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SAATEKS 
 
 
Käesolevas õpikus on esitatud lühike ülevaade ersa kirjakeele 
struktuurist ja õppemetoodiline materjal, mis aitavad õppijal 
omandada teadmisi ja oskusi lihtsamate tekstide lugemiseks ning 
suhtluskeele arendamiseks. Grammatika ja muu õppemetoodilise 
materjali esitamisel on silmas peetud ersa ja eesti keeles leiduvaid 
ühisjooni ja eripära. 

Ersa keele õpik koosneb kümnest õppetükist, millele eelneb 
ülevaade hääldamisest ja sõnaehitusest. Igas õppetükis tutvusta-
takse grammatikareegleid ja näidatakse nende kasutamist kõnes. 
Inimese eluloo, perekonna, argielu, ajaviite ja reisimise teemalis-
tes tekstides tutvustatakse ersa rahva minevikku ja tänapäeva. 
Näidistekstid on varustatud ülesannetega, mis võimaldavad kont-
rollida tekstist arusaamist. Grammatika-reeglitele ja tekstidele 
järgnevad harjutused, mille abil õppija saab korrata grammatika ja 
tekstide osas tutvustatud keelendeid ning arendada vestlust ees-
pool mainitud teemadel. Iga õppetüki lõpus on loetelu kasutatud 
sõnavarast. Raamatu lõpus paiknevad ersa–eesti ja eesti–ersa 
sõnastikud on täiendatud sõnavaraga, mida õppija saab kasutada 
iseseisval lugemisel. 

Õpikus on kasutatud ladina tähestikku (soome-ugri transkript-
sioonis). Selline lahendus aitab selgemini välja tuua eesti ja ersa 
keeles leiduvaid ühisjooni sõna struktuuri tasandil. Sissejuhatavas 
osas on pööratud tähelepanu kirillitsa kasutamisele ersa kirja-
keeles. 

Ersa keele õpik on mõeldud eeskätt eesti ja teiste soome-ugri 
keelte õppijatele. Õpik sobib kasutamiseks nii õppejõu juhen-
damisel peetaval kursusel kui ka iseseisvaks õppimiseks. Üles-
annete ja harjutuste iseseisval sooritamisel võib õppija kasutada 
enese kontrollimiseks lisas 1 olevaid vastuseid. 

Autor on tänulik üliõpilastele, kes ersa keele kursustel osa-
ledes aitasid kaasa õpiku loomisele. Tänusõnad paljudele kollee-
gidele, kellelt autor on saanud abi raamatu kirjutamisel või selle 
kujundamisel. 

 

Autor 
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Ülevaade hääldamisest ja kirjakeele tähestikust 
 
Eesti keelega võrreldes on ersa kirjakeeles vokaalide arv väiksem 
(5) ja konsonantide arv suurem (28). Diftongid ja kaksikkonso-
nandid ersa keeles puuduvad ning vokaalide ja konsonantide pik-
kus ei ole sõnatähenduse jaoks määrav. Seevastu on tähtsal kohal 
konsonantide vastandus palataalsuse ja helilisuse tunnuse järgi. 

Vokaalide esindatus allub sõna piirides vokaalharmooniale 
(kas ees- või tagavokaalide eelistuse reeglile), millele avaldab 
mõju konsonantide palataalsus (palataliseeritud konsonandile 
järgneb tagasilbis eesvokaal vaatamata tagavokaalide esinemisele 
eelnevas silbis). 
 
Häälikud 
 
Vokaalid 
 
Ersa kirjakeeles on kaks eesvokaali – i, e, kaks tagavokaali – u, o 
ja vokaal a, mida peetakse nii kesk-, kui ka tagavokaaliks. Vokaa-
lide kasutamine, eriti järgsilpides, on murdeti erinev. Mitmel 
murdealal esinevad eesvokaal ä ja redutseeritud vokaal ə. 
 

i     u
  e  (ə)   o
    (ä) a

 
Konsonantide v, j väljajätmisel kõnes võib kõrvuti olla kaks 
vokaali, nt. ko(v)ol ‘pilv’, sa(j)ems ‘võtma’. Esimeses silbis 
esinevad kõik vokaalid. Kirjakeeles on järgsilpides piiratud kõr-
gete vokaalide (i, u) kasutamine. Vokaal u esineb erandina 
järgsilpides sellistes sõnades nagu narmuń / narmoń ‘lind’, 
salmuks ‘nõel’. Vokaal i esineb sufiksites, liit- ja laensõnades, 
näiteks: 
 
– tegusõna isikulõpuna: jaki, jakiń, jakiĺiń (jakams ‘käima’); 
– nimisõnade deminutiivi tunnuse (-ńe/-ne) ees: parińe (paro 
‘hea’ + -ńe), viškińe (viška ‘väike’ + -ńe); 



10 
 

– liitsõnades: kudikeĺks ‘esik’ (kudo ‘kodu, maja’ + ikeĺks 
‘eesosa’); 
– laenudes: kartina ‘pilt’, magaźin ‘kauplus’. 
 
Konsonandid 
 
Konsonantidel on ersa keeles kaks olulist tunnust – helilisus ja 
palataalsus, mille abil eristatakse sõnade semantilist või morfo-
loogilist tähendust. Osa konsonantidest moodustavad vastandus-
paare nii helilisuse kui ka palataalsuse tunnuste järgi (t-t, d-d, t-d, 
t-ď, s-ś, z-ź, s-z, ś-ź), näiteks: soks ‘suusk’ – śokś ‘sügis’, pize 
‘pesa’ – piźe ‘sajab vihma’, kise ‘jaoks’ – kize ‘suvi’, lovoś ‘(see) 
lumi’ – lovoź ‘loetud’. Teised konsonandid moodustavad vastan-
duspaare kas palataalsuse tunnuse järgi: c-ć, l-ĺ, r-ŕ, n-ń või 
helilisuse tunnuse järgi: p-b, k-g, š-ž, f-v. Konsonandid m, č, j, h 
on ilma paarita. 
 

klusiilid p   b t   d k   g 
 t   d  
afrikaadid c č  
 ć  
frikatiivid f   v s   z h
 ś   ź š   ž  
vibrandid r  
 ŕ  
lateraalid l  
 ĺ  
nasaalid m n ()
 ń  
poolvokaal j  
  

 
Suurema osa konsonantidest moodustavad dentaalalveolaarsed t, 
t, d, d, c, ć, s, ś, z, ź, r, ŕ, l, ĺ, n, ń. Ülejäänud konsonantidest on: 
postalveolaarsed č, š, ž; palataalne j; velaarsed k, g, h, murdeti ka 
 ning labiaalsed p, b, m ja labiodentaalsed f, v. 

Helilised klusiilid b, d, g esinevad sõna algul vaid laenudes. 
Konsonandid f ja h esinevad ainult laenudes ja sedagi mitte alati, 
näiteks vene фуфайка > kufajka ‘puhvaika’, хорошо > karašo 
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‘hästi’. Labiodentaalne konsonant v muutub, eriti o järel, labiaal-
seks konsonandiks või (pool)vokaaliks (w, u), nt. lov /-w /-u 
‘lumi’. Mõnedes murretes esineb nasaalne konsonant : kov / ko 
‘kuu’. 
 
Vokaalharmoonia ja palatalisatsioon 
 
Vokaalharmoonia avaldub ersa keeles järgmiselt: lihtsõna silpides 
esinevad kas ainult eesvokaalid (i, e), nt.: pizesenze ‘tema pesas’, 
või tagavokaalid (u, o), nt.: kudosonzo ‘tema kodus’; a võib 
esineda nii ees- kui ka tagavokaali sisaldava silbi järel, nt.: piŕeva 
‘läbi aia’, modava ‘läbi maa’. Vokaalharmooniale avaldab mõju 
konsonantide palataalsus. Kui sõna sees esineb palataliseeritud 
konsonant, võib eessilbis esinevale tagavokaalile järgneda 
järgsilbis eesvokaal, nt.: muśkems ‘pesu pesema’. 

Vokaalharmoonia toimib ka tüvele järgnevates liidetes, kus 
sõna tüvevokaalist olenevalt esineb kas ees- või tagavokaal. 
Seetõttu võivad liited esineda kahes variandis, üks neist sisaldab 
eesvokaali, teine tagavokaali. Näidetena võib tuua kohakäänete 
tunnuseid -so/-se (inessiiv), -sto/-ste (elatiiv): kudoso, -sto ‘kodus, 
-st’; piŕese, -ste ‘aias, -st’. Vokaali a sisaldavatel liidetel variante 
ei ole. 
 
Liht- ja liitkonsonantide jaotus sõnas 
 
Soome-ugri keeltes võib sõna algul tavaliselt olla üksikkonsonant. 
Kahest või enamast konsonandist koosnevaid liitkonsonante lei-
dub sõna algul peamiselt laenudes ja helijäljenduslikes sõnades 
(näiteks eesti keeles: plika, kräunuma; ersa keeles: pŕaka 
‘pirukas’, kravtoms ‘eemale ajama’). 

Liitkonsonandid sõna algul on ersa keeles tekkinud vokaali 
kao tõttu, nt. pŕa, piŕa ‘pea’, kstij, kistij ‘maasikas’. Sellised sõ-
nad esinevad enamasti kahes variandis. Vokaali sisaldav vorm 
võib säilida arhaismina või murdesõnana. Vanadel laensõnadel 
(nt.: kši ‘leib’, kšńi ‘raud’, ksnav ‘hernes’) vokaali sisaldav 
variant enamasti puudub. 

Sõnatüves ilmneb avatud silbi (konsonant + vokaal) tendents 
(nt. kudo ‘kodu, maja’, veĺe ‘küla’). Ajaloolise vokaalikao taga-
järjel esineb ersa keeles konsonandiga lõppevaid sõnu, nt.: kal 
‘kala’, kuz ‘kuusk’. Tuletussufiksite ja morfoloogiliste tunnuste 
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lisandumisel ning vokaalikao tulemusena tekivad sõna sees ja lõpus 
konsonantühendid (näiteks: morams – morśekšńems ‘laulma’), mis 
raskendavad selliste sõnade silbitamist. Silpide arv võib sõnas olla 
võrdlemisi suur tänu sellele, et tüvele lisandub tuletussufikseid ja 
morfoloogilisi tunnuseid, näiteks: morićatńeńtemestkak ‘(nende) 
lauljatetagi’. Samas on kahesilbiliste sõnade keskmine sagedus 
kõnes kõrgem kui pikematel sõnadel. 

Kahe morfeemi liitmisel võib üks ja sama konsonant esineda 
kahekordselt, nt. lomańńeń (lomań ‘inimene’ + -ńeń, datiivi tun-
nus), soksso (soks ‘suusk’ + -so, inessiiv), kuid fonoloogilisi 
geminaate (nagu eesti keeles nt. pikk, samm) ersa keeles ei ole. 
 
Häälikute vastastikune mõju 
 
Assimilatsioon palataalsuse tunnuse järgi 
 
Hääldamisel toimuvad häälikute vahel mitmesugused assimilat-
siooninähtused. Ersa keeles realiseerub assimilatsioon suurel 
määral konsonantide palataalsuse ja helilisuse tunnuste järgi. 
Konsonantide palataliseerimist soodustab eesvokaali ja teise, 
palataliseeritud, konsonandi lähedus. Kõnes laieneb palatali-
seerumine ka nendele konsonantidele, mis ei moodusta ersa keele 
struktuuris vastanduspaari (m, p, b, v, f, k, g). Õppevahendis on 
selliste konsonantide palataliseerumine märgistamata (näiteks: pe 
‘ots’, kije ‘kes’). On võrdlemisi väike arv sõnu, milles eesvokaa-
lid ei mõjuta palataliseerimata konsonante, näiteks: kize ‘suvi’, 
siveĺ ‘liha’, sepe ‘sapp’, si ‘ta tuleb’, tiń ‘teie’, siń ‘nemad’ jt. 

Morfeemide piiril, näiteks sõna tüvele järgnevas morfeemis, 
oleneb palataliseeritud või palataliseerimata konsonantide kasuta-
mine eelmises osas esinevatest segmentidest. Tagavokaalidele ja 
palataliseerimata konsonantidele järgneb palataliseerimata konso-
nant ning eesvokaalidele ja palataliseeritud konsonantidele palata-
liseeritud konsonant. Näiteid morfoloogiliste tunnuste varianti-
dest: 
 
– nimisõna mitmuse tunnus -t/-t: tumo ‘tamm’ – tumot, kuid 
umaŕ ‘õun’ – umaŕt; 
– tegusõna oleviku mitmuse 1. pööre -tano/-tano: jarsatano 
‘sööme’, kuid śimtano ‘joome’; 
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– nimisõna deminutiivsufiks -ne/-ńe: tolne ‘tuuleke’ – kedńe 
‘käeke’. 
 
Samas on foneetilise assimilatsiooni toime palataalsuse järgi 
morfeemidevahelistes segmentides piiratud. On morfeeme ainult 
palataliseeritud konsonantiga, näiteks: 
 
–   definiitsuse tunnus -ś: tejteŕeś ‘see tüdruk’, tumoś ‘see tamm’; 
–   -des kesksõna tunnus -ź: moraź ‘lauldes’, tejeź ‘tehes’. 

 
Konsonantide palataliseerumist eesvokaalide kõrval ei toimu 
näiteks illatiivi, inessiivi ja elatiivi tunnustes -s, -se, -ste: śedejs, 
śedejse, śedejste (śedej ‘süda’). 
 
Assimilatsioon helilisuse järgi 
 
Lihtsõnades muutuvad helilised konsonandid b, d, d, g, z, ź, ž 
morfeemide piiril helituks, kui neile järgneb helitu konsonant, 
näiteks: mitmuse tunnus -t/-t: vaz ‘vasikas’ – vazt (> vast), ked 
‘käsi’ – kedt (> kett) või oleviku mitmuse 1. pööre -tano /-tano: 
sodoms ‘siduma’ – sodtano (> sottano). Liitsõnades toimub kahe 
sõna piiril progressiivne assimilatsioon – eelneva helilise konso-
nandi mõjul muutub järgnev helitu konsonant heliliseks, näiteks: 
surbŕa ‘sõrmeots’ (sur ‘sõrm’ + pŕa ‘pea’), kolmońgemeń (kolmo 
+ -ń genitiiv + kemeń) ‘kolmkümmend’. 

Assimilatsiooninähtuste hulka kuulub ka frikatiivide s, ś 
muutumine afrikaatideks c (ts), ć (tś) konsonantide l, ĺ, n, ń, r, ŕ 
järel, nt.: kals > kalc ’kalale’, jarsams > jarcams ‘sööma’. 
 
Vokaali kadu 
 
Tunnuste või sufiksite lisandumisel sõna tüvele esineb morfee-
midevahelise vokaali väljalangemine. Näiteks konsonandile 
järgnevatest go-/ge-, ko-/ke-, do-/de-, to-/te-, mo-/me- ühenditest 
(nt.: pando ‘mägi’, śeĺme ‘silm’) langeb vokaal välja järgmiste 
tunnuste ees: 
 
– nimisõna mitmuse tunnus -t/-t, nt.: pando ‘mägi’ – pandt, 
śeĺme ‘silm’ – śeĺmt (> śeĺt); 
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– sisekohakäänete lõpud -s, -so/-se, -sto/-ste, nt.: śeĺme – śeĺms – 
śeĺmse – śeĺmste; 
– tegusõna käskiva kõneviisi tunnus -t/-t, nt.: maksoms ‘andma, 
maksma’ – makst; 
– mineviku 3. pöörde lõpp -ś, nt.: śormadoms ‘kirjutama’ – 
śormadś. 
 
Vokaalide kadu esineb ka liitsõnades, kui vokaaliga algav sõna 
liitub vokaaliga lõppeva sõnaga: kudazor (< kudo ‘maja, kodu’ + 
azor ‘omanik’) ‘peremees’; uŕva (< uŕe ‘ori’ + ava ‘naine’) 
‘minia’. 
 
Vokaali lisamine 
 
Morfeemide piiril võib kahe konsonandi vahele lisanduda vokaal, 
mis aitab eristada sõnade ning sõnavormide tähendust, näiteks: 
 
– ked ‘käsi’: kedet (ked-e-t) ‘sinu käsi/käed’, omastav 
deklinatsioon; kuid: kedt (ked-t) ‘käed’, määramata deklinatsioon; 
– kal ‘kala’: kaloś (kal-o-ś) ‘kala, määratud deklinatsioon’; kuid 
paloms ‘põlema’: palś (pal-ś) ‘põles’, mineviku ainsuse 3. pöörde 
lõpp. 
 
Sõnade piiril võib kahe a hääliku vahele tekkida konsonant j, 
näiteks: a aštems > /ajaštems/ ‘mitte olla, seista (paigal)’. 
 
Rõhk 
 
Ersa kõnes on rõhu akustilised omadused võrdlemisi nõrgalt 
väljendatud ja rõhuliste silpide koht võib sõnas vahelduda. 
Mitmesilbilistes sõnades tekib kaasrõhk. Tavaliselt osutuvad 
rõhulisteks paaritud silbid nagu eesti keeleski. Näiteks sõna 
śedejsenze ‘tema südames’ hääldamisel asetatakse rõhk esimesele 
ja kolmandale silbile. Lause sees võib rõhk nihkuda (fraasi või 
lause rütmi mõjul) sõna teisele silbile ja kaasrõhk järgnevale 
paarissilbile. Kui sõnale eelneb näiteks ühesilbiline rõhutatud 
hüüdsõna, kandub järgmises sõnas rõhk üle teisele (ja neljandale) 
silbile: vaj, śedejsenze ‘oh, ta südames’. 

Rõhu koha vaheldus ei ole fonoloogiliselt tähenduslik, s.t. ta 
ei too kaasa sõna tähenduse muutumist. Tendents asetada rõhk 
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sõna esimesele silbile (või paaritutele silpidele mitmesilbilistes 
sõnades) väljendub ilmekalt laensõnades. Vene laenudes, näiteks: 
vedra < vene ведрό ‘ämber’, turba < vene трубá ‘korsten’, on 
rõhk esimesel silbil, kuigi vene keeles on ta teisel silbil. Rõhutus 
silbis vokaalide omadused oluliselt ei muutu, ehk reduktsiooni ei 
toimu. 
 
Ülesanne 1. Hääldage sõnu, pöörates tähelepanu konsonantidele: 
a) palataliseeritud – palataliseerimata: 
kal ‘kala’ – kaĺ ‘paju’, śeske ‘kohe’ – śeśke ‘sääsk’, mon ‘mina’ – 
moń ‘minu’, stams ‘õmblema’ – śtams ‘tõusma’, pize ‘pesa’ – 
piźe ‘sajab vihma’, seń ‘sinine’ – śeń ‘seda’, praś ‘kukkus’ – pŕas 
‘pähe’; 
 
b) heliline – helitu: 
kize ‘suvi’ – kise ‘jaoks’, koda ‘kuidas’ – kota ‘king’, užo ‘oota’ – 
ušo ‘välisruum, õhk’, teze ‘siia’ – tese ‘siin’, ved ‘vesi’ – vet 
‘öösel’, saź ‘tulles’ – saś ‘tuli’; 
 
c) frikatiivid ja afrikaadid: 
či ‘päev’, čize ‘päev, omastav deklinatsioon’, kši ‘leib’, kšńi 
‘raud’, ušo ‘välisruum, õhk’, užo ‘oota’, inže ‘külaline’, kize 
‘suvi’, vaz ‘vasikas’, pize ‘pesa’, piže ‘roheline’, ožo ‘kollane’, 
kuz ‘kuusk’. 
 
Kirjakeeles kasutatavast tähestikust 
 
Ersa kirjakeele loomine algas 1920. aastatel. Sellest ajast täna-
päevani on ersa kirjakeeles kasutatud vene tähti: 
 

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз 
Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр 
Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ 
Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя  

 
Konsonantide tähistamiseks kasutatakse järgmisi tähti: 
 

б в г д ж з й к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 
b v g d ž z j k l m n p r s t f h c č š šč 
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Vokaalide tähistamiseks kasutatavad tähed märgivad kaudselt ka 
eelneva konsonandi palataalsust. Viis allpool näidatud kirjatähe 
paari 
 

и/ы е/э ю/у ё/о я/а
i e u o a

 
tähistavad eelnevat palataliseeritud ja palataliseerimata konso-
nanti (vt. järgnevaid eesnimede näiteid): Тюштя Tušta, Турпур 
Turpur, Паксяй Pakśaj, Сырнява Sirńava, Сюмерьге Śumeŕge, 
Ламзурь Lamzuŕ, Паруш Paruš, Пуреш Puŕeš, Лёса Ĺosa, 
Охрем Ohŕem, Литова Ĺitova, Татю Tatu. 

