip‿puŕ oh Vas Pul

vigurinõ viguridsõ vigurist vigureid täis, kaval mamma om ka vigurinõ 
külät Rõu 

viguristõ kavalasti pääkooli opõtaja iks viguristõ `küsse kah Vas Pul 
vigõĺ  vigla `vikla hark t  l aol ostõtuisi `viklu es olõʔ Rõu; ma vigla-

ga tsuŕ mõ `huś si Rõu V; peś simi riiht ja tõõnõ lei mullõ jalale-
he `sisse viglagaʔ Rõu; mat‿tugõsi viglahanna `vasta et s ss saa 
õiʔ uś s `kaalduda hõhvalõ pääle Rõu V; papa a t üless viglagaʔ, 
mamma `aiõ rehekaṕ ist [vilja] `sisse Vas;`väikesev‿viglaʔ, katõ 
harokõsõgaʔ, noidõgal‿`laotõdi sitta Se 

viha viha vihha 1. viha, vihavaen meil es olõv‿viha `toɫmu kah Vas Pul; 
nigu mehega tuĺ l viha, ni kõrraga lahutamma Vas Pul; kuiss sa piät 
vihha, m  p‿`präädi ka üteh, saa õs vihha pitäkiʔ Se Kos; kuŕ alõ 
 ks keṕ pi [ma] kopuda, vihalõ `nuia nukuda, tulgu uiʔ üteh (rhvl) 
Se 2. ussi-, maomürk t   huś si j h  koolõ  n  k‿kusi`kuklasõ arʔ, 
huś si viha om jo `väega suuŕ  Vas; paĺ loś s huś sit‿t   nõglakõsõga 
`joudsõt‿tappaʔ, a näil om viha Vas Pul

vihakõnõ dem < viht  ma tei `kastõhainust vihakõsõ, köüdi kimbukõis-
tõ Vas T; kual latsõl oĺ liʔ sälä pääl tuŕ o pääl haŕ asõʔ, s ss `v  di 
`sanna, `pań ti haŕ astõ pääle laṕ ikõnõ, te ti seebiga kokko, s ss 
vihakõsõga`tassakõistõ soputõdi Se P 

vihakõnõ
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vihalanõ vihaladsõ vihalast vihamees, vaenlane mul um `sõpru, um 
vihalaisi Rõu V; minkperäst sat‿taṕ iʔ timä, kas sat‿tälle vihalanõ 
oĺ liʔ Vas Pul 

vihanõ vihatsõ vihast vihane ku kurri ja vihanõ ta oĺ l Vas
vihanõm(m)a vihadaʔ ~ vihanõdaʔ  vihanõss vihasi vihastuma, viha-

seks saama esä vihasi `väegaʔ Vas Pul; `poiskõnõ vihasi ärʔ ni lä s 
aida aɫa Se Kos

vihaś s ~ vih(h)aś s vihasõ vihast vihane, kuri  tütäŕ  om ka ̀ väega vihass 
Vas Pul; vihaś s joodik `omgi vihaś s kaʔ Se; iḿ misel oĺ lip‿`põrsa 
ja iḿ miś s nii vihhaś s ku Se; m nõl oĺ l vihaś s  siga, ai `hindäle 
`küĺ ge Se 

vihk vihu `vihku vihk rehe `kaartõ veere alt [ma] kisi napu `vihkõ Rõu 
V; a inuial allapoolõ oĺ l ossakõnõ jäet, t   `l  di rüä vihulõ ala, 
et `vihkõ üless `andaʔ Vas Pus; t  d `pestüt `vihku [ma] rapahhuti 
ka v  l, teŕ ri inäp tulõ õs, siss `viś ksi kõrvalõ Se 

`vihkama vihataʔ `vihkass vihaś s vihkama tohe eir‿riha perän vitäʔ, 
s ss `lamban‿nakasõ `poigõ `vihkama Rõu H 

vihm vihma `vihma vihm maa um jämme vihmagak‿koorigu pää-
le `võtnuʔ Rõu V; tulõ külv‿vaest `vihma, sääne rammõdu 
olõdõʔ Rõu V; vihmaga hopõń  vaoss kundõnis‿`sisse Vas Pus; 
seenek‿külbetäsek‿kup‿`päĺ käss Vas Pul; vihma pissa tuĺ l, näüss 
kas nakass sadamaVas Pul; `vasta `vihma [ma]  oĺ li iks väsünüʔ 
Se; munõvoori jäl oĺ l hainamaa tahe kaʔ, ku oɫõ õs `vihmu suvõl 
Se Kos 

vihma/kaś s peoleo vihmakaś s inne `vihma laul, nigu kaś s r  ḱ , sää-
nest hellü tege Vas Pus; vihma`kaś si sai esi pettäk‿kah, ku tä lauĺ  
Vas Pus 

vihmakõnõ dem < vihm s saŕ  lä s järve `v  rde ja pallõĺ : jummaĺ  
jumalakõnõ, anna no vihmakõist Vas Pul; n  ŕ  vihmakõnõ Vas Pul

vihmanõ vihmatsõ vihmast vihmane vihmanõ ilm `täämbä, sääne p  ĺ  
pilvehn Rõu; ku vihmanõ ilm oĺ l, `aeti ärmäk `kaskalõ pääle Se 
Kos

vihma/sakaŕ  -sagara -sagarat vihmahoog naaś õl oĺ l hulga `hainu 
kuivadak‿kotoh, vihma sagarak‿käveʔ Vas Pul -vagõĺ  vihmauss 
hulga vihma`vaklu, vihmavaglaʔ  ngõrdõllis‿sääl `mulda piteh Vas 
Pus -vari vihmavari karitshainost tei ma kaŕ a man vihmavaŕ o Rõu 
V -vesi vihmavesi `umgip‿pruumikass, sääne `veŕ pjäne Rõu V

viht viha `vihta (sauna)viht mingu uit‿tiń gäldät‿`turgu eiv‿vihal-
das‿`san na Rõu V; sannahn ma inne higidsä, s ss roṕ si 

vihalanõ
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kah vihagaʔ Rõu V; pää˛alotsõ ko ti roobiti vihaleheʔ, n   
oĺ lip‿`pehmeʔ (surnu padjast) Rõu V; `kastõhainust sai vähä 
`vihtu viht Rõu; `pernanõ pań d `puhta v   kiṕ pi, ja viha pań d 
sinnäp‿pääle, et pühä vaim tulõ ka `sanna Rõu VR; `ai umma 
sanna`kü jäle, sau`s  jäle, v  ̀ t  jalõ, viha`haudjalõ Se V; [ma] 
ü si viha (ühe viha kaupa)  `pesse Se; nigu padi te ti, `pań ti viht 
sinnäp‿pa ass [surijale] Se S; `vihtu iks tetässki inne jaani`päivä 
Se Kos; m  l‿lä si `Maarjaga `vihta (vihtu tegema) Se Kos

`vihtlaʔ pl vistrikud, vinnid säält kihä seest aja `vällä n  v‿`vihtlaʔ, 
s ss um la s ni verrev ja sääne naglunõ Rõu; `vihtlaʔ oĺ lis‿`säänt-
sen‿naglatsõʔ Rõu 

`vihtma `vihtuʔ viht vih  ~ `vihtõ  vihu vihtlema `kastõhainust sai vähä 
`vihtu viht Rõu; `viuhti (viheldi) iks, kes `vihtut‿ `tahtsõ Vas; paaba 
mõś k iks latsõ ja nulganaist ja mitu `tuń ni vao  ja `vihtõ sannah Se

vi̬i̬- 1. vett sisaldav käeotsah um halv v  ̀ pangõ `nõstaʔ, kań nipuiõga 
um  ks paŕ õmb Vas; ku ma naka mälehtämmä, siss küll oĺ l vaa , 
viinavaa  ja v  vaa  Vas Pus 2. veest tingitud, veega seotud 
`sääń tsiide vannu surm om v  joosu `aigu Vas Pul; Einaŕ  päś t iks 
inemise v  surmast arʔ Vas Pul; jummaĺ  teḱ k toovotusõ, et inäp v   
uputust eis‿saaʔ Vas Pul

viidik viidike viidiket viidikas siin inämbüsi oĺ lik‿ka naav‿viidikeʔ Rõu
viie vt viis2, viiś 1
viiegese viiekesi ku mi sääl kupidsa pääl viiegese `kaŕ ksi tsõõrih Se; 

`kargusõ oĺ livaʔ, karati kolmõgese, nellägese, viiegese, `tü ri-
guk‿`kaŕ ksiʔ Se 

viieline viielitse viielist metallraha (viie ühiku väärtuses) timä `nõusõ 
viielist `kulda, a ma nõusõ umma kangast tagasi Rõu V

viiess viiendä ~ viiedä viiendät ~ viiedät viies edeotsan mito tallo [ta] 
palo  ärʔ, m  ʔ oĺ liv‿viiess Rõu; katõ`kümne viiendäl ̀ apriĺ lil ̀ laś ti 
vallalõ k  ĺ  Vas R; neĺ li last oĺ l, viiess oĺ l suuŕ  Vas Pul; neĺ li var-
rast om iks peräh, viiedägäk‿kua Vas Pul; neĺ li hobõst taĺ lih, viiess 
käü `ümbret‿taĺ li `hirnuh? - sukka `koetass Vas; vanaimäle om ka 
jago, viiess jago om vanaimäle Se

vi̬i̬/`hiń güss -`hiń güse -`hiń güst põhjavesi ś aal koh ̀ paisõlehek‿kasusõʔ, 
ś aal um v  ̀ hiń güss `ĺ ahkoh Vas Pus

vi̬i̬l veel, alles olõ õiv‿v  l `õigõ kaadsa`kań dja, ak‿kaeh‿holalauluʔ 
omma`seĺ geʔ Rõu; mul olõ õis‿silmäʔ `olnuv‿v  l `haigõʔ Vas; jä-
nesepoig v  l `eĺ li Vas Pus; ma v  l sai illakult noʔ `salp  ·tret Vas 
U; nok‿ka  ks om m nõl v  l pää raiah Vas Pul; mak‿käve eś s `valv-

vi̬i̬l
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mah v  l tedä Vas Pul; külät om mul v  l m  lt pääh Vas Pul; [ta] 
hiń gäś s nädäli säń güh, siss lä s v  l elokõnõ (eluvaim) `vällä Vas 
Pul; `tü rik v   `päitest teḱ k riś ti, süläś s v  l `päitehe Se

vi̬i̬/lahk -`lahkmõ -lahõt veelahe siih om v  lahk, üle loho v  ̀ lahkmõ 
kotuss Vas Pus

viiĺ o: a esä meid laivaga tõi, mi `läämi [mere]`v  rde, siss laulami et 
siiĺ o viiĺ o, lasõl‿laiv, `toukap‿`purju (rhvl) Se Pod

`vi̬i̬mä viiäʔ v   vei viima alt pidi v   `v  mä `mäele Rõu VR;  
läḱ ev‿veeget‿ siapää Kalmatõlõ arʔ Rõu; kaasigõʔ veieʔ vadsaʔ 
Rõu; hobõsõga `v  misegat‿`tõrkuʔ n  m‿maŕ ap‿purulõ Rõu V; t   
m  ś s oĺ l kiń niʔ v  d Vas Pul; kua iks ̀ r  ga k   , t   vei tõõsõlõ kah 
Vas Pul; sanna laba oĺ l `vällä v  d Vas Pul; kodo`v  jä iks nuiaś s 
t  d rahha Vas Pul; ku no minno kah sinnäk‿kodo `küllägi viiäsi 
Vas; esä jäteti T´siberehe veemäldäʔ Vas Pul; t   ka s `klaasi oɫt 
vei `surma kah Vas Pul; miili s kaḱ k `naaru, et ei noh, sitaunikut 
eim‿massaj‿joht `v  mine Eesti`maalõ Vas Pul; t  j‿jätetädes‿siiä ʔ, 
a m  v‿viiä tappaʔ Vas Pul; nooĺ õ, kiä magasi`aita [vilja sügisel 
tagasi] veenüʔ oĺ l, nooĺ õ keväjä `ań ti `viĺ jä Vas; timä v  l viiänüss 
(oleks viidud) ärʔ, ku `Maaŕ a 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 ku tä viimäst viina suutäüt jõi, jäi 
läḱ ätämmä Rõu V; kõtu`haiguss om vannuinemiste viimäne tõbi 
Vas Pul; a läś knaań õ pań d teenarikõsõ umast viimätsest Vas

viimäte viimaks, lõpuks a viimäte mul oĺ l vene k  ĺ  ni sama hää ku 
eesti k  ĺ  Rõu; kaen‿no viimäte v  l [sa] läät kiń niʔ, et kaŕ ust peś siʔ 
Se Kos 

viimätümmäss viimati, viimaks sa tapat `hinne viimätümmäss ärʔ Vas 
Pul 

viin viina `viina 1. alkohol: viin maʔ pidi t  d `viina jo ärh‿`häötämmä 
Rõu; ta (isa) tõi viina kodo ja eś s jõi Vas U; imä nakaś s noidõ 
pahanduisiga `j  ma, ni `k  li `viina (viinasurma) Vas Pul; Riiast 
`t  di viin ̀ puutõ ni ̀ kõrtsõ Vas Pul; t   om tark poiś s, eit‿tiä viina-
pissu j   õiʔ Vas Pul; mul käsi haĺ t, mullõ ka ań d t  d huś si `viina 
Vas; egav‿viinast no kõtutäüdet olõ õiʔ Vas Pul; poisi ań niv‿`viina, 
käsik‿`kiŕ giʔ Vas Pul; ku oĺ l ainuss uma kua, siss toolõ [ma] tei 
ark‿ka voorikõsõ `viina Se Kos; [ma] võ i asuniga `viina Se 2. pl 
kihlused innek‿`ḱ auti koś ah, s ss `peeti n  s‿suurõv‿viinaʔ.  ks nii 

vi̬i̬/lahk
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pruudi kotoh oĺ l t  . s ss kutsuti jo noid sugulaisi kah, noid mehe 
sugulaisi ja `ań ti jo noid `ań diid Se 

viina- viina sisaldav; viinaga seotud ku ma naka mälehtämmä, siss küll 
oĺ l vaa , viinavaa  ja v  vaa  Vas Pus; siin olõ õs viinavabrikut 
Vas Pul; kua tuĺ l seṕ ile, t  l oĺ l viinaputõĺ  `karmanih Vas Pul; 
timä eih‿häbendellek‿kah, iks uma suits n nah ja viinatoṕ s käeh 
Vas Pul; viina pŕ aag teḱ k jalat‿`tervest, viina kohetuss Se; vets 
Klaara ka viina `surma lä s Vas Pus

viina/koda viinaköök kaet‿tan viinakua tsori pääl kasuss hää hain Rõu
viinakõnõ dem < viin taa viinakõnõ tege paĺ lo hätä Vas; a paṕ p oĺ l 

ka sääne et viinakõist `tahtsõ Se Kos 
viina/mi̬i̬ś s joodik ei olõt‿taa viinam  ś s, m nikõrd harvakult võtt Rõu
viinanõ viinadsõ viinast joobnud, purjus t   viinadsõ `pääga lubasi 

rahha Vas Pul 
viina/`pruuli -`pruuli -`pruulit viinaajaja, viinapruul Juhań  oĺ l vii-

na`pruuli Tumbah Lä imaal Vas Pul 
vi̬i̬/paariʔ pl kaelkoogud koos ämbritega ku [ma] lä si `vasta mäḱ e 

vi̬i̬`paarõgaʔ, sõ ̭ss `naksi lõõtsutamma Rõu VR -pago veekeeris 
v  pago om ku vesi käüse kõvastõ, aja `mullõ üless Se V -piim ko-
hupiima säilitusvesi kohopiim `pań ti v   `sisse, t   oĺ l v  piim Se 

vi̬i̬ŕ  veere v  rt äär, serv, veer rehe `kaartõ veere alt [ma] kisi napu `vih-
kõ Rõu V; hapuhain kasuss t  ̀ v  ri pite Rõu V; puu ägiĺ  `pań ti 
sanna põrmadu pääle, inemise `touksi ütest veerest `tõistõ t  d 
rõivast [vanutamisel] Rõu; vanast oĺ lir‿rätel `narmaʔ veeren Rõu; 
naid ̀ k  ĺ ja ̀ pü ski um paĺ lo t  veerihn Rõu V; hiirehernek‿kasuss 
t  ̀ v  ri pite ja niidü pääl Rõu V; `tulkõt‿tulõ`v  rde `p  slemmä 
Rõu; `aoldõ olõss nigu soe silmäʔ mõtsa veerehn pilisnüʔ Rõu; 
sääl t  veereh um Pelsu talo Vas Pus; sugara ja sugara veereʔ, n   
`saiõp‿palotaʔ Vas Pus; järve `v  rde om tast iks paĺ lo `hulkappa 
maad Vas; kuiss sa `juɫksi iämulgu veere pääle minnäʔ Vas Pul; 
paladi veereh oĺ lir‿roheʔ, sinnäp‿`pań ti `mõś kmõʔ Vas Pus; ku jäŕ v 
koolõss, n  v‿veereʔ ommaj‿jo ̀ väega määʔ Vas Pul; imä oĺ l nõstõt 
tooliga havvaveere pääle Vas; mi `väega t   veereh `eĺ liʔ Se Kos; 
k iḱ  havvip‿`püüki uja veereh Se; velel‿lä siv‿`v  rde ja pe ivä tim-
mä [mere] `v  rde Se Pod 

`vi̬i̬rde äärde, kõrvale mia iks sääne suṕ inõ kardok oĺ l, `määnüʔ ja 
`maagak‿k  hn, n  v‿visati `laṕ juga `v  rde Rõu; egä ü s tõmmaś s 
hinnäst `v  rde ku sõda `taplõmma lä s Vas Pul

`vi̬i̬rdümmä `v  rdüdäʔ `v  rdüss `v  rdü veerema a o otsa päält `v  rdü 
laḿ p mahaʔ, lei rehe palama Rõu R; püve pujaj‿joosi kakatõh 

`vi̬i̬rdümmä
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`vällä, k iḱ  haina `sisse nigu munakõsõ `v  rdüʔ Vas Pus; ta t 
(puravik)`v  rdü sälä pääle, nii `väega `kuiviʔ (seente kuivatami-
sest) Se Kos 

`vi̬i̬rmäne ̀ v  rmädse ̀ v  rmäist tähtsusetu, kõrvaline olõ õim‿map‿`per-
na nõ, ma olõ ü s `v  rmäne inemine Rõu

viiruline viirulitse viirulist viiruline seest  siiruline viiruline, päält kul-
lakarvaline? - sipuĺ  Vas Pul 

vi̬i̬/ru̬u̬ś  vesiroos ma lä sis‿sinnäʔ hõdsu pääle, sääl `kaś vi v  roosiʔ 
Vas U 

viis1 viiso `viiso viisk vanaimä kudi `viise Rõu; pähnä ja kadajaviisuʔ 
oĺ lip‿pühäpävä viisuʔ Vas; pühäpävä viisass `kiś ti kadajaniidseʔ, 
lõhmussniidseʔ Vas Pul; seenik‿ku ̀ tü rik mehele saa, piät vanakuri 
säidse ̀ paari ̀ viisa ark‿`kakma Vas Pus; setok‿kań niv‿`väegav‿`viisa 
Vas;  setok‿kävev‿vanast k gõ oĺ liv‿viisoj‿jalah Vas U; ma olõ puu 
`k  ri `viisaga kaŕ ah käünüʔ Se Kov; viisoʔ oĺ lip‿`pakladsõʔ, ruttu 
joht kakku us n  v‿viiso Se Kos; haina `aigu iks oĺ liv‿viisoʔ Se

viis2 viie viit viis, mood ̀ vaesõl viiel eleti Vas U; lammass tulõ õik‿`kuagi 
viiel tulõ seest `vällä Se 

viiś 1 viie viit arvsõna: viis ku `kiäki ark‿koolõss, s ss `mõś kjillõ andass 
`ań dit, andass kas kolm `ruublit vai viiś  `ruublit Rõu V; hobõsiid 
oĺ l viiś  tüḱ kü Vas Pul; taal ommap‿parhillak‿ka viieh paigah  siaʔ 
Vas Pul; reheriha oĺ l niisama suuŕ  nigu taa hainariha, ainult noil 
oĺ l inne viiś  vai kuuś  pidimet Vas; ka a meil oĺ l noʔ `p  tre paast 
kaʔ viiś  nädälit Se Kos; mis oĺ l `lamba hiigat‿t   vill k  h, t  d 
`villa `võidsõ [sa] `hoitaʔ viiś  `aaś takka Se Kos  

viiś 2 viisi viit lauluviis, meloodia setok‿`kaŕ ksiʔ, tirgudiʔ, näide 
jalak‿käve iks viit pite Vas Pul

viiśeńa viiś eń a viiś eń at ~ viiśeńa/päiv apostliku õigeusu kiriku täht-
päev: 14. september, ristiülendamispäev sügüse oĺ l ü s praaś niga 
päiv, kutsutass viiś eń a Se; viiś eń a `päivä variti elopõĺ v, et maad 
`siäku uit‿t  l pääväl Se 

`viisi kaupa, haaval, kombel s ss oĺ l meil paĺ lo `uibit, k iḱ  ria `viisi 
Vas; n  p‿pandasõk‿kõrrast rinna ̀ viisi n  k‿kütüseʔ Vas; mõts siko 
ollõv tah summa `viisi Vas; mõts siaʔ tulõva paŕ gi`viisi Se

viiś/kümmend viiskümmend `mõisa provva `kiń knüm‿ m   imäle tano, 
a `kiń ktüse   st `nõudnu viiś kümmend `kopkat Vas

`viiśmä `viisiʔ viiś  `viise viisi viitsima [ta] oĺ l `juudaline nii laisk, et es 
viisik‿külmä käehn väristägiʔ Rõu; meil Heĺ mi es viisi oṕ piʔ, käḱ ke 
raamadus‿silla ala Vas

`vi̬i̬rmäne
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viisokõnõ dem < viis1 viisokõsõk‿`küĺ mi jala `küĺ ge Se 
viiso/nõgõĺ  luu- või puunõelik viisu punumiseks, viisuluda mul vana 

viiso nõg ĺ  om, `t  gak‿kapuda `kundsõ ja n nnu paranda, toolõ 
`kuḿ pihki aja langa `perrä Se Kos 

viiś /sata  viissada t   soola p  t maś s viiś  sata  Se Kod -`tõiś ku (mõle-
mad osised käänduvad) viisteist `kündlepäiv om eloiä viiel`tõiś kul 
vebru˛aril (vana kalendri järgi) Se

viiś/tõi·śs/kümme ~ viiś /tõi·st/kümme viisteist meil oĺ l suuŕ  päie-
kaṕ p, sinnäl‿lä s m ni viiś tõi·stkümme `k  rmat `sisse Vas Pus; 
viiś tõi·ś skümme hobõst ka oĺ l mu sajah Se Kos 

`viitmä `viitäʔ viit `viitse viidä viitma, aega raiskama viideti nikani arʔ 
aig, et pümme tuĺ l kätte Rõu K; kas s ss ̀ nii jä ̀ viitse umma ̀ aigu, 
imä pidi ruaʔ `laotamma ja hain palahhamma Vas Pul; mines‿sa ka 
sinnäv‿v  l `huupi `aigu `viitmä Vas Pul

vi̬i̬/tõbi vesitõbi v  tõbi tuĺ l, ega päivi käve aŕ st vett `võtmah Vas U; 
imä lä s paksuss ja siss lei v  tõbõss Vas U -tõbinõ vesitõbine lä s 
paksuss ja siss lei v  tõbitsõss Vas