Palataalsuse märgistamiseks kasutatakse ka ь- ja ъ- tähte. 
Tähe ь abil märgitakse konsonandi palataalsust silbi (ka sõna) 
lõpus või kahe konsonandi vahel (ehk palataliseerimata konso-
nandi ees), nt. Сюмерьге Śumeŕge (eesnimi). 

Tuleb märkida, et kahest palataliseeritud segmendist koosne-
vates liitkonsonantides märgitakse tähega ь vaid viimast konso-
nanti, näiteks: умарь ‘õun’ – умарть ‘õunad’. Erandiks on konso-
nant л – liitkonsonandis märgitakse nii eelneva kui järgneva 
konsonandi palataalsust, nt: кель keĺ, кельть keĺt ‘keel, keeled’). 
Täht ъ esineb üksnes vene laenudes, kus ta märgib kahe morfeemi 
piiril esinevat palataliseerimata konsonanti, näiteks: подъезд 
(prefiks pod- + -jezd) ‘trepikoda’. 

Silbi algul tähistavad tähed и, е, ё, ю, я ka häälikute ühendeid 
ji, je, jo, ju, ja, nt.: якамс jakams ‘käima’, ваямс vajams ‘vaju-
ma’, ёвтамс jovtams ‘ütlema’, юр jur ‘juur’, мии miji ‘müüb’, 
саемс sajems ‘võtma’. Tuleb märkida, et vokaalile järgnevas 
positsioonis võib j- konsonant ji- ja je- ühendist osaliselt või 
täielikult kaduda, nt: mi(j)i ‘müüb’, sa(j)ems ‘võtma’. 

ji- ja je- ühendid ei esine sõna algul. Varasemates laenudes 
asendub je- ühend e või o vokaaliga (ka jo- ühendiga), nt.: eščo, 
oščo ‘veel’ (vene ещё, ješčo); Oĺona, Ohrem, Jogor (vene Елена, 
Jeĺena; Ефрем, Jefrem; Егор, Jegor). Kaasaegsetes laenudes võib 
je- ühend sõna algul säilida (jedinstva, vene единство ‘ühtsus’). 

Foneemi e tähistatakse sõna algul э- tähega, nt. эрзя (erźa) 
‘ersa’ (teistes positsioonides märgib э- täht eelnevat palataliseeri-
mata konsonanti). Seevastu foneemi i tähistatakse и- tähega, nt. 
инже inže ‘külaline’ (teistes positsioonides märgib и- täht eelne-
vat palataliseeritud konsonanti). 



17 
 

Seoses ülalpool mainitud iseärasustega asuvad jo-, ju-, ja-, je- 
ühendiga algavad sõnad sõnaraamatutes vastavalt ё-, ю-, я- 
(laenudes ka e-) tähtede all. 
 
Ülesanne 2. Kirjutage järgmised ersa sõnad kirillitsas: 
jarsams ‘sööma’, jovtams ‘ütlema’, śedej ‘süda’, jakams ‘käima’, 
kije ‘kes’, kistij ‘maasikas’, muśkems ‘pesu pesema’, piŕe ‘aed’, 
śormadoms ‘kirjutama’, sajems ‘võtma’, siŕe ‘vana’, siveĺ ‘liha’, 
tejems ‘tegema’, tejteŕ ‘tüdruk, tütar’, uŕva ‘minia’, vajams 
‘vajuma, uppuma’, umaŕ ‘õun’, kize ‘suvi’, pŕa ‘pea’, peĺks ‘osa’. 
 

SÕNAVARA Valks 

 
a ei, mitte paro, -ińe hea, -ke 
aštems olema (paigal) pe ots 
ava naine, ema peĺks osa 
či päev piŕe aed 
erźa ersa(lane) pize pesa 
ikeĺks eesosa piźe sajab vihma 
inže külaline piže roheline 
jakams käima pŕa, piŕa pea 
jarsams sööma pŕaka pirukas 
jovtams ütlema prams kukkuma 
jur juur sajems võtma 
kal kala sams tulema 
ked käsi salmuks nõel 
keĺ keel sepe sapp 
kije kes siń nemad 
kise jaoks siŕe vana 
kize suvi siveĺ liha 
koda kuidas sodoms siduma 
kolmońgemeń kolmkümmend soks suusk 
kota king stams õmblema 
kov kuu sur sõrm 
kovol pilv surbŕa sõrmeots 
kravtoms eemale ajama śeďej süda 
ksnav hernes śeĺme silm 
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kstij, kistij maasikas śeske kohe 
kši leib śeśke sääsk 
kšńi raud śimems jooma 
kudazor peremees śokś sügis 
kudikeĺks esik śormadoms kirjutama 
kudo kodu, maja śtams tõusma 
kuz kuusk tiń teie 
lomań inimene tol tuli 
lov lumi tumo tamm 
lovo/ms,-ź lugema, -des tejems tegema 
magaźin kauplus tejteŕ tüdruk, tütar 
maksoms andma umaŕ õun 
mijems müüma uŕe ori 
moda maa, muld uŕva minia 
mon mina ušo õhk, välisruum 
moń minu oma užo oota, hüüdsõna 
morams laulma vajams vajuma, uppuma 
morśekšńems laulma, korduv vaj oi, oh 
muśkems pesu pesema vaz vasikas 
narmuń/-o- lind ve öö 
ožo kollane vet öösel 
paloms põlema veĺe küla 
pando mägi, küngas viškińe väike 
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Ülevaade sõnavarast ja sõnaehitusest 
 
Sõnavara 
 
Ersa keelt õppides leiab lugeja palju sarnasust eesti ja ersa keele 
vahel. Mõlemas on säilinud suur osa soome-ugri keelte ühisest 
sõnavarast. Ühiseid jooni on fonoloogia, morfoloogia ja süntaksi 
aspektides. Samas on nii ersa kui eesti keeles ka iseseisvalt arene-
nud sõnavara ja erineva päritoluga laene. Ersa keeles esineb näi-
teks iidseid indo-euroopa laene (kši ‘leib’, kšńi ‘raud’, paz 
‘jumal’, tarvaz ‘sirp’), kuid võrdlemisi vähe on laenude allikaks 
olnud eesti keelt oluliselt mõjutanud romaani-germaani keeled. 
Rohkelt on türgi laene (nt. jarmak ‘raha’, alaša ‘hobune’) ja eriti 
palju on eri aegadest pärinevaid vene laene (nt. vedra ‘ämber’, 
koĺća ‘rõngas’, śeŕada ‘kolmapäev’, kapsta ‘kapsas’). 

Ersa-vene kakskeelsuse kiire levimise tõttu ersalaste seas XX 
sajandi teisel poolel hakkasid ersa keeles ilmnema koodivahetus-
nähtused – omakeelse sõnavara ja morfoloogiliste vormide ning 
lauseehituse asendamine venekeelsetega. Nüüdisajal on alustatud 
oma keele struktuuri taastamist kõigepealt kirjakeeles. Paljud 
autorid taaskasutavad ununenud sõnavara ja loovad uut termino-
loogiat. 

Alljärgnevas osas on toodud näiteid soome-ugri päritoluga 
sõnavarast. Nagu näidetest võib järeldada, on mõned ersa ja eesti 
ühised sõnad foneetiliselt üsna sarnased. 
 
Ülesanne 1. Tutvuge tabelis toodud soome-ugri ühissõnavara 
näidetega ja leidke vasted järgmistele ersa sõnadele: 
 
kolmo, śeĺme, ńiĺe, vete, san, śedej, kemeń, śiśem, ej, moĺems, 
kavkso, kal, koto. 
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Eesti Soome Ersa Mari

süda, südam- sydän, sydäm- šüm

soon suoni šön

minna, min- mennä, men- mije-

kala kala kol

jää jää ij

silm silmä šinča

neli neljä nələt

kolm kolme kumət

viis viisi wizət

kuus kuusi kuδət

seitse seitsemän šəmət

kaheksa kahdeksan kandaš(e)

kümne kymmenen lu
 
 

Ülesanne 2. Alljärgnevas tabelis on näiteid ersa ja eesti ühissõna-
varast. Täitke tabel puuduvate eesti vastetega. 

 
Kas tuleb tuttav ette? 

 

Ilmaruum kov 
‘kuu’ 

ve lov ej tešte śokś 

Ümbrus: ušo kev ved kal med pize 

Inimene: tejteŕ ćora sazor uŕe uroz lomań 

Keha: veŕ śedej ked makso sur keneŕe 

Loomad: ŕiveź ovto vaz pursoz pińe śejeĺ 

Taimed: ĺepe tumo piźol ukštor kuz pešte 
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Ülesanne 3. Pöörake tähelepanu (1) vokaalide pikkusele, (2) 
silpide arvule ersa ja eesti ühissõnavaras: 
 

(1) lühike vokaal ersa keeles – pikk vokaal eesti keeles: 
 

ej jää nal nool
jur juur peĺ pool
keĺ keel sal sool
keńeŕe küünar san soon
kenže küüs soks suusk
koto kuus te, śe see, too 
kov kuu vete viis
kuz kuusk ve öö

 
(2) erinev silpide arv ersa ja eesti sõnades: 
a) 

 
kolmo kolm śeĺge sülg
koso kus sepe sapp
koto kuus śulmo sõlm
ĺepe lepp śuro sarv
makso maks teĺe talv
meźe mis tešte täht
ovto ott tumo tamm
śejeĺ siil uroz orb

 
b) 

 
kal kala seń sinine
keď käsi śokś sügis
kev kivi tol tuli
lov lumi vaz vasikas
med mesi ved vesi
on uni veŕ veri

 
Sõnaehitus 
 
Morfeemidevahelistes positsioonides toimuvad foneetilised 
nähtused, mida on käsitletud ülalpool. Osa tuletusliidetest ja 
tunnustest esineb mitmes variandis vastavalt eelnevale segmen-
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dile. Näiteks lisandub mitmuse tunnuse kahest variandist (-t/-t) 
esimene palataliseerimata konsonandile ja tagavokaalile, teine aga 
palataliseeritud konsonandile ja eesvokaalile: piźol – piźolt, ava – 
avat; ŕiveź – ŕiveźt, veĺe – veĺet. Kuid on tuletusliiteid ja tunnu-
seid, milles olenemata eelnevast segmendist esineb kas ainult 
palataliseerimata või palataliseeritud konsonant (nt. määratud 
deklinatsiooni tunnus -ś, gerundiivi tunnus -ź): tejteŕeś ‘see 
tüdruk’, tumoś ‘see tamm’; tejeź ‘tehes’, moraź ‘lauldes’. Rõhu-
liitel on eelnevale segmendile vastavalt kolm varianti: -gak/-kak/-
jak ‘-gi/-ki’. Esimene nendest liitub helilise konsonandiga, teine 
helitu konsonandiga ja kolmas vokaaliga: Mikoĺgak, Toomaskak, 
Maŕajak. 
 
Ülesanne 4. Lisage mitmuse tunnuse -t/-t sobiv variant 
järgmistele nimisõnatüvele: 

ćora- kuz- sazor-
kal- ĺepe- śedej-
ked- lomań- tejteŕ-
keĺ- pešte- tumo-
kudo- ŕiveź- vaz-

 
Ülesanne 5. Lisage rõhuliite -gak/-kak/-jak sobiv variant 
järgmistele nimisõnatüvele: 

ava- lov- tešte-
jarmak- makso- val-
keĺ- pešte- ved-
kudo- śedej- veĺe-
kši- śokś- veŕ-

 
Sõnamoodustusviisid 
 
Ersa keele põhilised sõnamoodustusviisid on tuletus ehk derivat-
sioon ja sõnaliitmine ehk kompositsioon nagu eesti keeleski. 
Levinud on ka paarissõnade moodustamine. Tuletuse korral lisan-
dub sõnale liide, näiteks: ašo ‘valge’ – ašińe ‘valgeke’, ašolga-
doms ‘valgeks muutuma’. Osa tuletusliidetest pärineb morfo-
loogiliste vormide tunnustest, näiteks: valks ‘sõnaraamat’ (val 
‘sõna’ + -ks translatiivi tunnus), eŕamo ‘elu’ (eŕa- ‘ela-’ + -mo 
nimisõnaliide, infinitiivi tunnus). 
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Liitsõnad sisaldavad rohkem kui üht tüve. Lihtsõnade 
ühenduskohal võib toimuda häälikulisi (ja teisi) muutusi, nt.: 
kolmońgemeń ‘kolmkümmend’ (kolmo ‘kolm’ + -ń genitiiv + 
kemeń ‘kümne’). Lihtsõna tähendus muutub liitsõnas suuremal 
või väiksemal määral, nt.: ava-lomań ‘naisterahvas’, ćora-lomań 
‘meesterahvas’ (ava-, ćora- + lomań ‘inimene’); vedgev ‘veski’ 
(ved ‘vesi’ + kev ‘kivi’); śeĺved ‘pisar’ (śeĺme ‘silm’ + ved ‘vesi’). 
Liitsõnale on tunnuslik kokkuvormistus, mida kajastab näiteks 
rõhumall (kõnes) ja kokkukirjutus (ortograafias). 

Liitsõnas samastuvad mõned lihtsõnad tuletusliitega. Selliste 
sõnade hulka kuluvad, näiteks: či ‘päev, päike’ (paro či ‘hea 
päev’) – -či (paroči ‘headus, õnn’, šumbrači ‘tervis’, teči ‘täna’); 
peĺ ‘pool, osa’ (peĺ či ‘pool päeva’) – -peĺ (lovnomapeĺ ‘lugemis-
pala’). 

Paaris esinevatel sõnadel on reeglina sama morfoloogiline 
vorm (või ka sama tüvi), nt.: eŕams-aštems ‘elama-asetsema’, 
jarsams-tejems ‘sööma-tegema’, tetat-ćorat ‘isa pojaga’, ka: avat-
tejteŕt ‘ema tütrega’, ĺeĺat-sazort ‘vend õega’ (kus -t/-t on 
mitmuse tunnus), tej-tov ‘siia-sinna’, pet-pet ‘(tilkumise heli)’, 
šoĺk-šoĺk ‘(vee loksumise heli) jt. 
 

SÕNAVARA Valks 

alaša hobune ovto karu 
aš/o, -ińe valge, -ke paroči headus 
ašolgadoms valgenema paz jumal 
ava-lomań naisterahvas peĺ pool 
avat-tejteŕt ema tütrega pešte pähkel 
avoĺ ei, ei ole pet-pet tilkumise heli 
ćora mees, poiss pińe koer, peni 
ćora-lomań meesterahvas piźol pihlakas 
či päev pursoz põrsas 
ej jää ŕiveź rebane 
eŕamo elu san soon 
eŕams elama sazor õde, sõsar 
-gak/-kak/-jak -gi, -ki seń sinine 
jarmak raha śejeĺ siil 
jur juur śeĺge sülg 
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kavkso kaheksa śeĺved pisar 
keĺ keel śiśem seitse 
kemeń kümne śulmo sõlm 
keńeŕe küünar śuro sarv 
kenže küüs šoĺk-šoĺk loksumise heli  
kev kivi šumbrači tervis 
koda kuidas tarvaz sirp 
kolmo kolm tonavtoms õpetama 
kolmońgemeń kolmkümmend tetat-ćorat isa pojaga 
koto kuus teči täna 
kov kuu tej-tov siia-sinna 
ĺeĺat-sazort vend õega teĺe talv 
ĺepe lepp tešte täht 
lovnoms lugema ukštor vaher 
makso maks uro orav 
meď mesi uroz orb 
meźe mis val(ks) sõna(stik) 
moĺems minema ve öö 
nal nool veď vesi 
ńi naine, -kaasa veďgev veski 
ńiĺe neli veŕ veri 
olgo õlg vet öösel 
on uni vete viis 
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Esimene õppetükk Vaśeńće peĺks 
 

GRAMMATIKA 

 
Nimi- ja omadussõnad 
 
Nimi- ja omadussõnadel, mis muutuvad arvus ja käändes nii ersa 
kui eesti keeles, võib tüvi lõppeda kas vokaali või konsonandiga, 
nt.: kudo ‘kodu, maja’, kal ‘kala’, ašo ‘valge’, seń ‘sinine’. 
Omadussõna aluseks võib olla nimisõna, millele lisandub tuletus-
sufiks (näiteks -j, -v): mazi-j ‘ilu-s’, sal-o-v ‘sool-a-ne’. Omadus- 
või tegusõna vormile lisanduva sufiksi abil (nt.: -ka, -či < či 
‘päev’, -peĺ < peĺ ‘pool’) moodustuvad nimisõnad, nt. mazij-ka 
‘kaunis-tus, pilt’, paro-či ‘hea-dus’, šumbra-či ‘tervi-s’, lovnoma-
peĺ ‘lugemis-pala’. 
 
Mitmuse tunnusest 
 
Mitmuse tunnusel on ersa keeles kaks varianti (-t/-t). Palatali-
seerimata tüvekonsonandile järgneb -t, nt.: kudot ‘kodud, majad’, 
ašot ‘valged’; t lisandub palataliseeritud ja j-, m- konsonantidele 
ning eesvokaalile: veĺet ‘külaď, viŕt ‘metsaď, śeĺmt (> śeĺt) 
‘silmaď, seńt ‘sinised’, keĺmt (> keĺt) ‘külmad’. 

Mitmuse tunnuse -t/-t ees kaob tüvevokaal (-o või -e) konso-
nantide t, d, k, g (ka p, b, m, ž, č) järel, kui nendele konso-
nantidele eelneb teine konsonant, nt.: pando – pand-t ‘mäed’, 
śeĺme – śeĺm-t (> śeĺt) ‘silmad’, kelme – keĺmt (> keĺt) ‘külmad’. 

Mitmuse tunnus -t/-t esineb sellistes sõnapaarides nagu tetat-
avat ‘isa ja ema, vanemad, isad-emad’, tetat-ćorat ‘isa pojaga’, 
Maŕat-Mikoĺt ‘Maŕa ja Mikoĺ (eesnimed)’. 

Omadussõnast täiend ei ühildu põhisõnaga arvus (erinevalt 
omadussõnast eesti keeles), näiteks: 

 
ašo kiĺej ‘valge kask’ – ašo kiĺejt ‘valged kased’, 
od lomań ‘noor inimene’ – od lomańt ‘noored 
inimesed’, 



26 
 

mazij ava ‘ilus naine’ – mazij avat ‘ilusad naised’. 
 
Tegusõnad: ms-infinitiiv ja oleviku pöördevormid 
 
Tegusõna algvormiks on ersa keeles a-, o- või e- vokaaliga 
lõppev tüvi, millele lisanduvad infinitiivi tunnused (üks nendest 
on -ms; teiste tunnuste kohta vt. õppetükk 6) ja pöördelõpud. 
Tegusõnad esinevad oleviku/tuleviku ja mineviku (preteeritum 1 
ja preteeritum 2) ajavormides. Oleviku vormid esinevad ka tule-
viku vormidena. Allpool on näiteid tegusõnade ms-infinitiivi ja 
oleviku pöördevormidest koos isikulise asesõnaga (mon mina, ton 
sina, son tema, miń meie, tiń teie, siń nemad). 
 
Tegusõnade ms-infinitiivi vorm: 
 
kortams ‘rääkida, rääkima’ (nt. kortams erźań, estonoń keĺse; ka: 
kortams erźaks, estonoks); 
lovoms ‘lugeda, lugema; arvutada, arvutama’ (nt. lovoms jarmak); 
lovnoms ‘lugeda, lugema’ (nt. lovnoms erźań, estonoń keĺse); 
ńejems ‘näha, nägema’ (nt. ńejems malasto);  
tonavtńems ‘õppida, õppima’ (nt. tonavtńems parosto). 
 
Oleviku/tuleviku pöördevormid: 
 

a) kortams, lovoms, ńejems: 
 

mon korta-n lova-n ńeja-n
ton korta-t lova-t ńeja-t
son kort-i lov-i ńej-i
miń korta-tano lov-tano ńe(j)-tano
tiń korta-tado lov-tado ńe(j)-tado
siń kort-it lov-it ńe(j)-it
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b) lovnoms, tonavtńems: 
 

mon lovna-n tonavtńa-n
ton lovna-t tonavtńa-t
son lovn-i tonavtń-i
miń lovno-tano tonavtńe-tano
tiń lovno-tado tonavtńe-tado
siń lovn-it tonavtń-it

 
 
Kõigi tegusõnade ainsuse 1. ja 2. pöörde lõppudele (-n, -t) eelneb 
vokaal a. Tegusõna pöördevormides esineb tüvevokaali kadu. 
Tüvevokaalid -o ja -e kaovad üldjuhul mitmuse 1. ja 2. pöördes 
(lov-tano, lov-tado; ńej-tano, ńej-tado), kuid vokaali kadu ei esine 
tuletussufiksit omavates tegusõnades (vt.: lovno-tano, tonavtńe-
tano). Ainsuse ja mitmuse 3. pöördes kaob vokaal nii a- kui ka o- 
ja e- tüvevokaaliga verbidel. 

Tegusõnade oleviku eitavad vormid koosnevad eitussõnast a 
ning sellele järgnevast tegusõna pöördevormist, nt.: mon a kortan 
(vt. ka ms-infinitiivi: a kortams). Erinevalt eesti keelest, kus tegu-
sõnad esinevad muutumatul kujul, järgnevad ersa keeles eitus-
sõnale a tegusõna isikulised vormid. 
 
Tegusõna eitavad vormid (olevik) 
 

kortams ‘rääkida, rääkima’: 
 

mon a kortan erźaks mina ei räägi ersa keelt 
ton a kortat erźaks sina ei räägi ersa keelt 
son a korti erźaks tema ei räägi ersa keelt 
miń a kortatano erźaks meie ei räägi ersa keelt 
tiń a kortatado erźaks teie ei räägi ersa keelt 
siń a kortit erźaks nemad ei räägi ersa keelt 
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Tegusõna uĺems ‘olla, olema’ pöördevormid ja nende kasuta-
mine 
 
Ersa keeles, nagu eesti keeleski, tähistavad tegusõnade oleviku 
pöördevormid nii olevikus kui ka tulevikus toimuvat tegevust: 
Mon moĺan kudov. ‘Ma lähen koju (täna/homme)’. Tegusõna 
uĺems ‘olema, olla’ oleviku vormid (uĺan, uĺat, uĺi, uĺtano, uĺtado, 
uĺit) esinevad predikaadina erinevalt. 

Pöördevormid uĺan, uĺat, uĺi, uĺtano, uĺtado, uĺit seostuvad 
eeskätt tulevikus toimuvaga: uĺan toso kotosto ‘olen seal kell 
kuus’. Eitavas vormis kasutatakse eitussõna a: a uĺan, a uĺat, a 
uĺi, a uĺtano, a uĺtado, a uĺit, nt.: Miń a uĺtano śe škasto kudoso. 
‘Meid ei ole sel ajal kodus’. 

Tähendust ‘on olemas’, mis seostub olevikuga, väljendavad 3. 
pöörde ainsuse ja mitmuse vormid uĺi, uĺit. Käändsõnad esinevad 
sellistes lausetes nii määramata kui määratud ja omastava 
deklinatsiooni vormides (vt. õppetükid 2, 4, 6): näiteks: uĺi ška, 
škaś, škam (ška ‘aeg’: määramata, määrav, omastav deklinat-
sioon) ‘on aega’; uĺit jalgat, jalgatńe, jalgan (jalga ‘sõber’: mää-
ramata, määrav, omastav deklinatsioon, mitmus) ‘on sõpru’. Eita-
vas lauses kasutatakse sel juhul eitust araś (mitmus: araśt) ‘ei ole, 
pole, puudub’, nt.: aŕaś ška ‘ei ole (pole) aega’, škaś aŕaś ‘aega ei 
ole’, škam aŕaś ‘mul ei ole aega’. 

Seost olevikuga väljendavad liitvormid, mis koosnevad 
käändsõnast ja tegusõna uĺems pöördelõpust. Eesti keeles kasuta-
takse ka sel juhul tegusõna ‘olla, olema’ pöördevormi, mis esineb 
iseseisva sõnavormina, nt.: olen üliõpilane, oled üliõpilane jt. 
 
Nimisõnatüvi + uĺems- pöördelõpp 
 

lomańan < lomań  + (uĺ-)-an olen inimene
lomańat < lomań  + (uĺ-)-at oled inimene

lomań < lomań  +   (-Ø-) on inimene
lomańtano < lomańt + (uĺ-)-tano oleme inimesed 
lomańtado < lomańt + (uĺ-)-tado olete inimesed

lomańt < lomańt +   (-Ø-) on inimesed
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Omadussõnatüvi + uĺems- pöördelõpp 
 

odan < od + (uĺ-)-an olen noor
odat < od + (uĺ-)-at oled noor

od < od +   (-Ø-) on noor
odtano < odt + (uĺ-)-tano oleme noored
odtado < odt + (uĺ-)-tado olete noored

odt < odt +   (-Ø-) on noored
 

Eitavas vormis esineb ka sel juhul eitussõna a: Mon a odan. Miń 
a odtano. Lisaks eitussõnale a on ersa keeles eitav liitsõna avoĺ, 
mis koosneb eitussõnast a ja tegusõnast uĺems: (a + uĺ-). Liitsõna 
hääldamisel tekkib kahe vokaali vahel poolvokaal w (murdeti: 
awoĺ, awuĺ) või konsonant v (kirjakeeles: avoĺ). 
 

Eitussõnade a, avoĺ, araś kasutamine: 
1. Mon a estonan, mon erźan. Ma ei ole eestlane, olen 

ersalane. 
2. Mon avoĺ estonan, mon erźan. Ma olen mitte eest-

lane, vaid ersalane. 
3. Ton studentat? – Avoĺ. Kas Sa oled üliõpilane? – Ei. 
4. Uĺi škat? – Araś. On sul aega? – Ei ole. 

 

VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 

Tere! Šumbrat! 

šumbrat!
šumbratado!

tere! (Sina)
tere! (Teie)

koda eŕat?
koda eŕatado?

kuidas elad?
kuidas elate?

parosto
sastińeste 
śuk-pŕa

hästi
tasakesi 
aitäh

moń ĺemem Oŕa
koda ĺemet?

minu nimi on Oŕa
mis su nimi on?

ńejemazonok!
paro či! 
šumbrači!

nägemiseni!
head päeva! 
ole (-ge) terve (-d)!

erśik! erśiďe! ela /-ge (hästi)!
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1. Te auditoŕija. Ńetńe studentt – kolmo tejteŕt, kolmo ćorat. 
Merja finn, Pekkajak finn. Aniko vengra. Te Vaśa, son ruz. 
Toomas eston. Anujak eston. 
– Te kije? – Professor Tamm. 
– Professor Tamm eston? – Eston. 
– Anikojak eston? – Avoĺ. Son vengra. 
– Vaśa ruz? – Ruz. 
– Merjat-Pekkat finnt? – Finnt. 
– Anujak finn? – Avoĺ. Son eston. 
– Siń studentt? – Studentt. 
– Tongak studentat? – Mongak studentan. 
– Ton erźat? – Avoĺ. Mon estonan. 
– Koso Anu? – Son araś. 
– Kosot Śomat-Mikoĺt? – Sińgak araśt. 
 
2. Professor Tamm korti estonoks, ruzoks, erźaks, finneks, 
vengraks. Son korti anglań keĺsejak. Aniko korti vengraks, lovni 
estonoń, ruzoń keĺse, tonavtńi erźań keĺ. Merjat-Pekkat kortit 
finneks, ruzoks, lovnit vengrań keĺse. Sińgak tonavtńit erźań keĺ. 
Vaśa korti ruzoks, estonoks, lovni vengrań keĺse, tonavtńi anglań 
keĺ. Evat-Toomast estont. Siń kortit parosto anglań, ruzoń keĺse, 
tonavtńit erźań keĺ. Erźań keĺse siń a kortit. 
 
Ülesanne 1. Vastake küsimustele: 
Kije korti estonoks /ruzoks /finneks /vengraks? 
Kije korti anglań /vengrań keĺse? 
Kije a korti erźaks? Ton kortat erźaks? 
Kije tonavtńi erźań keĺ? Tongak tonavtńat erźań keĺ? 
Ton lovnat erźań keĺse? 
 
 
HARJUTUSED Tejemapeĺkst 
 
1. Lisage mitmuse tunnus -t/-t värvinimedele: ašo ‘valge’, raužo 
‘must’, jaksteŕe ‘punane’, tuža ‘pruun’, ožo ‘kollane’, seń 
‘sinine’, piže ‘roheline’. 
 
 
 
2. Leidke omadussõnaga sobivad nimisõnad, nt. paro lomań. 
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paro alaša pakśa kedt tejteŕ
ĺembe ava paća kudo veĺe
ašo ćora pize lomań śeĺmt
seń čokšńe śedej kal mastor
raužo tešte kši moda kšńi

 
3. Nimetage tegusõnade eŕams ‘elama’, aštems ‘olema, asetsema, 
viibima’, ńejems ‘nägema’ oleviku jaatavad ja eitavad pöörde-
vormid. 
 
4. Kasutage tegusõna uĺems- pöördelõppe sõnadega eston, finn, 
ńemeć, vengra, ruz. Näide: Mon estonan, avoĺ vengran. 
 
5. Täitke lüngad: 
– Kij…t? – Studenta… . 
– To… erźat? – Avoĺ, m…n estonan. Ton erźat? 
– Avoĺ, mon finn…n. 
– Ki…e te? – V…ngra. 
– S…n student? – Student. 
 
6. Ühendage sobivad vormid vasak- ja parempoolsest 
tulbast: 

miń  studentan
mon studentt
ton studenttado
siń studenttano
son student
tiń studentat

 
7. Kasutage järgmisi keelendeid rühmakaaslas(t)ega tutvumiseks: 
Šumbrat! Moń ĺemem … . Mon erźan. Ton studentat? Ńejema-
zonok! Koda eŕat? Mongak. Kijat ton? Studentan. Šumbrači! 
Sastińeste. 

8. Kasutage alljärgnevat teksti “Rühmafoto” oma variandi loomi-
seks: 
Te Merja. Son finn. Te Paavo. Paavojak finn. Kije te? Te mon. 
Mon erźan. 
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Te eston, Indrek. Te Ilona. Son avoĺ eston, son vengra. Tejak 
vengra, Edit. 
Kije śe? – Oĺona. Son ruz? – Avoĺ, kaŕel. Kijetado tiń? – Mon 
erźan, son ńemeć. 
 
9. Tõlkige ersa keelde: 
See on ülikool. Need on üliõpilased: kaks soomlast, üks ungar-
lane, üks venelane, kolm eestlast. See on professor Kask, ka tema 
on eestlane. Ilona ei ole eestlane, ta on ungarlane. Imre on ka 
ungarlane. Ann on hea üliõpilane. Ta räägib hästi inglise, vene, 
soome keelt, õpib ungari keelt. Me õpime ersa keelt. Nemad 
räägivad ersa keeles. 
 
– Tere! Kas teie olete üliõpilased? – Ei. – Tere! Kas teie olete 
ungarlased? – Ei, meie ei ole ungarlased. Oleme sakslased. – 
Kuidas elate? – Hästi. – Kuidas Sina elad? – Tasakesi. – Head 
päeva! – Nägemiseni. 
 

SÕNAVARA Valks 

a eitus: ei ńejemazonok nägemiseni 
anglań keĺ inglise keel ńemeć sakslane 
ara/ś, -śt ei; puudub, -vad od uus, noor 

ašo valge paća rätik 
auditoŕija auditoorium pakśa põld 

avoĺ mitte parosto hästi 
čokšńe õhtu piže roheline 
eŕa/t, -tado elad, -te pokš suur 
eston eestlane raužo must 
estonoń keĺ eesti keel ruz venelane 
finn soomlane ruzoń keĺ vene keel 
finneń keĺ soome keel sal, -ov sool(-ane) 
francuz prantslane sastińeste tasakesi 
jaksteŕe punane seń sinine 

jarmak raha siń nemad 
kaŕel karjalane siŕe vana 
keĺme külm son tema 
kije kes student üliõpilane 
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kiĺej kask śe too 
koda kuidas śetńe nood 

kortams rääkima śorma kiri 
koso kus śormav kirju, mustriga 
latiž lätlane śuk-pŕa aitäh 
ĺem nimi ška aeg 
ĺembe soe šumbra terve 
ĺitov leedulane tiń teie 
lovnoms lugema ton sina 
mastor maa, riik tonavtńems õppima 

mazij ilus toso seal 
mazijka kaunistus te see (siin) 

meze mis tese siin 

miń meie tuža pruun 

moda maa(pind) uĺems olema 
mon mina vengra ungarlane 
ńe,-tńe need vengrań keĺ ungari keel 

ńejems nägema viŕ mets 
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Teine õppetükk Omboće peĺks 
 

GRAMMATIKA 

 

Käänamine. Määramata käändtüüp 
 
Erinevalt eesti keelest muutuvad ersa keeles nimi-, omadus-, ase- 
ja arvsõnad vastavalt kolmele deklinatsioonile: määramata, mää-
rav ja omastav. Deklinatsioonide ehk käändtüüpide tähendus 
väljendub järgmiselt: 
 
määramata (ainsus, mitmus): kudo, -t ‘kodu, -d’. 
määrav (ainsus, mitmus): kudoś, kudotńe ‘(see) kodu, (need) kodud’. 
omastav (ainsus, mitmus): kudom/-n; -t/-t; -zo/-nzo; -nok/-nok;  
-nk/-nk; -st/-st ‘(minu, sinu, tema, meie, teie, nende) kodu, -d’. 
 
Määramata käändtüübis on ainsuses 12 käänet, kuid mitmuses 
vaid üks kääne – nominatiiv (nimetav), mille tunnuseks on -t/-t 
(ainsus/mitmus). Määravas käändtüübis (vt. õppetükk 4) esinevad 
sõnad nii ainsuses kui mitmuses 10 käändes. Omastavas deklinat-
sioonis (vt. õppetükk 6) on käänete arv on piiratud ning käände-
vormide esinemine sõltub olulisel määral sõna semantikast. 
 
Määramata deklinatsiooni vormid (ainsus): 
 

Kääne Käände tähendus Tunnus
Nominatiiv nimetav kije, meźe

kes, mis
-Ø

Genitiiv omastav ki(je)ń, meźeń 
kelle, mille (oma) 

-ń

Daativ alaleütlev ki(je)ńeń,(meźeńeń) 
kellele, millele 

-neń/-ńeń

Ablatiiv alaltütlev ki(je)de, meźede
kellelt, millelt 

-to/-te/-te/
-do/-de/-de 

Inessiiv seesütlev ki(je)se, meźese 
kelles, milles 
 

-so/-se
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Elatiiv seestütlev ki(je)ste, meźeste 
kellest, millest 

-sto/-ste

Illatiiv sisseütlev ki(je)s, meźes
kellesse, millesse 

-s

Latiiv (suunda 
tähistav kääne) 

kov, kona peĺev 
kuhu, mis suunas 

-v

Prolatiiv (liikumis-
ala tähistav kääne) 

kuva, meźga
mille kaudu /läbi 

-va/-ga/-ka 

Komparatiiv  
(võrdluskääne) 

meźeška
mille suurune 

-ška

Abessiiv ilmaütlev kije-, meźevteme
kelleta, milleta 

-vtomo/-vteme 
/-tomo/-teme 

Translatiiv saav kijeks, meźeks
kelleks, milleks 

-ks

 

 
Käände vormid on seotud käändsõnade tähendusega. Sellistes 
käänetes nagu inessiiv, elatiiv, illatiiv, latiiv, prolatiiv esinevad 
enamasti ruumilise tähendusega nimisõnad. Datiivi saab harilikult 
moodustada olendeid tähistavatel nimisõnadel. Ka komparatiivi 
vorme saab moodustada vaid käändsõna semantika ja käände 
tähenduse sobivusel. 
 

Näiteid 
(kudo ‘kodu, maja’, lomań ‘inimene’, śedej ‘süda’): 
Nom. kudo lomań śedej
Gen. kudo-ń lomań-e-ń śedej-e-ń 
Dat. – lomań-ńeń (śedej-ńeń) 
Abl. kudo-do lomań-de śedej-de 
Iness. kudo-so (lomań-se) śedej-se 
Elat. kudo-sto (lomań-ste) śedej-ste 
Illat. kudo-s (lomań-s) śedej-s 
Lat. kudo-v – –
Prol. kudo-va (lomań-ga) śedej-ga 
Komp. (kudo-ška) (lomań-ška) (śedej-ška) 
Abess. kudo-vtomo lomań-teme śedej-teme 
Transl. kudo-ks lomań-e-ks śedej-e-ks 
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Mõnes käändes lisandub sõnatüvele enne käändelõppu vokaal (o 
või e, vastavalt tüves esinevale ees- või tagavokaalile), nt. lomań-
e-ń. Sisekohakäände lõppude (-s, -so/-se, -sto/-ste) ees kaob 
konsonandile (d, k, g, mõningates sõnades ka p, b, m, ž, č) järgnev 
tüvevokaal (-e või -o), kui sellise konsonandi ees on veel üks 
konsonant (nt. śeĺme ‘śilm’: śeĺm-s, śeĺm-se, śeĺm-ste). Prolatiivi 
tunnuse kolmest variandist (-ga/-ka/-va) liitub esimene variant 
helilisele konsonandile (viŕ-ga), teine helitule konsonandile 
(kijaks-ka) ja kolmas vokaalile (kudo-va). 

Lisaks 12 käändele eristatakse ersa keeles veel kahte käänet – 
komitatiivi ja akusatiivi, kuid neid saab käändesüsteemi kuulu-
vateks pidada vaid tinglikult. 
 
Komitatiiv kije-, meźe-ńek

kellega, millega (koos)
-nek/-ńek: 
surnek, kedńek

Akusatiiv kije, meźe ‘keda, mida’ = nominatiivi vorm 
 
Erinevalt eesti keele kaasaütleva ga-käändevormist on 
komitatiivil (-nek/-ńek) tuletussufiksile omane tähendus (‘koos, 
kokku, mitmekesi’), nt.: studentnek, jalgańek ‘koos üliõpi-
las(t)ega, sõbraga (sõpradega)’. Kaasaütleva käände funktsiooni 
täidab ersa keeles nimisõnale (ka omadus- ja asesõnale) järgnev 
postpositsioon marto ‘-ga’: jalga marto ‘sõbraga’, lovso marto kši 
‘piimaga leib’. Akusatiivi vorm langeb kokku nominatiivi vormi-
ga, kuid lauses esineb ta mitte subjekti, vaid objekti funktsioonis: 
 

Mon moran moro (akusatiiv). ‘Ma laulan laulu (partitiiv)’. 
 
Nii ersa kui eesti keeles on nominatiivi mitmuse tunnuseks -t ja 
sisekohakäänete lõppudeks -so/-se, -sto/-ste. Mõned käänded ja 
nende kasutamine on kahes keeles siiski erinev (vt. alljärgnevat 
tabelit). Ersa keeles puudub partitiiv (osastav kääne). Eesti-
keelsele partitiivile vastab ersa keeles määrava deklinatsiooni 
genitiivi vorm, nt. moro-ńt ‘seda laulu’. Alaleütleva käände funkt-
sioonis võib esineda datiiv ja alalütleva käände funktsioonis koos 
järelsõnaga esinev genitiivi vorm. Translatiivil on oleva käände 
tähendus ja illatiivile vastab rajava käände tähendus. Inessiivil on 
lisaks kohakäände tähendusele ka viisiütleva käände tähendus. 
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Kääne: 

 
Omadussõnad võivad analoogselt nimisõnadele esineda määra-
mata deklinatsiooni vormides, näiteks: 
 

ašo, -do, -so, -sto, -s, -va, -ks, -vtomo; 
piže, -de, -se, -ste, -s, -va, -ks, -vteme. 

 
Asesõnad 
 
Ersa keeles on asesõnade algvormiks kas lihttüvi või tüvi, millele 
lisandub tuletussufiksina esinev käändelõpp. Allpool on tutvus-
tatud sageli esinevaid asesõnu liht- ja tuletatud tüvega. 
 
Isikulised asesõnad:  

mon ‘mina’, ton ‘sina’, son ‘tema’, miń ‘meie’, tiń ‘teie’, 
siń ‘nemad’. 