`viitümä `viitüdäʔ `viitüss `viitü kuluma, raisku minema aig `viitüss 
niisama ärʔ, eis‿saak‿kohegiʔ Rõu 

viiuĺ  viiuli viiulit viiul ma mäń ge viiulit ja tuuŕ kannõld Vas Pus
vikaht́ vikahti vikahtit ~ vikat́ vikadi vikadit vikat mis t  l vikahtil viga 

om Rõu S; ma pań ni vikahti `maahha ni kupõrdu vikahti terä pääle 
Rõu; Jaanikõnõ pań d uma vikahti aia pääle, a surma vikah  oĺ l 
jok‿kaala pääl Vas Pul; käsipuiõga vikahtit oĺ l hüä `teĺ liʔ Vas; ku 
vikahtit varrõ `otsa panõt, siss piät `kaema, kas vikahti suu saa 
suuŕ vai `väikene Vas Pus; vikahti terä lei `ki vi (niitmisel puutus 
kivi külge) Vas Pus; ka stõi·ś skümme kätt t   vikah  suuŕ  Vas Pus; 
esä teḱ k vikadi vaivass arʔ Vas; mup‿poig oś t `väegap‿piḱ ä vikadi 
Vas Pul; sõõrukesiv põimõti  siŕ bigaʔ, t  d vikahtiga es pandaʔ 
Vas; tõug niideti iks vikahtigaʔ Se Kos  

vikat́/kaaŕ  vikerkaar vika kaaŕ  `pań ti t   tähess, et v  uputust eit‿tulõʔ 
inäp Vas; üle ilma l  k? - vikat´kaaŕ  Vas 

viḱ k viḱ i viḱ ki vikihernes m ni `ütless viḱ k, m ni `ütless peluś k Rõu H 
vikuj viguja vigujat vireleja eass mul `õigõt `haigust olõ õiʔ, niisaa 

vigu, olõ vikuj Vas
vikuŕ  viguri vigurit vigur, nõks, kaval trikk s ss tuĺ l `väega vikuŕ  asi 

ette Rõu V; miili s piät saladusõ vigurdõga `vällä `võtma Rõu V; 
kas s ss no vigurildaʔ saa seo ilma elo Vas T; a veĺ lil uma vikuŕ, 
velel‿lä siv‿`v  rde ja pe ivä timmä [mere] `v  rde Se Pod

vikuŕ 
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viletsüss viletsüse viletsüst viletsus k gõ alambakõnõ piät k iḱ  t   vilet-
süss `kandma Vas Pul; viletsüse pääväkeseʔ näḱ k timä kah Vas Pul 

vili vilä `viĺ jä ~ `villä 1. teravili; terad ku `villä tuulutõdi, [terad] mis 
`keś kel, n  l‿lä si magasihe Rõu; meil `pań ti vili `aita `saĺ vi Rõu; 
võhlul olõ õiv‿`viĺ jä, kadõl `kaŕ ja Rõu V; ka s `aita oĺ l `viĺ jä täüś  
haŕ aniʔ Vas Pul; ka s aidatäü  `viĺ jä om, säält jakkuss k igilõ Vas 
Pul; setov‿võ iv‿`viĺ jä `võlgo noidõ käest Vas; Semmo käve küĺ li 
piteh `sań tih, ai `viĺ jä kokko Vas; `terve talo vili `peś ti ja n   olõʔ 
oĺ li jo säläga `kandaʔ Vas Pus; võhlul vinü üiv‿vili ja kadõl kasu 
uik‿kari Se; ku ḱ ago tulõ `vitsa, siss saa `viĺ jä paĺ lo Se Kos 2. vil-
japõld sügüsedseh‿hallaʔ tüḱ ke kah ̀ rohkõmb mõtsmaiõ ̀ villä purõ-
ma Rõu H; lehmäʔ lä sil‿ läbi `viĺ jü, n  m‿mü vim‿mü vim‿mü viʔ 
ku laadoh Rõu V; räüss lei vilä ärʔ Vas Pul; vili ärj‿jo `maah-
ha lokahhanuʔ, es jõudat‿tetäʔ Vas Pus; tast t  d piteh minneh 
oĺ lik‿k iḱ  viläʔ Vas Pul; tõistkõrd lä s hõhv jälʔ `viĺ jä Vas   

vilistämmä vilistäʔ vilistäss viliś t vilistama tarõhn eit‿tohev‿vilistäʔ, 
[sa] hõigut neevelikeisi kokko Rõu H; aga piho muido laul ilosa-
he vai vilistäss, ku tä lauĺ , s ss [ma] `naksi vilistämmä nii`m  du 
`vasta Vas Pus 

vill villa `villa lambavill lahhev‿villam‿ mähiti `k   slehe Rõu V; villa 
iks oĺ lik‿`kongin‿nõuhn Rõu; villal‿`laś ti `kaaŕ ssiʔ, a kedrädät‿tuĺ l 
iks esiʔ Vas Pus; `lambam‿`mõś ti `villugap‿`puhtass Vas U; villah 
om iks rasõhhõp `mõskak‿ku `lambah Vas U; [ma] häiehti linaʔ ärʔ 
nigu villaʔ Vas; annav‿ ̀ villu, s ss ma vinnüdä, annap‿`pakliid, s ss 
ma  okuda (rhvl) Vas Pul; villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕ siduʔ 
Se; kariʔ omman‿n  , kes `rõivalõ ja villalõ ajavam‿mulgus‿`sisse 
Se; näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺ gist, voonaviɫɫost ilo-
sist  (rhvl) Se Kos; mis oĺ l `lamba hiigat‿t   vill k  h, t  d `villa 
`võidsõ [sa] `hoitaʔ viiś  `aaś takka Se Kos; lööväk‿karis‿`sisse, `lõi-
kasõ villaʔ arʔ Se Kos   

viĺ l viĺ li ̀ viĺ li rakk, vill  ku eläjät tapat, om mao ̀ kelme man ka suuŕ  viĺ l, 
`räksä inne, nii lätt `ka ski ja tulõ t   vesi `vällä Vas; t   viĺ l kuiuss 
`rohtõga ka arʔ, a piät inne `sisse `j  ma ja päält `määŕ mä Vas 

villak villagu villakut villane jalarätt `seĺ gevilladsõ villaguʔ, n  k‿ka 
vanutõdiʔ Se; mul jalaʔ oĺ lin‿nigu kuniga kasuga seeh noi-
dõ villakidõgaʔ Se Kos; ma v  l `pannu teid Peliko va hainalõ 
`ḱ auma, küls‿siss `naanut‿`tiidmä, mis om viɫɫak ja mis om t  ! Se 
Kos; villaguk‿`koeti, `pań ti ü si sukka, siss nii näʔ oĺ liʔ `ohkukõsõʔ 
Se Kos 

viletsüss
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viɫɫakõnõ dem < vill lammass võ t umav‿viɫɫakõsõ `ś aĺ ga ja lä s 
`k  ga edesi, jää äs tarrõ es kedägi Se Kr 

`villań  `villani `villanit villane suurrätt vanast oĺ liv‿`villaniʔ, 
n  s‿suurõr‿rä iʔ Vas; `villań  oĺ l `seĺ ge villanõ, `iś kmällä langaʔ 
oĺ liʔ, s ss sai `häste pehmeʔ Vas; Ann kudi n  v‿`villanik‿kah Vas 
Pul; `villań  `koeti paks, oĺ l `neĺ jä `kań ti, ka s `laida ummõldi kok-
ko Vas Pul; [ta] kudi `villaǹ nõ Vas Pul   

villanõ villadsõ villast villane villanõ sukk oĺ l mul jalahn Rõu V; 
villadsõp‿ṕ uksiʔ Vas; villadsõ `kanga suaʔ oĺ lil‿laḱ a jako Vas Pus; 
villatsit `kangit es pandaʔ ü si sukka Vas Pus; kolmõkõrra isiti 
lang kokko, ka s villast [lõnga] ja ü s linanõ, t   es annav‿vinnüʔ 
Vas Pus; `villań  oĺ l `seĺ ge villanõ, `iś kmälläl‿ langaʔ oĺ liʔ Vas; 
`seĺ gevilladsõ villaguʔ, n  k‿ka vanutõdi Se; räbigu oĺ lik‿`koedu 
`niite päält, villadsõga oĺ lik‿`koedus‿`sisse Se  

villa/`veśki villaveski villa`veś ki purutõdi ärʔ Vas Pul
villõ villõ villõt vesine kaem‿m nikõrd um hapu piim sääne villõ Rõu V; 

mat‿tei `ta rigu kruubiʔ, t  st es saas‿sääne `tümbe, sai villõ Rõu 
vilo vilo villo vilu, jahe ja päikesevarjuline koht loomaʔ oĺ lin‿nõrgaʔ 

ja `valgõʔ, nä‿ĺ li viluhn kasunuʔ Rõu V; `päivä tüḱ evä paadi aɫa 
`viɫɫo [vähid] Se V 

viĺ t viĺ di `viĺ ti vilt k gõpäält `pań ti rõivass [poti ümber], s ss 
nahadsõl‿laadiʔ, s ss viĺ ditüḱ üʔ Vas 

vilunõ vilutsõ vilust vilu, jahe vana `korteŕ  oĺ l nigu päivä all (ilma 
päikeseta) ja vilunõ Rõu; kolm `päivä oĺ li iätüḱ üʔ maa pääl, koh 
nigu vilutsõp oĺ l Rõu V

vilä- teraviljaga seotud, teravilja sisaldav, vilja- [ma] lä si vilärõugu 
`sisse, magasi Rõu; `karmanih oĺ l verrev p    ja vilä` pääkeseʔ 
Rõu V; o sikatsõp‿`paklat‿te ti viläkotõss Vas; kup‿puuk‿karsah 
ollõv, siss saa hüä vilä suvi Vas; tast sõit naid vilä`k  rmit külʔ, 
taham‿m  k‿`koɫka Vas; aidah viläsalvõ kõrval te ti ̀ mõŕsa ̀ vaĺ mist 
Se Kos; ku inne `taĺ sipühi, inne vastast `aaś takka kolm `v  ri jo 
puu härmäh om, s ss 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 mul um taad mürrä ja jõrra viländ 

Vas; `soelõ saa õil‿`laḿ bit viländ Se| Vrd vinäld 
viḿ p viḿ bi `viḿ pi 1. ritv hällül `p  rti viḿ biʔ, vitsaʔ, ü s viḿ p lä s 

`ka skiʔ Vas Pul 2. lõnga katkemiskoht peeń okõnõ kotuss langal 
t   om viḿ p, nakat kudama, t   `arki kakkõss Se 

viḿ p
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`vindläne `vindläse `vindläst venelane ~ `vinläne `vinläse `vinläst 
1. venelane`vindläisi oĺ l ka sipooli ku meri Vas Pul; vinne nimi 
oĺ l t  l mehel, aga olõ õs `vindläne Vas; t   `umblõja oĺ l pe-
riss `vindläste sugust Vas; `vindläse ommam‿musta veregaʔ Vas 
Pul; vanaesä oĺ l `vinläne, oĺ l `Maaslova küläst Se Kos; innembä 
oĺ lil‿linarabahhajak‿k   `vinläseʔ Se; `vindläse `ü lip‿päternäʔ, 
m  ʔ iks ku si viisoʔ Se Kos 2. Punaarmee üte poolõ pääl oĺ l 
`vinläne, tõõsõ poolõ pääl oĺ l ś aks Se Kos| Vrd veneläne 

`vindsuma `vindsudaʔ `vindsuss `vindsu vintsutatud saama inemise 
ummak‿kah arʔ `vindsunut‿taa elo ja `murrõgaʔ Rõu V

`vindsõ ̀ vindsõ ̀ vindsõt  vintske, visa lu iga elo om ̀ väega ̀ vindsõ Vas
ving vingu `vingu  ving, karm hüdseh‿`h  hksi ahoh, t   vinguga [ma] 

jäi hoimatsõss Rõu 
vingahhutma vingahhutaʔ vingahhut vingahhu  korraks vingatama 

 siga vingahhu  Vas 
`vingma `vinguʔ ving viń g vingu vinguma, hädaldama, virisema `põr-

sakõnõ ving Rõu V; naak‿kõhnõbakõsõʔ (vaesemad inimesed) eläse 
`vinguh ja `kiidsuh Vas; `viń gjal  sial mitu vika, ü skõrd kärs kär-
näh, tõnõkõrd maa külmänüʔ Vas Pul 

`vinläne vt `vindläne
`vinnama vinnadaʔ `vinnass vinnaś s vedama, tirima tiä vinnaś s t  d 

varastõttu `plań ki ja `tehke Vas Pus 
vinne vene(pärane), venelastele omane s ss tuĺ l vinne ülemb ja üteĺ  

et annan‿näile süvväʔ Rõu V; vanast oĺ l vinne nimi t  l mehel 
Vas; timä võ t tõõsõ naaś õ, t   `riś te `hindä vinne `usku Vas Pul; 
timä pidi vinne `usku minemä, muidu olõss sõtta aet Vas Pul; sa 
võtat vinne miniä Se Kos; sa vinne k  lt mõista aiʔ, sa `jääde hä ti 
Se; mul oĺ l vinne `m  du leier Se; meil oĺ l vinne `m  du höörik 
h    Se| Vrd vene 

`vinnümä `vinnüdäʔ `vinnüss `vinnü ~ vinümä vinnüʔ ~ vinüdäʔ vinüss 
vinü 1. venima, pikenema loomaʔ oĺ lin‿nõrgaʔ ja `valgõʔ, nä‿ĺ liʔ 
viluhn kasunuʔ, oĺ lip‿piḱ äss vinünüʔ Rõu; kolmõkõrra isiti lang 
kokko, ka s villast  ja ü s linanõ, t   es annav‿vinnüʔ Vas Pus; ku 
pehmekene lang om, s ss t   nakass vinümä Vas Pus; ka s sää-
nest poolõtoĺ lilist niist `võeti, hüäp‿piḱ äʔ, siss [ma] pań ni `riś ti 
ja `naksi nii koŕvi`m  du kudama, t   `vinnü laḱ ka nigu lõõtspiĺ l 
(kassimärsi tegemisest) Vas Pus; naistõ `saapa oĺ lir‿resenkidõgaʔ, 
n   resenka `vinnüʔ, olõ õs `n  re Se Kos; võhlul vinü üiv‿ vili ja 
kadõl kasu uik‿kari Se  2. kleepjat ollust eritama (halvaksläinud 
piimast) ku piim nakaś s `vinnümä, `võidsõ ka nii ollaʔ, et anoma es 

`vindläne 
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olõp‿`puhtass `mõstuʔ Vas U; vanast olõ õs maś siniid ja siss nakaś s 
`vinnümä kah t    [piima] k  ŕ  Se 

vinnütämä vinnütäʔ vinnütäss vinnü  ~  vinütämä vinütäʔ vinütäss 
vinü   venitama [ma] häiehti linaʔ ärʔ nigu villaʔ, vinnüdik‿k iḱ  
piḱ kä ärʔ, s ss `naksi keerutama Vas Pul; annav‿`villu, s ss ma 
vinnüdä Vas Pul; ma häiehti linaʔ vai `pakla arʔ, vinüti piḱ äss Vas 
Pus 

vinähhütmä vinähhütäʔ vinähhüt vinähhü  korraks tõstmisega ve-
nitama ku [sa] midä nõstadõʔ, s ss vinähhütädeʔ, s ss jääss kõtt 
`haigõss Rõu 

vinäld tüdimuseni küllalt, villand vinäld saa mullõ kah taad `ilma Vas; 
`kraami om vinäld  sia ni `hindä jaoss Vas; vanna (vanainimest) 
saa k igilõ vinäld Vas Pul| Vrd viländ 

vinümä vt `vinnümä 
vinütämä vt vinnütämä 
vioḱ  `vioki `viokit veoauto vioḱ  um t  , mia `kraami vidä Rõu V; olõ 

õit‿t   puś s, t   um vioḱ  Rõu V 
`viṕ snä `viṕ snä `viṕ snät vilksatus, lipsatus `viṕ snä om inne ku [ini-

mesed] `aknast `m  dä lääväʔ Vas 
viputam(m)a viputaʔ viputass vipu  lehvitama, viibutama velekeist 

`v  di [vangi] ja ma vipudi `valgõt rä ti Rõu V 
virahhama virahtaʔ virahhass virahti korraks virisema la s virahhass 

Vas
virama viradaʔ virra virasi virisema m ni la s unõst virra Vas 
virdsanõ virdsadsõ virdsast virtsane sarahvań ni hand oĺ l virdsanõ Se 
viŕ gess `viŕ kse ~ viŕ gese viŕ gest vagu olõ õs et `viŕ ksit `m  dä `aetu, 

`kartolimaa um mõts siol  siuru- sauru k iḱ  läbi tuhń ituʔ Rõu 
V; n  k‿kaali oĺ lin‿nii suurõʔ, et `viŕkse `vaihhit es näeʔ Rõu 
V; mul um ka timahavva ü s viŕ gess oodõnvaĺ  i pant Vas Pus; 
poisil‿lä sik‿käṕ ile kardoka ̀ viŕksit piteh Vas; ̀ aeti ̀ viŕ kseʔ ja säält 
`viŕ kse haŕ a [ma] `touksi esir‿rihaga arʔ Vas U; sas‿saik‿k kõ inne 
`viŕ ksega `otsa Se Kos| Vrd `viŕ güss 

`virgum(m)a `virgudaʔ `virguss `virgu ärkama ku ma kohe minnei olõ, 
s ss ma `virgu esiʔ Rõu V 

`virgõ `virgõ `virgõt ergas, virge ku [sa] pisukõsõ piḱ äle olt, herä˛üt, 
s ss olt ni `virgõ ja terveʔ Rõu; mam‿makaki eip‿paĺ lo, ma olõ `vir-
gõ unõgaʔ Vas Pul  

`viŕ güss `viŕ güse `viŕ güst vagu ü s `viŕ güss `küń ti ja tõõnõ jäteti 
`kündmädäʔ Rõu| Vrd viŕ gess 

`viŕ güss
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virildümmä virildüdäʔ virildüss virildü kõverduma taa um po i uma 
kaaś  külʔ, a taa um ärʔ virildünüʔ Rõu V

virisämä viristäʔ virisäss virisi virisema m ni la s virisäss külʔ Vas 
virk  virga `virka usin, virk; kiire kel käpäʔ, t  l upoʔ, kes virk, t   saa 

saagi Rõu V; vanast [ma] oĺ li virk ku piiŕ`pääsläne Vas; `varblastõ 
pääle oĺ l t    sirkhaugaś s ̀ väega virk Vas Pus; vesi om k gõ virgõp, 
a maa om k gõ vägeväp Vas; vähḱ  olõ õiv‿virk Vas Pul; `kärbläse 
ommav‿virgaʔ pagõhhõma Vas; tuli om virk Se; sas‿saik‿k kõ inne 
`viŕ ksega `otsa, sa `väiga virk Se Kos; virgal hobõsõl jalah‿han guh, 
laisal iho säläh Se Kos; ma oĺ li virk `t  hhü Se Tr

virotam(m)a virotaʔ virotass viro  1. virutama, lööma, viskama Oś si 
haaŕ d tulidsõt‿tuhap‿pliidi alt ja viro  Eedulõ `siĺ mi Vas; ma ha-
bahhõlli `malka, et pinile virotaʔ Vas; ku tä kulagugam‿ mullõ `kuk-
rohe viro , s ss `liń tsi ma n nuldõ `maahha Vas Pul 2. kihutama 
timä viro  maś sinaga `otsa, ai poś ti purulõ Rõu; imä hiidü es noʔ, 
ku `Valgõ hobõsõgat‿takah viro  ja sõimaś s Vas Pul; k  ĺ ̀meistre 
virotanu `ratsala hobõsõga imäle takast `perrä Vas Pul; tõnõ 
kaksaś s piotävve `tarna su luḿ bist ja sa virodih‿hobõsõgap‿pääle 
Vas Pul; [ma] lä si sutt takah ajama, virotamma Se Kos 

viŕ p viŕ bi `viŕ pi viga, eksitus kunagi es olõt‿t  d et tiä (pime inimene) 
olõss `kangalõ viŕ bi `sisse `pandnuʔ Vas 

viŕ ril virilä virilät kõver, viltune ütel pujal ummah‿`hambav‿viriläʔ 
Rõu V 

virts virdsa `virtsa virts ku lehmäl sita paadiv‿virdsagap‿päält arʔ 
havvusõʔ, s ss tulõva k gõ karvaga `maahha Rõu V; tsuvvalõ 
kat‿tulõ virts mano, [sa] kut‿tsuvvap‿panõdõ `jalga Vas Pul 

viruss/`kundra -`kundra -`kundrat ahju peal elutsev majavaim 
viruss`kundra eläss rehea o pääl pümmehn nukan Rõu H; 
viruss`kundra, ma anna sullõ luu`hamba, annas‿sa mullõ raud-
hammass (ütleb laps murdunud piimahammast kerisele visates)
Rõu V 

virvehhüsi poolärkvel ku [sa] makat, s ss eik‿kuulõʔ, a ku virvehhüsi 
olt, s ss kuulõdõʔ Rõu; ku und eit‿tuɫõ, olt (oled) virvehhüsi inne, 
eim‿maka Rõu V 

`viskam(m)a visadaʔ `viskass visaś s 1. (hooga) viskama, heitma; loo-
pima kup‿pinip‿purõlasõʔ ja vett `viskat, s ss `lauhhusõ arʔ Rõu 
V; [sa] visaku uis‿siss lõunat, ku keress v  l kuumass kütet olõ õiʔ 
Rõu H; huś sil ei olõj‿`jalgu, ta `viskass nii`m  du, `tõmbass `l  ka 
Rõu; [ma]`viś ksi jälʔ ladvak‿kokku, s ss `naksi jälʔ ammutamma 

virildümmä
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`k  tõgaʔ (käsitsi rehepeksust) Rõu; ku m  ʔ rüḱ ä põimi, s ss visati 
` sirpe, `võeti  siŕp ja visati üle ola sälä `taadõ Rõu V; t   oĺ l nii 
rassõ t  , et hikõ visaś s (higistama pani) Rõu; kõtt halu , visaś s 
  st ärt‿t   sagõhhõba, s ss tuĺ l veteĺ  Vas; mia ette `viskat, t   pe-
räh lövvädeʔ Vas Pul; ma saa as süvvän‿näid (pähkleid), nutsahhuti 
päält, ni `viś ksi `maahha Vas; [ta] visaś s pań gi vett sanna keresse-
he ja ussõ tugõsi kiń niʔ Vas; vatt tulõ s  l`v  le pääle, t   visatass 
`vällä Vas Pus; ü s `tü rigutüḱ k oĺ l `sündünü latsõ palaja `sisse 
`mähḱ nüj‿ja kemmergohe visanuʔ Vas; must suu, piḱ äs‿soonõʔ, 
esim‿must ja `viskass kust? - `veś kivi Vas Pul;  habaś k om suuŕ  ja 
laǵ a, hüä `säĺ gä visadaʔ Vas Pul; mav‿`viś ksi u av‿vangõrdõ pää-
le, lää es mak‿kohegiʔ Vas U; nulganaań õ um nulgah, siss toolõ 
või õip‿`paĺ ja `käega minnäʔ, sinnäv‿vai kiviga `viskaʔ Vas U; meil 
hopõń  visaś s k gõst neläst jalast üless m  k‿`k iki vangõrdõgaʔ Vas 
U; [ta] võ t kań õbi teräk‿`karmanigast ja visaś s patulõ (vanaku-
radile) Se Kos; latsõ `riś tmise vesi visati kohe `uibohe vai `vasta 
päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe Se Kos; s ss mähästi inne, 
niisamatõ visati t   v   `ümbreʔ Se; meid ka käävähhütiväʔ, munõ 
`viś ksivap‿piḱ kä `maalõ, et ei jovva joostaʔ Se V; t  d `pestüt `vih-
ku [ma] rapahhuti ka v  l, teŕ ri inäp tulõ õs, siss `viś ksi kõrvalõ Se 
2. viskamisega vilja tuulama inne tuulõtõdi, peräst visati, et s ss 
hannaʔ `lätvä ärk‿keś vil Rõu V; `viś liga visati teŕ ri, visatõh jäi 
`rohkõp `toɫmu `sisse Vas U;  inne saŕ ati arʔ, kaes‿suuŕ  akań  `laś ti 
läbi saŕ a arʔ, s ss `naati `viskama Se Kos; nik‿kavva koonip‿`peś ti 
riih ärʔ, siss visati [terad], vanast visati `käegaʔ Se Kos; egal ütel 
oĺ l peeĺ ka `soetõt, `minka sa `viskadõ [vilja] Se

`viśkli `viś kli `viś klit ~ `viśli `viś li `viś lit  viskekühvel (vilja tuulami-
seks), viskel `köh li oĺ l iks esiʔ, `viś kli oĺ l esiʔ Vas; `viś liga visati 
teŕ ri Vas U 

visla/puu  kirsipuu ma v   eis‿s nnu `hauda, ma `viska kohe vislapuuh-
he, `uibohe Se Kos

`viś lemä viś seldäʔ `viś less viś seĺ  1. liugu laskma, tritsutama [ma] lät´si 
järve pääle `viś lemä Rõu V 2. rippuma kalap‿`pań ti nigu `viś lemä 
[nöörile], nigu kaś s lää es mano Se

`viś li vt `viś kli 
`viś mä nööril kuivama, rippuma kaś s lää es manoʔ kuk‿kalaʔ visiʔ Se; 

kalav‿`viś täse ś aal orrõ ṕ aal Se Kos 
 `viś si `laskma liugu laskma, tritsutama lannu pääle kävel‿latsõt‿`talvõ 

`viś si `laskma Vas Pul 

 `viś si `laskma
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viś siraud  ~ viś sraud omatehtud uisk, trits [ta] tei naid viś si`raudu 
Rõu; `poiskõsõl oĺ liv‿ viś sravva all Se V 

vits vitsa `vitsa 1. vits midä kibõhhõp vits, t  d `armsap la s Rõu; 
umav‿vitsap‿`pesväʔ hinnäst Rõu V; imäl oĺ l jupka üless tsusat, 
vits siin rüpü siseh Vas T; siss ollõv [nad] kibõhhõhe `pesnüʔ noi-
dõ `vitsugaʔ Vas; kiä s nna `kullõ õs, toolõ `ań ti `vitsu Vas Pul; 
vitsakimbuʔ olnuk‿k iḱ  alalõ, `minkap‿`peś ti Vas Pul;`kõodsõ 
vitsaʔ oĺ liʔ, `minka aia`saibak‿kiń nip‿`p  ŕ ti Vas Pul; mul oĺ l vits 
käeh, ma `aiõ hobõst Vas Pus; la s ` siṕ se vitsagah‿`huś si Vas Pul; 
n  v‿vitsaʔ (ridvad, malgad), mia ku a pääle `pań ti, et tuuĺ  `hai-
nu laḱ ka aja õiʔ, noid `üĺ ti vöörüseʔ Vas 2. võru, rõngas `väikene 
tsõõrik anomakõnõ ja s ss vitsap‿pääle `aeduʔ Vas; käsikivi oĺ l: 
ü s kivi oĺ l all, sinnä oĺ lit‿tsoris‿`sisse `raotuʔ, s ss oĺ l ü s vits 
sinnäk‿kivile pääle pant Se La 3. raagus (puu) puu leheʔ roobi s 
[rahe] ärʔ, puu oĺ liv‿vitsahn Rõu V; ku ḱ ago tulõ `vitsa, siss saa 
`viĺ jä paĺ lo Se Kos 

vitsakõnõ dem < vits `tialasõl‿ `liń tsi `akna poolõ, ma vitsakõsõga 
`rehḱ si Rõu V; mis sak‿kulagugal‿`l  deʔ, võtav‿vitsakõnõ Vas Pul

vitsanõ vitsadsõ vitsast vitstest tehtud vitsadsõ vahroʔ Vas L 
vitsunõ vitsudsõ vitsust vitstest tehtud vitsudsõ `sääntse oĺ lik‿`koedu 

ollõ koŕviʔ Vas Pus
`viuhkna `viuhkna `viuhknat vihin inemisel‿`laskva `m  dä akõnd ku 