Näitavad asesõnad: 
te ‘see’, śe ‘too’, ńe(-tńe) ‘need’, śe(-tńe) ‘nood’. 

Küsivad asesõnad: 
kije ‘kes’, meźe ‘mis’, koda ‘kuidas’, ka: kona ‘milline 
(nendest)’, kodamo (< ko-) ‘milline’, kiń (< kije +-ń) 
‘kelle oma’, meźeks (< meźe + -ks) ‘mille jaoks’, meks (< 
meźe + -ks) ‘miks’, koso (< ko- + -so) ‘kus’, kosto (< ko- 
+ -sto) ‘kust’, kov (< ko- + -v) ‘kuhu’, kuva (< ku- + -va) 

Eesti Ersa Tähendus Näited
Partitiiv akusatiiv keda 

mida
moro
laulu

Allatiiv datiiv kellele 
millele

ćora-ńeń 
mehele

Adessiiv genitiiv+ 
järelsõna

kellel 
millel

jalga-ń (kedse) 
sõbral

Essiiv translatiiv kellena 
millena

šabra-ks 
naabriks, -na

Terminatiiv illatiiv kelleni 
milleni

čokšńe-s 
õhtuni

Instruktiiv inessiiv mil viisil salmuks-so 
nõelaga
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‘kus, mille kaudu, läbi, pidi’, sńaro, sńardo, sńars ‘kui 
palju, millal, kui kauaks’ (liitsõna). 
 

Asesõna tüvele võib lisanduda rõhuliide -gak/-jak/-kak: mongak, 
tongak, songak, mińgak, tińgak, sińgak, tejak, śejak, ńe(-tńe)jak 
(minagi, sinagi, temagi, meiegi, teiegi, nemadki, seegi, toogi, 
needki). 
 
Küsivad asesõnad, millele lisandub rõhuliide (kijak, meźejak, 
kodajak, kodamojak, kosojak, kuvajak, mekskak, sńardojak) 
esinevad eitavate ning umbmääraste asesõnade funktsioonis: 
 

– Kijak korti erźaks? Kas keegi räägib ersa keelt? Kijak 
a korti. Keegi ei räägi. 

– Ton meźejak ńejat? Kas Sa näed midagi? Meźejak a 
ńejan. Mitte midagi ei näe. 

 
Määrsõnad 
 
Määrsõnadel on ersa keeles tihti ka tuletusvormid. Määrsõnu 
moodustatakse kas tüvede liitmise, nt. teči ‘täna’ (te ‘see’ + či 
‘päev’) või tüvele tuletussufiksi lisamise teel (parosto ‘hästi’, 
beŕańste ‘halvasti’). Erinevate määrsõnaliikide tuletussufiksitena 
võivad esineda käändelõpud, mis lisanduvad omadus- või asesõna 
tüvele, näiteks: 

 
Määrsõnade moodustamine käändelõpude abil: 
 
-so /-se toso  seal tese siin malaso lähedal
-sto /-ste tosto sealt teste siit malasto lähedalt
-v /-j tov    sinna tej   siia malav   lähedale
-va /-ja tuva  seal, -t tija  siin, -t malava lähedal, -t 

 
Nagu toodud näidetest nähtub, on tuletussufiksite abil moodus-
tatud määrsõnad võrdlemisi selge struktuuriga. Algvormideks 
võib pidada selliseid määrsõnu nagu pek ‘väga’ ja ńej ‘nüüd’. 
Osades määrsõna vormides on säilinud vanad käändelõpud: vaśńa 
‘algul’, mejĺe ‘pärast’, valske ‘homme, hommik’, čokšńe ‘õhtu, -
l’, kuvat ‘kaua’. 
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Ase- ja määrsõnadel on samuti käändevorme, näiteks: 
 
genitiiv -ń: teń, meźeń, kiń (kije- + -ń), teseń, kostoń, ńejeń; 
ablatiiv -to/-te/-te/-do/-de/-de: meźede, kodamodo; 
abessiiv -vtomo/-vteme/-tomo/-teme: meźevteme, śeńteme. 
 
Liitvormid: käändsõna + uĺems- pöördelõpp 
 
Käändsõnadele võivad nii algvormis kui käändes lisanduda 
tegusõna uĺems- pöördelõpud, mis moodustavad sel viisil predi-
kaadi. Alljärgnevates näidetes on uĺems- liitvormide osadeks 
nimi-, omadus-, ase- (ka määrsõnade) alg- ja käändevormid (veĺe-
se ‘külas’, kije ‘kes’, kosto-ń ‘kust (pärit)’, vasoldo ‘kaugelt’. 
 
Veĺese, kije, kostoń, vasoldo + uĺems- pöördelõpud: 
 
veĺesan kijan kostońan vasoldan
veĺesat kijat kostońat vasoldat
veĺese kije kostoń vasoldo
veĺesetano ki(je)tano kostońtano vasoldotano
veĺesetado ki(je)tado kostońtado vasoldotado
veĺeset ki(je)t kostońt vasoldot
 

VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 

Kes Sa oled ja kust Sa pärit oled? Kijat, kostońat? 

kostońat?
(kosto-ń-at)

kust (Sa) pärit 
oled?

 
ińe /pokš: 
ińeved 
pokš kudo 
 

suur: 
meri 
suur maja 

šumbra lomań tugev (terve) 
inimene

 
studenteń kudo 
inžeń kudo

ühiselamu 
võõrastemaja
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Mikoĺ erźań ćora. Maŕa erźań tejteŕ. Maŕat-Mikoĺt od lomańt. Siń 
ńej Estońijasot. Tese eŕit estont, ruzt, latižt, ĺija raśkeń 
lomańtkak. Maŕat-Mikoĺt alamodo kortit estonoń keĺse. 
 
Jaant-Toomast estonoń ćorat. Siń Taĺĺinnstet. Ńej siń Tartusot. 
Sińgak odt. Paro, mazij lomańt. Siń tonavtńit uńiverśitetse. Eŕit 
studenteń kudoso. 
 
Istvánt-Ferenct vengrat. Siń tetat-ćorat. István šumbra siŕe 
lomań. Ferenc mazij od ćora. Siń ńej Taĺĺinnset. Siń tuŕistt. Eŕit 
oteĺse (inžeń kudoso). Siń jakit Taĺĺinnga jalgo, ńejit mazij tarkat. 
 
Ilse Elza marto latižt Rigasto, siń avat-tejtert. Rigaso siń eŕit pokš 
kudoso. Ilse a siŕe, son mazij paro ava. Elzajak mazij. Siń ńej 
Pärnuń sanatoŕijasot. Pärnu ińeved malaso. Eŕit tese kolmoška 
čit. 
 
Henry anglań ćora, Maŕu erźań tejteŕ. Siń tonavtńit Tartuń 
uńiverśitetse. Ńej siń erźań keĺeń śeminarsot. Henry parosto korti 
erźaks. Son tonavtńi finneń-ugrań keĺt. Maŕu Saranoń malasto. 
Songak tonavtńi finneń-ugrań keĺt. Siń eŕit studenteń kudoso. 
 
Küsimused Kevkstemat 
 

Kit Maŕat-Mikoĺt ? Kosot siń? 
Kodamo keĺse siń kortit Estońijaso? 
Jaant-Toomast od lomańt? Kodamot siń? 
Koso siń eŕit? Kosot ńej siń? 
Koso tonavtńit Jaant-Toomast? 
Kit Istvánt-Ferenct? Meks siń Taĺĺinnset? 
Ilset-Elzat jalgat? Kosot siń? 
Koso tonavtńit Henry Maŕuń marto? 
Meźe tonavtńi Henry? 
Kostoń Maŕu? Meks son ńej Tartuso? 
Kijat ton? Kostońat? Koso eŕat? Meźe tonavtńat? 
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HARJUTUSED Tejemapeĺkst 

1. Käänake järgmisi sõnu: 
– ava, lomań, pakśa, pando, od; 
– tejteŕ, śeĺme, śedej, ĺej, viŕ, piŕe. 

 
2. Paigutage õigetesse tulpadesse alljärgnevad sõnavormid ja 
lisage oma näiteid: 
Tartuv, Taĺĺinnste, Estonijava, Udmurtijaso, Moskovsto, Ameŕi-
kav, Rigava, Oslosto, Vengrijava, Saranso, Germanijav, Rakve-
rev, Pärnusto, Helsinkiste. 
 

Kus Kust Kuhu Mille kaudu/läbi 
Saranso 
 

 
 
3. Lugege järgmisi dialooge; asendage asesõnade ainsuse vormid 
mon, ton, son mitmuse vormidega miń, tiń, siń ja tehke lausetes 
vastavad muudatused: 

- Kijat ton? - Kije son?
- Erźan. - Erźa.
- Koso eŕat? - Koso eŕi?
- Tartuso. - Taĺĺinnse.
- Kov moĺat? - Kov moĺi?
- Taĺĺinnev. - Tartuv.

 
 
4. Valige igale küsimusele sobiv vastus: 

- Kosat? - Student.
- Kov moĺat? - Tesan.
- Kijat? - Pek paro.
- Koso eŕat? - Veĺese.
- Kodamo son? - Kinov.
- Kije son? - Naimanstan.
- Kostońat? - Studentan.

 
 



42 
 

5. Pange sõnaühendites (jakams viŕga, kortams erźań keĺse, 
moĺems kals) esinevad tegusõnad erinevatesse oleviku pööretesse, 
näiteks: Siń a moĺit teči kals. 

 
6. Tegusõna tähendusest sõltub tema laiendite vorm. Lisage 
tegusõnadele (eŕams, moĺems, ńejems, jakams, kortams) vastavad 
sõnad a-, b-, c-, d-, e- tulpadest ja andke sõnapaaridele eesti-
keelsed vasted. 

 
a b c d e

ĺej kudov veĺese alamo pakśava
kalt viŕev lomańeks parodo ejga
tejteŕ keds kudoso sastińeste veĺev
lomańt pakśav vedse parosto veds
mastort veds lomańga erźaks piŕeva

 
 
7. Täitke teksti lüngad, seejärel koostage analoogne tekst. 
Sõnade valik: moĺan, kostońat, kortat, parosto, koso, ton, meźe, 
tonavtńan, alamodo, eŕat, tonavtńat. 
 

Śoma  Ton … ? Finnat? 
Aniko  Avoĺ, vengran. 
Śoma  … eŕat? Budapestse? 
Aniko  Moskovso. 
Śoma  … tejat? 
Aniko … uńiverśitetse. … eŕat Mordovijaso? 
Śoma  Mordovijaso. 
Aniko  … Tartuń uńiverśitetse? 
Śoma Avoĺ, Mordovijań Uńiverśitetse. Ńej 

Tartusan. 
Aniko  Ton vengraks …? 
Śoma … kortan. Mon kortan erźaks, ruzoks, 

finneks, estonoks. 
Aniko Mon kortan vengraks, finneks, alamodo 

erźaks, ruzokskak. 
Śoma  Ton pek … kortat erźaks. 
Aniko Ńej mon … finneń keĺeń ĺekćijav. Tongak 

moĺat? 
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Śoma Araś, mon moĺan avoĺ ĺekćijav, 
śeminarov. 

 
8. Öelge ersa keeles: 
a). Ma lähen koju. Täna ma ei lähe kusagile. Ma lähen kinno. Kas 
teie käite kinos? Tema elab maal (külas). Kust teie pärit olete? 
Nemad õpivad ülikoolis. Kus Sina õpid? Meie teame palju laule. 
Kas Sa oskad mingit laulu? Mina kirjutan kirja. Mida Sa kirjutad? 
See on ilus koht. Mis maal Sa elad? Teie räägite palju keeli. Kas 
keegi räägib ersa keelt? Ma ei näe midagi. Mida Sina näed? 
Nemad on ersalased. Kes teie olete? Meie elame hästi. Kuidas 
teie elate? 
 
b). Veiko on soomlane. Ta õpib Tartu Ülikoolis eesti keelt. Veiko 
on tore poiss, ta õpib hästi. Veiko räägib eesti keeles. Ta käib 
Ungaris, kus ta räägib ungari keelt. Nüüd õpib Veiko ka ersa 
keelt. Ta loeb ersa keeles. Tartu Ülikoolis õpib ersa tüdruk, Nataĺ. 
Ta õpib inglise keelt. Nataĺ on pärit ersa külast. Ta on ilus tüdruk. 
Nataĺ ja Veiko räägivad eesti ja inglise keeles. Nüüd Veiko räägib 
natuke ka ersa keeles. Mina olen venelane. Olen pärit Moskvast. 
Mina õpin eesti ja soome keelt Tartu Ülikoolis. 
 

SÕNAVARA Valks 

alamo vähe meks miks 
alamodo natuke, veidi mekskak millegipärast 
ińeved meri meźejak (ei) midagi 
jalga sõber meźeks mille jaoks 
jalgo jalgsi meźekskak (ei) millekski 
kijak keegi moro laul 
kijaks põrand ńej nüüd 
kiĺej kask oteĺ, inžeń kudo võõrastemaja 
kiń kelle oma pando mägi 
kodajak kuidagi pek väga 
kodamo milline pokš suur 
kona milline (neist) raśke rahvas 
kosojak kusagil salmuks nõel 
kostojak kusagilt sal, -ov sool, -ane 
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kostoń kust (pärit) siŕe vana 
kov kuhu sńardo millal 
kuva kus, mida pidi sńardo-sńardo mõnikord 
kuvajak kusagil sńaro (źaro) kui palju 
kuvat, -s kaua, -ks sńars kui kauaks 
lamo palju śetńe nood 
ĺekćija loeng sodams teadma, tundma 
ĺej jõgi śormadoms kirjutama 
ĺija muu, teine šabra naaber 
lovnomapeĺ lugemispala tarka koht 
lovso piim tej siia 
mala/so, -sto lähedal, -lt toso seal 
malav lähedale tov sinna 
malava lähedalt tuva sealt (läbi) 
marto kaasa(s), -ga valske (marto) homme, hommikul 
mastor maa vaśńa algul 
mejĺe pärast vasolo kaugel 
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Kolmas õppetükk Kolmoće peĺks 
 

GRAMMATIKA 

 
Arvsõnad 
 
Arvsõnade algvormid: 
 

1 vejke 6 koto
2 kavto 7 śiśem
3 kolmo 8 kavkso
4 ńiĺe 9 vejkse
5 vete 10 kemeń
 100 śado
 1000 tožeń

 
Liitarvsõnade moodustamise mallid: 
a) kemeń +(vejke…vejkse) + (-je /-vo /-ge) 

(-je järgneb eesvokaalile, -vo 
tagavokaalile, -ge sonorandile): 

11 kevejkeje
12 kemkavtovo > kemgavtovo
13 kemkolmovo > kemgolmovo
14 kemńiĺeje
15 keveteje 
16 kemkotovo > kemgotovo
17 kemśiśemge > kemźiśemge
18 kemkavksovo > kemgavksovo
19 kevejkseje
  

b) komś + (vejke…vejkse) + (-je /-vo /-ge) 
(-je järgneb eesvokaalile, -vo tagavokaalile, 
-ge sonorandile) 

20 komś 
21 komśvejkeje
22 komśkavtovo
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23 komśkolmovo
24 komśńiĺeje 
25 komśveteje 
26 komśkotovo
27 komśśiśemge
28 komśkavksovo
29 komśvejkseje

 
c) (kolmo…vejkse) + -ń + kemeń + (vejke…vejkse) 

30 kolmoń + kemeń > kol(m)ońgemeń
31 kolmońkemeń vejke > kol(m)ońgemeń (vejke)
40 ńiĺeń + kemeń > ńiĺeńgemeń
50 veteń + kemeń > vedgemeń
60 kotoń + kemeń > kodgemeń
70 śiśemeń + kemeń > śiźgemeń
80 kavksoń + kemeń > kavksońgemeń
90 vejkseń + kemeń > vejkseńgemeń

 
d) śado + (vejke … kemeń); śado + a) /b) /c) 
100 śado 
101 śado vejke 
111 śado kevejkeje
133 śado kolmońgemeń kolmo

 
e) (kavto…vejkse) + śadt (mitmus) + (vejke … kemeń); 
…śadt + a) /b) /c) 
200 kavto śadt (> śatt)
567 vete śadt kodgemeń śiśem

 
f) tožeń + (vejke…vejkse); tožeń + a) /b) /c) /d) /e) 
1000 tožeń (tišča)
1933 tožeń vejkse śadt kolmońgemeń kolmo

 
g) (vejke…vejkse) + tožeń(t) + a) /b) /c) /d) /e) 

 
 

10 000 kemeń tožent (> tožett)
1 000 000 million 
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Arvsõnade käänamine 
 
Nii liht- kui ka liitarvsõnad käänduvad. Kui arvsõna lõpeb konso-
nandiga, lisandub käändelõpu ette vokaal, näiteks: 
 

Nom. śiśem kavkso komś
Gen. śiśem-e-ń kavkso-ń komś-e-ń 
Daat. śiśem-e-ńeń kavkso-ńeń komś-e-ńeń 
Abl. śiśem-e-de kavkso-do komś-e-de 
Iness. śiśem-e-se kavkso-so komś-e-se 
Elat. śiśem-e-ste kavkso-sto komś-e-ste 
Illatiiv śiśem-e-s kavkso-s komś-e-s 
Lat. śiśem-e-v kavkso-v komś-e-v 
Prolat. śiśem-ga kavkso-va komś-e-va 
Komp. śiśem-ška kavkso-ška komś-e-ška 
Abess. śiśem-e-vteme kavkso-vtomo komś-e-vteme 
Transl. śiśem-e-ks kavkso-ks komś-e-ks 

 
Arvsõnadega kavto kuni kemeń esinevad nimisõnad mitmuses: 
vete čit, ülejäänud arvsõnadega aga nii ainsuses kui mitmuses: 
komś či, -t. Ligikaudset arvu väljendatakse arvsõna komparatiivi 
käändevormiga: kolmoška, śadoška ‘umbes kolm, umbes sada’. 
 

VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 

Mida Sa täna teed? Meźe teči tejat? 
 

araś ška(-m)
a uĺi ška(-m)

(mul) pole aega
(mul) pole aega (tulevik)

kuvats moĺat? kas lähed kauaks?
kodamo škasto? mis (kella) ajal?
vanta ... vaata (kuule ...)
sodat meźe ... tead mis ...
a sodan (ka: azdan) ei tea
eŕ, eno... noh, nii...
paro ki! head reisi!
pŕevejka tarkpea
śuk-pŕa aitäh
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1. Maŕat-Mikoĺt jarsit teči avoĺ kafeteŕijaso. Čit toso pek lamo 
lomańt. Siń moĺit Maŕańeń. Maŕa teji kaloń jam. Maŕat-Mikoĺt 
jarsit-tejit, moĺit ĺekćijav, čokšńe moĺit kafeteŕijav, mejĺe 
teatrav. 
 

Maŕa  Mikoĺ, koso jarsat teči? 
Mikoĺ A sodan. Kudoso jarsams a uĺi ška – 

eŕan vasolo, kafeteŕijaso pek lamo 
lomańt. 

Maŕa Sodat meźe…. Mon eŕan malaso, 
jarsatano teči moń kudoso. Mon 
tejan kaloń jam. 

Mikoĺ  Kaloń jam? Paro, pek paro! 
Maŕa  Kodamo škasto jarsatano? 
Mikoĺ  Vejkeste. Ton paro lomańat, Maŕuša.  
   Śuk-pŕa! 

 Maŕa   Eŕ, ńejemazonok. 
 Mikoĺ   Ńejemazonok. 
 
2.  Teči Maŕań kemeńste ńiĺes śeminart-ĺekćijat. Mejĺe son moĺi 
bibĺiotekav. Mikoĺ moĺi čit teatrań kassav, rami biĺett. Čokšńe 
Maŕat-Mikoĺt moĺit teatrav, toso teči od opera, Ĺitova. 
 

Mikoĺ  Ton moĺat uńiverśitetev? 
Maŕa  Moĺan. 
Mikoĺ  Kuvats? 
Maŕa  Kemeńste kotos. 
Mikoĺ  Meźe tejat? 
Maŕa  Uĺan ĺekćijaso, śeminarso. 
Mikoĺ  Vanta, čokšńe teatraso od opera, Ĺitova. 
   Moĺtano teatrav? 
Maŕa Meks a moĺems… Moĺtano, pek 

paro! Biĺett uĺit? 
Mikoĺ A sodan. Čit moĺan kassav, 

kevkstan. Paŕak uĺit. 
Maŕa Śeste tejtano iśta. Mon moĺan 

univerśitetev, ton moĺat kassav, 
ramat biĺett. 