`viuhkna Vas Pul 
`viuhti vt `vihtma 
voḱ i/sepp vokimeister, vokksepp voḱ isepp oĺ l tiä tark Vas Pul
voḱ k voḱ i voḱ ki vokk `varba mugu `lõiksi jalglavva pääl ja voḱ k 

linnaś s `ümbrek‿ku huń n Rõu; lahhev‿villam‿mähiti `k   slehe, 
`k   sli `pań ti voḱ i käsi`puuhtõ Rõu V; vanast kedräti 
kistavarrõgaʔ, ku v  l vokkõ es olõʔ Vas Pus; kraś sina anomakõnõ 
keś k tarrõ `paĺ li, kolm neĺ li voḱ ki `ümbre lavva Se Kos; [ma] sai 
siiäm‿mehekodo, s ss `hiiŕ ssi t  d voḱ ki nigu üsigi `jousõ Se

voĺ dikõnõ dem < voĺ t kaḿ bsil oĺ liʔ all voĺ dikõsõʔ, nii vastastikku 
ummõlduʔ Vas Pul

voĺ t voĺ di `voĺ ti volt t   oĺ l kitsass, sälä päält voĺ dih, nigu no 
`ĺ uhkus‿säŕ giʔ ommaʔ Vas Pul  

voń n voń ni `voń ni aadliseisuse tunnus: von siin oĺ lin‿nii sama herrä-
kese voń niʔ Vas Pul 

vooĺ u piisavalt, volilt no om k igil ü si lehmäkeisi ja ka si, andass 
`hainu vooĺ u Se Kos; siss olõ õs nii vooĺ u ku nüüd om `tsukrut Se 

viś siraud  ~ viś sraud
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voonakõnõ dem < v  n meil sei kaś s voonakõsõ arʔ Rõu V; voona kõsõ 
oĺ li `hirmu täüś  Rõu V; imä lätt ikkõh   h, latsõt‿takah `tań d sih? - 
lammass ja voonakõsõʔ Vas Pul; imä määge, et mis voonakõsõl‿lää 
eit‿takah, voonakõsõm‿määge et saa as imäl takah Vas Pul

voorikõnõ dem < v  ŕ | kord, puhk är `eĺ li iä, et tä mullõ sõrmõga 
tikahhu , voorikõistkiʔ (kordagi) Se Kos; kua oĺ l ainuss uma kua, 
siss toolõ [ma] tei ark‿ka voorikõsõ (ühe korra)`viina Se Kos 

voori/mi̬i̬ś s voorimees voorim  ś s vidi `kraami tahap‿`p  tõ Vas; 
Miś soh `ań ti voorimehile `viina, ku voorigak‿kodo saiʔ Vas Pul; kes 
sul taa om, taa tõõnõ? a voorim  ś s (autojuht) Vas -vitäi -vidäjä 
-vidäjät (mõisa)vooris käija ku mu esä oĺ l voorivitäi, s ss imä laś k 
esäl katõp‿`paklatsõk‿kaadsaj‿`jalga aiaʔ Vas 

vopsahhama vopsahtaʔ vopsahhass vopsahti vopsatama [ma] käsi 
piń ni, et Suĺ la, `lammõm‿`maahha, s ss oĺ l maah ku vopsahhass, 
ruttu ni ruttu Vas 

`voṕ sna `voṕ sna `voṕ snat vopsatus m  l‿li si matust pite nigu ü s 
`voṕ sna oĺ l Rõu; mugu `voṕ sna om, ku `autu `m  dä akõnd lätt 
Vas Pul 

vori vori voŕ ri sasi, peen praht katusõ `oĺ gi te ti, s ss perä lä s vorist 
Se 

voŕ m/kleit vormikleit rüü  oĺ l [setudel]  säläh nigu meil voŕ mkleit 
Vas Pul 

voŕ st voŕ sti `voŕ sti (veri)vorst toolõ või eim‿midägik‿kõnõldaʔ, t   om 
nigu katõ otsaga voŕ st Rõu; pühiss keedeti süĺ t ja valõti voŕ stiʔ 
Vas U;  sia jago `vorstõ te ti arʔ, siss kuivati a oh üle, et muido 
haĺ litõdasõ arʔ Vas Pul; ku [vorstid]  ̀ ahjo kuioma ̀ pań ti, siss ̀ aeti 
pulga `perrä, siss oĺ l hüä voŕ stikeŕ ri `vällä võttaʔ Vas Pul; voŕstiʔ 
`ahjo ja liha pääle, n  ʔ oĺ lik‿küdüseʔ Vas Pul;  sia veri `s  di 
arʔ, veri te ti vorstõss Vas U; n  p‿peenikeses‿sooligup‿puhastõdi 
`puhtass, noist te ti voŕstiʔ Vas U

vot vaat(a) ja vot setä üldäss, et ku `piḱ ne ḱ au, s ss lehmä mano min-
gu uiʔ Se Kos; vanast `v  ti haŕ assit ni kaḿ mitsit, la s `saista aiʔ 
`jalgu pääle, vot, mis kaḿ midsaʔ Se; `oĺ ti nätäĺ  `aigu sääl `rossõ 
v   seeh, jalaʔ hämmeʔ, vot mille `varba `vaihhe oĺ lin‿nii niɫõnuʔ 
nigu veridse oĺ liʔ Se Kos; ü s `poissarahvass vot lää es mant arʔ, 
ḱ au k iḱ  aig takah Se; vot om imeh Se Kos 

vurisamma vuristaʔ vurisass vurisi vurisema püvi `lindass nigu vuri-
sass Vas Pus 

vuŕ le vuŕ le vuŕ let untsantsakas, vurle kuuś  vuŕ let massa ai ütte maam  st 
Vas Pus; liinah oĺ liv‿vuŕ leʔ Vas Pus  

vuŕ le
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vuŕ lu vuŕ lu vuŕ lut vurle t   oĺ l kõrralik poiś s, olõ õs määne vuŕ lu Vas 
Pus  

vurr vurdi `tialanõ linnaś s `vällä vurr Rõu V
vuŕ rin vurina vurinat vurin püvi `lindass nigu vurisass, vuŕ rin um 

 nnõ Vas Pus 
vutsutama vutsutaʔ vutsutass vutsu  hassetama, võtatama `naksi ma tä-

nitämmä ja vutsutamma pinigaʔ Rõu 
`vu̬u̬drõ `v  drõ `v  drõt vooder es olõs‿s ss olõmahki `rõival 

`v  drõt Vas Pul
`vu̬u̬ĺ ma `v  liʔ v  ĺ  `v  ĺ e vooli 1. puust midagi lõikama, vestma 

kuslapuust peenükesel‿liṕ ikesev‿vooliti [soa tegemiseks] Vas Pus 
2. kuju andma, vormima `lamba sooligu vooliti `hästep‿`p  nüss, 
keerutõdi `k  rdu Rõu V

vu̬u̬n voona `v  na lambatall mul um põrmadu `mõskmine nii sama 
`keŕ ge nigu voona jaɫg `õkva tõmmadaʔ Rõu V; ü s k iḱ , `ütleʔ 
voonaʔ vai  siliʔ, `vu̬u̬nõ siäh võisõ `oinit ka ollaʔ Vas Pus; imä 
lätt   h ikkõh, latsõt‿takah `tań dsih? - lammass lätt   h `määgih, 
voonat‿takah `kepsu lüvveh Vas Pul; t   (mees) oĺ l vagunõ nigu 
v  n Vas; vana u t katõ voonagaʔ Vas Pus; näiol om kõrik kõrrali-
ne, suviviɫɫost `seĺ gist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos 

vu̬u̬ŕ  voori `v  ri 1. (mõisa)voor mu esä oĺ l k gõ voori pääl Vas Pul; 
lell lä s ̀ v  ri uḿ mi ̀ pakla  si kaadsakõisigaʔ Vas Pul; mu esä käve 
ka Riiah voori peräh (voorikohustust täites) Vas Pul; pia ega nädäli 
lä s uma võiuv  ŕ  `liinu, `Tartohe vai `Pihkvahe vai `Riiga Vas Pul 
2. kord, puhk ku ü s v  ŕ  p  ĺ  `tuń ni [sa] illahhut, olõ õim‿midägiʔ 
Se; kuiss tä ni üte voorigap‿`paĺ li (ühekorraga põles)? Se; ku t  d 
vanna `aigu pandasi no elämä siss [ma] kumardasik‿kunigalõ küm-
me `v  ri `jaɫga, taha ait‿taha aiʔ Se Kos; `augusti kuuh [me] 
`naksi jo kolʔ `v  ri `s  mä pääväh, aoviideʔ jäi `maalõ, ü s v  ŕ  
süvväʔ Se Kos; ja ma m nõvoori madalahe `höste kumardi kah, 
m ni võ t [auto] pääle Se Kos; m  ś s võ t mütsü pääst, hii  mitu 
`v  ri `riś ti ette Se Kos 

`vu̬u̬ŕmańn `v  ŕmań ni `v  ŕma  ni voorimees ma võta `v  ŕ ma  ni, 
arv‿`võtku v  ŕ ma  ni, t   võtt ka s `kr  ni Vas R   

`vu̬u̬ś nik `v  ś nigi ~ `v  ś niki  `v  ś nikki hobuseajaja sõnnikuveotal-
gutel; (sõiduki) juht sita `talgu `aigu n  , kes oĺ liv‿vidäjäʔ, n   
oĺ liv‿`v  ś nikiʔ Rõu; sita`talguh `v  ś nikis‿`sõiḿ ssi ü s tõist Vas 
Pul; tõõsõʔ oĺ liʔ iks, kes kraami pääle pań niʔ, `v  ś nikki suń nita 
aiʔ Vas; latsõ oĺ liv‿`v  ś nigiʔ Vas U 

vuŕ lu
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võeh imestushüüatus: võe(h) võeh, sul olõ õim‿`m  ś skina nii `kärpli-
kanõ Vas Pul; võeh, naak‿kaadsaʔ ommas‿`sääntse mustadsõʔ ke-
rikohe minnäʔ Vas Pul| Vrd või1, võih 

võhi/võõrass ~ -võõraś s täiesti võõras, tundmatu võhivõõraś s inemi-
ne, tunnõ õs `Kaaŕli, tunnõ õs maʔ Vas Pul; võhi `v  rillõ es taha 
`anda umma majakõist Vas Pul 

võhl võhlu `võhlu ~ võhlu võhlu võhlut 1. õel, halb (olend) nii võhl, et 
`äń gä eis‿sań dilõ suutäüt egak‿kehväle koorikut Rõu H; võhlul olõ 
õiv‿`viĺ jä, kadõl `kaŕ ja Rõu V; ro t puri neh, t   oĺ l vana võhlu 
ro t Rõu V; võhl  siga Vas; hiiŕ  om võhl elläi Vas Pul; võhl võta 
õih‿`heŕ nist, kadõ `kaksa õin‿`nakrist, n   ahnitsasõ paŕ õmbat Vas 
Pus; võhlul vinü üiv‿vili ja kadõl kasu uik‿kari Se 2. rändrott lasnits 
ai suurt `võhlu takah Vas Pus 

`võhlama võhladaʔ `võhlass võhlaś s taga rääkima ü skõrd [ma] kuuli 
ku ka s `sõpra minno `võhĺ ssiʔ, kül näk‿kü siʔ ja keedim‿minno 
Rõu V 

võhlitsam(m)a võhlidaʔ võhlitsass võhli s kadetsema; ahnitsema niä 
ommav‿võhluʔ, niäv‿võhlitsasõʔ Rõu; `võhlusõgas‿süvväss inemisel 
säsü kah luiõ seest ärʔ, nii võhlitass Rõu V; m ni om sääne, et võh-
litsass tõõsõ `kraami Vas 

võhlu vt võhl
`võhluss `võhlusõ `võhlust õelus küll um hüä elläʔ, ku olõ õiʔ `võhlust 

ei ülekohust, `võhlusõgas‿süvväss inemisel säsü kah luiõ seest ärʔ 
Rõu V; taa `võhluss oĺ l nipaĺ lo suuŕ , et mak‿kuugi Rõu; egass hiiŕ  
rahha süvväs‿saa as, timä võ t ̀ võhlusõst Vas; kup‿`pilkuist olõ õiʔ, 
siss `kitsusõh är elät, a `võhlusõh om rassõ elläʔ Se 

või1 ~ võiʔ imestushüüatus: võe(h) võis‿siin um paĺ lo `p  nuisi ine-
miisi Rõu; või velekene, sinnäʔ om jop‿perädü maa Rõu; võik‿kui 
higovat, kuiss taa tarõ ni läḿ mi om Vas; võim‿mehekene, sul 
ummak‿küln‿naak‿kaadsav‿`väega mustak‿kerikohe minnäʔ Vas; 
võik‿kiä illoś s pluusõrõivass, taa om lehmä`kiŕ jä Vas Pul; hobõnõ 
tappu ̀ määntse suurõtüḱ ügaʔ, või, nimä (sakslased) jo lasiv‿`väega 
`suuri tüḱ kä Se; võik‿ku ta k  l kätte saiasiʔ, siss timmä huhetasiʔ 
Se Kos; võil‿lellänaane lauĺ  ilosahe Se Kos| Vrd võeh, võih 

või2 ~ võid võiu `võidu toiduaine: või mis‿sei noorõn `võidu nigu 
sa vi m nikõrd Rõu; ma `näüdi, et `j  misõlõ olõ õiv‿vesi hüä, 
ku võiupalas‿ seehn Rõu V; võid oĺ l nigu sõglaperä `mulkõ täüś  
Rõu V; täl om näet sääne asi, et tiä eis‿saak‿`kuigit‿t  d `võidu 
`puhtalt tetäʔ Vas U; timä rehetarõh pand tulõ ala ja sääl tulõ t   

või2 ~ võid
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sau `kiimuss ja võiutegemise `aigu sääl jääss nigu kibõniid `sis-
se Vas U; suvidsõ võiuʔ oĺ liv‿vahatsõpaʔ, n   oĺ lik‿`kaĺ lipaʔ Vas; 
`tõrdust ammutõdi võid länikihe Vas Pul; k  ŕ  oĺ l vana, s ss sai 
võid jo teteh vana Vas Pul; võiul om võiu mant vass vahet Vas Pul; 
`tü rigut‿tennüv‿võiu, m  ʔ imä pant `võidu püttä `pandma Vas 
Pul; `Kaaŕli lä s `võidagap‿`Pihkvahe Vas Pul; [ma]`naksi `võidu 
höörütämmä Se; ku ̀ istma ̀ miń ti, siss ̀ võeti vadsako t ja piimäliud 
kah nii et kohopiim all ja sinnä või pääle Se; `puitsõp‿`preeś keseʔ 
oĺ liʔ, sinnäp‿pi sitedi `sisse võid Se Kos; võid võiõti leeväle pääle 
Se Kos 

võid/leib vt võileib
võid/liĺ l vt võiliĺ l
`võidma `võidaʔ võid või  ~ `võidsõ võia  võidma, määrima saṕ p las-

tass pudõlahe, ku midä arp‿palotat, s ss `t  ga võiat  Se; la igõ 
rasvaga om hüä `võidaʔ ku käeʔ lahenuʔ vai mia Se Pod; mul 
ommar‿ratta arv‿võiõduʔ Se Kos; timä k gõ `võidsõ ni `mähke jalaʔ 
härmägak‿kiń niʔ Se; võid võiõti leeväle pääle Se Kos; [ma] võia 
arp‿puu`võismõga ussõ hiń gekiʔ, õt las noorõp‿`puhkasõʔ Se Kos

võih imestushüüatus: võe(h) võih, eläjäm‿ muk‿`kapstih, koh kaŕ uss? 
Vas Pul; võih t  d `rahvakõist mis sääl oĺ l Se Kos| Vrd võeh, või1

või/hain võilill käep‿`paŕ kusõ `oh jiidõga ja või`hainugaʔ Rõu V
`võikna võidu ü stõõsõ `võikna [me] kävek‿kanarikka roobitsamah Vas 

Pul
või/leib ~ võid/leib võileib mat‿tei võidleeväʔ Rõu V; timä eś s `kar-

ga õiʔ, täl `kargasõp‿`puhta `rõivaʔ ja võileib Se Kos -liĺ l ~ võid/
liĺ l  võilill võiliĺ li `häitsel‿`lätvä `lindu nigu pakaĺ  Rõu; siih kasuss 
niipaĺ lo võid`lille, et ̀ koṕ lih k iḱ  maa om kõllanõ Vas| Vrd võiuliĺ l 

võim võimu `võimu võim olõ õim‿midägi mul taast pujast kasu, naaś õ 
võim om üle Vas; miniäl olõ õs midägi `võimu, `pań ti kablaga 
hobõsõ `taadõ ja `v  di Võrolõ `kohto pääle Vas Pul; s ss oĺ l 
`mõisnigi võim Vas; kas tä `tohtsõ piń ni `laskaʔ, a timä näüdäś s 
umma `võimu Vas; `märku mul om v  l, a olõ õi inäp `joudu ei 
`võimu Se| Vrd `võimuss

`võima `võidaʔ või võisõ ~ `võidsõ 1. võima, võimalik olema ma või 
ka `mõskaʔ, sa mõista aiʔ Rõu; ma võinuk‿kaŕ ah `kävvüʔ, ma 
võinuk‿kardokit `k  riʔ, a saa aiʔ, olõ õit‿`tervüst Vas; mitu raa-
matut võisõ triḱ kit‿timä laulast Vas; s ss oĺ l täl uma maś sin, s ss 
`võidsõ sõidõldaʔ Vas Pul; t  h tarõh [sa] võit ka `maadaʔ Vas; 
mu uno majah ommak‿k iḱ  piĺ liʔ, `minka [sa] `võidõm‿`mäń giʔ ja 

võid/leib
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lauldaʔ Vas Pul; noorõ `kuuga võisõ k iḱ  päiv `kaara `külbäʔ Vas 
Pus; sinnäk‿katõ kihi vahelõ jäi `vaihhõkõnõ, kohe `võidsõ inemine 
`sisse sataʔ Vas Pul; neoʔ inemisev‿võisi ellät‿taa`aolitse t   pe-
räst, naav‿võisi elläʔ mitu tõistkümme `aaś taga kavvõmb Vas U; 
söögiga pilgata õs, võisõ rahu ollaʔ Se; t  v‿`võidõt‿tehnädäj‿ju-
malat, t  m‿maja pala aiʔ v  l Se; ku hobõsõʔ sünnüse (sobivad koos 
töötama) , siss [te] `võidõk‿katõgak‿ka sikadaʔ Se; vedelähe ripõn-
dõllõt hällü küleh, s ss võit `maalõ kas‿sataʔ Se 2. tohtima  sirgu 
minegi ja tulõgi `aigu ka eiv‿võiʔ last võõrutaʔ, s ss saa `ilma pite 
`huĺ kja Rõu; sääne `kań dja naań õ või is `siugu `rehkiʔ Vas U; meil 
ei või vannam  st `laskõʔ `n  ri eläjit `kaema, tollõst saa nii ruttu 
siĺ m Se 

või/maśsin võimasin võimaś sinal oĺ liʔ aaris‿seeh, aarik‿käve seeh 
`riś ti Se 

võimu/mi̬i̬ś s võimumees, ametnik tuĺ liv‿võimumeheʔ, riisil‿lehmäkese 
käest Rõu V

`võimuss `võimusõ `võimust võim `seoni ajoni om `tütre käeh t   
`võimuss Vas; kel vägi, t  l `võimuss Vas| Vrd võim

võimõluss võimõlusõ võimõlust võimlemine ku ma es tennüt‿t  d 
võimõlust tälle (poolsurnud joodikule), siss olõss tä äräl‿`lõpnuʔ 
Rõu V

või/ollaʔ  ~ võip/ollaʔ võib-olla võiollas‿`saami m  k‿kah tandsahhutaʔ 
Vas; kes tiid, kiä taa nime pań d, või ollar‿r   s Vas T; m  t‿tuĺ li  ks 
t   aś a läbi, et võipollaʔ võtat sa ka peremehe kodo vait‿tult (tuled) 
m  p‿poolõ Se

või/piim võipiim, petipiim  ja või`piimä om kardokidõga hüä süvväʔ 
ku lehm `väŕ skit `piimä ei annaʔ, s ss om t   võipiim hüä Se Kos 

võip/ollaʔ vt võiollaʔ
või/silm pudrusilmas olev või topõld võisilm eit‿tsuŕ giv‿v  l pudru 

maku Rõu H
`võismõnõ võine innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ (parem oma 

kehv kui võõra hea) Se 
võit võidu `võitu võit hüä `julguss um p  ĺ  `võitu Rõu V
`võitluss `võitlusõ `võitlust võitlus mul oĺ l elo ja surma pääle `võitluss 

Rõu V
võiu/liĺ l võilill võiuliĺ lij‿jo `häitsäseʔ Vas| Vrd võiliĺ l -liud võikauss 

sajako t pidi  ks olõma, leeväpä s  ks oĺ l ja siss võiuliud Se Kos 
võlg võla `võlga võlg ma unõhti võla `masmadaʔ Rõu V; täl oĺ l võlg 

meele (meile) `massaʔ Rõu V; mum‿m  ś s s ss `päś tkit‿timä noist 

võlg
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võlost, `võɫgo peräst `v  digit‿timä kiń niʔ Vas Pul; kolm `aś ja om 
mitä om rassõ `täütä: jumalat paɫɫõldaʔ, `võɫga tassoʔ ni immä 
essä  ravidaʔ Se Kos

`võlglanõ `võlglasõ `võlglaist võlglane, võlgnik ei olõ `üttegi `võlglaist 
mul Vas Pul 

`võɫgnik `võɫgnigu `võɫgnikku võlglane, võlgnik ma olõ vana inemise 
paɫakõnõ, kiä jo surmaga `võɫgnik Se Kr 

`võlgo võlgu ü s vana mi̬i̬ś s oĺ l jo surmaga `võlgo (väga haige) Rõu 
V; annam‿mullõ rahha `võlgo Vas; setov‿võ iv‿`viĺ jä `võlgo noidõ 
käest Vas; väüm  ś s ku huń nih om, siss hilestäss minno, et anna no 
mullõ `võlgo Vas Pul; hiiŕ  `hambiid küüsü üiv‿`võɫgo, ku taht nii 
ko i `ka ski ürä Se; võ imi puuda `jauhha `võlgo Se

võĺ ss võĺ si `võĺ ssi  vale naań õ pań d võĺ sigak‿kiń nim‿mehe Rõu V; t   
um ̀ õigõ asi, t   olõ õiv‿võĺ ss õiʔ Vas Pul; kes ̀ võĺ ssi vannuss, t  l 
jäävät kooldõh suu laḱ ka Vas Pul; ak‿ku ma `ü li tälle võĺ ss nime, 
siss köüdeti jälv‿`vahtsõlt mus‿siĺ mäk‿kiń niʔ (lastemängus) Se Kos 

`võĺ ssi valesti inemiisi hä igak‿ka petetäss, aŕ stitass `võĺ ssi Rõu V; 
`olkõt‿tiä kui taht ilodu inemine, a `võĺ ssi juhatat‿tohe eiʔ Vas Pul 

`võĺ ssma `võĺ ssiʔ võĺ ss `võlssõ võĺ si valetama ega ma‿iv‿võĺ siʔ Rõu 
V; kuiss sa võlsõʔ mullõ Rõu S; vaest sap‿pujakõnõ võĺ sidõʔ Vas 
Pul; `võĺ ssnu es, s ss saanuki es elläʔ, olõss tüḱ ä ärk‿kakut Vas 
Pul; m   esäl om küls‿sääne halv m  d, t   võĺ ss Vas; timä `võlssõ 
jak‿kaibaś s mup‿pääle Vas Pul; `võĺ ssmallas‿saa ka ütte `päivägi 
ollaʔ Vas Pul;`võĺ ssmine um kuradi pääalodsõ padi Vas U 

võrgass `võrksa võrgast ~ `võrksa `võrksa `võrksat ergas, agar, kärmas 
nii `võrksa ja `keŕ ge, astuss nigu n  ŕ  inemine Vas; ma iks oĺ li 
sääne `võrksa ja tervek‿kah Vas; vahetepääl heĺ otat, siss jals‿saat 
`võrksap Se; muni la s tüḱ iss `liuglõma ja om `väega sääne võr-
gass Se Kos 

võrk võrgu ̀ võrku võrk ku mi võrgu ̀ vällä ̀ tõmpsi, siss oĺ l ̀ nõstak‿kallo 
Rõu V; kallu `püüti `mõrdugaʔ, kel oĺ l võrk, võ t võrgugaʔ Vas 
Pul; ka s toomõ ̀ varba ̀ võeti, painutõdi ̀ l  ka, ja s ss vahelõ te ti 
nigu võrgu `taolinõ Vas Pus;  härmävidäjä võrk Se Kos

`võŕ kma `võŕ kiʔ võŕ k `võrke võŕ gi hõõruma, masseerima, elustama 
`võŕ kmine um hüä, ku uppunut ka võŕ gidõʔ, s ss tulõ `ello Rõu; 
tiiä äiʔ, kuiss naid [puhituses] `lehmi võŕ gitass, aŕ sti ummaʔ, siss 
iks `võŕ kvaʔ Se 

`võrksa vt võrgass 
`võrkus `võrkusõ `võrkust erksus n  ŕ  inemine `võrkusõst heigotõllõss 

Rõu V 

`võlglanõ
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võrra võrd maama s   soe võrra, rõivast kakk kahru võrra Se; mul pää 
hobõsõ `suuruʔ, selle om m  lt mere võrra Se 

võsa võsa võssa 1. põõsastik, võsa t   tohraś s ś aal võssa pite hulga 
`aigu Vas Pul| Vrd võso 2. järglane m   olõ õiv‿`vindläse sugust 
võsastkiʔ Vas

võsarik võsarigu võsarikku võsastik, võserik parhilla om alalõ v  l, t   
võsarik Vas 

võso võso võsso võsa no olõ õi võsso kah, kohe `panda lehmäʔ  Rõu V; 
madalik võso Vas L; meil te ti sõõru `kesvä, säänest võssu `raoti 
Vas U; võso `raoti `maalõ ja t   võso `kuivi ars‿suvõgaʔ Se L| Vrd 
võsa 

võsuma võsudaʔ võsuss võsusi 1. võsastuma seo saaŕ  ka oĺ l m  ʔ uma, 
a saaŕ  um `väega ärv‿võsunuʔ Rõu 2. võrsuma Salmõ m  ś s um 
Haava kannust võsunuʔ Rõu 

võsunõ võsudsõ võsust võsane meil oĺ l haɫv kaŕ amaa, `s  nõ ja võ-
sunõ Vas 

võt́i `võ mõ võ ind võti eis‿sünnüv‿võ i ette [kapi lukule] Rõu V; kink 
käeh om kerigu võ i Vas; n   `aŕ vssi, et võ i mu käeh um Vas L 