Mikoĺ  Eŕ, eno, čokšńes, pŕevejka! 
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3. Maŕat-Mikoĺt autobusoń kassasot. Mikoĺ moĺi veĺev. 
Toso lamo viŕeń-pakśań tevt. Rami busoń biĺet. Veĺev son 
moĺi kavtoška čis. Eś mašinaso Mikoĺ veĺev a jaki. Maŕa 
moĺi ekskurśijav. Teči uĺi busoń ekskurśija Sura-ĺejeń peĺga. 
 

Maŕa  Kov moĺat, Mikoĺ? 
Mikoĺ  Veĺev. 
Maŕa  Kuvats? 
Mikoĺ A kuvats. Kavtoška čis. Ĺezdan 

kudoso. Veĺese ńej lamo viŕeń-
pakśań tevt. 

Maŕa  Ista. Moĺat busso, avoĺ mašinaso? 
Mikoĺ Busso. Eś mašinaso a jakan veĺev. 

Beŕań kiva mašina a ćidardi. Kov 
ton moĺat? 

Maŕa Ekskurśijav. Teči uĺi busoń 
ekskurśija kemeńste ńiĺes Sura-ĺejeń 
peĺga. 

Mikoĺ Paro ki, Maŕa! 
Maŕa Šumbrasto! 

 
Küsimused Kevkstemat 
 

 Meźe teji Maŕa uńiverśitetse teči? 
Kije rami bilett teatrań kassasto? 
Meks Mikoĺ a jarsi čit kafeteŕijaso? 
Koso jarsit  teči Maŕat-Mikoĺt? 
Meks moĺi Mikoĺ veĺev? 
Sńaroška či uĺi Mikoĺ veĺese? 
Jaki Mikoĺ veĺev eś mašinaso? 
Kov moĺi Maŕa? Kuvats? 
Ton jakat teatrav, ekskurśijav? 
 

HARJUTUSED Tejemapeĺkst 

1. Pange tähele vokaalharmoonia esinemist arvsõnades: 
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a. (eesvokaalid sõnades): vejke, ńiĺe, vete, vejkse, kemeń, 
kevejkeje, kemńiĺeje, keveteje, kemźiśemge, kevejkseje, 
ńiĺeńgemeń, vedgemeń, śiźgemeń, vejkseńgemeń; 
b. (tagavokaalid sõnades): kavto, kolmo, koto, kavkso, 
komś, komśkavtovo, komśkolmovo, komśkotovo, komś-
kavksovo, śado; 
c. (taga- ja eesvokaalid liitsõnades): komśvejkeje, 
komśńiĺeje, komśveteje, komśśiśemge, komśvejkseje, 
kolmońgemeń, kavksońgemeń; 
d. (ees- ja tagavokaalid liitsõnades): kemgavtovo, 
kemgolmovo, kemgotovo, kemgavksovo. 

 
2. Kirjutage ersa keeles järgmised arvsõnad ning öelge need oma 
kaaslasele: 

oma sünniaasta, maja, korteri ja telefoni number, 
pereliikmete vanused, näiteks: 
avam 50 ijese minu ema on 50-aastane (50-tes aastates); 
tetam (minu isa) …; 
sazorom (minu õde) …; 
patam (minu vanem õde) …; 
jalaksom (minu noorem vend) …; 
ĺeĺam (minu vanem vend) … . 

 
3. Täitke lüngad käände- ja pöördevormidega: 

a) Mon ńej (‘nüüd’) a eŕa… veĺese. Tonavtńan 
universitet…, Tartu… . Veĺe… jakan čurosto 
(‘harva’). 

b) Čit jarsa… student… kafeterijaso. Čokšńe 
jarsan kudo… . Tejan paro kal… jam. Mejĺe 
tejan kudo… tevt. Jakan teatra… . 

c) Teči a moĺan ĺekćija…, moĺan veĺev. Kemeń… 
uĺi bus, moĺan bus… . Rama… biĺet. Tejan 
kudo… tevt. 

d) Ton moĺa… teči ekskurśija…? – A moĺa…. 
e) Siń korti… erźaks? – A korti… . 
f) Sńaro či… moĺat ekskurśija…? – Vejke či… . 
g) Sńaro… lomańt moĺit veĺev? – Alamo, kavto-

kolmo. 
 
4. Moodustage küsimusi vastavalt antud vastustele, näiteks: 
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Küsimus:  -Kuvat uĺat bibĺiotekaso? 
Vastus:     -Teči uĺan bibĺiotekaso a kuvat. 
 -? Mejĺe jarsan-tejan, moĺan kudov.
 -? Čokšńe vanan teĺevizorsto baĺet.
 -? Jakan teatravgak.
 -? Avoĺ, ekskurśijav.
 -? Moĺan veĺev kavtoška čis.

 
5. Vestelge kaaslasega oma päevaplaanist, kasutades alljärgnevat 
malli: 
 

Meźe tejat teči kavtosto ńiĺes? Kodamo škasto ... (uĺat, 
moĺat, jarsat)? 

 
  8-10 uĺems kudoso
10-12 uĺems seminarso ...
12-14 moĺems ĺekćijav ...
14-15 jarsams(-tejems) ... (kafeteŕijaso)
15-18 moĺems bibĺiotekav
čokšńe jarsams jalgań kudoso, kortams, vanoms TV 

 
6. Täitke mõistatustes lüngad (puuduvad sõnad: vanit, maksan, 
teĺeńek, korti, jaksteŕe). 
 

Sodamojovkst 
Vejke …, kavto …, kavto kunsolit. (= Kurgo, śeĺmt, piĺet). 
Moĺan – moĺi, lotkan – lotki, jarsams ... – a jarsi. (= Suĺej). 
Kizeńek – … od ćora. (= Piče). 
Kudodo kudos … atakš jaki. (= Tol). 

 
7. Tõlkige ersa keelde: 
Kadri ja Mikk on üliõpilased. Nad ei lähe täna ülikooli kohvi-
kusse, seal on palju rahvast. Nad söövad Kadri juures (kodus). 
Kadri teeb kalasuppi. Õhtul on teatris uus ooper. Mikk läheb 
päeval teatri piletikassasse. Ta ostab pileteid. 
 
Täna läheb Mikk maale. Ta läheb bussiga. Mikk ei ole maal kaua 
– paar päeva. Ta teeb kodutöid. Kadri läheb autoga ekskursioo-
nile. Täna on ekskursioon Võrumaale. 
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Kas Sa oled täna kaua raamatukogus? Kus Sa päeval/õhtul sööd? 
Kas Sul on kodus palju tegemist? Kas Sa käid teatris? Kas oled 
täna ekskursioonil? Kas lähed täna maale? 
 
8. Kirjutage ersa keeles endast ja oma igapäevaelust (teksti maht 
– 70-100 sõna). 
 

SÕNAVARA Valks 

atakš kukk maksoms andma 
avam minu ema mejĺe hiljem 
azdan, a sodan ei tea ńiĺe neli 
beŕań halb patam mu vanem õde 
ćidardoms vastu pidama paŕak loodetavasti 
čit päeval peĺe kandis, poolel 
čuro, -sto harv, -a piče mänd 
eś oma piĺe kõrv 
-gak/-kak/-jak -gi/-ki pŕevej tark 
iśta nii ramams ostma 
ije, -se aasta, -tes sazorom minu õde 
jalaksom mu vend śeste siis 
jam leem, supp śado sada 
kevkstems küsima sodams teadma, tundma 
ki tee, rada sodamojovks mõistatus 
kize suvi suĺej vari 
kunsoloms kuulama ška aeg 
kurgo suu teĺe talv 
kuvat(s) kaua(ks) tetam minu isa 
ĺej jõgi tev töö 
ĺeĺam mu vanem vend tožeń tuhat 
ĺezdams aitama vanoms vaatama 
lotkams peatuma vanta vaata 
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Neljas õppetükk Ńiĺeće peĺks 
 

GRAMMATIKA 

Määrav käändtüüp 
 
Määrava deklinatsiooni käänded osutavad konkreetsele objektile 
või subjektile. Käändsõnadel on määravas käändtüübis 10 käänet. 
 
Ainsuse vormid moodustatakse kahel viisil. 
1. Nominatiivi, genitiivi ja datiivi vormid: 
 

tüvi + määrava deklinatsiooni tunnus + käändelõpp 
 

Nominatiiv -ś kudoś, veĺeś
Genitiiv -ńt kudońt, veĺeńt
Datiiv (= illatiiv) -ńt + -eń 

(< -ńeń)
kudońteń, veĺeńteń 

 
2. Ablatiivi, inessiivi, elatiivi, prolatiivi, komparatiivi ja abessiivi 
vormid: 
 

tüvi + käändelõpp + määrava deklinatsiooni tunnus -ńt 
 

Ablatiiv -do/-de/-de/-to/-te/-te + -ńt kudodońt
veĺedeńt

Illatiiv vt.: datiiv
Inessiiv -so/-se + -ńt kudosońt

veĺeseńt
Elatiiv -sto/-ste + -ńt kudostońt  

veĺesteńt
Prolatiiv -va/-ga/-ka + -ńt kudovańt

veĺevańt
Komparatiiv -ška + -ńt kudoškańt 

veĺeškańt
Abessiiv -vtomo/-tomo/-vteme/

            -teme/-teme + -ńt
kudovtomońt  
veĺevtemeńt 
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Mitmuse vormid on ühtse struktuuriga: 
 

tüvi + määrava deklinatsiooni tunnus -tńe + käändelõpp 
 

Nom. -tńe kudotńe, veĺetńe
Gen. -tńe-ń kudotńeń, veĺetńeń
Daat. -tńe-ńeń kudotńeńeń, veĺetńeńeń
Abl. -tńe-de kudotńede, veĺetńede
Illat. -tńe-s kudotńes, veĺetńes
Iness. -tńe-se kudotńese, veĺetńese
Elat. -tńe-ste kudotńeste, veĺetńeste
Prolat. -tńe-va kudotńeva, veĺetńeva
Komp. -tńe-ška kudotńeška, veĺetńeška
Abess. -tńe-vteme kudotńevteme, veĺetńevteme

 
-do/-to/-de/-te/-go/-ko/-ge/-ke/-be/-pe/-že/-če/-mo/-me ühendiga 
lõppevates sõnades esineb vokaali kadu nii määramata kui ka 
määrava käändtüübi inessiivi ja elatiivi ainsuses ning mitmuses: 
śeĺme – śeĺm(e)s, śeĺm(e)ste, śeĺm(e)tńeste. Teistes käänetes 
(nominatiiv, genitiiv, datiiv, ablatiiv jt.) vokaal säilib; ühesilbi-
liste sõnade käändevormides tekib määrava käändtüübi tunnuse 
ette vokaal, näiteks: kal-o-ś, ĺej-e-ś. Konsonantide g, k, d, t järel 
esineb tunnuse tńe- variandina -tne: odtne, studenttne. Allpool on 
toodud näiteid omadus-, ase- ja arvsõnade määrava deklinatsiooni 
vormidest. Mõnel sõnal võivad puududa komparatiivi ja teiste 
käänete vormid. 
 
Näiteid omadus-, ase- ja arvsõnade (od, meźe, vejke, kolmo) 
määrava deklinatsiooni vormidest: 
 

odoś meźeś vejkeś kolmotńe
odońt meźeńt vejkeńt kolmotńeń
odońteń meźeńteń vejkeńteń kolmotńeńeń
odtońt meźedeńt vejkedeńt kolmotńede
odsońt meźeseńt vejkeseńt kolmotńese
odstońt meźesteńt vejkesteńt kolmotńeste
odgańt meźevańt vejkevańt kolmotńeva
– meźeškańt vejkeškańt –
odtomońt meźevtemeńt vejkevtemeńt kolmotńevteme 
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Omadus- ja määrsõnade võrdlusvormidest 
 
Võrdlust väljendavates analüütilistes vormides omadus- ja määr-
sõnad ei muutu (vt. eesti keeles: tark, targem, targim). Keskvõrret 
ehk komparatiivi tähistab ühend, mis koosneb omadus- või määr-
sõna algvormist, millele eelneb nimi-, omadus- või asesõna 
ablatiivis, näiteks: 
 

lomańde prevej(-ste) inimesest targem(-ini), 
parodo paro(-sto) heast parem(-ini), 
teńde mazij(-ste) sellest ilus(-amini), 
śede od(-sto)  (sellest) noorem(-alt). 

 
Nimi-, omadus- või asesõna ablatiivi käändevormile võib lisan-
duda partikkel -jak/-gak/-kak: 
 

lomańdejak prevej(-ste)     inimesestki targem(-ini), 
parodojak paro(-sto)      heastki parem(-ini), 
teńdejak mazij(-ste)      sellestki ilus(-amini), 
śedejak od(-sto)      (sellestki) noorem(-alt). 

 
Asesõna śe ablatiivi (śede) abil moodustatakse omadus- või määr-
sõnade keskvõrde üldvorm: śede vasolo(-sto) ‘kaugem(-alt)’, śede 
paro(-sto) ‘parem(-ini)’. 
 
Võrdlust tähistab ka omadussõna końdamo ‘taoline, sarnane, 
nagu’, mida kasutatakse koos genitiivis nimisõnaga, nt.: 
 

umaŕeń końdamo (mazij, tańtej) ‘nagu õun (ilus, maitsev)’, 
pandoń końdamo (seŕej) ‘nagu mägi (kõrge)’. 

 
Ülivõrdele ehk superlatiivile vastab ühend, milles nominatiivis 
omadus- või määrsõnale eelneb asesõna veśe ablatiivis: 
 

veśemede paro(-sto) ‘parim, (kõige paremini)’. 



56 
 

VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 
 
Ersadest Erźatńede 
 

koda ista kuidas nii
eŕavi meŕems peab ütlema (on vaja öelda)
teveś vana mejse asi on selles (et…)
tevtńe ĺijat asjaolud on teised
Rav čiŕese Volga ääres
uĺema, -t võib, võivad olla; oletatavasti
od škasto uuemal ajal
kolmoće peĺks
iśtań sńaro 

üks kolmandik (ka: kolmas osa)
sama palju

Stopańize / 
Ĺovańize 

Stepani /Ljova naine (< Stopa-, 
Ĺova- + ńi ‘naine’+ -ze omastav)

Dŕigata Vana Dŕiga /Onu Dŕiga (< Dŕiga
 + ata ‘vanamees’)

 
1. Erźatńeń lamočidest 

– Sńaro erźatńede mastorsont? 
– Śeńde kijak parosto a sodi. 
– Koda ista? 
– Teveś vana mejse. Ruzoń mastorso erźatńeń-mokšotńeń 
lovit veise mordva raśkeń ĺemse. Ruzoń Federaćijaso, ĺija 
mastorga erźatńede-mokšotńede uĺemat 900 tožeńeń 
malava, erźań-mokšoń mastorsont anśak kolmo śadoška 
tožeńt. Moskovso, Moskovoń peŕka ńej eŕit 50-ška tožent 
erźat-mokšot. Od škastont lamot tujit Moskovov. Pek 
lamo erźat-mokšot (100 tožeńde lamo) eŕit Rav čiŕese. 
Estońijaso veteška śadt erźat-mokšot. Iśtań sńaro uĺemat 
Latvijasojak, Litvasojak. 
– Sńaro erźat-mokšot eŕit Saranso? 
– Alamot. Anśak kolmoće peĺks veśe eŕićatńeste. 
– Śeste Saranoń eŕićatńe śede lamo kortit ruzoń keĺse? 
– Iśta. Saranoń erźatńe-mokšotńe kortit eś keĺse anśak 
kudoso. Veĺese tevtńe ĺijat. Toso ejkakštnejak kortit eś 
keĺse, uĺit erźań-mokšoń školatkak. 
– Ruzoń školatńese erźań-mokšoń keĺtńeń a tonavtńit? 
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– Od škastońt kuva-kuva karmaśt tonavtńeme. Eŕavi 
meŕems, odtne ńej karmaśt moramo eś morot erźań-
mokšoń keĺse. Siń śormadit valt eś muzikań koŕas. 
– Kodamot tevtńe uńiverśitetse? 
– Uńiverśitetse eś keĺtńeń tonavtńit filologijań fakuĺtetse, 
koso uĺit eś keĺeń professort. Uĺi eś keĺeń-kuĺturań 
institut, ĺiśit pubĺikaćijat keĺtńede, istoŕijado, foĺkĺordo. 

 
Küsimused Kevkstemat 
 

Sńaro estont eŕit Estońijaso? 
Sńaro estontnede veśemeze mastorońt langso? 
Kona mastortnese eŕit lamo estont? 
Koso estontnede śede lamo – Rossijaso, Finĺandijaso, 
Švedsijaso? 
Kodamo raśket erit Estonijaso? 
Kona tarkaso erit śede lamo estont – Taĺĺinnse, Tartuso, 
Pärnuso? 
Kodamo keĺse kortit Estonoń mastorso? 
Lamo estont kortit ĺija mastoroń keĺtńese? 

 
2. Veĺese. Šabrań avatńe piŕeset. Siń kortit. Mikoĺ juti kivant. 

Stopańize Te ćora-lomańeś kije? 
Ĺovańize Užo, te Dŕigań Mikoĺ. 
Stopańize Kańa son? 
Ĺovańize Son. Vanta, kodamo mazij ćoraś. 
Stopańize Mazij. Pŕevejgak, tonavtńi uńiverśitetse. 
Ĺovańize Maŕajak Saranso? 
Stopańize Saranso. Tonavtńi erźań keĺ. 
Ĺovańize Tonavtńi erźań keĺ? Vaj! Kańa erźań 

keĺent tonavtńit uńiverśitetse? 
Stopańize Keĺa, tonavtńit. 
Ĺovańize Eŕ, te paro, pek paro. Odtne ńej Saranso 

erźaks a kortit. 
Stopańize Iśta. Erźań morotkak a morit. 
Ĺovańize Teĺevizorstojak erźań keĺ maŕatano pek 

alamo. 
Stopańize Ton lovnat erźań gaźett? 
Ĺovańize A lovnan. Siń stakat lovnoms. 
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Ülesanne 1. Eristage vestluses mainitud positiivsed (paro) ja 
negatiivsed (a paro) nähtused, näiteks: 

 
Paro A paro
Mikoĺ ćoraś pŕevej. …
… …
… …

 
3. Kuude nimed 
 

1. jakšamkov (< jakšamo) jaanuar
2. davolkov (< davol) veebruar
3. ejźurkov (< ej śuro) märts
4. čadikov (< čadoms) aprill
5. panžikov (< panžoms) mai
6. aštemkov (< aštems) juuni
7. medkov (< med) juuli
8. umaŕkov (< umaŕ) august
9. taštamkov (< taštams) september

10. ožokov (< ožo) oktoober
11. suńdeŕkov (< suńdeŕks) november
12. acamkov (< acams) detsember

 
Küsimused Kevkstemat 
 

Sńaro ijet pingeseńt? 
Sńaro kovt ijeseńt? 
Sńaro čit ijeseńt /kovsońt? 
Konat tundoń /kizeń / śokśeń / teĺeń kovtne? 
Kona kovtnese 30/31 či? 
Sńaro čit te ijeń davolkovsońt? 

HARJUTUSED Tejemapeĺkst 

1. Nimetage sõnade ĺej, pando, kize määrava deklinatsiooni 
ainsuse ja mitmuse vormid. 
 
2. Ühendage arvsõnad (1, 3, 10, 12) nimisõnaga kov määramata 
ja määrava deklinatsiooni vormides. 
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3. Moodustage määratud ja määramata deklinatsiooni vorme 
järgmiste mallide järgi: 

a) mazij tejteŕ ‘ilus tüdruk’ – mazij tejteŕeś ‘(see) ilus 
tüdruk’ 
pokš veĺe – teatrań biĺet –
tantej umaŕ – od mašina –
eś raśkeń muzika – te śokśeń škaś –

 
b) kudoś veĺese ‘(see) maja on külas’ – kudotńe veĺeset 

‘(need) majad on külas’ 
tejteŕeś piŕese – ćoraś mašinaso –
lomaneś pakśaso – ĺekćijaś univerśitetse – 
avaś kudoso – studenteś kafeteŕijaso – 

 
4. Täitke lüngad: 

Mikoĺ kudoso. Tetat-ćorat … (räägivad). 
Dŕigata  Ja, te ton, Mikoĺ? 
Mikoĺ  … (Mina). 
Dŕigata  Bussto Valgat? 
Mikoĺ  Bussto. 
Dŕigata Paro. Toń mašinaś … (uus), veĺeń kitńe 

beŕańt. 
Mikoĺ Mašinasońt … (käin) stadionov, ... 