`võtma võttaʔ võtt võ t võta 1. enda kätte (suhu jne) või kättesaadavus-
se toimetama, haarama `ś akslasõk‿kävev‿`vaŕ gil, küläst võ il‿lihhu 
Rõu; härä sarvõʔ oĺ lis‿suurõʔ, üsäga [ümber] võttaʔ Vas; s a `aigu 
[ma] pań ni ka s suurt  sia lapõht vaŕ oalotsõhe ja säi puuʔ ette, a 
noheldavakihäp‿ piĺ lip‿puuʔ   st ja võ iʔ liha arʔ Vas Pul; vannugi 
s na jäi timä `suuhhõ `võtmallaʔ Vas Pul; inne oĺ li iks parass ine-
mine, no olt (oled) nigu `üś kä võttal‿la s Vas Pul;`võeti ka s toomõ 
`varba Vas Pus; t   sua`köütmise nii  t   `võeti kolmõ keeruline 
Vas Pus; ka s `päivä `laś ti noil räimil sääl [aidas] ollaʔ, siss mi 
võ iʔ Vas; tädi oĺ l võttunu üte räüsä terä nigu kana muna pia Vas 
Pus; `lõpmada illoś s inemine kasunut‿t  st kemmergost `v  tust 
[lapsest] Vas; pidoniga iks võõdõti `taari üteh hainalõ Se; nä `võt-
sõ `ümbrekaala ü stõist ja ań nis‿suud Se; `võtkõ noh, roobahhutkõ 
`peiu [marju] Se; [ma] ketso võ i `üś kä ja lä si `istõlõ Se L; ku 
sat‿tõõsõlõ pühäbävä `t  deʔ, siss t     st raha võttu uiʔ Se Kos 2. 
selga või jalga panema tütäŕ  oś t mullõ siiät‿tullaʔ `vahtsõk‿käń gäʔ, 
noid ma joht võta ai `jaɫga ku ark‿koolõ Vas Pul; tsõdsõ `suń dnu 
et võtan‿naap‿ṕ uksij‿`jalga Vas Pul; nika saiś  t   kasuk aidah tala 
pääl, t  d nok‿kiä `säĺ gä võta as Vas; ma võtasi eih‿`hauda min-
näki naid `rõivit `säĺ gä Vas Pul 3. (kinni) püüdma, tabama, kätte 
saama kanakuĺ l t   võtt kannu, robahhut linnuhn kanalõ `säĺ gä 

`võtma
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Rõu; repäń  hiiĺ  `lähkele ja võ t kana arʔ Rõu V; varõsõk‿kah, ku 
ärh‿harisiʔ, s ss passõʔ ja võ ik‿kanapujaʔ arʔ Vas Pus; kallu `püü-
ti `mõrdugaʔ, kel oĺ l võrk, võ t võrgugaʔ Vas Pul; m  ś s `v  tigi 
`Kaatsora mõtsast kiń niʔ Vas Pul 4. kellegi kasutusse, omandus-
se või hoolde toimetama või suunama sinno võ t mu veli `auga 
arʔ, mitte `häügaʔ Rõu V; saa as naist `võetuss (abiellutud) Vas 
Pul; herr võ t `poiskõsõlõ naaś õ Vas Pul; kiä `mõisah `herrä kui 
pahań d vai t  d halvastõ teḱ k, toolõ `võeti naań õ Vas Pul; naań õ 
oĺ l v  l `võtmallat‿t  l mehel Vas; sääl oĺ l ka s s sard, üte võ t mu 
veli Vas Pul; imä oĺ l Preeksa päält v  t Vas Pul; olõs‿sa rikaś s vai 
`vaenõ, ü s maamuld võtt `vasta k iḱ  Vas; naaś õ `võtmine oĺ l kah 
`heŕ ri käeh Vas Pul; n  k‿kes `viĺ jä `võlgo võ iʔ, n  j‿jält‿tasõʔ 
arʔ ilosahe, teip‿`päivi Vas; hulk pereht oĺ l, olõ õs kost võtta rahha 
Vas; `tü rik ai iks `perse poisilõ `üś kä, a ark‿ka `v  ti Vas Pul; 
täl oĺ l k gõsugutsiid `võ jiid, koolitõduisi ja koolitamallaʔ, a es 
lääm‿mehele Vas Pul; räbälä `sań ti ärv‿võttu `  sess Vas; määne 
`mõŕ sa mõista as   st üldäʔ, toolõ võõdõti s ss s naline   st`ütlejä 
Se P; selle võta as ̀ ań dit hüäst, et kosilanõ ̀ tahtsõ võttaʔ, a vanõm-
ba es tahav‿võttaʔ Se; a paṕ il oĺ l siss t   naań õ salahuisi võõdõt 
Se Kos; tütäŕ  oĺ l kodo`võ ja ja [mees] tuĺ l taha kodoväüss Se; 
võ imi puuda `jauhha `võlgo Se; es olõv‿vanast `ṕ uksa, noʔ võõ-
dasõ `vaɫgõʔ ṕ uḱ siʔ tuvvasõt‿turust Se Kos; milless võõdõtass 
naań õ? Se Kos; võõrass külessmaad inemine naaś s `kitmä, kosi-
lanõ ̀ uskõ ja võ t ̀ arkiʔ Se Kos; s ss võõdõti võõrassimä, tu̬u̬ meid 
kasva  Se Pop; [tal] oĺ l Petserehe võõdõt (üüritud) `koŕ tin, siss oĺ l 
Petserih   d ärʔ Se; siss `pań ti toolõ vanalõ naaś õlõ latsõ`vasta 
`võtmise   st [raha], õga ü s pań d ni paĺ lo ku pań d, t   kutsuti 
paabaraha Se  5. midagi (kiiresti) toimetama, tegema (hakkama) 
ku hain um maahn ja vihm tulõkil, siss võtat nii et higi `lindass Rõu 
V; n   võ it‿taṕ iʔ art‿t   hõhva Vas Pul; `olkõ no koh taht, [sa] 
võta iks kodo tulõ õdaguss Vas Pul; ü s inemine võ t laulu i̬i̬h, s ss 
tõõsõʔ jäl `ü li takah ja joosi `ts  ri`p  rä Se Sa; ü s läś knaań õ 
oĺ l,  s ss t   võ t külä kaŕ a `hoitaʔ Se Kos 6. eemaldama, kõrval-
dama lubi võtt ̀ hapna ̀ vällä, t  peräst lubjati puuanomaʔ läbi Rõu 
VR; t   hüdse karm võ t `mõistusõ pääst arʔ Rõu; v  tõbi tuĺ l , ega 
päivi käve aŕ st vett `võtmah Vas U; `s  mõ [ma] võ i kalal päält 
arʔ Vas; üte paroni võ i jälm‿`maahha [taandasid võimult], tuĺ li ni 
taṕ iʔ Vas; ma oĺ li ega päivi edimäne kardoka`võ ja (korjaja) Vas; 
imä jä t latsõl haŕ asõ `võtmallaʔ, selle oĺ l pää `raigu täüś  Vas Pul; 

`võtma
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`oś juga nühe päält arʔ nüś sigu ja seest k iḱ , noidõga võtt `väega 
`puhtahe Se Sa; huś s puri `varbalõ ja m  ś s lä s Peliko va, sääl 
vanainemine määnegis‿ s no  ja sai paŕ õmb ja ̀ v  lgi s no  ja võ t 
halu arʔ Se Kov 7. üles tõstma m  p‿pässüĺ  um eesti `aigo ostõt, 
meil võtt sada kümme `nakla üless Rõu V; hainakoŕvi `säĺ gä `võt-
mine om täl rassõ Vas; timä riibaś s s ss takah [heina], tõõsõv‿võ iʔ 
(tõstsid harkidega)   st Vas; timä võ t `  sess `üń drigugi üless , et 
ark‿kakkuss Vas Pul; `mõ li, et ma võta timä `pistü,  s ss naka aṕ pi 
`täń ni Vas Pul; hainaʔ jäil‿ligonõma, es jõvvar‿rukka arv‿võttaʔ 
Vas; ku sa külbäde külbüvakk kaalah, sa võttu ui `mütsügi maast 
arʔ, nii `rühkek‿`külbäp‿põld arʔ Se 8. millekski muutma või tege-
ma kae ku kammaŕ  moĺ li põhjan oĺ l, siss tsaeraud es võtak‿`ka ski 
toda kamarat Rõu; sõmõrinõ t   võtt latsõ jalaʔ ̀ väega valusass Vas 
T; velel oĺ l elovaim v  l siseh, aŕ st võ t `ello (elustas) Vas Pul 9. 
hävitama, rikkuma `nakrit külm ei võtaʔ Vas L 10. mõju avaldama, 
toimima; suutma sinikivi muido pääle es võtak ‿ku pidi hapatam-
ma Vas Pul; näet, kui lehmäle t   `piḱ ne võtt `sisse (sai pikselöö-
gi) Se; tütäŕ  `väega `tahtsõ oṕ piʔ, a `pääkene es võtaʔ (ei saanud 
aru) Se 11. jooma (eriti alkohoolseid jooke) ei olõt‿taa viinam  ś s, 
m nikõrd harvakult võtt Rõu; t   t   (toob) viinalaadungi kodu, 
siss nigu nõrgatuss, nii võtt `jäĺ kip‿ pääle Rõu; mul oĺ l ü skõrd 
`maoga `väega hädä, s ss `naksi t  d tedremarana vai nabahaina 
`leotust `võtma Vas; tiä harisi latsõh joba `viina `võtma Vas; naid 
`r  hhi om ka v  t, a midägi ei avidaʔ Vas; ma inäp no võta õiʔ 
`viina, `nõrkuś s tulõ pääle Se 12. teenima, (raha) saama poig võ t 
`kistumaldar‿rahakõsõ vähist Vas; m  ś s ka oĺ l sääne kehväne, t   
ka jovva õs määnest `paɫka võttaʔ (ei suutnud palju teenida) Se;   
13. omaks võtma noorõʔ iks `ültse eit‿ tahasiʔ taad eesti `aolist 
osass võttaʔ Vas U; vot peräst iḿ miss es võta uḿ mi `põrssid umast 
(hakkas poegi vihkama) Se Kos 14. kirumisvormelis äi oĺ l vannugi 
s na, äi `võtkus‿sinno Vas 15. muud väḱ ev liha võtt (tõmbab) tulõ 
`küĺ ge nigu õĺ l Rõu; Miili, mis sa niiviisi võ it‿t   `hullusõ üless 
(teatasid vana asja ametivõimudele) Rõu V; vannutõt maa`m   ja 
m    maa ja võ t piiri `vällä, nii et piiŕ  lätt piirist Rõu; jummaĺ  
tiid, kas mullõ ka `omgip‿`paś jat vaia, vaest võõdat arʔ uma jala 
päält (surm püstijalu) Vas; no `võetass k   verd, tetäss vere`vatsku 
Se Kos; tsuvval `kundsa võ t (hõõrus) mulgu, [ma] pań ni paiga 
pääle, siss jälk‿käve Se; võõdõti horka uś s vaɫɫalõ, [ma]`uiksi koɫʔ 
`v  ri `truupa Se

`võtma
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võõrass ~ võõraśs `v  ra võõrast 1. tundmatu, võõras; teisele kuu-
luv es tohel‿`lauta viiäv‿võõrast inemist, et t   kahitsass ärʔ eläjä 
`s  mise Rõu; t   lehm `v  riid inemiisi es kannahtaʔ Rõu; siss 
`pań ti m   `aita luku `taadõ paĺ lo `m  hhi, `v  riid `m  hhi Rõu V; 
uma om iks uma, at‿tiń g um `vaihhõl võõraś s Vas Pul; ma `v  riid 
`poissa `sisse ei lasõʔ Vas Pul; sa olt riḱ i `vainlanõ, ku võõrass 
riḱ k and sullõ aumäŕ gi Vas; egass t   kanasõkõistõ `võtmine ka 
massa aiʔ, `v  rap‿pinis‿sööväʔ ärʔ Vas Pul; [ma] näi unõh, et ü s 
võõraś s m  ś s tuĺ l `vasta Vas Pul; mis tä tege ü sindä sääl `v  rah 
`rahvah? Vas; vanast oĺ lin‿n  p‿piiri kupõdsaʔ, s ss `v  ridõ 
küĺ liga ś aal kupõdsa ṕ aal m  k‿`kaŕ ksiʔ ja lauliʔ Se Kos 2. tund-
matu inimene; mitte oma pere liige; külaline a ma naarahhuti `hin-
dälle, mul olõ õs t  d `päivägiʔ, ku mul `v  riid olõ õs Rõu V; 
innembi [ta] ań d `v  rillõ mett, a umilõ anna as Vas Pul; selle timä 
ruttu mehele lä s, et k iḱ  habõʔ, uma külä poisiʔ ja `v  raʔ Vas 
Pul;  umma koto es `tahtuv‿`v  rallõ `andaʔ Vas; meil muid `v  rit 
es olõk‿kuk‿kaŕ uss Vas Pus; tõõsõʔ s sarõt‿teeneväʔ võõrast Se L; 
lu ik om `v  ralõ huɫɫ Se; ku uḿ mi `la si ei olõʔ, siss  massa aiʔ 
ahnidaʔ, oh jummaĺ , `v  rilõ habõldaʔ Se Kos; innemb uma olinõ, 
ku võõrass `võismõnõ Se

võõrass/imä võõrasema s ss võõdõti võõrassimä, t   meid kasva  Se 
Pop; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺ l võõrassimä uma latsõ mustar‿`rõiva 
ajanus‿`säĺ gä Se Kos  

võõrutamma võõrutaʔ võõrutass võõru  last imemast võõrutama 
tütäŕla s võõrudas‿s ss, ku `uibuh‿`häitseseʔ, s ss tulõ paĺ lo ko-
silaisi Rõu;  sirgu minegi ja tulõgi `aigu ka eiv‿võiʔ last võõrutaʔ, 
s ss saa `ilma pite `huĺ kja Rõu; la s võõrutõdi rinnast arʔ Se Kos 

`väegaʔ ~ `väigaʔ väga ku põllu man `oĺ ti, `põldu kokko `pań ti, s ss 
`väega `lauĺ ti Rõu V; `valgõ tund `musta (mustust)`väegaʔ Vas; 
la s `h  tü `väegaʔ Vas; linna es tetäʔ `väegap‿paĺ lond Vas Pus; 
`väega ̀ väikene ̀ piń kene ja ̀ päitsep‿pääh Vas Pul; a keɫ jot‿troś kaʔ 
oĺ liʔ, n  ʔ oĺ liv‿`väega rikkaʔ Vas Pul; `väiga veidüʔ  nnahhuss 
ku m ni suurõbakõnõ [kala] om Vas; kubijak‿ka jälʔ `väegap‿peś siʔ 
Vas; villaʔ ommav‿`väiga halvastõ kaŕsiduʔ Se; Kossõlka külä 
oĺ l ka `väigas‿suuŕ  Se Kos; t  d tiiä eiʔ, mink üle noid `päivi ni 
`väigap‿paastõti Se 

`väegade väga t   oĺ l `väegade hää t   ligihapu piim Vas U 
`väele vägisi seo s   ma jo ̀ väele, ̀ rohkõp toogu uiʔ Vas; iso tolmukõist 

ei olõʔ, ajav‿`väele `sisse Vas Pul

võõrass ~ võõraśs
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`väelüsi vägisi peräst la s nakaś s `ikma, imä pań d `väelüsi nisa 
`suuhhõ Se

`väetüss `väetüse `väetüst väetis Umbsaarõh om `väetüse vabrik Rõu 
vägi väe väḱ e 1. rasv kuum vägi panõl‿länikohe, säält imma läbi, väe 

joonõʔ aja `laudu `vaihhõlt läbi  Rõu V; ku suṕ il um `rohkõp väḱ e, 
siss jääss vägitsess pada Rõu V; kań õpist te ti `kruuslit, taḿ biti, 
siss tuĺ l vägi pääle Rõu; mas‿suṕ i kardoka arʔ, muidu pini lakah-
hass väe päält ärʔ Rõu V; kapstass  [toiduna] taht `väega paĺ lo 
väḱ e Vas U; ku liha küdseti ja väḱ e suĺ li `vällä, s ss t   oĺ l vägi 
Vas Pus; koh jalap‿põĺ vini `muagaʔ, sääl suu kõrvuni `väegaʔ Vas 
Pus; s  ń  jo `väegat‿taht väḱ e Vas Pul; `s  mõ [ma] võ i kalal 
päält arʔ, pań ni iks pipõrd ja väḱ e ka pań ni Vas; kań õbis‿surbuti 
`huhmrõh ärʔ, surbuti nik‿kavva ku vägi ` solksõ joʔ Vas Pul; terile 
`pań ti kań õbi`l  mi väess, t   oĺ l piimä ja väe   st Vas Pul; `kruuś li 
surbuti kah `huhmrõh, vahanõ vägigi tuĺ l pääle Vas Pul; niisama 
väe seeh ka [ma] küd´si `kuś ki Vas Pul 2. jõud kel vägi, t  l `või-
muss Vas 

vägihhümmä vägihhüdäʔ vägihüss vägihtü  võiduma seo meil a o 
`paakõnõ, taa jo rasvaga ärʔ vägihhünüʔ Rõu 

vägine vägitse vägist rasvane ku suṕ il um `rohkõp väḱ e, siss jääss vä-
gitsess pada Rõu V

vägühhüsi vägisi ku vägühhüsi art‿tulõt, s ss pahanõsõʔ Vas Pus  
vägüsi vägisi keesev `tüḱ se vägüsi `külmä `saama, selle et t  d te ti 

k gõ `ildappa Rõu H; näet, lõug tüḱ iss mul vägüsi värisämmä Vas 
Pul; vägüsi tüḱ it `võĺ ssma Vas Pul

väherdellemä väherdelläʔ väherdelless väherdelli  korduvalt väherda-
ma kaes‿s ss hopõń  väherdelli Rõu V  

väherdämä väherdäʔ väherdäss väheŕ d väherdama, vähkrema piḱ k ja 
laǵ a [sauna] laba et [sa] saat väherdäp‿pääl Vas Pul 

vähḱ  vähä ~ vähe ~ vähi ̀ vähkä 1. veeloom: vähk ̀ päivä oĺ liv‿vähäk‿kivve 
all Rõu; vähäk‿`keeti (keedeti) eräkult Rõu; vähḱ  eläss mua seeh 
Vas Pul; ku tapõti midä, s ss liha`ń artsa iks pilluti kõrvalõ, et hüä 
`vähkä minnäʔ Vas Pul; vähäʔ oĺ liv‿`väegak‿`kaĺ liʔ Vas Pul; vähile 
`pań ti liha `koś si, rottõ `suuri ja `kassõ Vas;  tulõ õil‿`l  te pääle 
eiʔ vähäʔ Vas; esä käve vähäh Vas Pul; `  se oĺ l vähä `püüdmine 
Vas Pul; vähḱ  om laisk, vähḱ  olõ õiv‿virk Vas Pul; suurõ vähäʔ, 
nii käevarrõ `jämmüdse vai peenembäʔ Vas; naa `püüdse ni paĺ lo 
`vähki t   kähri lihagaʔ Vas; poig võ t `kistumaldar‿rahakõsõ vä-
hist Vas; vähä ommal‿liha pääle maḱ kaʔ Vas Pul; ma näe es kuiss 

vähk
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nä `vähki püvveʔ Vas; vähe liha om k gõ magusap Se; `vähkä tuĺ l 
`väega paksost sinnäp‿paadi ala Se V; `p  trepävä aja vähḱ  k  rt 
Se V; väheʔ joosõ õin‿nii vett pite Se Kos 2. haigus: vähk ku vähḱ  
`j  skma (mäda siseelunditesse) päsess, `t  gak‿ koolõss Vas; 
m nõl om vähega `väega suuŕ  halu Se Kov 

vähä vähe, natuke raamat oĺ l mul `seĺ ge, vähä oĺ l ku ma kiń nij‿jäi 
(pärast tunde) Rõu; kastõhainust sai vähä `vihtu viht Rõu; ku vähä 
midä tiiät, siss k nõlat uma oha arʔ Se 

vähäb ~ vähäp vähäbä vähäbät ~ vähämb vähämbä vähämbät 1. 
mõõtmetelt väiksem olõss perseki vähäb olnuʔ, taa om ku `laatka 
takah Vas; midä inäp [ma]  sika söödi, t  d vähämbäss mago lä s, 
vähämbäss ja paksõmbass Vas Pul; väidsega [ma] `lõiksi vähäm-
bäst, kua oĺ l suuŕ  s  ń  Se Kos; kruuss um `höste vähäp ku tuuɫ Se 
Kos 2. hulgalt väiksem s sara lä siʔ jo mehele ärv‿`vällä, s ss jäi 
jo vähämbäss, muidu oĺ l `väega sagunallat‿täüś  [maja] Rõu  

vähä/`haiguss vähk mõtsavahi imä oĺ l vähä `haigust põnnuʔ Vas Pul; 
imä `põś si `väegaʔ, t  l oĺ l vähä`haiguss Vas Pul -koś s vähikahv, 
-natt uppunu latsõkõnõ oĺ l `pantu vähä koś si pääle Rõu V; 
vähäkoś sil oĺ l piḱ k vaŕ s peräh Vas Pul

vähälik vähäligu vähälikku nooruke, väike ma oĺ li sääne vähälik 
tütäŕla s ku Tein herr oĺ l Vas Pul; imä oĺ l vähälik inemisekene 
Vas Pul

vähämb vt vähäb 
vähämbäkene komp dem < vähämb joosuv   oĺ l k gõ vähämbäkene 

Se
vähämbäle vähemaks s ss kahasi t   vesi [potis keedes] iks vähämbä-

le Rõu V; valu tõmmaś s vähämbäle Rõu V  
vähänemä vähädäʔ vähäness vähäsi vähenema ku vatt vähänü um, siss 

um koh  keenüʔ Rõu V
väidsekene dem < väi s näet mut‿tiiun oĺ l seo väidsekene Rõu V; esäl 

oĺ l ka väidsekene, s ss tei lepä ossast `luidsakõisi Se Kos
`väigaʔ vt `väegaʔ 
`väikene ̀ väikese ̀ väikeist 1. (kogult, suuruselt) väike, pisike ̀   roo sik 

om `väikene rihakõnõ viie vai kuvvõ pidimägaʔ Rõu; timä pań d kul-
la `väikeiste `sukrutoosikõistõ Vas Pul; Lehmämäe naaś õl oĺ l ka s 
`väikeist pinikeist Vas; kullali, kuiss san‿ni `väikesess olt jäänüʔ 
Vas Pul; Ku ebi `mõisa oĺ l `väikene `mõisa Vas; `väega `väike-
ne `piń kene ja `päitsep‿pääh Vas Pul; `väikesek‿kalaʔ lagovasõj‿jo 
süvveh kätte ärʔ Vas Pul; `väikesev‿ viglaʔ, katõ harokõsõgaʔ Se; 

vähä
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[ma] võ i ̀ väikese latsõkõsõ, pań ni teḱ i ̀ sisse, vei ̀ nurmõ Se; ku mi 
latsõ oĺ liʔ, siss m   `koiõ k gõ noid `väikeisi (kitsaid)`v  keisi nigu 
saja `päätiʔ Se| Vrd `väiko 2. (ajaliselt) lühike pedäjä kasu om edi-
mält `pistü üleväh ja s ss tulõ ü s aig, `väikene aig, s ss lätt `l  ka 
`alla Vas Pus 3. (tugevuselt) nõrk põiõ põlõndik om `väikene Vas T

`väikene/verrev (mõlemad osised käänduvad) kartulisort `väikenever-
rev ku  ä vai närvehhünük‿ka um, iks um umah mauh Vas Pus

`väiko `väiko `väikot 1. (kogult, suuruselt) väike, pisike Soemõt-
sah oĺ lik‿ka `väikuʔ poṕ si elämisekeseʔ Rõu; veli teḱ k üte `väiku 
`köh likese Rõu V;`väiko soroline pudõlikõnõ oĺ l Vas; mat‿tuĺ li 
jo`väiko `aokõsõga üless Vas; [ta] lä s `väikohe `tarrõ Vas; kolm 
nädälit oĺ l imä mõtsa siseh lumõhavvah katõ `väiku latsõgaʔ Vas 
Pul; `taivakõnõ, kuiss sa no nii `väikoss olõt jäänüʔ Vas Pul; la sil 
oĺ liv‿`väikuk‿kop lakõsõʔ Se Kos; edeh oĺ li `väikop‿ parrõʔ, ta-
kah oĺ lip‿piḱ äp‿parrõ rehel, `väikop‿parrõk‿kutsuti eüss, t   oĺ l 
rehe aho  suu kottal Se| Vrd `väikene 2. lapsena, lapseeast tedä 
oĺ l `väikuh hirmutõt Vas; taa (vanamees) `kl mpass, `väikost oĺ l 
tarõ ala sadanuʔ Se; `aeti linno `laotama otsani `väikost Se Kos; 
[ma]`väikost saanij‿jop‿`präädi Se Kos 3. väike kogus tõõnõ tege 
`väikust kah hüä söögi Vas Pul 

`väikokõnõ dem < `väiko Leena oĺ l `väikukõnõ, laś k hinnäst `pessäʔ 
Rõu K; oĺ l kergokõnõ ̀ väikokõnõ Vas R; oĺ l k gõ timä ̀ väikukõnõ, 
mak‿kai et taa kasu uis‿suurõss Vas Pul; väidsega [ma] `lõiksi vä-
hämbäst, kua oĺ l suuŕ  s  ń , a m ni oĺ l `väikokõnõ, nii `oĺ lgi (jäigi) 
Se Kos; `lambal ommav‿`väikokõsõ rauhaʔ Se Kos; lasits om meil 
`valgõkõnõ, `väikokõnõ Se Kov; t   sääne puinõ nüś sigukõnõ, 
`väikukõnõ Se Sa 

väit́s väidse väist nuga inne söödä iks  sika, s ss nakav‿väist higo-
ma Rõu H; ku näet tuulisspääd, s ss `tõmba väi s kolm `kõrda 
kura kundsa alt läbi Rõu;  sia sooligu lõiguti `ka skiʔ ja kaabiti 
väidsega inne suuŕ  sitt ja t   läǵ ä päält ärʔ Vas Ts; olõ õs väist 
`minkal‿lõigadaʔ Vas Pul; `Kaimaŕ  tege t  d, higo `väi si Vas Pul; 
  hp  l oĺ l `k  ŕ mise raud vai kooriraud, takahp  l oĺ l väi s [ad-
ral] Vas Pus; siss lõigata ail‿`leibä väidsegaʔ, kut‿tõõsõl‿leeväʔ 
ahoh Se; savikausih ̀ nührüse väidse ärʔ Se V; väidsega [ma]`lõiksi 
`ka ski, kua oĺ l suuŕ  s  ń  Se Kos; ku suuŕ  s  ń  oĺ l, siss muidogi 
arp‿poodi [ma] iks, väidsega `lõiksi vähämbäst Se Kos; t   `kään-
tävä väi s (liigendnuga)`oĺ lgi susi ja `kääntävä väi s vei kosilasõ 
`arkiʔ Se 

väit́s
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väḱ ev vägevä vägevät 1. rasvane, pekine; rammus väḱ ev liha (pekk) 
võtt tulõ `küĺ ge nigu õĺ l Rõu;`kruusliga piirak oĺ l makuss, t   
oĺ l väḱ ev Rõu; no o sitass `laihha liha, vägeväj‿jääsep‿`perrä 
Rõu V; kusõʔ ommav‿vägeväk‿kalaʔ Vas Pul; vanast väümehele 
`ań ti vägevät, no o sitass `laihha Vas; laih liha `s  lduss ruttu arʔ 
`väegaʔ, väḱ ev ei `s  ldu nii Vas U; vesi om k gõ virgõp, a maa 
om k gõ vägeväp Vas 2. mõjuvõimas inemine ei võit‿teedäʔ ei ka 
äräm‿`mõistaʔ, mis s   väḱ ev jummaĺ  tennüʔ Vas U

väli  välä `väĺ jä tasane maa-ala, lagendik kiŕ riv kari, lakõ väli, tark 
kaŕ a `kaitsja? - kirätäheʔ, papõŕ , lukõi Vas Pul

välimus välimuse välimust välimus a tädi`tütre m  ś s oĺ l välimuselt 
`väega illoś s m  ś s, `ń aolõ ja muido kihä ja k iḱ  Vas Pus 

väliss/maa kodupiirist kaugem maa-ala meil oĺ l välissmaa hainamaad 
kah, t   oĺ l Rogosi jaoh Vas Pul

väĺ k1 väĺ gi ̀ väĺ ki hoop, löök ku meelekottalõ  [sa] saat ̀ määntse väĺ gi, 
nii olt maah kah Vas; `Kaaŕlilõ `l  mine oĺ l külv‿väĺ k, olõss vai 
inemise art‿`tapnuʔ Vas 

väĺ k2 väĺ gi ~ väĺ gü `väĺ ki ~`väĺ kü välk t  d `väĺ kü t  d piĺ l et tarõ 
oĺ l ütest tüḱ üst `valgõ Rõu; hiit nigu `väĺ kügiʔ, a eit‿tümistäʔ Vas 
Pul; ku m nikõrd `väĺ kü l  , s ss om tarõ puha vallu täüś  Vas Pul; 
nimäl‿lasiv‿`vahtsõv‿vedro rattat‿tetäʔ, nigu ü s `pilkuja väĺ k oĺ l 
edimäne sõit Vas; läve kottalõ sai, nii oĺ l ussõst väläh ku väĺ k Vas; 
naań õ tõi hobõsõ `vällä ku väĺ k  Vas Pul;  rüäʔ `häi siʔ, väĺ giga 
palo  rüä ärʔ Se; t  l maal `raotass `tammõ, siiä `maalõ lastuʔ 
`kargasõʔ? - väĺ k Se Kos

`vällä 1. (seest) välja; väljapoole; kodust ära; õue surnu luid um `vällä 
tulnuʔ Rõu; pr sta  pań d `vällä vele uma `perregaj‿ja kraami kah 
Rõu V; [ta] j  ś k `r  ḱ ih tarõst `vällä Vas; kuusõpuu praks ja pill 
pissõ `vällä Vas Pus; kunass lätt elo `vällä (sured) Vas; no mõista 
aik‿kui `sisse tullaʔ eiv‿`vällä minnäʔ, ka s reṕ pi lätt `sisse Vas Pul; 
jänesepoig v  l eĺ li, a silmäʔ oĺ lih‿`haukal pääst ̀ vällä kakuduʔ Vas 
Pus; ma lää `vällä `k ń dma Vas; ma lää hiidä söögi paast `vällä 
Vas K; `äestämisega tuĺ l hulga vihma`vaklu `vällä Vas; papa saa  
meid esäkań õpit `vällä `kiskma Vas; eih‿haaru rõivast kavvõm-
bakõistõ, häbehhüse jääväv‿`vällä (nähtavale) Se L; a merest tuĺ l 
katõtõi·ś s`kümne ̀ pääga patt ̀ vällä Se Kos; t   olõ õit‿talo, ku and 
`vällä `präätüst Se Kos; p    kivitarõst `aeti `vällä ja puutarõst 
ka `aeti meid `vällä Se Kos 2. väljendab tegevuse lõpetatust: ära 
lina`s  mne küll [ma] tuulõti tuulõgaʔ, lä si agana `vällä Rõu R; 

väḱ ev
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s ss tuĺ l t   suuŕ  palamine, s ss `paĺ li k iḱ  (talu) `puhtass `väl-
lä Rõu; naaś õʔ mõlõmbak‿`k  lu `vällä Vas Pul 3. muud ma olõ 
umahn majahn ka paĺ lo kannahtanuʔ, a ma eit‿`tossat‿t  d `vällä 
(ei räägi sellest) Rõu V; mõts siat‿tuĺ lit‿`taahha `kaara, `vaĺ tsuss 
maś s kaara `vällä Vas Pul;`vahtsõnõ maa ań d paŕ õmbahe `vällä 
(oli saagikam) Vas U

`vällä/käüḱ  käimla, kemmerg ma lä si `vällä`käüki ja sinnäl‿lobahtu 
art‿t   la s Rõu V

vällän ~ väläh ~ välähn  väljas; väljaspool; õues välähn oĺ l sääne maru, 
et ̀ aknaklaasit‿tirisi ja põrisiʔ Rõu V; ̀ poiskõnõ timmõrdass vällän 
umma `mootorratast Rõu V; pääś okõsõʔ oĺ liʔ jo väläh (saabunud), 
ku lei ilma `väegak‿külmäss Vas; väläh om nok‿ḱ ulm `väegaʔ Vas; 
hobõsõlõ saa ḱ ulm, hopõń  näet väläh Vas Pus; mis t   kistutami-
ne inäp avitass, kut‿tuli jok‿katussõst väläh Vas Pul;`kuiva `väütät 
jäls‿selle süvväʔ, et s ss olõ õi `  se väläh (käimlas)`käümist Vas 
Pul; villal‿`laś ti `kaaŕ ssiʔ, a kedrädät‿tuĺ l iks esiʔ ja väläh (väljas-
pool kodu) ka lasta as kutaʔ Vas Pus; tubinitsat‿te ti t   pääle, et 
külmäga väläh `ḱ avvuʔ Se Kos; ma hõõrahhudi [hame] alosõga, ni 
oĺ l kirbul elo väläh (surnud) Se Kos; vaest tahat väläh jalotõllaʔ 
Se  

väläh/pu̬u̬l väljaspool t   oĺ l välähp  l `aida joʔ Rõu 
väläst väljast; õuest väläst lätt reṕ p üless Vas Pul; ü s oĺ l edeuś s, mia 

väläst `öüssehe lä s Vas
vänt vändä `väntä vänt hurga s oĺ l `trullõga linamaś sin, vändäga oĺ l 

aiaʔ Vas
väntsütäm(m)ä väntsütäʔ väntsütäss väntsü   väntsutama mak‿klopõ 

ja väntsüdi tedä (joodikut) Rõu V 
`väŕ dli `väŕ dli `väŕ dlit värvel `väŕ dli pääle kes `tahtsõ, m ni katõ jala 

pilla ai Vas| Vrd `väŕ li
väreht́ värehte ~ värehti värehtet ~ värehtit värav map‿pań ni ärʔ vä-

rehti all kiń niʔ Rõu V; värehte man oĺ l ü s kuusõ puhmakõnõ Vas 
Pul;`väega illoś s maja, värehtetuɫbak‿k iḱ  kulladuʔ Se Kos  

väristämä väristäʔ väristäss väriś t väristama  puĺ likõnõ jäi `haigõst, 
väriś t ja lei halu `sisse Se L 

värisäm(m)ä väristäʔ värisäss värisi värisema vaga veri eiv‿ värisäʔ 
Rõu V; pärihelüga `oinal ka helü värisäss ja olõ õin‿nii puhass ja 
`seĺ ge Rõu; es tohel‿lugõma `naada muk‿`kiŕ jä, nii oĺ l värisnüʔ 
Rõu V; ma värisi ku haava leh  [hirmust] Rõu V; [ta] oĺ l `juudali-
ne nii laisk, et es viisik‿külmä käehn väristägiʔ Rõu; käsi värisäss 

värisäm(m)ä

Võru sõnaraamat.indd   883Võru sõnaraamat.indd   883 9/22/2011   9:38:35 PM9/22/2011   9:38:35 PM



884

Vas; mul iho säläh värisi, nii map‿`peĺ ksi Vas; haĺ litõbõga inemine 
nakaś s värisämä Vas U; näet lõug tüḱ iss mul vägüsi värisämmä 
Vas Pul; näet värisät `jaɫgu pääl Vas Pul; mus‿süä värisi siseh et 
pühäkiri `ütless et nõia mant aṕ i `o sma arm‿minguʔ ja no olõ ma 
nõia man Vas Pul  

väŕk väŕgi `väŕki mingi asi, nähtus või tegevus, värk ku t   uĺ l rasõdat 
oĺ l, s ss ̀ v  di aŕ sti mano, s ss ̀ võeti k iḱ  t   alomanõ väŕ k täl ärʔ 
Rõu; küü sist küpäŕ  om nõia väŕ k Rõu H; t   jäi mul poolikullaʔ, 
t   `tapmise väŕ k Rõu; Iida tiid `Viitenä `väŕ ki Rõu V; mis ma vana 
muś tinõ inemine, ma mõista õi eesti `väŕ ki (kirjakeelt) k nõldaʔ Se

`väŕ li `väŕ li `väŕ lit värvel leh `käüse oĺ lip‿paŕõmbaʔ, n   es lään‿ni 
mustass ku `väŕ ligak‿`käüseʔ Rõu| Vrd `väŕ dli

väŕ m väŕ mi `väŕ mi värv  lipõ ja vesi kiś k väŕ mi ärʔ Rõu; vanav‿väŕ miʔ, 
sinnät‿t  d kupõrust iks `pań ti mano, sinist kupõrust Vas; majalõ 
paś siss  ks kõllanõ väŕ m k gõ paŕ õmbahe Vas Pus; liha`v  tõst 
väŕmiti munnõ verevä väŕ migaʔ Se; edimält olõ õs [lõnga]`väŕ me 
Petserih Se Va 

`väŕ mmä `väŕ miʔ väŕ m `väŕ me väŕ mi värvima ku väŕmit rõivass oĺ l, 
toolõ libõhhõt es pandaʔ Rõu; lepä `k  riga [ta] `väŕ me linast 
Rõu V; `langu eś s väŕmiti Rõu; esiʔ uḿ mi käś sigat‿teḱ k tarrõ, kua 
art‿teḱ k, `väŕ me ärk‿kah Vas; imä mõiś t `väŕ mik‿kah Vas; sibula 
koorõ väŕ mi ei ń appõ arʔ Vas; kusõga väŕ midür‿`rõivaʔ Vas Pul; 
saań  oĺ l illoś s, muĺ gi saań , väŕ mit Vas U; vanast oĺ lip‿pähnädse 
livvaʔ, väŕ midüj‿ja liĺ lip‿pääl Se Sa; edimält olõ õs [lõnga]`väŕ me 
Petserih, siss [ma] väŕ me `rossõgaʔ Se Va; huulõ`väŕ mmisest 
saa aik‿kelle midägiʔ, t    nnõ `poissagah‿hulladaʔ Se Kos; 
noorõʔ ajavak‿ku rakõsõp‿pähä, `väŕ mväk‿küüdsekeseʔ, `väŕ mvä 
huulõkõsõʔ Se Kos; liha`v  tõst väŕmiti munnõ verevä väŕ migaʔ 
a suvidsõpühist väŕmiti sibula`k  rigaʔ ja kõo`leh igaʔ Se| Vrd 
`väŕvmä 

`värreʔ pl värav(ad) ussõk‿kii sik‿kikkaniʔ, `värrev‿vaugiv‿`valgõniʔ  
(rhvl) Rõu H| Vrd väräʔ

väŕsikene dem < väŕss vanalimäl oĺ liʔ opaduʔ ilosa väŕ sikeseʔ Vas Pul
väŕsi/raamat  lauluraamat mu imägik‿koŕ aś s `võidu ja oś t väŕ si raa-

madu Vas   
`väŕ ski `väŕ ski `väŕ skit 1. värske, hiljuti saadud või valmistatud, mitte 

riknenud`väŕ ski s  ḱ  om r  hk Vas; ̀ väŕskile lihalõ ̀ pań ti ̀ k  mise 
`aigu sugu `suurmiid Vas Pul; külmä `v  ga pant taaŕ  saiś   kavvam-
ba `väŕ ski Se Kos 2. äsja tekkinud, uudne [sa] kõdritsõs‿suṕ i `sisse 

väŕk
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`väŕ skit `heŕ nit kah Rõu; `väŕ ski piim (ternespiim)  om iks paŕ õb 
Vas Pul 3. puhas, reostamata maal hõbiv‿`väŕ skit `õhku, tahn süvvä 
eit‿tahakiʔ Rõu

`väŕ skilt värskelt [latika]`maŕ jugi sai nip‿paĺ lo, et jõvva es `väŕ skilt 
ars‿süvvä es Se Pod; piim ja võid `s  di `väŕ skilt arp‿`perregaʔ Se 
Kos 

väŕ ss väŕ si ̀ väŕ ssi luulerida, värss ku imä kedräś s, la s ̀ istõ kõrval ja lugi 
`väŕ ssi Vas R; `värsse ka eim‿mälehtäʔ, arʔ unõhhusõl‿lauluk‿kah 
Vas; tõist `väŕ ssi [ma] saa ail‿lukõʔ,  arh‿haaŕ d vana vadilanõ 
s na suust Vas Pul; ku [ma] väŕsi ärl‿loi, siss `ań ti `leibä Vas R 

`väŕvmä `väŕviʔ väŕv `väŕ ve väŕ vi värvima `hainuga väŕ viti langaʔ 
Rõu V| Vrd `väŕmmä 

väräʔ pl `väŕ jü `väŕ jü värav(ad) ku väräʔ vallalõ ummaʔ, sis 
tulõvak‿kihulasõr‿rehe ala, eläjile `säĺ gä Rõu V; taha aiv‿`väŕ jü 
vallalõ jättäʔ Rõu V; hopõń  om meil tah `väŕ jü man Vas Pul; vaia 
väräʔ vallalõ `laskaʔ, kari tulõ Vas Pul; ku väräʔ vaɫɫalõ `olnuʔ,  
s ss susi tulnus‿`sisse Vas Pul; esä teḱ k pistülise aia, väräʔ iks 
  h, kost `kävvüʔ sai Vas Pul; rehealosõ väräʔ `olnup‿`poikusi Vas; 
[pange] väräk‿ kiń ni `kimmähe  Se Kos| Vrd `värreʔ

västäŕ  `västrä västärd västar, ahing `västräga `püüti kudõnõmise `aigu, 
ku kalam‿`maŕ ja `laskvaʔ Vas T; tulil `käüjäk‿käävä iks `v  ri piteh, 
keś k `järve küünü eiv‿västäŕ  mano kalalõ Vas Pul; `haugi tapõti 
`västräga niidü pääl Se L 

väsümä vässüʔ väsüss `vässü väsima ma oĺ li väsünüʔ ni tuĺ l sääne 
suigahhuss Rõu; [sa] olt väsünüʔ, kaet kohe saat, lokahhat arʔ 
Rõu; lehmäʔ magahhasõʔ, eläjä ummak‿ka hummogu väsünüʔ Rõu 
V; midä teten siin väsüt, ku persilde olt (oled) maan k gõ Rõu; 
midä teteh ma väsü? Vas; ma `vässü minneh jo arʔ Vas; timä mui-
dugu umma `m  du `r  käss pääle, ku arv‿`vaivuss piḱ äpääle vai 
väsüss, s ss jääss magama Vas; süvveh ja `istuh ma `vässü nii ärʔ 
Vas Pul; ku `väega väsünü olt (oled), siss tohi‿ij‿juvvaʔ [viina] Se; 
väsünü inemine, ku t  d tege, taht süvväk ‿kah Se

`vätsümä `vätsüdäʔ `vätsüss `vätsü nätsutatud saama olõv‿`vätsüsek‿-
k iḱ  ärʔ [masindades] Se Kos 

vätsütämä `vätsütäʔ vätsütäss vätsü  nätsutama maś sinaga [vilja 
pekstes]`soḱ va olõʔ arʔ, vätsütäsep‿`pehmest Se Kos

vääriline väärilise väärilist väärt olev, tähtis ka s väärilist inemist 
uppu arʔ Vas; mu hobõsõ vääriline küll om, a mu uma tiä ei olõʔ 
Vas Pul 

vääriline
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väär/nimi perekonnanimi meil oĺ l sulanõ, K´ago oĺ l väärnimi Vas Pul; 
a ma ei tiiä, mis täl väärnimi oĺ l Vas Pus -lat́s vallaslaps väär`la si 
meil es olõʔ, siss oĺ l `väega vähä Vas U

väärt võrd, võrra mehel olõ õs musta küüdse väärt ka `süüdü Vas Pul; 
olõss ma musta küüdse `väärtki `süüdü olnuʔ Vas

väü/mi̬i̬ś s väimees vanast väümehele `ań ti vägevät, no o sitass `laihha 
Vas; `  se väüm  ś s tulõ ni kopahhut Vas Pul; väüm  ś s ku huń nih 
om, siss hilestäss minno Vas Pul 

`väütämä väüdädäʔ `väütäss väü  kõigest väest püüdma, pingutama  
m  v‿`väüdä iks hummogu `kastõgan‿`niitäʔ Vas Pul; üldäss küll, et 
`väüdäk‿`kävvüʔ, t   um `tervüsele hüä Vas; ma `väüdi iks umma 
`putru ärs‿süvväʔ Vas; `kuiva `väütät jäls‿selle süvväʔ, et s ss olõ 
õi `  se väläh `käümist Vas Pul 

vöörähtümmä vöörähtüdäʔ vöörähtüss vöörähtü korraks veerema 
ka s kardogakõist vöörähtünüʔ imäl kokko Vas Pul; `t  ŕ ja puu 
vöörähtü mul üle ola Vas 

vöörüseʔ pl vöörüsside vöörüssit kuhjamalgad  n  v‿vitsaʔ, mia ku a 
pääle `pań ti, et tuuĺ  `hainu laḱ ka aja õiʔ, noid `üĺ ti vöörüseʔ Vas 

vü̬ü̬ v   v  d vöö sajavanalõ `pań ti v   `pihta Rõu V; v  ʔ oĺ liʔ, 
mõõdu osa oĺ l noid vöid mul Vas; taal jok‿`kinda v   all (rase) Vas 
U;  v  ʔ ma ań ni kad´rinasandõlõ Vas Pul; üte `kań dli alt tõõsõ ola 
pääle köüdeti v  ʔ [pulmalistele] Vas Pul; latsõl oĺ l kah kiräga ha-
mõh säläh, päält `v  ga iks kiń nik‿köüdet Vas Pul; t   oĺ l v  l muʔ 
imä `mõŕ sa v   Vas; v  p‿paĺ midsi maʔ, nuid vöid paĺ midsi ma 
kaŕ a man Vas Pus; v   `pań ti `pihta pruudi p  l, nii üle ola `pań ti 
Se; suurõv‿v  ʔ oĺ liv‿viietõi·ś s`kümne langagaʔ ja katõ`kümne 
viiegaʔ Se; m ni mõista as kutaʔ v   `kiŕ jä Se; `mõŕ sa imä köü  
kosilasõlõ v   `pihta Se Kos; peigmehel oĺ lil‿lajav‿v  ʔ, t  l oĺ l 
ka s v  d pihah Se; kuav‿ v  d koogulist, haarav‿v  d hangulist 
(rhvl) Se Kos; ku [sa] arʔ eś südeʔ, siss t   v   `päitest riś t Se Kos; 
kiä lä s `kaeja silõ, toolõ pidi noorik `andma v   Se; ma rabajaga 
vöid külʔ mõista kutaʔ Se 

`vü̬ü̬kene dem < v   `v  keistki mõista aik‿kutaʔ, jumalakõnõ, `tai-
vakõnõ Se Kos; ku mi latsõ oĺ liʔ, siss m   `koiõ k gõ noid `väikeisi 
`v  keisi nigu saja `päätiʔ Se

`vü̬ü̬lmöld̀re vöörmünder  oĺ l ü s `v  lmö dre, t  d nimäʔ m nitõlliʔ 
Rõu V; `v  lmö dre oĺ l [kiriku]opõtajalõ kraami `koŕ jaja Rõu V

`vü̬ü̬rdümä `v  rdüdäʔ vöörüss `v  rdü veerema püveʔ `lätväʔ üle 
pää iks üle pää vöörüseʔ, esir‿`r  ḱ väʔ Vas; katusõ päält `v  rdü 
munõvoori [sinna visatud]  sia süä `maahha, siss pini sei ärʔ Se 

väär/nimi
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vü̬ü̬/rät́t võrkvöö meeste pealisriiete köitmiseks katõge  ke velidseʔ, üte 
v  rä igak‿kiń nik‿köüdedüʔ? - aia `saiba paaŕ  Vas Pul; kask oĺ l 
v  rä iga päält kiń nik‿köüdet, ärmäk oĺ l pääl Se Kos

`vü̬ü̬rüsekene dem < `v  rüss vana muś tinõ sannakõnõ, `väikene ja 
`v  rüsekene   h Vas Pul 

`vü̬ü̬rüss `v  rüse `v  rüst esik suuŕ  hahk kaś s pakõ `v  rüsest Vas; 
`v  rüss oĺ l  nnõ ja k  ḱ  ja ü s tarõ Vas; sannah oĺ l `v  rüss, 
sääl `pań ti `rõivilõ Vas U; mul `v  rüseh om maś sina kaŕ p Vas; 
öüss oĺ l nigu m ni `v  rüss Vas Pul; pań g om `v  rüseh Vas Pul; 
 sia lappõʔ ja sälätüḱ üp‿pań ni ma sanna `v  rüiste Vas 

 

`vü̬ü̬rüss 
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 Õ
õdag vt õdak
õdagide õhtul, õhtuti ega õdagide tuĺ l [ta] mu manoʔ Vas; latsõp ‿pidi 

`pirdu `kaema, õdagide pilagi man olõma Vas Pus; seenesnä om 
`k  ĺ ja `paɫɫuss õdagide Se| Vrd õdagudi 

õdagist õhtul, õhtuti p  ĺ päävä õdagist oĺ l sakõ `suurma pud ŕ Rõu 
õhtu- suvõl `s  di neĺ li kõrd ja viiś  kõrd: hummogu pruukoś t, s ss oĺ l 

ś uumaig, lõõnaʔ, õdaguoodõʔ ja õdag Vas
õdagudi õhtuti timä lugi raamatut `Kaaŕlilõ õdagudi Vas Pul; 

mehen‿n  ʔ istusõʔ ja ajava õdagudi jutta Vas Pul| Vrd õdagide 
õdagult õhtul, õhtuti [sa] j   jo edeotsan uma kruuś  kust hummugult 

ilma jüväldäʔ ja õdagult ku magama läät Rõu; õdagult tulõ õiʔ uni 
Se Kos; varahhappa hiideti õdagult magama, hummogult `varra 
`tuĺ ti üless Se Kos; paaba `aŕ stõ mu nii ark‿ku, sannah tasõ ja savi 
paa pań d mullõ kõtu pääle õdagult Se 

õdagunõ õdagutsõ õdagust õhtune paŕ õmb om hummugunõ ohet, ku 
õdagunõ mõst Rõu VR; õdagunõ s  ḱ  kasvatass kõttu Rõu H; 
paŕõmb õdagunõ `huhtmine ku hummogunõ `nühḱ mine Rõu V; ku 
õdagunõ ago kistuss arʔ, hummogunõ nakass ̀ paistma Vas; noid ka 
ravitass, õdagutsõlõ lavvalõ k iḱ  kutsutasõʔ Se 

õdagu/oodõʔ -`  tõ -oodõht  õhtuoode ̀ võtkõ no õdagu oodõht kah Vas 
õdaguss/pu̬u̬ĺ  ~ õdakuss/pu̬u̬ĺ  1. õhtupoolik õdakusspoolõ oĺ l lina 

`talgu Rõu; ̀ kapstit istutõdass õdagusspoolõ Vas Pul; õdagussp  ĺ  
jo käeh, kunass tu inäp läät Vas Pus 2. läänekaar Kõomäe külä om 
Plaanilt pia kilo`meetri maad õdagusspoolõ jaku Rõu V 

õdagu/sü̬ü̬ḱ  õhtusöök `kiisla oĺ l `taɫgo `aigu õdagu s  ḱ  Vas Pul;
õdak ~ õdag õdagu õdagut 1. õhtu  `täämbä um `p  ĺ bä õdag Rõu 

V; ku sa iks hummogust õdagunis‿`seŕ kädeʔ, siss olt väsünük‿kah 
Rõu V; ma õdagu lopahhuta anoma arʔ Rõu V; kas nakass jo 
õdag tulõma Rõu V; õdaguni [ma]`laodi v  l sitta Rõu; õdag tuĺ l, 
silmäl‿lä sir‿rassõss Rõu V; õdagu poolõ oĺ l t   räüsä sadu Rõu; 
olõ õs ütte õdagutki et ma vasigõ hainalda jä i Rõu V; lätt kül ilm 
`seĺ gebäss õdagu Rõu V; õdag jo käehn Rõu V; lää es ma ütegi õda-
gu `paɫvõldam‿ magahhama Vas; nimär‿rühe kodo minemä, õdag 
jok‿käeh Vas; taa naaś õkõnõ kannahhass ka ilm`lõpmallaʔ, m  ś s 
muidugu ̀ maurass hummogust õdaguniʔ Vas Pul; ̀ olkõ no koh taht, 
[sa] võta iks kodo tulõ õdaguss Vas Pul; katõl küläl oĺ l ü s `öü si 

Võru sõnaraamat.indd   888Võru sõnaraamat.indd   888 9/22/2011   9:38:36 PM9/22/2011   9:38:36 PM



889

pla s võet ja lä sik‿k iḱ  uḿ mi hobõstõga õdagu Vas Pus; siin olõt 
ku `ah sima pääl, `autol‿`lindasõs ‿siiäs ‿sinnäʔ , inemise `seŕ käse 
hummogust õdaguniʔ Vas Pul; nigagu nimät‿T nku va lääväʔ, om 
joba suuŕ  õdag Vas; taa muidugu `kapjass hummogust õdaguniʔ  
Vas Pul; õdaguss `saimik‿k iḱ  üteliisi kodo Vas Pul; mat‿`tehnä 
õdagu `ilda ja hummogu `varra, et minno riigi poolõst `peetäss 
üleväh Se Pop; la silõ [me] opassiʔ: ar‿tit‿tulgu ui õdagu, õda-
gu vanah‿halvas‿`sõitvaʔ Se Kos; `täämbä om perä õdak `k  ĺ jal 
kotoh ollaʔ Se 2. õhtusöök pühäpävä õdaguss oĺ lis‿sakõk‿`kapstaʔ 
(mulgikapsad) Rõu; meil ka vaia õdag ärp‿pitäʔ Vas Pus; hummogu 
k gõ inne `ań ti pruukoś t, s ss tuĺ l ś uumaig, s ss lõõnaʔ ja s ss oĺ l 
õdag  Vas Pus; `kiisla oĺ l hää, õdaguss nii süvväʔ Vas; ś   majoss 
ja õdaguss oĺ l r  g Vas Pul; õdagust kah t   sama s  ḱ  oĺ l [mis 
lõunaks] Se Sa; saadoriga vaŕ o alt ś aalt võta kesvä`oĺ gi õdagust 
lehmäle ette Se 