(mõnikord) uńiverśitetev. 
Dŕigata  … (Kuidas) tevtńe moĺit? 
Mikoĺ  … (Tasakesi). Tiń koda? 
Dŕigata  … (Meie ka) iśta. Tonavtńat parosto? 
Mikoĺ  Parosto. Tetaj, meźe … (teeme) teći? 
Dŕigata Tevtńe lamot. Vaśńa jarsatano. Teči 

moĺtano … (metsa). … (Õhtul) uĺi bańa, 
śimtano puŕede. Valske uĺit tevt … 
(põllul). 

Mikoĺ Puŕeś anok? Koso? Tetaj, koso kečeś? 
 
5. Kasutage alljärgnevat sõnavara võrdlusvormide (nt. śokśeś 
teĺede ĺembe, morams śede mazijste) moodustamiseks: 
Sõnavara: 

teĺe, śokś, kize, tundo, ije; jakšamo, ĺembe, kuvaka, 
nuŕkińe, mazij;  
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morams, jarsams, tonavtńems, jakams, kortams; tantejste, 
parosto, čurosto, vijevste. 

 
6. Tõlkige ersa keelde. 
Suvi. Juulikuu. Ma lähen Saaremaale, olen seal kümmekond 
päeva. See on ilusaim koht Eestis. Ma olen seal sõbranna kodus. 
Me teeme aia- ja põllutöid, õhtul oleme koos teiste noorte 
inimestega. Me kuulame ning laulame Saaremaa laule. Vanad 
inimesed laulavad oma laule väga hästi. Saaremaa inimestel on 
oma murre (kortavks). 
 
7. Kirjutage jutt eestlaste arvudest (teksti maht 100 sõna). 
 

SÕNAVARA Valks 

anok valmis lamoči arvukus 
anśak ainult ĺembe soe 
acams katma mala/so, -v, -va lähedal, -e, -lt 
arśems arvama maŕams kuulma 
aštems olema, asuma muzika muusika 
ata vana mees ńe, ńetńe need 
beŕań halb nuŕk/a, -ińe lühike 
bus buss panžoms avama 
čadoms keema, voolama pinge eluaeg, sajand 
čiŕe, -se äär, -es puŕe kali, mõdu 
čopoda tume, pime pŕevej tark 
čuro, -sto harv(a) raśke rahvas 
davol torm śeh(-te) kõige 
ejźuro jääpurikas śejede tihe 
eŕavi on vaja śejedste tihti 
eś oma seŕej pikk, kõrge 
eŕića elanik staka raske 
gaźet ajaleht suńdeŕks hämarik 
ije aasta šabra naaber 
iśak eile tantej maitsev 
jarmak raha tarka koht 
jakšamo külm, pakane taštams varuma 
jutams mööda minema tundo kevad 
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kańa kas (tõesti) tujems ära minema 
karmams hakkama uĺema(-t) võib(-vad) olla 
kortavks murre užo oota hüüdsõna 
keče kann, kapp vaj oh 
keĺa olevat val sõna 
ki tee, rada valgoms (maha) tulema 
kize suvi veśe kõik 
końdamo taoline, sarnane veśemeze kõik kokku 
kuvaka  pikk veise koos 
kuva-kuva mõningates 

kohtades 
vijev, -ste tugev, -asti 
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Viies õppetükk Veteće peĺks 
 

GRAMMATIKA 

Tegusõna infinitiivi vormid 
 
Infinitiivil on ersa keeles lisaks ms-tunnusele ka mo-/me- tunnus: 
 

soda-ms, -mo ‘teada, teadma’; 
stuvto-ms, -mo ‘unustada, unustama’; 
meŕe-ms, -me ‘öelda, ütlema’. 

 
Alljärgnevate mallide (1a, 2b) abil on eristatud infinitiivi vormide 
kasutamine sõltuvalt teistest sõnaliikidest. 
 

1. eŕavi ‘on vaja, peab’, sati 
‘piisab’, meźe ‘mida’, kov 
‘kuhu’, ška ‘aeg’, staka 
‘raske’, uĺi meźe ‘on mida’, 
araś meźe ‘pole mida’

a. meŕems ‘öelda’, sodams 
‘teada’, udoms ‘magada’, 
jarsams ‘süüa’, stuvtoms 
‘unustada’, tejems ‘teha’, 
śormadoms ‘kirjutada’

2. karmams / purnams 
‘alustama, hakkama’, 
anokstams ‘valmistama’, 
moĺems ‘minema’, sams 
‘tulema’, maštoms ‘oskama, 
mõistma’, tonadoms 
‘harjuma, tundma’ 

b. moramo ‘laulma’, tejeme 
‘tegema’, lovnomo 
‘lugema’, sodamo ‘teadma’, 
śormadomo ‘kirjutama’, 
jarsamo ‘sööma’, kortamo 
‘rääkima’, kunsolomo 
‘kuulama’, tonavtńeme 
‘õppima’

 
Ülesanne 1. Viige kokku sõnad tulpadest 1a, 2b, näiteks: 
1a:  eŕavi meŕems ‘peab ütlema, tuleb öelda’; 
2b:  karmams moramo ‘hakkama laulma’. 
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Tegusõna oleviku ja mineviku (preteeritum I) pöördevormid 
 
Infinitiivi ms- tunnusele eelnevad tüvevokaalid a, o, e esinevad 
nii oleviku kui mineviku pööretes valikuliselt. Olevikus esineb 
vokaal a ainsuse 1. ja 2. pöördes ja vokaal i ainsuse ja mitmuse 3. 
pöördes kõikidel verbidel. Mitmuse 1. ja 2. pöördes kaob tüve-
vokaal o- või e- lihtsa ehk tuletamata tüvega tegusõnadel (lovo-
ms, meŕe-ms). Tüvevokaal säilib tegusõnadel, mille tüvele lisan-
dub tuletussufiks (vt. lov-n-oms, tonavt-ń-ems) (vt. õppetükk 4). 
 

Oleviku pöördevormid: 
 soda-ms lovno-ms meŕe-ms tonavtńe-ms 

-a-n sodan lovnan meŕan tonavtńan 

-a-t sodat lovnat meŕat tonavtńat

-i sodi lovni meŕi tonavńi

-a/o/e-tano sodatano lovnotano meŕtano tonavtńetano 

-a/o/e-tado sodatado lovnotado meŕtado tonavtńetado 

-i-t sodit lovnit meŕit tonavtńit

 
Mineviku (preteeritum I) vormidel, mis väljendavad eelnevat 
määramata (nii lõpetatud kui ka lõpetamata) tegevust, on 
üldtunnuseks i, millele lisanduvad pöördelõpud (-ń, -t, -ś, -ńek, -
de, -śt). Ainsuse ja mitmuse 3. pöördes esinevad i asemel 
tüvevokaalid a, o, e nendel tegusõnadel, mille tüvele lisandub 
tuletussufiks, nt.: lovnoms, tonavtńems; lihtsa tüvega tegusõnadel 
(nt.: mere-ms) tüvevokaalid o, e kaovad. 
 

Mineviku (preteeritum I) pöördevormid: 
 soda-ms lovno-ms meŕe-ms tonavtńe-ms 

-i-ń sodiń lovniń meŕiń tonavtńiń

-i-t sodit lovnit meŕit tonavtńit
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-a/-o/-e-ś sodaś lovnoś meŕś tonavtńeś

-i-ńek sodińek lovnińek meŕińek tonavtńińek

-i-de sodide lovnide meŕide tonavtńide

-a/-o/-e-śt sodaśt lovnośt meŕśt tonavtńeśt

 
Tegusõna uĺems mineviku (preteeritum I) vormid esinevad vaid 
liitvormi osana, lisandudes nimi-, omadus-, arv-, ase- ja määrsõna 
tüvele või käändevormile, analoogselt olevikus esinevatele liit-
vormidele, näiteks: 
 

Käändsõna + uĺems- pöördelõpp 
 

 
Iseseisvate mineviku pöördevormidena kasutatakse tegusõna 
uĺems- mineviku (preteeritum II) vorme, mis väljendavad nii kest-
valt kui ka korduvalt toimunud tegevust. Alljärgnevates näidetes 
on kõrvutatud uĺems- mineviku pöördevormid (mis väljendavad 
korduvalt / kestvalt toimunut) ning määrsõnast ja tegusõna uĺems- 
pöördelõppudest koosnevad liitvormid (mis väljendavad kestvalt 
toimunud tegevust). 
 

 student- koso- veĺese- mazij- 
olevik  
Mon studentan kosan veĺesan mazijan 
Ton studentat kosat veĺesat mazijat 
Son student koso veĺese mazij
Miń studenttano kosotano veĺesetano mazijtano 
Tiń studenttado kosotado veĺestado mazijtado 
Siń studentt kosot veĺeset mazijt 
minevik  
Mon studenteĺiń kosoĺiń veĺeseĺiń mazijeĺiń 
Ton studenteĺit kosoĺit veĺeseĺit mazijeĺit 
Son studenteĺ kosoĺ veĺeseĺ mazijeĺ 
Miń studenteĺińek kosoĺińek veĺeseĺińek mazijeĺińek 
Tiń studenteĺide kosoĺide veĺeseĺide mazijeĺide 
Siń studenteĺt kosoĺt veĺeseĺt mazijeĺt 
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Tegusõna uĺems mineviku vormide kasutamine: 
 

 korduv /kestev kestev
Mon uĺńiń toso tosoĺiń
Ton uĺńit toso tosoĺit
Son uĺńeś toso tosoĺ
Miń uĺńińek toso tosoĺińek
Tiń uĺńide toso tosoĺide
Siń uĺńeśt toso tosoĺt

 

Põhi- ja järgarvsõnade käänamine 
 
Järgarvsõnad moodustatakse põhiarvsõnast, millele liitub će- 
lõpp. Arvsõnades esimene ja teine muutub tüvi: vejke – vaśeńće 
‘üks – esimene’ (vt. ka: vaś-ńa ‘algul’) ja kavto – omboće ‘kaks – 
teine’ (vt. ka: ombo ‘muu’, ombo mastor ‘muu maa, välismaa’). 
 

vejke üks 
kavto kaks 

vaś-e-ń-će esimene
ombo-će teine 

kolmo kolm
kemeń kümme 
komś kakskümmend 
śado sada 
tožeń tuhat

kolmo-će kolmas
kemeń-će kümnes 
komś-e-će kahekümnes 
śado-će sajas 
tožeń-će tuhandes

 
Nii põhi- kui järgarvsõnad võivad esineda määramata ja määravas 
käändtüübis, nt.: 
 

vejke, -ń, -ńeń, -de, -se, -ste, -ška, -vteme; 
vejkeś, -ńt, -ńteń, -deńt, -seńt, -steńt, -škańt, -vtemeńt; 
omboće, -ń, -ńeń, -de, -se, -ste, -ška, -vteme; 
omboćeś, -ńt, -ńteń, -deńt, -seńt, -steńt, -škańt, -vtemeńt. 

 
Järgarvsõnadele võivad lisanduda tegusõna uĺems- pöördelõpud 
(nii oleviku kui mineviku liitvormides), näiteks:  
 

vaśeńćan / vaśeńćeĺiń ‘olen / olin esimene’. 
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VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 

Maal ja linnas Veĺese – ošso 
 

mon meŕiń ma ütlesin (ka: oletasin)
si ijeste (si: sams ‘tulema’) järgmisel (tuleval) aastal 
ińeči 
tašto/siŕe/umokoń: 
       tašto kudo 
       siŕe lomań 
       umokoń ška

kevad- (lihavõtte-) püha
vana: 
vana maja 
vana inimene 
vana, ammune aeg

mo-/ma- tegevusnimed:
eŕams: eŕamo 
učoms: učoma 
arśems: arśema 
eŕamo /učoma /arśema + 
-ś, -tńe 
eŕamo /učoma /arśema +  
-m, -t jt. 

elamine/elu 
ootamine/ootus 
mõtlemine/mõte 
= määrav deklinatsioon 
 
= omastav deklinatsioon 

 
1. Mikoĺt-Ĺosat bussot, siń kortit. Mikoĺ školado mejĺe tuś 
tonavtńeme Saranov. Eŕi toso omboće ije. Ĺija od lomańtkak tust 
veĺestent. Veĺeś pokšoĺ, ńej lomańtńe toso alamot. 

 
Mikoĺ Saranov moĺat, Ĺosa? 
Ĺosa Avoĺ, Tavlav. Moĺan ĺeĺańeń. Son eŕi Tavlaso, tejś 

od kudo. Mon meŕiń, ton Saransat. 
Mikoĺ Saransan, ńej kolmoška čit uĺńiń kudoso. 
Ĺosa Koda tonavtńemaś moĺi? 
Mikoĺ Parosto. Ton ńejgak veĺesat? 
Ĺosa Veĺesan. Si ijeste tujan Moskovov tonavtńeme. 
Mikoĺ Od lomańtńe lamot veĺesent? 
Ĺosa Alamot. Kemeńška uĺtano – mon, Tatu, Mihaloń 

Śoma, Kiŕoń Nasta, kit-kit ĺijat. 
Mikoĺ Meźe jala tejtado? 
Ĺosa Kizna, śokśńa viŕeń-pakśań tevtńe lamoĺt. Teĺńa 

uĺńeś ška ojmśems. Ńej si Ińečiś – tundoń 
parodojak paro škaś. 

Mikoĺ Jakatado klubov? 
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Ĺosa Sńardo-sńardo jakatano. Vantano kino, tejtano 
koncert. Sit od lomańt ĺija veĺetńestejak, kišttano-
moratano. Ton jakat kovgak Saranso? 

Mikoĺ Škaś jakams alamo. Moran studenteń 
folkgruppaso, jakan sportoń zalov, kosto-kosto 
teatravgak. 

Ĺosa Eŕamoś Saranso a beŕań. Ja, mon ńej tese 
valgan. Erśik! 

Mikoĺ Tongak! Šumbrasto! 
 
Küsimused Kevkstemat 
 

Kosto si Mikoĺ? Kov moĺi Ĺosa busso? 
Sńaro od lomańt eŕit veĺeseńt? 
Koda eŕit od lomańtńe veĺese? Meźe siń tejit ijeń peŕt? 
Koso siń vanit kino? 
Koda eŕi Mikoĺ Saranso? 
Meks lamo od lomańt tuśt  veĺesteńt? 
Kov tuji Ĺosa si ijeste? 

 
2. Uńiverśitet: umokoń  – ńejeń škań. 

- Koso tonavtńat? 
- Tartuń Uńiverśitetse. 
- Mon sodan, te uńiverśiteteś umokoń. 
- Pek umokoń, panžoź 1632-će ijeste. Vaśńa uĺńeś a 
pokš, 4 fakuĺtetse. 
Ńej son jala kasi. Uńiverśitetsent 9 fakuĺtett, 17 000-de 
lamo studentt, 1700 tonavtićat. Koso ton tonavtńat? 

- Mon tonavtńan Mordovijań Uńiverśitetse. Te uńiver-
śiteteś od. 1931 ijeste 1957 ijes son uĺńeś pedagogikań 
institut, mejĺe – uńiverśitet. Ńej toso 9 fakuĺtett, koso 
tonavtńit 20 000-de lamo studentt. Tesejak 1700 
tonavtićat. 
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Ülesanne 1. Täitke tabel teksti andmetega. 
 

 Tartuń 
Uńiverśiteteś

Mordovijań 
Uńiverśiteteś

Sńardo panžoź 
Sńaro fakuĺtetse
Sńarot 
studenttne 
Sńarot 
tonavtićatńe 

 

HARJUTUSED Tejemapeĺkst 

1. Moodustage lisaks ms-infinitiivi vormile järgmiste tegusõnade 
mo-/me-infinitiivi vorm, nt. moĺems, moĺeme; seejärel ühendage 
need vormid teiste sõnadega, näiteks: eŕavi moĺems, karman 
moĺeme: 

ardoms, ardo-… ojmśe-ms, ojmśe-...
kište-ms, kište-... panžoms, panžo-…
koda-ms, koda-... śormadoms, śormado-…
kunsoloms, kunsolo-… stuvtoms, stuvto-…
maštoms, mašto-… tujems, tuje-…
mora-ms, mora-... valgoms, valgo-…
ńejems, neje-... večkems, večke-…

2. Tõlkige järgmised tegevusnimed: ojmśema, panžoma, mora-
mo, kištema, večkema, ardoma, tujema, vikšńema, sodamo, 
śormadoma, kunsoloma, śiźema. 
 
3. Ühendage vasak- ja parempoolse tulba sõnad: 

Toomas kudosoĺit
Mon kudosoĺiń
Toomast-Annat kudosoĺide
Miń kudosoĺińek
Tiń kudosoĺt
Ton kudosoĺ
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4. Täitke lüngad, kasutades alljärgnevaid ühendeid: 
(omboće čisteńt, niĺeće lomańeś, kolmoće kursoś, vaśeńće 
ijesteńt, ombo mastorso). 

a)  … uĺńeś Kadŕi. 
b)  … miń uĺńińek Helsinkise. 
c)  … mon uĺńiń  a kuvat. 
d)  … uĺńeś staka. 
e)  … tese uĺńeśt lamo studentt. 

 
5. Vestelge kaaslasega oma eilsest päevast (kasutage alljärgnevat 
mall): 

Meźe tejit iśak? Kov jakit? Koso jarsit? 
Kodamo škasto ... (uĺńit, jakit /moĺit, jarsit)? 
Jakit kovgak čokšńe? Vanit teĺevizor? Meźe ńejit? 

 
Rääkige kolmanda isiku (sõbra, pereliikme, tuntud tegelase) eilse 
päeva tegemistest. 

10-13 uĺems bibĺiotekaso seminarso, ...
13-14 jarsams(-tejems) ... (kafeteŕijaso), …
14-18 uĺems /moĺems /jakams (ĺekćija-, ...)
18-19 jarsams kudoso, …
čokšńe vanoms TV, moĺems klubov, …

 
6. Vastage järgmistele küsimustele: 

Sńardo šačit ? – (tunda / kizna / śoksńa / teĺńa). 
Kodamo ijeste / kovsto / čiste šačit? –  
(näiteks 16.05.1958: tožeń vejkseśadt vedgemeń 
kavksoće ijeń panžikovoń kemgotovoće čiste). 
Sńardo (kodamo ijeste) karmit tonavtńeme školaso / 
uńiverśitetse? 
Kodamo ijeste jakit ombo mastorov? 
Sńardo sit eŕamo Tartuv? Sńaro ijet eŕat Tartuso? 

7. Tõlkige ersa keelde: 
Elan Tartus esimest aastat. Õpin Tartu ülikoolis, kus on umbes 
17 000 üliõpilast. Siin on üliõpilasi Soomest, Ungarist, Vene-
maalt, Rootsist ja Saksamaalt. Mina õpin soome-ugri keeli. Käin 
soome, ungari, ersa ja mari keele seminarides. Kuulan loenguid. 
Õhtul puhkan kodus, vahest käin teatris, kohvikus ja diskoteegis. 
Eile käisime sõbraga Tallinnas. Olime ekskursioonil. Tallinn on 
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Tartust suurem. Me nägime palju ilusaid kohti. Päeval sõime 
ühes kohvikus. Me jõime väga maitsvat kohvi. Kell 7 õhtul sõit-
sime tagasi Tartusse. Olime kodus kell 9. Vaatasime televiisorit, 
rääkisime sellest, mida Tallinnas nägime. Suvel lähme Soome 
soome keelt õppima. 