õdakuss/pu̬u̬ĺ   vt õdagussp  ĺ 
õeh pahameele, rahulolematuse hüüatus: eh imä üteĺ  et õeh Juuli, sul 

oɫõ õim‿`m  ś ski joht ni ̀ ḱ ortslikanõ, ku sal‿leevä olt ̀ jätnüʔ Vas Pul 
õga õga iga rüü , mis õgapäivi `peetäss Se P; õga nädäli suuŕ  leib Se; 

meheimäl oĺ l õga päiv liniḱ  pääh k  , langaliniḱ  Se; õgal talol 
ü s lehmäkene Se; õgast `  sest `pań ti lehmile n  p‿piḱ ä oɫõ ette 
Se Kos; esä pań d õgalõ eläjäle `kaaru uma kopakõsõga ette Se; 
niidi kapudaʔ oĺ liv‿`valgõʔ, noid õgapäivi `saaki is `jalga aiaʔ Se| 
Vrd ega2, egä 

õga/üt́s (mõlemad osised käänduvad) igaüks õgaü s olõ õs ni ahnõk‿kah 
Se; õgalõ ütele `ań ti naṕ siga iks toda `viina kah [pulmas] Se; 
sajako t pidi  ks olõma, leeväpä s  ks oĺ l ja siss võiuliud, t    ks 
oĺ l õgal ütel, ja munaʔ Se Kos; õgalõ ütele lõigati t   pöörändüss 
`saia Se; siss `pań ti toolõ vanalõ naaś õlõ latsõ `vasta `võtmise   st 
[raha], õga ü s pań d ni paĺ lo ku pań d Se| Vrd egaü s, egäü s  

õgvõndama õgvõndaʔ õgvõndass õgvõń d õgvendama õgvõnda ilosahe 
kell ärʔ (sea kell õigeks) jap‿panõk‿`käümä Vas 

õgvõnõmma õgvõdaʔ õgvõnõss õgvõsi sirgeks minema, õgvenema [kui 
ta] ark‿`k  li, olõ õs ḱ ugra s, jalaʔ ka ar õgvõnuʔ, nigu olnuki is 
kõvõraʔ Vas U 

õg v õgva ̀  õkva sirge t   om õg v t   Rõu V; Võro t   om õg v Vas Pul; 
mul oĺ l paĺ lo kosilaisi, kõvõrit ja `õkvu Vas T; [ta] ark‿`k  li, s ss 
jalg oĺ l õg v kup‿püss Vas U; t   tsaeraud oĺ l õg v, olõ õs kõvvõŕ  
Vas Pus 

õg v
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õhitsamma õhidaʔ õhitsass õhi s hoolitsema, hellitama; (sööma) õhu-
tama õhitsamine om, ku kiä hinnäst ilostass, silitsäss söögiga ni 
rõõvastõgaʔ Vas; m nd külälist iks õhitsat, a tõist õhitsak‿ka ai Vas; 
külm‿minno õhiti sääl Vas

õhk õhu `õhku õhk maal hõbiv‿`väŕ skit `õhku, tahn süvvä eit‿tahakiʔ 
Rõu  

õhukõnõ õhukõsõ õhukõist 1. õhuke õhukõsõs‿seeneʔ lähädi  [ma] 
inne arʔ Se 2. madal, mitte sügav taa lätte kaiv, õhukõnõ vesi ja 
madalas‿salvõʔ Rõu V| Vrd `ohkõnõ

õhv õhva `õhva lehmmullikas ma `vaeldi puĺ likõsõ õhva `vasta Rõu V| 
Vrd hõhv

õiʔ 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna) kuningass um ̀ kaugõl, jummaĺ  
`korgõhn, aṕ i`armu olõ õik ‿`kostkil‿`l  taʔ Rõu V; kesiv lätt ruttu 
`vaĺ miss, kaar saa õiʔ Vas Pul; sa olõ õiv‿vaest sinnäʔ v  l puttunuʔ 
Vas; mul olõ õi  nnõline t   Se Kos| Vrd aiʔ2, eiʔ, uiʔ1, äiʔ, üiʔ 2. 
keeldkõne ega `aaś ta ma vaagu, istutagu õin‿nipaĺ lo naid `p  te 
Rõu; mingu uis‿sap‿`putma ust õiʔ Vas  | Vrd eiʔ, uiʔ1 3. mitte, sugu-
gi t   um `õigõ asi, t   olõ õiv‿võĺ ss õiʔ Vas Pul; egak‿kaɫa paĺ lo 
taha aik‿`k  mist õiʔ, s ss lagovass jäl ärʔ Vas| Vrd eiʔ 

`õiguisi õiglaselt t   olõ õs `õiguisi tett Se; mat‿`tehnsi  ks `õiguisi Se 
Kos

`õiguss `õigusõ `õigust ~ `õigut õigus esä tah  mõlõmbillõ `poelõ 
maa`õigust `andaʔ Rõu V; map‿`paĺ ssi, et olõʔ jummaĺ  armuline, 
anna `õigust Rõu V; `õiguss nigut‿tetäss, kohuss nigu mõistõtass 
Vas Pul; läḱ e no naĺ ass `kaema, kas la s võĺ ss vai k nõlass `õigust 
Vas Pul; sul ei olõ üttegi `õigust m   üle Vas Pul; miń ni t   is `õigut 
Se; a paṕ il vanast olõ õs `õigust naist pitäʔ Se Kos; keɫ kurk (vali 
hääl), t  l kohuss, kiä joud midä paĺ lo poonitaʔ, t  l `õiguss Se 

`õigõ `õigõ `õigõt 1. aus, õiglane (inimene) ega `õigõt kiä trah i eiʔ 
Vas Pul; paĺ lo noid `õigiid om, noid hü vi, kiä jumala käsü `per-
rä `joudvaʔ elläʔ Vas Pul; `õigõpa m  st ei olõki ku Oś si om Vas 
Pul; k iḱ  oĺ li iks `õigõr‿`rahvaʔ, midägi putut õs olõʔ Se 2. tõeline, 
ehtne, päris `õigõ neh oĺ l t   asi Rõu; saa õit‿taast hu ust `õigõt 
adram  st Rõu; `kaara külvän‿nii, et hobõsõ jalaasõmahn om ütesä 
jüvvä, rüǵ ä nii, et kuuś  jüvvä, siss saat `õigõ saagi Rõu H; `õigõt 
m  lt mul mitte ei olõʔ, ütte `paika tahat, `tõistõ saat Rõu V; t   om 
`õigõ asi, t   olõ õiv‿võĺ ss õiʔ Vas Pul; timä olõ õi `õigõ `haigõ, 
ei olõt‿terveʔ, mugu vigu  nnõ, vigu ja ŕ aug Vas Pul; kari oĺ l kül 
mõtsah joʔ, aga `õigõt `lehte es olõ v  l puuh Vas; eass mul `õigõt 

õhitsamma
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`haigust olõ õiʔ Vas Pul; t  l `piiblil es olõki inämb `õigõt umanik-
ku Vas T; nii om vanarahvass jo k nõlnuʔ ja t   om `õigõ kah Se 3. 
täpne k iḱ  t  p‿pidi olõma `õigõl aol tettüʔ Vas Pus

 õigõʔ 1. üsna, võrdlemisi muʔ imä oĺ l olnut‿tooja, õigõh‿hüä paks joba 
Vas Pul; s ss oĺ l kaś sipoig õigõv‿vanakõnõ, ku `paeda mõiś t Vas 
Pul 2. õige, õigupoolest kes t   `l  mõ, kuiss noid `l  mõ, kost 
noid õigõʔ `osta sai Vas U 

`õigõhe õigesti; korralikult t   sääne hüni om, saa ai `õigõhe `arvu, 
mis tä taht Rõu V; kae ku s  ḱ  olõ õi `õigõhe hapu ja olõ õiʔ r  hk 
kah, s ss om `läühtünüʔ Vas; kes es püsü ütegi t   man `õigõhe, 
üteldi et haariskõllõss siist ja säält Vas Pus 

õiõndama õiõndaʔ õiõndass õiõń d korda seadma, toimetama, õienda-
ma eś s külv‿`väegas‿sääne `tohmaninõ naań õ oĺ l, a k iḱ  sai õiõn-
dõduss Vas; `lõunavaheʔ om inemine kotoh, [te] `saadõ aś aʔ ar 
õiõndaʔ Vas

 ks ikka esä `põldu  ks õń niś t, s ss hii  `pioga seemend `maahha Rõu 
V; majalõ paś siss  ks kõllanõ väŕ m k gõ paŕ õmbahe Vas Pus; 
sajako t pidi  ks olõma, leeväpä s  ks oĺ l ja siss võiuliud, t    ks 
oĺ l õgal ütel, ja munaʔ Se Kos; paṕ p  ks olõ õin‿naidõ  sikuga 
`ümbrek‿ḱ aunuʔ Se Kos| Vrd iks

`õkva1 1. otse ü s mehine oĺ l `õkva tsusanuh‿huulõ `sisse Rõu; tast 
kivi t   veerest lätt `õkva riś tteie pääle Vas; mingu uit‿ sirgu `m  -
du kost `õkva Se Kos 2. sirgu  mul um põrmadu `mõskmine nii-
sama `keŕ ge nigu voona jaɫg `õkva tõmmadaʔ Rõu V; kas s ss 
tuĺ l vikahtit `rohkõp ` sanku tõmmadaʔ vai `rohkõp `õkva `laskaʔ 
Vas 3. kohe latsõl tuĺ l `õkva kun‿nisahõla pääle, noh‿hiń k k ik 
hummugussp  ĺ  sääl Rõu 4. lausa, päris maa ̀ õkva valõ  kardokist 
Rõu V; päiv madalast paist, paist `õkva `pääle Vas; t   om armõdu 
illoś s laul, ̀ õkva v   võtt ̀ silmä Vas; t   om ̀ õkva mineväsuvinõ jutt 
Vas Pul; m  m‿matussih ommav‿`väegas‿suurõp‿pliidiʔ, jälle `õkva 
om Mõlah Se Kos; `õkva iɫodu, k iḱ  [lapsed] kääväk‿külä `aidu 
pite maasikit kakkuh Se Kos 

`õkva vt õg v
õĺ l õĺ li `õĺ li õli väḱ ev liha võtt tulõ `küĺ ge nigu õĺ l Rõu; ś aksa `aigu 

ku õĺ liga oĺ l suuŕ  hädä, s ss palotõdi `pirda Vas 
õlluʔ õllõ  õllut õlu mat‿tei vanast `väega hüvvä õllu Rõu V; t   õlluʔ 

oĺ l nipaĺ lo kõva, et inemisek‿kävek‿käṕ ikullaj‿joʔ Rõu V; õllõperäst 
iks `saadi t   sepp Rõu; vanast `vaatõga `oĺ lgi veet k iḱ  viinaʔ ja 
õllõʔ Vas Pul| Vrd oluʔ

õlluʔ
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 ń g  ngõ ` ngõ õng ü s küläm  ś s käve `Haań ehe aŕ sti mano, 
oĺ lik‿kalakõsõ  ń gitsõduʔ  ngõgaʔ Rõu V; kunass t   Einaŕgi 
`pii lit lugõ, t   om nigu  ngõ otsah, rabõlõss   d kup‿`päivä Vas; 
havvõ  ngõʔ oĺ lin‿nigu kalat‿tettüʔ, m nõl oĺ l kuɫɫanõ Vas T   

 ń gitsamma  ń gidaʔ  ń gitsass  ń gi s 1. õngega kala püüdma, õngit-
sema [tal] oĺ lik‿kalakõsõ  ń gitsõduʔ  ngõgaʔ Rõu V; `velsseŕ lä s 
kallo  ń gitsamma,  ń gitsass `täämbädsenip‿pääväniʔ (uppus) Vas 
Pul; ku vana olt (oled), taha ais‿s ss  ń gida eim‿midäginäʔ Vas Pul; 
kiä t   no läpe  ń gidaʔ Vas Pul; `poiskõnõ  ń gi s kaɫɫo ś aalt Kisõ 
järvest Vas Pul 2. koukima, välja tõmbama suuŕ  länik `pań ti lavva 
pääle, säält puu `luidsaga [ma]  ń gidsi, egä ü s võ t kuiss jõusõ 
kätte Rõu VR  

 ngõrdama  ngõrdaʔ  ngõrdass  ngõrd  vingerdama  n    ngõrdivaʔ, 
n   ̀ jõuhõs‿sääl siseh ja vallu teivä nii, et inemine es jovvak‿`kandaʔ 
Se 

 ngõrdõllõma  ngõrdõllaʔ  ngõrdõllõss  ngõrdõlli vingerdama 
vihmavaglaʔ  ngõrdõllis‿sääl ̀ mulda piteh Vas Pus; huś s  ngõrdõlli 
säält ta i juurõ alt `vällä Se

 ńn  nnõ  ` nnõ õnn mul oĺ l `avvu paĺ lo, a ` nnõ õs olõʔ Rõu; a no 
nivõrd oĺ l t  d  ` nnõ, et tu tulõkipõń  sinnäʔ  latõrna `sisse jäi Vas 
Pul; kiä `kassõ hoit, t   hoit hobõst kah, om hüä hobõsõ  ń n ( edu 
hobuste kasvatamisel) Vas Pul; kagost om  ń n, et [ta] nii hüä mehe 
sai Vas; ku Aĺ eksa `sündü, s ss vanainemine üteĺ , et taal latsõl om 
 ń n, a olõ õs määnestki ̀  nnõ Vas Pul; eś s tiiä äiʔ ̀  nnõ ̀ o siʔ,  ń n 
o s hinnäst Se; kut‿`taĺ sipühi `keś kmätse pühi [sa] makadõ, s ss 
makat `aaś taga  nnõ k   arʔ Se Kos

 nnahhuma  nnahhudaʔ  nnahhuss  nnahtu õnnestuma  timäl um 
ka hüä naań õ  nnahhunuʔ Vas; `väiga veidüʔ  nnahhuss ku m ni 
suurõbakõnõ [kala] om Vas Pul

 ń niss ` ndsa  ń nist ~` ndsat  õnnis jummaĺ  ań d v  l ` ndsa surma 
Vas Pul   

 ń nistama  ń nistaʔ  ń nistass  ń niś t õnnistama esä `põldu  ks  ń niś t, 
kübärä tõś t pääst üless Rõu V; imä  ń niś t minno iho ja hiń ge 
poolõst Rõu V; ku külveti, s ss `üĺ ti:  ń nistaʔ jummaĺ , a `vasta 
vaia üldäʔ: annaj‿jummaĺ  Se Kos; n  p‿piimäm‿mis sandõlõ `ań ti, 
`v  di paṕ ilõ  ń nistaʔ Se Kos 

 ńniss/teḱ ij  õnnistegija, Jeesus  ń nissteḱ ij saiś  kõrrakõsõ `aigu Vas 
 ń nistuma  ń nistudaʔ  ń nistuss  ń nistu õnnestuma peenükene leib 

(rukkipüülileib) es  ń nistuʔ mul Rõu    

õ̭ń g
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 ń nistuss  ń nistusõ  ń nistust õnnistus jumala  ń nistuss käü sitaratas-
tõ takahn kah Rõu V

 nnõ ~  nnõgina vaid, ainult  nnõginaʔ inemiseʔ oĺ li s ss eloga nigu 
`rohkõmp rahul ja ü stõõsõ ̀ vasta ̀ sündlikumbaʔ Rõu H; m nikõrd 
tuli paɫa õiʔ, siss muidugu `hussuss  nnõ Rõu; `kiisla om üle aia 
karada  nnõ, pia om kõtust `kaonuʔ Vas U; t  d oĺ l kutsut  nnõ 
et   vahi Juhań  Vas Pus;`tü rigu  nnõ käve `istmah Se; ü s maʔ 
 nnõ olõ jäänüʔ, k iḱ  omma ärk‿kooluʔ Se; no jo tiugatass  nnõ et 
olõ õip‿`paastu Se Kos| Vrd inne2 

 nnõdu  nnõdu  nnõtut õnnetu jummaĺ  hoia iks  nnõdu surma   st 
Vas Pul

 nnõkõnõ dem <  ń n t   oĺ l  nnõkõnõ, et olõ õs `s  la, lä s t   imä 
ärs‿soola `perrä Vas Pul

 nnõ/leht́ paberileht, millele kirjutatud õnne või õnnetust kuulutav 
ennustus siss ku‿tä (laadaennustaja)`märku ań d, kopahhu , siss 
 sirgukõnõ võ t tõmmaś s nokagak‿kaŕ bist  nnõlehe `vällä  Rõu V 

 nnõlik  nnõligu  nnõlikku õnnelik ma‿lõ nii  nnõlik inemine, muʔ iäh 
eläjä `kaihho ei olõʔ olnuʔ Vas Pul 

 nnõline  nnõlise  nnõlist õnnelik mul olõ õi  nnõline t   Se Kos 
 nnõtohe õnnetult t   poig sai  nnõtohe `surma Vas Pul
 nnõtuss  nnõtusõ  nnõtust õnnetus siss lä s `rahvalõ hais `n nna, et 

mul sääne  nnõtuss Rõu V; küls‿siin ilmahn um iks  nnõtuisi Rõu 
V; ku `poiskõsõlõ, kiä t  d veomaś sinat juh , ärʔ jo `üĺ ti, et timä 
 nnõtusõh (avariis) `süüdläsess es jääʔ, siss oĺ l jo hüä m  ĺ  Vas  

õs 1. ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) mul ̀ kulda ̀ anda olõ 
õs Rõu V; t   õs ma hako, n  l‿`lätväk‿kõŕ si ähenälläp‿ palama 
Rõu V; usu õs tütäŕ  muk‿kätte anomiidki `mõskaʔ Vas Pul; ku tä 
t  d oltki (õlutki) joonu õs, olõss timä terveʔ olnu Vas; meil olõ õs 
pini elo kaʔ Se Pop; äiokaḿ midsaʔ kutsutivaʔ, la s ̀ saista õs ̀ jaɫgu 
pääle Se Va| Vrd as, es, is, us, äs, üs 2. mitte la s kiŕ s, täni  inne ni 
`hirmsahe, et t  d õs jõvvak‿kui vaigista õs Rõu; maḱ ki (minagi) 
käve kuuś  `aaś takka kaŕ ah, olõ õs `tsuuga õs Se Kos| Vrd as, es, is 

õt vt et

                                                                   

õt 
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äde äde äte (vana)vanaema äde täheń d vannaimmä vai vanna van-

naimmä Vas Pus; puu vidä, luu  saga, vana äde käänd aia takah 
`ümbreʔ? - t   om `s  mine, puu om luits, luu om hammass, vana 
äde om k  ĺ  Vas Pul

`äestämä `äestäʔ `äestäss äeś t äestama puuäǵ liga `äestedi, truĺ liga 
truĺ liti Rõu V; ku nurmõ pääl `äestät, kisut kokku t   puru, 
hainajuurõʔ ja k iḱ  Vas; ̀ äestämisega tuĺ l hulga vihma`vaklu ̀ väl-
lä Vas; ossäǵ liga `äestedi kardokit Vas U; n  j‿ juurõkõsõk‿k iḱ  
pidil‿latsõt‿takah ärk‿`koŕ jamma, mia hopõń  `vällä küń d ja äeś t 
Vas Pul; hiirel oĺ l iks raha maa `sisse v  d, adragat‿tuĺ l `vällä, ku 
`äestedi Vas Pul; meil om ka ü s ossaäǵ li kardohkit `äestäʔ Se P  

ägiĺ  ~ äg ĺ  äǵ li `äḱ li äke [sa] piät `äḱ li `nõstma, s ss höüd jääss ala, 
muidu t  d `höüdü jääss ni paĺ lo, et äǵ li pulgaʔ putu uim‿`maahha 
Vas; äǵ li sälä pääl `vantõdi rõivass Se  

ähenälläʔ hoogsalt, lahinal t   õs ma hako, n  l‿`lätväk‿kõŕ si ähe-
nälläp‿palama Rõu V

ähvärdäm(m)ä ähvärdäʔ ähvärdäss ähväŕ d ähvardama mul `kulda 
`andaʔ olõ õs, siss ähvärdedi minno palotaʔ Rõu V; n  m‿muidugu 
`mütväʔ ja ähvärdäse ussõ takahn, et m  p‿piä ̀ sisse ̀ saama Rõu V; 
[ma] vitsaga ähvärdi Vas

äi kurat äi oĺ l vannugi s na, äi `võtkus‿sinno Vas 
äiʔ ei (preesensi ja perfekti eitussõna)`kitsõ takast `nüsväʔ, nüssä 

äik‿kõrvalt Vas Pul; tiiä äiʔ inemine umma iḱ ä, tiiä äiʔ Vas Pul; 
tütäŕ  pań d kulla `keldrehe, et siiä äit‿tiiä `ü skinäʔ  [tulla] Vas Pul; 
kittäk‿kästä äiʔ Vas Pul; ma jää äi `aṕ lamiisi magama Se; `eestläse 
piä äi hainalosit poganass Se| Vrd aiʔ2, eiʔ, uiʔ1, õiʔ, üiʔ  

äio/kaḿ mits kõndimisvõimetusest äiokaḿ midsaʔ kutsutivaʔ, la s 
`saista õs `jaɫgu pääle, [nad] `veiet‿tahar‿riś tteie mano, t   pääle, 
latsõ pań nim‿ `maahha ja siss sääl võ iva langa, et mähevä t   
latsõ jaɫakõsõk‿ kiń niʔ, loiva jumalasõnakõist, sai mu latsõkõsõl 
jaɫa aɫɫak‿kõrragaʔ Se Va 

äḱ iline äḱ ilidse äḱ ilist järsk mõtsa seeh suuŕ  mägi om, äḱ iline nigu 
m ni toŕ n Rõu; `Mõŕ samägi om kotussidõ nii äḱ iline Vas

äḱ ki äkki äḱ ki tsõõrik sadanuk‿käest `maahha, imä hõiganu et hõi, 
`laatka lätt Vas; nosama äḱ ki halgahti `m  lde, koh toosikõnõ 
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om Vas; midäss sa äḱ ki võtat [tulekahju korral], midägi `mäŕkä 
eiv‿võttaʔ Se Kos 

ämmäk ämmägu ämmäkut võõrasema ü s hainamaa oĺ l ämmägu maa, 
ämmäk um liinahn Rõu V

ämp enam ku inemise arʔ ummak‿`k  luʔ, s ss saa ais‿säält ämp 
midägiʔ Vas Pul

`äń gämä äń gädäʔ `äń gäss äń gäś s pakkuma nii võhl, et `äń gä 
eis‿sań dilõ suutäüt egak‿kehväle koorikut Rõu H; periss häpe um, 
ei olõm‿midägik‿külälisele äń gädäʔ Rõu V 

ärʔ ~  ̀ ärkiʔ ~ ̀ ärkinäʔ 1. väljendab tegevuse lõpetatust: ära(gi) [ta] tulõ 
õs t  d ettegi, et [ma] ärp‿`pühḱ sä `kah liʔ Rõu V; haaŕ d Loń nilõ 
ärʔ ummõldak‿kleidi Vas; kaes‿s ss kattõ t   hopõń  ü skõrd ärʔ 
Vas; Alma teḱ k `tsukru vett nikanik‿ku vihm üle ärʔ lä s Vas; nii 
`k  li `ärkim‿ minneh Vas;  sukõĺ  iks t   kah ś aal veerekeseh, a 
tõõsõʔ ais‿`süvvä, ni `ärki uppu Vas Pul; sut‿`tütrekene `ärkinä 
otsa  k iḱ  `kärbläseʔ Vas; nädäli ka s olt (oled) ärʔ, ni jalt‿tahat 
`sanna Se; ruttu joht kakku us n  v‿viisoʔ, `tervess talvõss sai iks 
ärv‿`viisa Se Kos; mu imä laś k soonõverd, [ma] `peĺ ksi et ärʔ j  sk 
no veri k iḱ   Se Kos| Vrd arʔ,  `arkiʔ, ärä 2. (keeldkõne) ära, ärge 
ärt‿`tulno (ära siis tulnud) Rõu V; är sa not‿`tütrekene `kaibamma 
`naakuʔ Vas Pul; ku ti kuulõt, et kõṕ in om, är ti peläkuʔ Vas Pul; 
räbälä `sań ti ärv‿võttu `  sess Vas| Vrd arʔ

äri/päiv äripäev äripäävä `käüti paiu `viisagaʔ Vas; äripävä v  l min-
däss `kaŕ ja, pühäbä taha aik‿`kiäki minnäʔ Vas Pul

`ärkiʔ, `ärkinaʔ vt ärʔ
ärmäk ärmägu ärmäkut talvine pikk-kuub, armjakk umak‿`koeduʔ vil-

ladsõ `rõivaʔ oĺ li ärmäguʔ, ku vihmanõ ilm oĺ l, `aeti ärmäk `kas-
kalõ pääle Se Kos; poisal oĺ l ärmäk kattaʔ vai määne kasugatüḱ k 
kattaʔ, olõ õs teḱ ki Se Kos

ärä ära ku ma es tennüt‿t  d võimõlust tälle, siss olõss tä äräl‿`lõpnuʔ 
Rõu V; ku kana kaka , siss harak oĺ l pla sih, äräk‿kań d k iḱ  
munaʔ Vas Pus; tä olõss äräl‿löönüʔ, es `jätnü löömäldäʔ Vas; Aĺ vi 
oĺ l põrmadu pääl maah, äräk‿kooluʔ Vas Pul; `mõś ti teräk‿k   
`kõrdapite ärä Vas| Vrd ärʔ

äs ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) tiiä äs ma `vargusõst 
joht midägiʔ Rõu V; maia tühäss jätetä äs Vas Pul; timä lä s 
Hiiu`maalõ pakku, jää äs `seohhu `rahvahegiʔ Vas Pul; egass 
lehm `siugu `tsäĺ kmä äs nakaʔ Vas Pul; kas oĺ l toŕ m vai tuisk, 
ma jätä äs kunagi näid `kaemah käämäldäʔ Vas Pul; mat‿tiiä äs, 