 

SÕNAVARA Valks 

anokstams valmistama peŕt läbi 
ardoms sõitma pokš suur 
eŕavi on vaja pŕevči tarkus 
ikeĺe varem pŕevej tark 
Ińeči kevadpühad purnams hakkama 
iśak eile sams tulema 
ja noh, nii satoms piisama 
jala ikka veel śokśńa sügisel 
kańa kas śormadoms kirjutama 
karmams hakkama sńardo millal, kui 
kasoms kasvama sńardo-sńardo vahest 
keĺa olevat staka, -sto raske, -lt 
kizna suvel stuvtoms unustama 
kištems tantsima tarka koht 
klub klubi teĺńa talvel 
kunsoloms kuulama tonadoms harjuma 
ĺeĺa vanem vend, lell tujems ära minema 
maksoms andma tunda kevadel 
maŕams kuulma udoms magama 
maštoms oskama umok, -oń ammu, -ne 
marto kaasa(s),-ga vaj või nii 
meĺat möödunud aastal valmeŕevks vanasõna 
meŕems ütlema valgoms tulema maha, alla 
ojmśems puhkama vaśeńće esimene 
ombo mastor välismaa vaśńa esmalt, algul 
omboće teine večkems armastama 
panžo/ms, -ź avama, -tud vikšńems heegeldama 
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Kuues õppetükk Kotoće peĺks 
 

GRAMMATIKA 

Omastav (possessiivne) käändtüüp 
 
Omastavas deklinatsioonis, mis väljendab kuuluvussuhet omaja ja 
omatava vahel, esinevad nii isikut kui arvu tähistavad tunnused. 
Erinevalt määramata käändtüübist (kus mitmuse tunnuseks on -t/-
t) ja määratud käändtüübist (kus mitmuse tunnuseks on -tne/-tńe) 
ei ole omastavas käändtüübis iseseisvat mitmuse tunnust – 
possessiivsufiksites väljendub ka arv. Omaja ja omatava arv 
võivad olla järgmistes suhetes: 
 

omaja ainsuses – omatav ainsuses; 
omaja ainsuses – omatav mitmuses; 
omaja mitmuses – omatav ainsuses; 
omaja mitmuses – omatav mitmuses. 

 
Sõnavormidele omastavas deklinatsioonis eelnevad sageli ka 
omastavad asesõnad moń, toń, sonze, mińek, tink, sinst (mis on 
isikuliste asesõnade mon, ton, son, miń, tiń, siń genitiivivormid). 
Näiteks: moń patam ‘minu vanem õde’, sonze ĺeĺazo ‘tema vanem 
vend’. 
 
Omastava käändtüübi tunnused: 
 

 Omaja ainsuses, omatav ainsuses /mitmuses 
 

 moń minu oma
-m 

toń sinu oma
-t/-t

sonze tema oma 
-zo/-ze

 moń minu omad
-n/-ń 

toń sinu omad
-t/-t

sonze tema omad 
-nzo/-nze
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Omaja mitmuses, omatav ainsuses /mitmuses 
 
 minek meie oma

-nok/-nek 
tink teie oma
-nk

sinst nende oma
-st

 minek meie omad
-nok/-ńek 

tink teie omad
-nk

sinst nende omad
-st

 
Nagu näha, eristuvad omastava deklinatsiooni tunnused vaid 
osaliselt (peamiselt kategoorias omaja ainsuses – omatav 
ainsuses). (Mõnes murdes ei eristu ka 1. isiku tunnus – m tähistab 
nii ainsuse kui mitmuse arvu, nt.: sazorom ‘minu õde /õed’. 
 
Näiteid: sur sõrm, ked käsi, śeĺme silm (konsonandiga lõppeva 
tüve ja omastava käändtüübi tunnuse vahele tekkib vokaal) 
 

a) minu /sinu /tema oma 
 

-m -t/-t -zo/-ze
surom 
kedem 
śeĺmem 

surot
kedet 
śeĺmet

surozo
kedeze 
śeĺmeze

 
b) minu /sinu /tema omad 

 
-n/-ń (-m) -t/-t -nzo/-nze
suron (m) 
kedeń (m) 
śeĺmeń (m) 

surot
kedet 
śeĺmet

suronzo
kedenze 
śeĺmenze

 
c) meie /teie /nende oma, -d 

 
-nok/-ńek -nk -st
suronok 
kedeńek 
śeĺmeńek 

suronk
kedenk 
śeĺmenk

surost
kedest 
śeĺmest

-nok/-ńek -nk -st
suronok 
kedeńek 
śeĺmeńek 

suronk
kedenk 
śeĺmenk

surost
kedest 
śeĺmest
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Omatava subjekti arv võib eristuda kontekstis, näiteks tegusõna 
uĺi, -t või eituse araś, -t ainsuse ja mitmuse vormide abil. 
 
Näide: 

Minul /sinul /temal /meil /teil /neil 
a) on sõber /ei ole sõpra:       b) on /ei ole sõpru: 

 
Moń uĺi /araś jalgam. Moń uĺit /araśt jalgan (-m). 
Toń uĺi /araś jalgat. Toń uĺit /araśt jalgat.
Sonze uĺi /araś jalgazo. Sonze uĺit /araśt jalganzo. 
Mińek uĺi /araś jalganok. Mińek uĺit /araśt jalganok. 
Tink uĺi /araś jalgank. Tink uĺit /araśt jalgank.
Sinst uĺi /araś jalgast. Sinst uĺit /araśt jalgast.

 
 
Käänamine omastavas deklinatsioonis 
 

tüvi + käändelõpp + omastava käändtüübi tunnus: 
 
Üldjuhul on omastavas deklinatsioonis kaheksa käänet (nomina-
tiiv, ablatiiv, inessiiv, elatiiv, illatiiv, prolatiiv, komparatiiv, abes-
siiv). Sugulust tähistavatel sõnadel on kolm käändevormi – nomi-
natiiv, genitiiv ja datiiv seeriates moń, toń, sonze ja ainult 
nominatiiv seeriates mińek, tink, sinst. Ka omastava käändtüübi 
vormide moodustamine on seotud sõna semantikaga. Võrdlemisi 
vähesed sõnad võivad esineda komparatiivis ja abessiivis. Seerias 
sonze esineb tunnus -zo/-ze ainult nominatiivis, ülejäänud 
käänetes esineb tunnus -nzo/-nze. 
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Käänete moodustamine 
 
Omaja–omatav (sg.– ainsus, pl. – mitmus) 
moń toń  sonze  minek tink sinst 
Nom. 
sg.: -m 
pl.: -n/-ń 

 
-t/-t 
-t/-t 

 
-zo/-ze 
-nzo/-nze 

 
-nok/-ńek 
-nok/-ńek 

 
-nk 
-nk 

 
-st 
-st 

Gen. 
-ń 

 
-t 

 
-nzo/-nze 

 
– 

 
– 

 
– 

Dat. 
-ńeń 

 
-teń 

 
-nsteń 

 
– 

 
– 

 
– 

Abl. 
-dom, -n 
-dem, -ń 
-dem, -ń 
-tom, -n 
-tem, -ń 
-tem, -ń 

 
-dot 
-det 
-det 
-tot 
-tet 
-tet 

 
-donzo 
-denze 
-denze 
-tonzo 
-tenze 
-tenze 

 
-donok 
-deńek 
-deńek 
-tonok 
-teńek 
-teńek 

 
-donk 
-denk 
-denk 
-tonk 
-tenk 
-tenk 

 
-dost 
-dest 
-dest 
-tost 
-test 
-test 

Iness. 
-som, -n 
-sem, -ń 

 
-sot 
-set 

 
-sonzo 
-senze 

 
-sonok 
-seńek 

 
-sonk 
-senk 

 
-sost 
-sest 

Elat. 
-stom, -n 
-stem, -ń 

 
-stot 
-stet 

 
-stonzo 
-stenze 

 
-stonok 
-steńek 

 
-stonk 
-stenk 

 
-stost 
-stest 

Illat. (s>z) 
-zom, -n 
-zem, -ń 

 
-zot 
-zet 

 
-zonzo 
-zenze 

 
-zonok 
-zeńek 

 
-zonk 
-zenk 

 
-zost 
-zest 

Prolat. 
-vam, -n 
-gam, -n 
-kam, -n 

 
-vat 
-gat 
-kat 

 
-vanzo 
-ganzo 
-kanzo 

 
-vanok 
-ganok 
-kanok 

 
-vank 
-gank 
-kank 

 
-vast 
-gast 
-kast 

Komp. 
-škam, -n 

 
-škat 

 
-škanzo 

 
-škanok 

 
-škank 

 
-škast 

Abess. 
-vtomom, -n 
-vtemem, -ń 
-tomom,-n 
-temem, -ń 
-temem, -ń 

 
-vtomot 
-vtemet 
-tomot 
-temet 
-temet 

 
-vtomonzo
-vtemenze
-tomonzo 
-temenze 
-temenze 

 
-vtomonok 
-vtemeńek 
-tomonok 
-temeńek 
-temenek 

 
-vtomonk 
-vtemenk 
-tomonk 
-temenk 
-temenk 

 
-vtomost 
-vtemest 
-tomost 
-temest 
-temest 
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Näiteid: 
 
a. Kehaosade nimed: 
 
Nom. 
pŕam 
piĺem, 
-ń 

 
pŕat 
piĺet 

pŕazo 
piĺeze, 
-nze

pŕanok 
piĺeńek 

pŕank 
piĺenk 

pŕast 
pilgest 

Abl. 
pŕadom 
piĺedem, 
-ń 

 
pŕadot 
piĺedet 
 

pŕadonzo
piĺedenze

pŕadonok
piĺedeńek

pŕadonk 
piĺedenk 

pŕadost 
piĺgedest 

Iness. 
pŕasom 
piĺesem, 
-ń 

 
pŕasot 
piĺeset 
 

pŕasonzo
pilesenze

pŕasonok
piĺeseńek

pŕasonk 
piĺesenk 

pŕasost 
piĺgesest 

Elat. 
pŕastom 
piĺestem, 
-ń 

 
pŕastot
piĺestet
 

pŕastonzo
pilestenze

pŕastonok
piĺesteńek

pŕastonk
piĺestenk

pŕastost 
piĺgestest 

Illat. 
pŕazom 
piĺezem, 
-ń 

 
pŕazot 
piĺezet 
 

pŕazonzo
piĺezenze

pŕazonok
piĺezeńek

pŕazonk 
piĺezenk 

pŕazost 
piĺgezest 

Prolat. 
pŕavam 
piĺevam, 
-n 

 
pŕavat 
piĺevat 
 

pŕavanzo
piĺevanzo

pŕavanok
piĺevanok

pŕavank 
piĺevank 

pŕavast 
piĺgevast 

 
b. Sugulusterminid: 
 
moń Nom.: sazorom, -n; tejteŕem, -ń 

Gen.: sazoroń, tejteŕeń 
Dat.: sazoroneń, tejteŕeńeń 

toń Nom.: sazorot, tejteŕet 
Gen.: sazorot, tejteŕet 
Dat.: sazoroteń, tejteŕeteń 

 
sonze Nom.: sazorozo, -nzo; tejteŕeze, -nze 
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Gen.: sazoronzo, tejteŕenze 
Dat.: sazoronsteń, tejteŕensteń 

 
minek Nom.: sazoronok, tejteŕeńek 
tink Nom.: sazoronk, tejteŕenk 
sinst Nom.: sazorost, tejteŕest 
 
Omastavas deklinatsioonis võivad esineda erinevad sõnaliigid – 
nimisõnad (eriti kehaosade nimetused, sugulust tähistavad termi-
nid, ka tegevusnimed jt.), ase- ja arvsõnad, postpositsioonid, tegu-
sõna infiniitsed vormid (des-vorm ja kesksõna). 
 
Näiteid: 
 

śkamo-m, -t, -nzo, -nok, -nk, -st < (eś- + -ka prolatiiv +-
mo) ‘üksinda’; moĺe-mste-m, -t, -nze, -ńek, -nk, -st 
‘minnes’; marto-m, -t, -nzo, -nok, -nk, -st ‘-ga, koos’. 

 
Nimisõnad či ‘päev, päike’ ja ška ‘aeg’ esinevad omastavas käänd-
tüübis järgmistes lausungites: čize ĺisś ‘päike tõusis (= tuli välja)’; 
škazo saś ‘tuli aeg’; sńaro škazo? ‘mis kell on (kui palju aega on)?’ 
 

VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 

Perekond Kudoraśke 
 

Iĺušińkat (-ińkat ‘-kond’) Ilušinite perekond
alo /veŕe pe 
sńars 

alumine /ülemine külaots
seni kui

meŕems ĺemse 
ĺiśems miŕdeńeń 
uŕvakstoms 

pöörduma nimepidi
mehele minema 
naist võtma

satoms: satoška
tujems ruzavaks 
 
uĺi-paro 
lamońe-ńek, -nk, -st 
kolmońe-ńek, -nk, -st

piisama: piisavalt (palju)
loobuma oma rahvariietest 
(venestuma) 
varandus 
mitmekesi (= palju) 
kolmekesi
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1. Iĺušińkat eŕaśt alo pese. Iĺuš, ĺijaks meŕems Iĺija, umok kuloś, 
kudoraśkeńt ĺemeś jala uĺńeś teke. Tašto kudosońt tago-sńardo 
eŕaśt lamońest, keveteješkast, ńej anśak  Ohŕemata ńinze marto 
śkamost. Kolmo ćorast uŕvakśśt, tuśt eŕamo od tarkav. Ćoratńeń 
kudost uĺńeśt veŕe pese. Tetast-avast maksśt ćoratńeńeń ŕevet, 
pursozt, sarazt. Skalost uĺńeś vejke. Śede tov ćoratńejak ramaśt 
skalt. Ćoratńeń ejkakšost lamoĺt. Sńars tetast-avast uĺńeśt viŕśe-
pakśaso, siŕetńe ašteśt ejkakštneń marto. Tejteŕest vejkeĺ.  Komś 
ijese son ĺiśś miŕdeńeń šabra veĺev. Miŕdeś uĺńeś pŕevej paro ćora. 
Iješka siń eŕaśt veise atavtońt-avavtońt marto, mejĺe tuśt tonavt-
ńeme Saranov. Atavtońt-avavtońt kudost pokśoĺ, uĺi-paroś kudosont 
satoškaĺ. Odtne eŕaśt kizna veĺese. Škań jutaź siń ramaśt mašina, 
śede tov Saranso ramaśt kudo. Ejkakšost uĺńeśt kavto – vaśeńćeś 
ćorińe, omboćeś tejteŕka. 
 
Küsimused Kevkstemat 
 

Sńarońek eŕaśt Iĺušińkat? 
Sńaro ćorast-tejteŕest uĺńeśt Ohŕematań ńinze marto? 
Kije kudoraśketńeste tuś eŕamo od kudov? 
Kov ĺiśś mirdeńeń tejteŕest? 
Meks tejteŕeś mirdeńze marto tuśt Saranov? 
Koso siń ramaśt kudo? 

 
2. Śede ikeĺe erźatńe eŕaśt lamońest. Kudoraśkeks uĺńeśt pokš-
tatńe, tetatńe-avatńe, odtne ejkakšost marto. Avatńe-tetatńe meŕśt 
ćorast ńińteń uŕva. Veženće ćorań ńińteń meŕśt uŕvińe, peńeŕva. 
Ćorańt sazoronzo, jalaksonzo meŕśt ĺeĺast ńińteń uŕaž. Uŕažoś 
meŕś mirdenze sazortneńeń parija. Avaj, tetaj – iśta meŕit ejkakšt-
ne avansteń-tetansteń. Pataj, ĺeĺaj meŕit vežeńćetńe śede pokš 
tejteŕtńeńeń-ćoratńeńeń. Veĺeń eŕićatńe, śede siŕetńe, ńejgak 
meŕit iśta, avoĺ ĺemse. 
 
Ülesanne 1. Seletage järgmisi sugulustermineid: 
 

Termin:
atavt-avavt 
uŕva, uŕvińe, peńeŕva 
uŕaž, parija 
pata, ĺeĺa

Seletus:
 



78 
 

3. Erźavatńeń oršamost pek mazijeĺt. Avatńe kodaśt ašo koct, 
vikšńeśt koctońt jaksteŕe, seń ponasuŕese. Langsost uĺńeśt panar, 
ruća, pulaj. Erźavań pŕaso uĺńeś pango, piĺevanzo – piĺekst, 
kirgavanzo – eŕgt, meštesenze – śulgamo, kedganzo – kedkst, 
surkst. Piĺgesenze uĺńeśt kaŕt-prakstat, pokš čiste – kemt. Śede tov 
erźavatńe karmaśt oršamo ĺijaks – siń „tuśt ruzavaks”. 
 
Ülesanne 2. Milliste kehaosade peal kantakse neid rõivaid, 
jalatseid ja ehteid? 
 

panar, ruća, pulaj –
langso 

śulgamo –

pango – kedks –
piĺekst – surks –
eŕgt – kaŕt-prakstat, kemt –

 

HARJUTUSED Tejemapeĺkst 

1. Viige omastusliidet sisaldavad sõnavormid kokku omastus-
seeriatega: 

Tema omad  śeminaron 
Meie oma  śeminarot 
Sinu omad  śeminaronok 
Minu oma  śeminaronk 
Nende omad  śeminarozo 
Tema oma  śeminarost 
Minu omad  śeminarom 
Teie oma  śeminaronzo 

 
2. Täitke lüngad (vokaal -o- või -e-): 

a)  ked...m, sur...t, čeŕ...m, san...t, pej...m; 
b)  mastor...zo, ĺej...ze, viŕ...ze, uńiverśitet...ze; 
c)  jalaks...nok, ĺem...ńek, sazor...nok, uŕaž...nok; 
d)  skal...nk, saraz...nk, ŕev...nk, pursoz...nk; 
e)  piĺeks…st, eŕg…st, surks…st, pulaj…st. 

 
 
 



79 
 

3. Lisage sobiv omastusliite variant (-zo/-ze, -nzo/-nze): 
a) ked, sur, piĺge, sudo, kenže, pŕa, keĺ, mešte, piĺe; 
b) lomań, sazor, ĺeĺa, pata, tejteŕ, uŕaž, parija; 
c) surks, piĺeks, eŕge, śulgamo, kem, kaŕt-prakstat. 

 
4. Alljärgnevad sõnapaarid nimetavad omajat ja omatavat (kas 
ainsuses või mitmuses). Moodustage nendest ühendeid, näiteks: 
ćora – kudo > ćorańt kudozo. 

ava – paća ćora – kemt studentt – śeminart 
student – jalga tejteŕ – čeŕt ejkakšt – kudot 
raśke – eŕamo teta – ejkakšt erźavat –pulajt 
uŕaž – parija odiŕva – eŕgt lomańt – arśemat 

 
5. Vastake küsimusele Sńaro škazo? ‘mis kell on?’ 

– Sńaro škazo? – 12 časst, 17 minutat. – 9 časst, 25 
minutat. – 1 čas, 15 minutat. – 11 časst, 38 minutat. – 7 
časst, 50 minutat. – 8 časst, 49 minutat. 

 
6. Täitke tekstis lüngad: 
Moń ĺeme… Ann, mon eston…n. Eŕan Tartuso, tetam-avam eŕit 
Taĺĺinn…. Moń uĺi sazoro…, ĺeme… Kadi. Son eŕi Vengrija…, 
toso son ńej tonavtńi. Sazoro… pek pŕevej. Ije… 22. Mon 19 
ijes…n. Tetam-avam jakit Vengrija… teĺńa, mon jakan tov kizna. 
Vengrija… mazij mastor. Toso ĺembe kizeńek-teĺeńek. Sazoro… 
marto Vengrijaso jarsa… kerśeź siveĺde (ĺeme… guĺaš). Pokštam-
babam siŕet. Pokštam 80 ijese, babam – 75-se. Siń eŕit Taĺĺinneń 
malaso. Uĺi vasolbabam, son 70 ijese šumbra ava, jaki pangs, teji 
piŕeń tevt, jaki kištemań-moramoń kurov. Son eŕi tetań-avań 
marto. 
 
7. Kasutage järgmisi keelendeid perekonnateemalises vestluses: 

Ton kijat? Kostońat? Koda(mo) ĺemet? Sńaro ijet ? Kit tetat-
avat? 
Uĺit-araśt patat-sazorot / ĺeĺat-jalaksot? Koda(mo)t ĺemest? 
Meźe siń tejit ? 
Uĺit -araśt pokštat-babat? Sńaro ijest? Koso siń eŕit ? Siń 
šumbrat? 
Uĺit-araśt jalgat? Kit siń? Kostońt ? Meźe tejit ? Kit tetast-
avast? 
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8. Tõlkige eesti keelde: 

Valmeŕevks: Sńardo peket vači, śeste pŕevet šači. 
 