äs
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et järve `k  lmise `aigu iä ni kõhn om Vas Pul; päävihk `pań ti 
haḱ ilõ pääle, et ku vihm tuĺ l, siss `hämmä äs rüäpäid ärʔ Se; 
egass  vanast aŕ sti mano mindä äs Se| Vrd as, es, is, us, õs, üs 

ät́ik ä ige ä iket äädikas kõrkseeneʔ, noid `s  di `t  rõlt, noid `s  di 
ä ikegaʔ Vas T 

ätäĺ  ädälä ädälät ädal vaest tulõva vihmaʔ, saa kodo man ätäĺ  kasu-
ma, saa innembä ädälä `haina Rõu V 

ääĺ  ääle äält viis, heli imä üteĺ : `laulkõ latsõʔ jakapäävä äält, seo om 
mäe ääĺ , seo om maś telitsa ääĺ , seo om hällü ääĺ  Se Kos

ääsäʔ äsja ääsäʔ oĺ l tä tansamahn ussaian, tiiä eik‿kohe lä s Rõu
 
 

ät́ik
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öie vt   
öüss `öüsse öüst 1. aida eesruum, esik aidal oĺ l öüss, `öüssest lä s 

`aita uś s Vas; ü s oĺ l edeuś s, mia väläst `öüssehe lä s Vas; `öüsseh 
oĺ lir‿`rõivaʔ vaḱ u otsah Vas Pul; aida `öüssel oĺ l lagi pääl, a aidal 
olõ õs lakõ Vas; öüss oĺ l nigu m ni `v  rüss Vas Pul 2. 4-6 lühe-
mat part reheahju esise kohal (risti teiste partega) a osuu `ko sil 
oĺ lil‿liisnap‿ parrõʔ, sinnä atõti ligõhhit rõugupäälitsit ohembahe, 
t  d kutsuti `öüssehe `atmisess Rõu H| Vrd eüss  

öüss/puu lisapars öüsspuid oĺ l meil katõsa tüḱ kü Vas Pus 
öüt́s `öü si `öü si öösiti hobusega õitsil käimine esä `aigu oĺ l k gõ 

t   `öü sih `käümine, katõl küläl oĺ l ü s `öü si pla s võet ja 
lä sik‿k iḱ  uḿ mi hobõstõga õdagu Vas Pus; tuli `paĺ li `öü si man 
Se A; `öü si man teḱ et‿tuld ja `laulkõ, `ümbre tulõ karakõk‿ka Se 
Kos
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Ü
üiʔ 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna) no inäp kiä tüḱ ü üit‿taad maad 

haariskõllõma Rõu V; mup‿ pääliin om Vana-Irbosk, sinnä ma eś sü 
üi `iälgi ärʔ Se Kos| Vrd aiʔ2, eiʔ, uiʔ1, õiʔ , äiʔ 2. (keeldkõne) 
ära, ärge jättü üip‿poolõlõ, t   jovvadõʔ Vas; ku sa hiidüdeʔ, `hiitü 
üik‿kätt Vas; ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a 
`jäĺ gi jättü üiʔ Se| Vrd eiʔ, uiʔ1, õiʔ 

üldäʔ vt `ütlemä 
üle 1. (pealispinda, ruumi) mööda, piki, üle; ülaltpoolt, kõrgemalt ku 

ma `leibä kaś ti, s ss hikõ linnaś s üle näo Rõu VR; külm käve ko-
tusside üle Rõu V; ka s suurt käänäkut lõigati üle pä si Rõu; timä 
jõi üle pudõli kaala Rõu V; ku ma lastu maha jätä, siss hain kasuss 
üle (luisu kohale), ̀ näeki eiʔ Rõu V; s ss oĺ l meil paĺ lo ̀ uibit, kuuś  
rita oĺ l üle ̀ uibuaia Vas; poig oĺ l niɫbõstunuʔ, nii oĺ l sällüle maah 
ni suuŕ  veo maś sin lä s üle Vas; ka s kikkakõist üle mäe `taplõsõʔ, 
saa aik‿kokko kunagi ilma pääl? - siĺ mäʔ Se Kos 2. mingi va-
hemaa taha või tagant, teise äärde`Kaaŕ li imä lä s üle tarõ Vas; 
`süäme üle k    [ma astmahaigena]`hiń gä Vas; ma lä si sinnä üle 
järve `t  hhu `tallo Vas U; sat‿tuĺ liʔ üle (läbi) Põdramõtsa? Vas 
3. (ajaliselt) jooksul, kestel, mingi aeg läbi; (ajavahemiku) järel, 
tagant `süntsä paaŕ  maka aidrooviku pääl ka    üle Rõu; tõõsõl 
velenaaś õl oĺ liʔ üle `aaś tagu latsõʔ Vas; neĺ li  sika om parhillaʔ 
ületalvõ Vas Pul; üle öie oĺ l rehe`pesmine Vas Pus 4. lakanud või 
lakkamas, mööda(s) Alma teḱ k `tsukru vett nikanik‿ku vihm üle 
ärʔ lä s Vas; ku t   suuŕ  sado arj‿jo üle lä s, s ss [ma] `naksi siist 
tulõma Vas 5. peale, lisaks ka skümmend inemist oĺ l lavva man 
üle päiviliste Vas; ma olõ üle t   (teest rohkem) `köŕ pnük‿külv‿vett 
Se 6. tõttu t  d tiiä eiʔ, mink üle noid `päivi ni `väigap‿paastõti 
Se; tõistkõrra tulõ üle lastõ ka m ni s navaheʔ Se; kivimängu üle 
sai m  p‿`pessäk‿ka imä käest Se Kos; tädi lä s `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 
t   jäteti kunds kudamadaʔ Se 7. (kellestki või millestki) parem, 
hinnatum üle seo koɫga k gõ ilosap m  ś s oĺ l Vas; üle `Vahtsõliina 
`kihkunna k gõ ilosap matuss om Miś so matuss Vas; kuś k om üle 
kaɫɫo kaɫa (kõigist kaladest parim) Se 8. määrapiirist, vajadusest 
üle varahhitsõmba ubinaʔ ku üle `vaĺ misõʔ, n  ʔ inäp ei hoiuʔ 
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Vas; ütesä kindsukõist liha jäi üle (alles) Vas Pul; riḱ kil om k kkõ 
ülejäieh Vas; üle nelä`kümne löögi tohe es lüvväʔ (mõisas ihunuht-
lust andes), t   oĺ l määrät Vas 9. osutab sellele, mida või keda 
keegi valitseb `mõistuss piät iks rahast üle `käümä, agu raha jo 
`mõistusõst üle käü, t   v   elo rappa Vas Pus; vanaesä om iks 
m   üle perem  ś s (käsutaja) Vas; olõ õim‿midägi mul taast pu-
jast kasu, naaś õ võim om üle Vas; sul ei olõ üttegi `õigust m   üle 
Vas Pul 10. osutab kontrollivat või teistkordset tegevust ma `ü li 
kriḿ minaa·lilõ et kullõlgõ meid üle (küsitlege üksikasjalikult) 
Rõu V; m  p‿p  lt `v  di Troĺ la `küllä jälʔ üle`kullõmisele [van-
ge] Rõu V;`ramsa kana oĺ l, t   keedi ma inne ärʔ, liha kü si üle 
Rõu V;  sia jago `vorstõ te ti arʔ, siss kuivati a oh üle, et muido 
haĺ litõdasõ arʔ Vas Pul; rüä olõʔ sikati üle, et `kohki `määń tsit 
`pääkeisi jää eiʔ Vas 11. muud  võtal‿laṕ p, `pühksel‿laud üle Vas; 
m nikõrd k iḱ  kihä üle (üleni) k   kibisäss Vas 

üle/annõt -annõdu -annõdut üleannetu as‿seo üleannõt ań d `väega 
kõvvu ̀ r  hhi ja taṕ p ark‿kah Vas Pul; nii alandiʔ üleannõtup‿poisi 
arʔ Vas Pul  -annõtuss -annõtusõ -annõtust üleannetus, valla-
tus kuiss naav‿vanõmba lubahhasõk‿kah la sil nii üleannõtust 
tetäʔ Vas Pul -arvu ülearu mu m  ś s es kannahta et mis ülearvu 
koonõŕ  Rõu -eelä ~  -eelädse üleeile üle˛eelädse map‿parandi 
`aida, üle˛eeläk‿käve `Haanih, üle˛eelädse ma näi jok‿`kurgõ Vas 
-`kohtuline -`kohtulise -`kohtulist ülekohtune timä oĺ l `väega 
üle`kohtuline Rõu -kohuss -`kohtu -kohust ~ -kohut  ülekohus küll 
um hüä elläʔ, ku olõ õiʔ `võhlust ei ülekohust Rõu V; kuiss sa ve-
lekene teik‿ka nii ülekohut Vas Pul; mullõ om külʔ ülekohut tett 
Vas Pul; täl lä s ka `väega haɫɫõss, et kuiss esä tälle nii ülekohut 
teḱ k Vas Pul -kuht́ ülejakk Voldõ eś s `umblõss, mullõ `umblõss 
üle`kuh i Vas -kõrru ülepäeva ülekõrru iks [ma] vei t  d `piimä, 
egäpäivi es v  ʔ Vas 

ülemb ülembä ülembät ülem, ülemus s ss tuĺ l vinne ülemb ja üteĺ  et 
annan‿näile süvväʔ Rõu V; Einaŕ  lännüp‿`pästmä umma ülembät 
Vas; `häüldä oĺ l kült‿t   ülemb Vas

üleniʔ tervenisti, üleni taa `pääkene om k iḱ  `muhka ülenit‿täüś  pest 
Vas  

üle/pää üldse, ülepea jovvat eś s `hoitaʔ, t   saa, jovva aiʔ, nii olt (oled) 
ülepää maah Vas 

üless ~  ülest 1. üles(poole); kõrge(ma)le m  t‿`tõmpsi imägap‿`palkõ 
saina pääle üless Rõu; pini liigu  iks noid `kõrvu üless ja `alla 
Rõu V; külä otsahn nakaś s hopõń  katõ jala pääle üless `pilma 

üless
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Rõu; a inuial `allapoolõ oĺ l ossakõnõ jäet, t   `l  di rüä vihulõ 
ala, et `vihkõ üless `andaʔ Vas Pus; rüǵ ä ai küll pää üless peräh 
Vas Pus; imäl oĺ l jupka üless tsusat Vas T; sülemide jaoss `pań ti 
`puuhtõ üless kusalaʔ Vas; timä võ t `  sess `üń drigugi üless, et 
ark‿kakkuss Vas Pul; meil hopõń  visaś s k gõst neläst jalast üless 
m  k‿`k iki vangõrdõgaʔ Vas U; `müütnigukõnõ `tiidse, et timä 
om patanõ, tiä nõsta as `siĺ migi üless Vas; r  ś  oĺ l sääne, et ai 
`sääntse `haigõ ülest Se; meil ka oĺ l  sasson, a s a `aigu `laś ti 
miiniga ülest (õhku) Se Kos; raudl  m om ülest pant, raudl  m 
käve nõdõrmaga ülest `alla Se; Oka tõmmaś s [seeliku] hanna ülest 
ku päävävari ja näüdäś s, et `ṕ uksõ olõ õiʔ Se; v  pago om ku vesi 
käüse kõvastõ, aja `mullõ üless Se V 2. ärkvele; jalule [ma] heräsi 
üless, s ss oĺ l hüä m  ĺ , et oĺ l unõń ago Rõu; ma maka m nõ ui-
nahhusõ arʔ, siss heräne ni `jäägi üless Vas; `Albeŕ t, tuln‿no üless! 
Vas; m  ś s lännüt‿taassperilde ni `vasta `aida, ni piḱ äle `maahha, 
siss oĺ l kupõrdanuk‿`kuigi üless (püsti) Vas Pus; hummogult `varra 
`tuĺ ti üless Se Kos; imä tuĺ l säń gü `v  rde hummogult kell kolʔ ai 
ülest Se Kos 3. suureks, täiskasvanuks suidsutarõh ma iks `kaś vi 
üless v  l Vas; ka s last `kaś vi ülest Se Kos 4. kasutusvalmiks 
kut‿talohn oĺ l piimä vaheʔ, s ss nõrgutõdi kań õbi `kruuś li `v  ga 
üless Rõu H 5. osutab tule või valgusallika süütamisele vanast 
kat‿tuɫd `l  di taglaga üless, olõ õs tikka Vas R; ma võ i tulõ üless 
ja tei tälle asõma arʔ Vas R 6. osutab avalikuks tegemist ma olõ 
mõrdsuk, ma anna `hindä üless Rõu; Miili, mis sa nii`viisi võ it‿ 
t   `hullusõ üless? (teatasid vana asja ametivõimudele) Rõu V; su-
lanõ lei ka aṕ pi, et vaest [ta] üless tuń nistass, koh raha om pant 
Vas Pul 7. muud  mul um sääne mõtõʔ, et t   vanaesä elo piäss kah 
üless kirotamma (talletama)  Rõu; m  p‿pässüĺ  um eesti `aigo ostõt, 
meil võtt sada kümme `nakla üless Rõu V; aid oĺ l üless künnet ja 
`uibu är `raoduʔ Vas U

üless/poolõ ülespoole aost `aigo iks nii `liuhka ülesspoolõ, `pań ti `kõr-
dapiten rüä vihk Rõu

ülest vt üless
üleväh ~  ülevähn 1. üleval; kõrge(ma)l varõsõ pesä oĺ l siihn ̀ vahtrõhn 

ülevähn Rõu; päiv v  l ülevähn, `aigu um Rõu V; pää oĺ l alah ri-
bah, perseʔ oĺ l üleväh Vas Pus; üleväh (ülakorrusel) kah om mitu 
asõnd Vas; mine noʔ, näet pilvetulbaʔ ommaj‿jo üleväh (taevas) Vas 
Pul; meil [ikoon] noḱ kit‿tarõh nulgah üleväh Se Kos  2. ärkvel, 
jalul [sa] olõ no üleväh vai maka, t   ü suma k iḱ  Vas; ma oĺ li jo 

üless/poolõ
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ammustsaaniʔ üleväh Vas; üte uinahhusõ arʔ makat, nii olt (oled) 
k gõ üleväh Vas Pul; s ss oĺ l tiä `vaesõkõnõ k iḱ     üleväh  Vas 
Pul; ketso [ma] võ i `üś kä ja lä si `istõlõ, üttekokko lä simi, sääl 
laulimi ja `ke rimi k iḱ     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

üleväl üleval(pool) kõhŕ  um [hobusel] siih üleväl, kõhriluu Vas Pus
ülevält ülevalt(poolt) t   `mustuss nakaś s sautarõh nigu `kiimuma 

säält ülevält Vas   
üli- väga, liig- üli`juɫgõllõ tuɫõ iks kuri ots ü skõrd Vas Pul; timä oĺ l 

ülikuri inemine Vas 
ülikund ülikunna ülikuǹ da ülikond ostõti nii `paĺ to ni ülikund Vas
üli/ku̬u̬ĺ   ülikool ü s `mustlanõ oĺ l üli`k  li pant Vas Pul
ülistämmä ülistäʔ ülistäss üliś t ülistama ülistägeʔ no jumalat, kiä mul-

lõ `juɫgusõ ań d Vas Pul 
`üllen üleval `piḱ seesä om `üllen Rõu H 
`üllest ülevalt `piḱ seesä om `üllen, t   kuk‿kuŕ ass saa, siss `lahksass 

`üllest loodigaʔ Rõu H
ült öeldu  ma `ütle ka `ültüt, ega es näej‿joht Se Kos
`ültse üldse noorõʔ iks `ültse eit‿ tahasiʔ taad eesti `aolist osass võttaʔ 

Vas U 
ülä ülä üllä peigmees, mees tuĺ li  ks sa üläga üteh ja kasaga üteh 

`kaɫdu, üläl umma iks ka ̀ uhkõ umadsõʔ, kasal suurõs‿sugu lasõʔ 
(pruutneitsi laulust) Se Kos 

`ümbreʔ 1. ümber(ringi) m  l‿latsõn mäń ge t   kivi `ümbreʔ Rõu V; 
[rehe]truĺ li ette `pań ti hopõń , t   käve nii `kaari `ümbre Rõu V; 
`tialaisi um siih kodo `ümbrek‿`koɫmõ `soŕ ti Vas Pus; taivass om 
jo `ümbre nigu naṕ p (taevas on pilves) Vas Pul; `kanda `ümbre om 
paĺ lo palokit Vas Pul; k iḱ  joosiʔ `ümbreʔ et illoś s hopõń  Vas Pul; 
latsõʔ `ümbre vahek‿kuiss aamõ mehes‿sääl `mõŕ sa kaś ti pääl seiʔ 
Vas Pul; s  ḱ  oĺ l kausikõsõga põrmadu pääl, latsõs‿sääl `ümbreʔ 
Vas Pul; egat‿t  d ü s m  ś s `ümbre jovva aiv‿võttaʔ Vas Pus; `kos-
sõga oĺ l rassõ, säidse künnärd oĺ l `rõiva tüḱ k, mähḱ  `ümbre pää 
Se; `öü si man teḱ et‿tuld ja `laulkõ, `ümbre tulõ karakõk‿ka Se 
Kos 2. pikali, kummuli ku sai kuhi kõvvõŕ , üte poolõ päält oĺ l t  d 
mako, tõsõ poolõ päält es olõʔ, no t   kuhi lä s ̀ ümbreʔ Vas 3. teist-
pidi, vastassuunda, ringi timä käänähhü  ̀ ümbreʔ ja lä s jälʔ sinnäʔ 
joodikiidõ mano Vas Pul; no om seo ilm nigu `ümbrep‿p  rt, olõ 

`ümbreʔ
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õin‿nii nigu innembüsi oĺ l Vas Pul; mul om s  rd ̀ ümbrek‿käändäʔ, 
käänäs‿sa mul s  rd `ümbre Vas; k    pidi `ümbre `p  rdümmä, 
agu `ümbre pöörü üs, siss saa as lüvväʔ Se 4. paiku `mihklepää-
vä `ümbre iks oĺ l t   `lamba`tapmine Vas Ts; ütek‿kadajamaŕ a 
oĺ lik‿keväjält, `ümbre juunikuu Se Kos 5. muud pää nakass `ümbre 
minemä (ringi käima, pööritama) Vas U;  paṕ p  ks olõ õin‿naidõ 
 sikuga `ümbrek‿ḱ aunuʔ (tegelenud) Se Kos 

`ümbrel ümber, seljas `piuta joondõga `uń drik oĺ l `ümbrel Vas Pul
`ümbre/`ringi igas suunas, ümberringi paks kuusõ peht `ümbre`ringi, 

sääne mõtsa saaŕ   Rõu; sääne rabamise piń k oĺ l, sinnäp‿pań ni 
[ma] lina `kolkmõ pääle, rabajaga `nuhkli inne ja kääni iks 
t  d kolgand `ümbre `ringi Rõu -`ts  ri ümberringi külä kaŕ aʔ 
oĺ liʔ `ümbret‿`ts  ri Rõu; maja oĺ l sääl `väega oroh, mäek‿k iḱ  
`ümbret‿`ts  ri Vas; mup‿pää om `ümbret‿`ts  ri k iḱ  ärp‿pest Vas 
Pul; tsuvva n nalõ tetäss kolm ̀  salka ̀ sisse ja ̀ ümbret‿`ts  ri tõm-
matass nõglaga tsuvva n na kokko Se Kov; suuŕ  kari om, mak‿ka 
neid `ümbret‿`ts  ri jovva õik‿`k iki ärk‿kaiaʔ Se Kos  

ümärgune ümärgutse ümärgust ümmargune, ümarik s ss sai t   vatsk, 
laǵ a jah, ümärgune Se S

ümärik ümärigu ümärikku ümmargune, ümarik t   `oh rikivi oĺ l seo 
lavva ̀ korgunõ ja ümärik Rõu V; suuŕ   ümärik kivi, päält oĺ l  laemb, 
alt oĺ l `kitsamb Rõu V; tsõdsõ koŕ aś s ümärikke maa kivikeisi, mõś k 
`puhtass ja pań d ruvva `sisse Rõu V  

`üńdrigukõnõ dem < `üń drik taa `üń drigukõsõ [ma] lopahhuta arʔ ja 
`viska aia pääle Vas

`üń drik `üń drigu `üń drikku seelik, undruk `Kaaŕ ligas‿sai `maatuss 
`üń driguga ni `üń driguldaʔ Vas Pul; mul om kül ü s `üń drik, t   
om vagi`vahtsõnõ Vas Pul; `uhkusõ `üń drigu oĺ lik‿k iḱ  `trihvõgaʔ 
Vas Pul; `üń driguʔ ni k iḱ  `rõiva ommal‿läbi minnäʔ, nii kõhnass  
[ma] olõ jäänüʔ Vas Pul; taad ma otsõ, taad `üń drikku Vas Pul| Vrd 
`uń drik 

`ündruk `ündrugu `ündrukku seelik, undruk ma lasi ummõlda `vahtsõ 
`ündrugu Rõu| Vrd `uń drik,`üń drik 

ürämä ürräʔ ürä üri järama u u kah, ku aiast ärl‿löüd kuŕgi, siss 
ürä, lätt tõist ̀ v  ri ̀ aida, siss ürä eit‿t  d, midä üri, o s ̀ vahtsõ 
Se; la s taht k   ürräʔ Se| Vrd jürämä 

üs ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna) eass s ss kiä ostõtut 
s   üs Vas Pul; ku tu raha jäänüp‿paɫamallak‿kah, t   inäp käü-
nü üs Vas Pul; kas ma `hiitünü üs t  d, ku mu `jalgu vahelõ pini 

`ümbrel 
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`maahha lastass Vas Pul; t   `jaarmaŕ k käve `liinu pite, t   käü 
üs talla pite Vas; ku [ma] tõõsõ leevä kohetuist pań ni, siss `liodi 
t   `kuklikukõsõ arʔ, siss lä s leib `hapnõmma, muido lännü üs 
`hapnõma Se Kos; ku [ma] lännü üs, siss elu iä kahinuʔ Se| Vrd as, 
es, is, us, õs, äs 

üsigi iganes s ss timä mehekene j  ś k nigu timä üsigi `jousõ Vas Pul; 
[ma] sai siiäm‿mehekodo, s ss `hiiŕ ssi t  d voḱ ki nigu üsigi `jousõ 
Se 

üśk üsä `üś kä süli, üsk la s sai üsän `surma [piksega] Rõu V; 
härä sarvõʔ oĺ lis‿suurõʔ, üsäga [ümber] võttaʔ Vas; timä 
`väegat‿t  d ku sigakõist hoi , üsäh k gõ `oĺ lginaʔ Vas; `tü rik 
ai iks `perse poisilõ `üś kä, a ark‿ka `v  ti Vas Pul; noorik nul-
gah, kaadsak‿kaalah, ti t pioh, türä üsäh? - taari `tõrdo Vas Pul; 
t   üsätävve `tarnu ma olõss sullõ ärm‿`masnuʔ Vas Pul; inne oĺ li 
iks parass inemine, no olt (oled) nigu `üś kä võttal‿la s Vas Pul; 
ütel naaś õl latsõkõsõ [pikne] taṕ p ärʔ `üś kä Se; [ma] ketso võ i 
`üś kä ja lä si `istõlõ Se L;  jalagaʔ, la s üsäh, kraaḿ  säläh, nigu 
vań gil‿lä simi Se La; viiś  last imäle mahass arʔ `üś kä, a viiele 
latsõlõ immä maha aiʔ `üś kä Se; imäle leeväpä s `üś kä ja esäle 
jummaĺ  `üś kä (setu pulmakommetest) Se  

üsädse/leib aganaleib üsädseleevä rüḱ i es tuulutõdakiʔ Rõu; `jaksa ku 
üsädseleib Rõu; jämme rõõvass olõ õiʔ alastuss ja üsädse leib näĺ g 
Rõu; üsädseleib `pühkse soolikist k iḱ  t   lää `vällä Rõu  

üsätellemä üsätelläʔ üsätelless üsätelli korduvalt sülle võtma t   
`mõisaprovva käve minnu üsätelli Vas Pul 

üte vt ü s
üte- sama- m   `Osvaĺ diga oĺ l t   poig üte vana Rõu V; k igil umma 

ütesugutsõ kuŕ giʔ, mul kui muil Rõu; no ommak‿k iḱ  üterikkaʔ, 
no om ütevõrd maad k igil Vas; imä oĺ l `seoga üte`vannu Vas 
Pul; alap  l `põĺ vi oĺ lik‿kaadsaʔ ja hamõh pääl, pia `hammõga 
ütepiiuʔ Vas| Vrd ü s-

üteh ~ ütehn 1. kaasa; kaasas timä taht ütehn tullaʔ Rõu; massa aim‿mu-
rõhtamine, ku jummaĺ  ilodust ei olõ ütehn ̀ andnuʔ Rõu V; ma lä si 
iks `aulikult, võ i hüä koś ti ütehn Rõu; maḱ kik‿käve kaŕ ah, naṕ iga 
s  ḱ  üteh Vas Pul; perrem  ś s lä s sepile ja võ t hüdsek‿ka üteh 
Vas; mammakõnõ, võtam‿minnu ka üteh Vas Pul; immä kutsuti ̀ kae-
ma ja mak‿ka lä si imäga üteh Vas U; pidoniga iks võõdõti `taari 
üteh hainalõ Se; kual latsõl ommas‿seräknä üteh, tuld teku uiʔ inne 
jüri`päivä Se 2. (ühes)koos t   imä oĺ l ka mu imäga `väega sõb ŕ , 

üteh ~ ütehn
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üten teeneʔ Rõu V; k iḱ  üteh seieʔ Vas Pul; s sard om iks meeleh, 
et m  k‿kuuś  `aaś tat üteh `eĺ li Vas Pul; sann ja koda iks oĺ l üteh 
Vas Pul; süä ka iks `pań ti `täüga üteh ja mass kah, s ss lähätedi 
ärʔ Vas Pul; p    ja koolimaja üteh siih kivimajah Se Kos; kiä vei 
siss ü sindäʔ t   `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 iḿ mise jao ̀ poigõ pań d [hunt] üte kõrragaʔ 
`nahka Vas; nigu kikass Holsta kõŕdsi man kirähhänüʔ, siss olnuʔ 
üte kõrragak‿k iḱ  (vanapaganad) nigu `v  ga valõt, k iḱ  `kaonuʔ 
Vas; siss tuĺ l t   kõtutõbi, siss `k  li säidse inemist üte kõrragaʔ 
Vas Pul; tütäŕ  lugi k iḱ  üte kõrraga ette mis vaia Se 

üteliisi samaaegselt, korraga tahtu uik‿`k iki `rõiviid üteliisi ärt‿-
`tsuŕ kiʔ Vas; õdaguss ̀ saimik‿k iḱ  üteliisi kodo Vas Pul; mõlõmba 
`k  li üteliisi Se; `vahtrõl ja haaval lä s leh  üteliisi `maalõ Se 

üteline ütelise ütelist 1. ühtlane nii , millega suga s ss te ti, t   pidi 
olõma `väega üteline Vas Pus; m  m‿`Maaŕ al sai k iḱ  üteline t   
s  ṕ  Se Kos; [ma] `naksi eś s kudama, es tulõv‿veeren‿nõrgaʔ es 
`miäkiʔ, k iḱ  oĺ l üteline Se 2. samasugune õdagust kah t   sama 
s  ḱ  oĺ l [mis lõunaks], olõ õs paŕ õmbat es halvõmbat, k iḱ  üteli-
ne Se Sa 

üteliste ühtlaselt s  rd `paĺ li ku hubisass, `oĺ ti iks hoolõhn, et k iḱ  
üteliste ärp‿palass Rõu

üten vt üteh
üte/puhugaʔ ühekorraga, äkki üte puhugat‿`tahtsõ veli k kkõ rah-

ha `hindäle saiaʔ Rõu V; timä `löüse `lastu `puuduss ollõv üte 
puhugaʔ Rõu V

ütest/tüḱ üst 1. vahetpidamata, pidevalt tsõõrikit hõõruti ütest tüḱ üst, 
nä oĺ li nii `valgõ ja ilosaʔ Rõu R; t  d `väĺ kü t  d piĺ l et tarõ 
oĺ l ütest tüḱ üst `valgõ Rõu; latsõl‿`larmasõ  nnõ, mugu ütest 
tüḱ üst Vas U 2. ühes tükis, tervena  kumogak‿koŕ v oĺ l tett nigu 
koobakõsõ pesä, ütest tüḱ üst k iḱ  `koetuʔ, ainult käe sai `sisse 
tsusadaʔ Vas Pus 

ütesä `ütsä `ütsät üheksa `kaara külvän‿nii, et hobõsõ jalaasõmahn om 
ütesä jüvvä Rõu H; ütesä kõrd käänäs‿suun s nna `ümbre, inne 
ku `vällä `ütlet Rõu;    l om ütesä `poiga, pääväl mitu m  lt Vas 
Pul; kahrol om `ütsä mehe joud, a üte mehe `tarkuss Vas Pul; ütesä 
`hiń ge pereht oĺ l Vas R; sa narit `põɫdu ü s kõrd , põɫd nari sinno 
ütesä `kõrda tagasi Vas U; ü s hädä sünnütäss ütesä hätä Vas; kel-

üte/kõrragaʔ
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läni `ütsäni [nad] oĺ liva tandsol Se J; võõrassimä kaʔ oĺ l katõsa-
kümmend ütesä `aaś taga vana Se

ütesä/kümmend üheksakümmend ma‿it‿tiiäʔ, määness t   muʔ esä 
vamilast oĺ l elänüʔ ütesäkümmend ütesä `aaś taga Vas Pul 

üte/vahe üksvahe ütevahe oĺ lim‿`mõisa nurmõʔ v  l kaŕ a kävvüʔ Vas 
Pul; ütevahe olõ õs und Vas Pul; ütevahe küll oĺ l nii `haigõ et saa 
õs säń güstki `vällä, muidugu uia  inne Vas Pul; ütevahe painõti 
`rossõgaʔ, eś s painõti Se| Vrd ü svahe 

üt́ine ü idse ü ist ühine näil om t   velega ü ine t   elo Vas 
Pul; üteh lavvah `s  di, k iḱ  oĺ l ü ine Vas; meil oĺ l Prandsu 
naidõgak‿küls‿sann ü ine, a koda oĺ l iks meil eräle Vas Pul; meil 
oĺ lij‿jo `kistumadam‿mõtsaʔ, mõtsaʔ oĺ liʔ ü idseʔ Vas Pul; meil oĺ l 
küläü ine (krunti ajamata) maa Se Kos   

`ütlemä üldäʔ  ~ üteldäʔ `ütless üteĺ  1. ütlema, lausuma, rääkima ülnüp‿-
päiv, kunass sa raha tagasi taht Rõu V; k iḱ  eläjäs‿saava aru, ku 
[sa] kuŕ astõ `ütledeʔ Rõu; ku nii loḱ sit, s ss tõõnõ `ütless, et sin no 
k nõldass `kohkiʔ Rõu; `ülku‿ip‿`pernasõlõ et sa minnu näiʔ Rõu 
V; ma‿ li ( ma ütlesin) tulõ no m  p‿poolõʔ Rõu V; Vinnemaal üldä 
ei ollõv `leibä Vas Pul; k gõ [ta] mani s `Kr stusõ nimme, hilläk-
eiste üteĺ  Vas; Loń nilõ jäi teno `ütlemälläʔ Vas Pul; `Kaaŕ li oĺ l 
üllün‿ noʔ v  l et ah sat‿ siga, külm‿ma Juulat `tahtsõ Vas Pul; mul 
küll olõsis‿ sullõ midä üldäʔ, a ma jätä `ütlemälläʔ Vas; m  ś s lä s 
hin näst uputamma, ni ka s m  st kõrval muidogu rututanu, ülnü 
et ruttu ja ruttu Vas; suɫanõ `käändnük‿kellä ette, ülnü et keɫɫ saa 
jo koɫm Vas; kae no vana tikõ haaŕ d [sõna] ark‿käest, tahat üldäʔ, 
eis‿`saaki inäp Vas; mu mehel jäi kah vannugi s na `ütlemäldäʔ 
Vas Pul; muʔ `ütlemise `perrä teku uik‿`kiäkiʔ Vas Pul; vanast `üĺ ti: 
`saaja ĺ aat, `saani `kae tass Se Kos; kui vanõmba`ü liʔ, nii tuĺ l meil 
s nna kak‿kullõldaʔ Se Kos; t  d olõ õs kunagi, et m  v‿vaest  sirgu 
vai `puuś li `m  du oĺ li, et s nna `kualõ `ütle es Se Kos; [te] tarõp‿-
pühit arʔ, `asku veegu ui inne `vällä, ku mullõ ülgeʔ Se; poiś s v  l 
`küüsse, et kas teil ritk om tett vai ŕ oon, m  m‿mõlõba `ü li et ritk Se 
Kos; kut‿tapõti ärt‿ siga, siss süä hiideti katusõ pääle, `üĺ ti et vana 
varõss, s  s‿seo süä ärʔ Se Kos 2. eeslauljana rahvalaulu esitama 
määne `mõŕ sa mõista as   st üldäʔ [laulusõnu], toolõ võõdõti s ss 
s naline   st`ütlejä Se P; imä ̀ ütless la silõ   st, latsõʔ ̀ ütlesep‿`perrä 
Se Kos 3. kutsuma, nimetama tsõõrikuss iks `üĺ tigiʔ, `laatkass ka 
kutsuti Vas Pul; `möldre naań õ vai imänd t   `tahtsõ et tedä prov-
vass üteldäʔ Vas Pus; kapuda `ü lis‿setoʔ, meil es üldäʔ Vas U 

`ütlemä
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üt́s üte `ütte 1. arvsõna: üks vai naid hä i no ilmah ü s om Vas; sa 
narit `põɫdu ü s kõrd, põld nari sinno ütesä `kõrda tagasi Vas U; 
ü s `poissõ oĺ l tulnuʔ ja nännüʔ et t   naistõrahvass sääl `kal-
dõ pääl `istõ Vas Pul; perem  ś s ai edimätse õdagu kaŕ a kodo, olõ 
õiʔ ütte hań ni Se Kos 2. üks kahe või mitme hulgast siss ku ü s 
`kirvõ üle ola hii , siss tõõnõ matsu kaksaś s Rõu H; ütele velele 
saanuv‿vagi`vahtsõnõ maja, tõõsõlõ maa Vas Pul; ü s ü si, tõõnõ 
paarõ, nii küll iks `pań ti Vas Pus; ütte `otsa haŕ k, `tõistõ `otsa 
haŕ k, peräst `pań ti oŕ s `haŕ kõ pääle, `katla `pań ti orrõ pääle Se; 
mat‿`tsuś ksi rü vihanna ütest poolõst ülest, `tsuś ksi rü vihanna 
tõsõst poolõst ülest Se Kos 3. mingi, mingisugune, teatud  ü s suvi 
tuĺ l uma `pernanõ `küllä ja üteĺ : ma v   Kudi arʔ Rõu V; havvõʔ 
unõht u üte `  se aia `otsa, ni oĺ l `ärki varastõt Vas Pul;  üleväh 
`oĺ gi seeh oĺ l ü s kõś sin Vas Pul; a üte [sipelgad] ummav‿`väega 
suurõʔ, nuid üteldäss `keisri kusi`kuklasõʔ Vas Pus; pedäjä kasu 
om edimält `pistü üleväh, s ss tulõ ü s aig, `väikene aig, s ss 
lätt `l  ka,`alla Vas Pus; tulõ ü s aig, kuna ḱ ago kuugahtass ja 
katsatass kah, ka-ka-kah, nii tege Vas Pus; ü s räḱ in oĺ l inne ku 
`poiskõsõl‿`lä siʔ Vas; merese omma üten‿noodaʔ Se V; a oĺ l  ks 
`sääń tsit talla kaʔ, et k gõ habõldi, ku ü s müŕ rin ja käŕ rin Se 4.  
sama  s  ḱ  `pań ti tsõõrikidõ ja nuŕ mikidõ `sisse, siss säält läm-
mistedi inne nätäĺ  `aigu ütte Rõu; `ütle imälammass vai `ütle u t, 
t   om ü s Vas Pul; ütel pääväl niideti ja palati arʔ, suurõ põlvõ 
`korgu kaariʔ, noid tohi õi unikohe jättäʔ Vas; tõbrass ja elläi om 
pia ü s Vas Pul; üteh piń gih mi ̀ istõ Vas; ̀ vindläse ̀ kutsva iĺ jäpäiv, 
m  k‿kutsu iks jakapäiv, taa om ü s pühi k iḱ  Se; keɫt pandass 
ka a kardokidõga ütte patta `k  mä Se; üte katusõ all Se;  paɫmõʔ 
ja raan, mõlõmbat‿tähendäse ütte Se 5. ühesugune saa‿aih‿`h ngu 
haardaʔ, ü s hainang iks alasi Rõu; kel no lä s t   oppuss, t   
käve [koolis], kel es lähät‿ timä, t   oĺ l üten ahastusõn alati Rõu; 
olõ õi k igil ü s `k  lmine kah Vas Pul 6. keegi ü s haaŕ d minno 
siist lõõri alt jap‿pitsähhü  Vas; ü s näḱ kü lavva otsah `istuv Vas 
Pul; a `lääki es `kolmõ   d`päivä, nii tuĺ l ü s n  ŕ  naistõrahvass 
Se Kos 7. üksainus, ükski ütte pühä`päivä ei jätät‿tä minno `ka-
emah käämäldäʔ Vas Pul; ütte `kapsta`aida kah es olõr‿ridaldaʔ 
Vas Pul; ütel talolgi olõ õs hainamaad lähebäl Se Kos 8. umbes 
uma naań õ `põś si vaest ü s viiś  `aaś takka Rõu; mul om v  l ü s 
säidse hamõht Vas; ku ma `liikvat võta, ü s kümme ` silka, siss 
lasõhhuss halu tagasi Se  

üt́s
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üt́s- ühe-, sama- ü spittudsõ otsaʔ Rõu; pini  ü skoruʔ (sama pikk) 
`istu kus‿ `saisu `üĺ ti latsõlõ ku `istut‿`tahtsõ [söögilauas] Vas Pul; 
n‿om k iḱ  ü srikkaʔ Vas Pul| Vrd üte-  

`üt́segi vt `ü skiʔ
üt́si ühekaupa neĺ litõi·ś skümme last oĺ l ja k iḱ  oĺ liʔ ü si Vas; linatsit 

`kangit es taheta ü si (ühe lõnga kaupa) paĺ lo sukka `pandaʔ, ü s 
ü si, tõõnõ paarõ (kahe lõnga kaupa), nii küll iks `pań ti Vas Pus; 
ü si  seo (üks siga korraga) iks tapõti Se Kos; no om k igil ü si 
lehmäkeisi ja ka si (üks lehm ja kaks) Se Kos; [ma] ü si viha `pes-
se Se; pridanat `ań ti, saa `ruublidõ `ań ti ja ü si `kümnide `ruub-
lidõ kiä ań d Se   

üt́sik ü sigu ü sikut üksik ü sigu poṕ si elokõsõʔ Rõu; lell lä s kodo-
väüss ärʔ ü sikohe `paika Rõu V; ü sik la s Vas; sääne mõtsaline 
kotuss oĺ l, ü sik elo Vas; ja nakaś s s ss tulõma ü sikiid `sääń tsiid, 
nuid iä teŕ ri Vas 

üt́sikult üksinda, eraldi `tävvü ü sikult paĺ lo `keetä es (ei keedetud) 
Vas Pul 

üt́silde 1. ühtviisi inemine mäŕ k  ü silde, jummaĺ  käänd tõisildõ Vas; 
ü skõrd k nõlass ü silde, tõõnõkõrd tõisildõ Vas U; usk kõlguss 
ü silde ni tõisildõ, kuiss iks `hindälle paŕ õmb om Vas Pul; ü silde 
k nõlasõʔ, tõõsildõ `muutva arʔ Se 2. ühtpidi ja s ss pa alõ `pań ti  
nii ü silde nii viɫɫanõ punanõ lang ja tõisildõ ka ̀ pań ti viɫɫanõ pu-
nanõ lang Se S; oĺ l hüä rüǵ ä, s ss te ti ü sildek‿`kuukõsõʔ (ladvad 
ühtepidi), panda es ka sildõ vai nii `vaelidõ Se Kos

üt́si/meeli ühel meelel paŕ õb ku iks olnuʔ ü simeeli mõlõmbaʔ Vas 
üt́sindäʔ üksi, üksinda ega pird es saa ü sindä paɫɫaʔ, t  d pidi iks 

kohendamma Rõu K; sõb ŕ  kattõ arʔ, jä t mu ü sindäʔ Rõu V; meil 
latsõj‿jäiʔ ü sindäk‿kodo Vas; imäted ŕ  haud ü sindäʔ Vas; haina 
teḱ k ka timä ü sindäʔ Vas; t   om ü sindä `mõtsu seeh Vas Pus; 
kaih käü ei ü sindäp‿ puid piteh, t   käü inemiisi piteh kah Vas Pul; 
hõhv ü sindä `väega `m  ge Se Sa; kiä vei siss ü sindäʔ t   `lam-
ba, kiä vei siss tõõsõgak‿kokko (jutt saajakotist) Se Kos 

`üt́skiʔ ~ `üt́skinäʔ ~ `üt́segiʔ 1. üksainuke, ükski m  l‿leh mäl ei 
olõp‿parmu `muhkõ üttegiʔ Rõu V;  lää es ma ütegi õdagu 
`paɫvõldam‿ magahhama Vas Pul; tiiä äik‿kas [ma] olõ üttegi ju-
mala `käsku `täütnüʔ Vas 2. mitte keegi  mõtsap‿`paĺ liʔ ja inemise 
es saa `ü segi `vällä Rõu V; olgum‿määne asi,`väikene vai suuŕ , 
`kaalmalla eis‿saa `ü skiʔ Vas Pul; minno `kaema tulõ õi `ü skiʔ 
Vas Pul; m   ei olõ `ü segi `hernetõpõ põnnuʔ Vas U; timä `kitmist 

`üt́skiʔ ~ `üt́skinäʔ
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usu us `ü skinäʔ Vas Pul; tütäŕ  pań d kulla `keldrehe, et siiä äit‿tiiä 
`ü skinäʔ  [tulla] Vas Pul 3. mingi, mingisugune sul ei olõ üttegi 
`õigust m   üle Vas Pul; ma näe es timäl üttegi muud hoonõht ollõv 
ku tarõ Vas

üt´s/k ik´ ükskõik, ükspuha mul um t   ü sk iḱ , kas li sik‿`kitväʔ vai 
sań dil‿`laitvaʔ Rõu V; t   om ü sk iḱ , kas piho vai vihmakaś s Vas 
Pus; `soḱ mine vai `surbmine, t   ü s k iḱ  Se -kõrd ükskord ma 
ü skõrd köhe jäletöhe, s ss veli üteĺ  et j  k‿kust Rõu V; kaes‿s ss 
kattõ t   hopõń  ü skõrd ärʔ Vas; ü skõrd k nõlass ü silde, 
tõõnõkõrd tõisildõ Vas U; üli`juɫgõllõ tuɫõ iks kuri ots ü skõrd 
Vas Pul -tõi·ś s/kümme ~ -tõi·st/kümme (esiosis võib käändu-
da) üksteist suuŕ  kolmjalg oĺ l, sääl kastõti `leibä, säält sai m ni 
ü stõi·stkümme `pä si Rõu; sait‿ sial pujaʔ, sai ü stõi·ś skümme 
`põrssat Se Kos

üt´s/tõi·ś s/`kümness -`kümnendä -`kümnendät üheteistkümnes ka 
(vaata) nii, jumala teno, kaeʔ, ü s (põrsas) jo `omgip‿paṕ i jaost, 
ü s`tõi·ś s`kümness Se Kos

üt´s/tõõsõ ü stõist üksteise hobõsõ `pań ti ü stõõsõlõ `handa [vilja-
pahmamisel] Rõu;  nnõginaʔ inemiseʔ oĺ li s ss eloga nigu `roh-
kõmp rahul ja ü stõõsõ `vasta `sündlikumbaʔ Rõu H; ü stõõsõ 
`võikna [me] kävek‿kanarikka roobitsamah Vas; sita`talguh 
`v  ś nikis‿`sõiḿ ssi ü s tõist Vas Pul; neĺ li `nei sikeist `lätvät‿t  d 
piteh ni `laulvaʔ: kiigak‿kaagaʔ, kiigak‿kaagaʔ, a ü stõõsõlõ `jäŕgi 
eis‿saaʔ? - puu`teĺ giga rattaʔ Vas Pul; või ollaʔ om meil perämäne 
nägemine ü stõist  Vas Pul; `talgoliseʔ mutku järveh ojodi ü stõist 
ja `laŕ mssiʔ Vas; a tõistkõrra hobõsõʔ ü s tõõsõlõ purõvaʔ, siss saa 
ais‿sikadaʔ Se Kos; latsõʔ habõʔ ü s tõõsõ   st t  d  sia kamarat 
Se; ü stõõsõ ala (järgemööda) käve latsõk‿kaŕ ah Se; poisik‿kõrro 
`kaŕ ksiʔ, vastatside ü s tõõsõlõ Se; kõivop‿putusõ ü s tõõsõga kok-
ko, tuuĺ  jo suuŕ , kii kaa, kii kaa Se Pod; tuĺ l nooril tülü, määne-
gi s na asõ, jäl vaia ü stõõsõlõ kukadaʔ Se; noorõm‿mehel‿lä si 
ü stõõsõlõ poonitamma, ü stõõsõlõ `poḱ sõ arʔ ja `vaĺ miss Se; nä 
`võtsõ `ümbrekaala ü stõist ja ań nis‿suud Se 

üt´s/uma  ükspuha [sa] olõ no üleväh vai maka, t   ü suma k iḱ  Vas 
-vahe üksvahe ü svahe [ta] `jonnõ, es s  ʔ Rõu| Vrd ütevahe

`ütsä/-tõi·ś s/kümme üheksateist illoś s `tü rik oĺ l, `ütsätõi·ś s`kümne 
`aaś tanõ Rõu V; imä oĺ l `ütsätõi·ś s`kümne `aaś tanõ V; nikuĺ  om 
`ütsätõi·ś s`kümnel `tetse·mbril (vana kalendri järgi) Se  

üt´s/kõ ̭ik
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üt́s/üte  ü sütte üksteise, teineteise `kärbläse ommak‿ku soeʔ, naak‿ka 
sööväʔ ü s ütte (teineteist) Vas; kana munakit‿`tikslõsõp‿pesäh, 
s ss putu uin‿no inemisek‿kokko ü s ütegaʔ Vas Pul

ütte1 vt ü s 
ütte2 ühte, kokku loḱ ialonõ oĺ l katusõga ütte (ühes, koos) Vas; vanast 

oĺ l Trubal suuŕ  külä, k iḱ  kari käve külä ütte (külakarja) Se Kos 
ütte/alasi alatasa latsõv‿`väikese oĺ liʔ, s ss oĺ l t  d teegatamist 

ütte alasi Vas -kokko kokku linap‿`pań ti `järve nigu üttekok-
ko  sagarikku [leotamisel] Vas; [ma] ketso võ i `üś kä ja lä si 
`istõlõ, üttekokko lä simi, sääl laulimi ja `ke rimi k iḱ     üle-
väh Se L -luku ühtelugu pää halutass iks ütteluku Vas -`mu̬u̬du 
ühtemoodi ütte`m  du kü sik‿k iḱ  kalaʔ Vas Pul; `mõistsõ külʔ 
mak‿kutak‿kirpsilmälist, t  d pidi `nitsõhe `pandma ja `tallama 
kah ütte `m  du Vas Pul -`puhku pidevalt ütte `puhku muidugu 
[ta] ikk ja hõik aṕ pi Rõu -tüḱ kü pidevalt, ühtelugu map‿`puhka ütte 
tüḱ kü Vas Pul; üttetüḱ kü muidugu mõsk naid `rõiviid Vas; mia t   
t   om, mia t   üttetüḱ kü `t  dek‿k   koɫga `rahvagaʔ Vas; pää taa 
`undass üttetüḱ kü Vas Pul; `soɫdań ni [majas] siseh üttetüḱ kü, sääl 
no midä jäi [süüa] Vas Pul -`viisi pidevalt, ühtelugu timä om sääne 
halv inemine, sääne ń auga, kes ń aug ütte `viisi Se -`vällä ühtlane, 
ühetasane t   Nogopalo [surnuaed] um nii ütte`vällä k iḱ , sääne 
tasanõ Rõu 

üvähhämmä üvähhäss ~ üvämä üvädäʔ üvä üväsi ohteist puhastama, 
ivama, `kaaruga olõ õs üvähhämist Se; [rehe] truĺ liga üväti teräʔ 
Se| Vrd jüvämä 

ü̬ü̬      d öö `süntsä paaŕ maka aidrooviku pääl ka    üle Rõu; sää-
ne `vaiki    oĺ l Vas; taa rabõlõss   d kup‿`päivä Vas; üle öie oĺ l 
rehe`pesmine Vas Pus; siss olnukina jaanipäävä    Vas;   l om 
ütesä `poiga, pääväl mitu m  lt Vas Pul; egä öie ja `päivä satass 
lummõ Vas Pul; hummogutsõl   l oĺ l t   palamine Vas Pul; sügü-
se pümehhide öiega s ss `päĺ käss Vas Pul; egä öie  tuĺ l päävalu 
la sil t   karmugaʔ Vas Pul; k iḱ  kammanduss jäi    pääle Vas 
Pul; [ma] ketso võ i `üś kä ja lä si `istõlõ, sääl laulimi ja `ke rimi 
k iḱ     üleväh Se L; [tal] oĺ l Petserehe võõdõt `koŕ tin, siss oĺ l 
Petserih   d ärʔ, tulõ õs kodo Se; kolʔ `tuń ni sai ma vaś t    pääle 
`maadaʔ Se; meheimä üteĺ , ku egäü s nikavva `tehnäss, siss saa 
õip‿poolõni öönis‿sannast `vällä Se Kos

ü̬ü̬/kadõhhuss öökaetus es tohe sa latsõ `mähḱ mit `pandak‿kuioma ao 
poolõ, siss tulõ   kadõhhuss Se La 

`ü̬ü̬kene 
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`ü̬ü̬kene dem <    k iḱ  `  kene [nad] `tõmpsip‿`pille Vas U 
ü̬ü̬/maja öömaja tsõdsõ lä s   majalõ Vas Pul -päiv (mõlemad osised 

käänduvad) ööpäev meet‿tiiäk‿kost (mine tea kust) inemiseʔ ̀ t  diʔ, 
vaest mitu   d`päivä jo söömäldäʔ Rõu; ku kuu nigu noorõmb oĺ l, 
koɫmõ   päävä vana ja nii `pań ti siss  liha `suitsuma Vas; a `lääki 
es `kolmõ   d`päivä, nii tuĺ l ü s n  ŕ  naistõrahvass Se Kos; säre 
oĺ lis‿soolah    päävä, ka s   d `päivä  Se 

`ü̬ü̬se öösel kiŕ gese mutku k nnõʔ inne, ku sa ̀   se tuĺ liʔ, ku es olõt‿tuld 
tarõhn Rõu V; `  se väüm  ś s tulõ ni kopahhut Vas Pul; `  se sat-
tõ `vihma Vas; `  se oĺ l vähä`püüdmine Vas Pul; kääväk‿ku uĺ liʔ 
`  se `r  kih Vas Pul; vanast `haarti `  se vöid kutaʔ Se Kos; 
kell ka stõi·ś skümme `  se, siss ommaki vanas‿sitaʔ jalal Se Kos; 
haibaʔ, minge ark‿kodo, mis‿ti röögide `  se Se; `poiskõnõ `  se 
sagõhhõhe k   `r  ḱ se: pi sitäss, pi sitäss Se 

`ü̬ü̬sene `  setse `  sest öine `  sene aig, kohegi minnäʔ es olõʔ Rõu
`ü̬ü̬sess ~  `ü̬ü̬sest öö(se)ks räbälä `sań ti ärv‿võttu `  sess Vas; õgast 

`  sest `pań ti lehmile n  p‿piḱ ä oɫõ ette Se Kos; a no `poissa tuĺ l 
`  sess  nnõ sinnäk‿koh `iś tjäʔ oĺ liʔ Se S 

`ü̬ü̬side  öösiti `  side es saa `maadaʔ, s ss `täń täss `tulkõ no `a tagõ 
minno Vas R 

ü̬ü̬/vaht́ öövaht t  d oĺ l kutsut  nnõ et   vahi Juhań , t   oĺ l olnu 
  vah  `Vahtsõliina `mõisah Vas Pus; poig om lauda man   vah  
Se Kov 

ü̬ü̬/vaht́
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