SÕNAVARA Valks 

alo pe küla alumine ots pokštat-babat vanaisa ja -ema 
atavt äi ponasuŕe villane lõng 
avavt ämm pŕa pea 
čeŕ juus pŕev(t) aju(d), mõistus 
ejkakš laps pulaj tagapõll 
eŕge pärl pursoz põrsas 
kaŕśems jalga panema putoms panema 
kaŕt-prakstat viisud ja jalarätid ŕeve lammas 
kedks käevõru ruća rüü, tuunika, kittel 
kemt saapad rungo rind, kere, keha 
keŕams lõikama ruzava venelanna 
kirga kael saraz kana 
kirgapaŕ kurk, neel, kõri satoms piisama 
koct kangas satoška piisavalt 
kodams kuduma sazor (vanem) õde 
koŕas järgi, vastavalt skal lehm 
kudoraśke majarahvas, 

perekond 
siveĺ liha 

lamońest mitmekesi śkamo(-m) üksinda (omastav) 
lang/s, -so peale, peal śulgamo sõlg 
ĺiśems väljuma sur sõrm 
ĺiśems 
mirdeńeń 

mehele minema surks sõrmus 

meŕems ütlema šačoms sündima 
mešte rind tago-sńardo kunagi 
miŕde abikaasa, mees tašto vana 
ńi abikaasa, naine teke sama 
oršamo(peĺ) riietus ruzijams venestuma 
paća rätik uĺi-paro varandus 
panar särk, tuunika umok ammu 
pango peakate, tanu uŕaž vennanaine 
pango seen uŕv(-i-ńe) noorim minia 
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parija mehe õde uŕvaksto/ms,-ź abielluma, -nud 
pata vanem õde, tädi vana näed, vaata 
peke kõht vačoms 

vačopeke 
tühjaks minema 
tühja kõhuga 

pej hammas vaśńa algul 
peńeŕva  noorim minia vasolbaba emapoolne vanaema 
piĺe kõrv veŕe pe küla ülemine ots 
piĺekst kõrvarõngad vežeńće noorem 
piĺge jalg vikšńems tikkima 
pokš či tähtpäev źepe tasku 
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Seitsmes õppetükk Śiśemeće peĺks 

 

GRAMMATIKA 

Oleviku (tuleviku) ja mineviku (preteeritum I) eitavad vormid 
 
Olevik: eitus a + tegusõna pöördevorm 
 
Näiteks: a moĺan, -t, -i, -tano, -tado, -it ‘(mina, sina, tema, meie, 
teie, nemad ei lähe)’. 
 
Minevik: eituse eź- pöördevormid + tegusõna tüvi 
 
Näiteks: eźiń, -t , -ź, -ńek, -de, -źt moĺe ‘(mina, sina, tema, meie, 
teie, nemad ei läinud)’. 
 

Näiteid: tujems ‘lahkuma, ära minema’, sams ‘tulema’. 
 
Olevik 
(tulevik) 

Minevik Olevik 
(tulevik)

Minevik

tujan 
san 

tujiń
siń

a tujan
a san

eźiń tuje
eźiń sa

tujat 
sat 

tujit
sit

a tujat
a sat

eźit tuje
eźit sa 

tuji 
si 

tuś
saś

a tuji
a si

eź tuje
eź sa

tutano 
satano 

tujińek
sińek

a tutano
a satano

eźińek tuje
eźińek sa

tutado 
satado 

tujide
side

a tutado
a satado

eźide tuje
eźide sa

tujit 
sit 

tuśt
saśt 

a tujit
a sit

eźt tuje
eźt sa
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Tegusõna uĺems eitavate (mineviku) vormide kasutamisest 
 
Minevikuvormides järgneb eitusele eź tegusõna uĺems tüvi uĺńe- 
‘olema, korduv/kestev’ (vt. ka mineviku vormid: mon uĺńiń, ton 
uĺńit, son uĺńeś, miń uĺńińek, tiń uĺńide, siń uĺńeśt): 
 

Mon eźiń uĺńe toso. ‘Ma ei olnud /ei ole olnud seal.’ 
Ton eźit uĺńe toso.
Son eź uĺńe toso.
Miń eźińek uĺńe toso.
Tiń eźide uĺńe toso.
Siń eźt uĺńe toso.

 
Liitvormidega, mis koosnevad käändsõnast (ka määrsõnast) ning 
tegusõna uĺems pöördelõpust (preteeritum I), kasutatakse eitust a: 
Mon a tosoĺiń ‘Seal mind ei olnud (sel hetkel)’. Vt. ka: Mon uĺńiń 
avoĺ toso. ‘Ma olin mitte seal (vaid kusagil mujal).’ Tähenduses 
‘puuduma’ kasutatakse tegusõna araś, -t mineviku pöördevorme, 
nt. Mon araśeĺiń toso. ‘Mind ei olnud/ ei ole olnud seal’. 

Eitust väljendavad ka asesõnad ja postpositsioonid, millele 
lisandub rõhuline lõpp -gak /-kak /-jak: 
 

Kiń ńejit? – Kińgak eźiń ńeje. Keda sa nägid? – Ma ei 
näinud mitte kedagi. 
Kov jakit? – Kovgak eźiń jaka. Kus sa käisid? – Ma pole 
mitte kusagil käinud. 
Meźe meŕat? – Meźejak a meŕan. Mida sa ütled? – Ma ei 
ütle mitte midagi. 

 
Rõhuline lõpp -gak/-kak/-jak võib eitavas lauses liituda nii ase-
sõna kui postpositsiooniga: 
 

Kiń marto kortit? – a) Kińgak marto eźiń korta. 
      b) Kiń martojak eźiń korta. 

Kellega sa rääkisid? – Ma ei rääkinud kellegagi. 
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Käskiv kõneviis (määramata pöördtüüp) 
 
Käskiva kõneviisi vormidel on ainsuses k- või t-/t- tunnus. Üld-
juhul lisandub k-tunnus a- vokaaliga lõppevale tüvele, erandina 
ka mõnede tegusõnade o- ja e- tüvele. Tunnuse t-/t- variandid 
lisanduvad vastavalt o- ja e- vokaaliga lõppevale tüvele. Lihttüve-
des kaovad o- ja e- vokaalid käskiva tunnuse ees. Mitmuses lisan-
dub käskiva kõneviisi tunnus -do/-de. Sõnavormidel aźo, aźodo 
‘mine, minge’ ja užo, užodo ‘oota, oodake’ on hüüdsõnade oma-
dused. Eitusvormides esineb eitussõna iĺa, -do. 
 

ainsus: -k 
mitmus: -do/-de

ainsus:-t/-t
mitmus:-do/-de

ainsus/mitmus:
(iĺa /iĺa-do) + tüvi 

morams: 
mora-k, -do 
jarsams: 
jarsa-k, -do 
sovams: 
sova-k, -do 
lovnoms: 
lovno-k, -do 
udoms: 
udo-k, -do 
ojmśems: 
ojmśe-k, -de 
kortńems: 
kortńe-k, -de 

vanoms:
van-t, -o-do 
lovoms: 
lov-t, -o-do 
putoms: 
put-t, -o-do 
moĺems: 
moĺ-t, -e-de 
śimems: 
śim-t, -e-de 
tejems: 
tej-t, -e-de 
sajems: 
saj-t, -e-de

iĺa /iĺa-do mora
iĺa /iĺa-do vano 
iĺa /iĺa-do saje 
 
 

 
Näiteid: 
 

Vana tese umaŕt. Jarsak! 
Sak tej! Kortatano. 
Vana suĺikasońt ĺimonad. Śimt! 
Maŕat moro? Kunsolok! 
Ńejtado meźejak? Vanodo! 
Aźo tov! Toso ĺembe. 
Aźodo teste! Iĺado tejńe iśta. 
Sovak! Ozak! Vasoldo sat? 
Toso kijak araś. Iĺa / Iĺado peĺe! 
Aštek-aštek! Čokšńeś kuvaka. 
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VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 

Elulood Eŕamotńe 
 

paro meĺse meeleldi, hea meelega
eŕams vepeĺe
eŕva koso

elama kodust eemal
igal pool

eŕams pensijań 
jarmakso

elatuma pensionist

tujems meĺs meeldima
si ijeste
śeń kuvalt 
aźo, -do tov 
sak(a) tej

järgmisel aastal
selle pärast /kaudu 
mine, -ge sinna 
tule siia

 
1. Moń eŕamom 
 
Mon šačiń-kasiń Kuzim veĺese. 1950-će ijetńeste veĺeś pokšoĺ, 
kudotńe uĺńeśt kavto śadodo lamot. Veĺeń eŕićatńe kortaśt anśak 
erźaks. Kijak eź korta ruzoń keĺse. Mejĺe karmaśt sodamo ruzoń 
keĺeńtkak. Eŕiń veĺese śiśem ijet. Veĺeń školasońt uĺńeśt ańśak ńiĺe 
klasst. Pokš škola malaso araśeĺ. Patam-ĺeĺam tuśt Saranov 
tonavtńeme. Mejĺe tetam-avamgak sazorom marto tuśt tov. Mon 
eŕiń babań marto. Kavksoće ijestem tujiń Saranov. Toso karmiń 
tonavtńeme ruzoń školaso. Vaśeńće ijeste ruzoń keĺse tonavt-
ńemaś uĺńeś staka. Eŕva kizna jakiń veĺev, eŕiń toso pek paro 
meĺse. Školado mejĺe tonavtńiń univerśitetse vaśńa anglań keĺeńt, 
mejĺe francuzoń keĺeńt. Ńej kolmońgemeń ijede lamo eŕan 
Tartuso. Kortan estonoks, tonavtńan ĺija finneń-ugrań keĺtkak. 
Sńardo-sńardo jakan ombo mastorov. Jakan tevs, avoĺ ojmśeme. 
Uĺńiń Angĺijaso, Itaĺijaso, Franćijaso, Vengŕijaso. 
 
Küsimused Kevkstemat 
 

- Sńaro eŕićat uĺneśt Kuzimse? 
- Meks tujide eŕamo Saranov? 
- Ejkakšpingste kortit ruzoń keĺse? 
- Ruzoń keĺse tonavtńemaś uĺńeś staka? 
- Meźe tonavtńit  uńiverśitetse? 
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- Meks sit eŕamo Tartuv? 
- Snaroće ije eŕat Tartuso? 
- Uĺńit ombo mastorsojak? 

 
2. Skulptor Erźado 
 
Erźań raśkesteńt ĺiśś skulptor, konańde vasńa karmaśt sodamo 
Itaĺijaso, Franćijaso, ĺija mastorga Europaso, śede meile Ruzoń, 
Erźań mastorsojak. Sonze ĺemeze Stepan D. Nefjodov (tetanzo 
ĺemeze uĺńeś Dmitŕij, erźaks meŕems Mitŕej). Saranso uĺi Stepan 
Erźań ĺemse gaĺeŕeja. Ekskurśijań vetića korti tuŕist marto, kona 
vaśeńćede maŕi skuĺptor Erźado. 
 

– Stepan Nefjodov-Erźa šačś 1876-će ijeste erźań veĺese, 
Bajevoso. Ejkakšpingstenze son tonavtńeś artomań 
teveńt, artś pazavat. Son uĺńeś komś kotovo ijese od ćora, 
sńardo tuś tonavtńeme Moskovov. Tonavtńemste karmaś 
tejeme skuĺpturat. 

– Sńardo sonze ĺemeze karmaś uĺeme Erźa? 
– Moskovso eŕamsto sonze uĺńeś jalgaks vejke lomań 

Itaĺijasto. 1906 ijeste Stepan tuś Itaĺijav. Vaśńa son eŕaś 
jalganzo kudoso. Artomań, skuĺpturań paro sodića (Ugo 
Nebbia) marto Stepan jakaś lamo muźejga, karmaś 
ńejeme śede parosto skuĺpturań mazičińt. Ombo mastorso 
son eŕaś kavkso ijet, skuĺpturanzo uĺńeśt kemeń 
galeŕejań-salonoń ńevtemaso. Skuĺpturanzo langs son 
karmaś keŕamo S. Erźa ĺemeńt. 

– Iśta Evropaso karmaśt sodamo erźań skuĺptordo, 
erźatńede? 

– Lamotńe arśeśt, son ruz. Erźań raśkede ombo mastorso 
meźejak eźt soda. Skuĺptorońt ĺemenze kuvalt karmaśt 
lomańtńe tija-tuva sodamo erźań raśkedeńtkak. 

– Sńardo Stepan Erźa saś eś mastorov? 
– Eŕavi meŕems, eś mastorso son eź eŕajak. Anśak jakaś 

sńardo-sńardo kudoraśkenze vanomo. Eŕaś Moskovso, 
Uralso, mejĺe 1926 ijeste tuś Paŕižev, tosto ijede mejĺe 
Argentinav. Moskovov son tago saś 1950 ijeste, ijenze 
śeste uĺńeśt 74. Son šumbra lomańeĺ. Moskovso 1954 
ijeste sonze uĺńeś pokš ńevtema. Pek lamot saśt skuĺptu-
ranzo vanomo. Śede mejĺe sonze ateĺjese sval uĺńeśt 
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lomańt. Kuloś Stepan Erźa 1959 ijeste Moskovso, 
kalmozo Saranso. 

– Skuĺpturanzo mazijdejak mazijt. Moń meĺs pek tujit 
marmorsto di čuvtosto keŕaź šačotńe. 

– Marmorsto son karmaś keŕamo Itaĺijaso, Mikeĺanželoń 
skuĺpturatńeń langs vanoź. Argentinaso son keŕaś lamo 
šačot čuvtosto. Stepan Erźa eŕaś pek staka eŕamoso ĺija 
mastorga – jarmaktomo, kudovtomo, vačočise. Saranoń 
gaĺeŕejasońt lamo skuĺpturanzo araśt, siń lomań kedga 
eŕva kosot. 

– Kijak śormadś Stepan Erźado? 
– Śormadśt. Uĺit paro aĺbomt arhiveń mateŕial marto, ĺija 
ĺiteraturajak. Vana te info-lopastońt lovnodo meźeś uĺi. 
Vanodo, tese uĺi bibĺiografija. Sovado minek arhiveń 
zalońteń, moĺede Bajevo-veĺev: kudosońt, koso šačś-kaśś 
Stepan Erźa ńej muźej. 

 
Ülesanne 1. Parandage järgmisi väiteid. 
 

1. Skuĺptor Erźań tetanzo ĺemeze uĺńeś Stepan. 
2. Skuĺptoroś tonavtńeś skuĺptura Itaĺijaso. 
3. Erźa eŕaś Itaĺijaso kolmo ijet. 
4. Moskovso uĺi Erźań ĺemse gaĺeŕeja. 
5. Argentinaso Erźa keŕaś lamo marmoroń šačot. 
6. Erźań eŕamodonzo kijak meźejak eź śormado. 

 

HARJUTUSED Tejemapeĺkst 

1. Viige kokku keelendite vasak- ja parempoolsed osad: 
Kudonok uĺneśt lamo jalgam.
Ton śeste uĺńeś vasolo.
Kizna uĺneśt tonavtićat.
Tetam-avam uĺńiń ekskurśijaso.
Mińek školaś uĺneśt ekskurśijaso.
Školaso moń uĺńeś pokš.
Studentne uĺńit viška ejkakš.
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2. Täitke lüngad mineviku (preteeritum I) eitusvormidega: 
Son ... lovo jarmakt. Miń ... mora klubso. Siń ... jaka velev? Ton ... 
jarsa čokšńe? Mon ... rama kantvetkat (kommid). Tiń ... lovno 
erźań jovkst? Mon ... jaka bibliotekav teči. Miń ... soda kosot 
jalganok. Siń ... tonavtńe te školasońt. Son ... sa čokšńe kafeteŕijav. 
Moń … sazorom. Sonze … sazoronzo. Mińek … teči ĺekćijanok. 
 
3. Kasutage lünkade täitmiseks vastavas vormis eitust (a, avoĺ, 
araś, eź): 

Siń umok ... jaka Saranov. 
Estontne Saranso ... pek lamot. 
Ton erźat? – ... , estonan. 
Mon meźejak ... maŕan eŕamodońt Saranso. 
Ton umok eŕat Saranso? – ... umok. 
Tiń jakide Saranov? – … . 

 
4. Valige igale situatsioonile sobiv keelend käskivas kõneviisis. 

Situatsioonid: 
palve istuda, kutse juurde tulla, palve kuulata, kutse 
siseneda, palve kuulata/vaadata, palve jääda kohale, 
kutse istet võtta, julgustamine. 

 
Keelendid: 

Jarsado! Śimt! Kunsolok! Vanodo! Iĺado peĺe! Sak 
tej! Aźodo tov! Sovak! Ozak! Aštede-aštede! 

 
5. Tõlkige ersa keelde järgmised laused, kasutades asesõnade 
eitavaid vorme (sńardojak, kijak, kovgak, meźejak, kodajak, 
kostojak, kodamojak). 

Ma ei ole kunagi rääkinud ersalasega tema keeles. 
Siin ei ela kedagi. Me ei lähe täna kuhugi. Nemad ei 
ostnud välismaal midagi. Ma ei leia kusagilt paremat 
kohta. Tema ei käinud üheski (ei mingis) külas. 

 
6. Moodustage lauseid kasutades tegusõnade vorme järgmise 
malli järgi: 

tegusõna pöördevorm + -mo /-me infinitiiv. 
Näide: (sams eŕamo) –   
Mon umok siń eŕamo Tartuv. 
–karmams vešńeme
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–moĺems vanomo
–tonadoms kortamo erźaks
–tonavtńems moramo
–arśems tujeme ombo mastorov
–karmams sodamo
–tujems tonavtńeme

 
7. Kas vastavad tõele järgmised oletused teie kohta? Kasutage 
vastustes antud malle: 

a) Toń ĺemet Toomas /Tiia? – Avoĺ. Moń ĺemem … . 
b) Ton studentat? – Vide. Studentan./ Avoĺ, mon 
tonavtićan. 

 
–Ton šačit veĺese. Ton kasit pokš kudoraśke jutkso. 
–Toń uĺit patat-sazorot. Toń uĺi ĺeĺat. 
–Toń paro jalgat eŕi vasolo, ombo mastorso. 
–Ton tonavtńit Taĺĺinnse. Ńej kosojak a tonavtńat. 
–Kurok ton moĺat tonavtńeme ombo mastorov. 
–Toń uĺi meĺet kortams erźaks. 

 
8. Valige sobiv vastus (A pek. Uĺńiń. Veĺese. Eŕavi. Meĺat. 
54/53/20/30/18/. Eźiń. Tonavtićat.): 

–Kit tetat-avat? Koso siń eŕit? 
–Sńaro ijenze tetat /avat /sazorot /jalaksot /ĺeĺat? 
–Ton uŕvakstit /ĺiśit miŕdeńeń? 
–Sńardo karmit tonavtńeme uńiverśitetse? 
–Meks karmit tonavtńeme erźań keĺeńt? 
–Tonavtńemaś staka? 
–Uĺńit ombo mastorso? 

 
9. Täitke lüngad: 
Moń ĺeme… Nasta. Mirdem ĺeme… Stopa, śeks mońeń veĺese 
meŕit Stopa… . Śede odtne meŕit Nasta … .. Mon 70 ijesan, 
mirdem 75 ije…, eŕatano pensijań jarmakso. Veĺeń... ĺemeze 
Viŕeń Tavla, son ašti viŕeń-pandoń tarka… . Ejkakšonok vete, 
veśe mazijt, pŕev…, parot. Ńej siń eŕit vepeĺe. Ćoratńe Moskov… 
– vejkeś tonavtńi, kavto… tonavtńemado mejĺe važodit. Siń 
uŕvakstoź, uĺit ejkakšostkak. Vejke tejteŕe… ĺiśś miŕdeńeń ombo 
mastor… . Son vasolo. Omboćeś eŕi šabra veĺe… . Kudozo pokš, 
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ejkakšo… kavto. Si ijeste teĺeń škasto eŕatano pokš tejteŕeńt …, 
kizna si veženće ćoraś Moskov…, śeste eŕatano eś kudoso. 
 
10. Kirjutage ersa keeles mõned faktid oma eluloost. 
 

SÕNAVARA Valks 

ejkakšpinge lapsepõlv ńevtema näitus 
artoms, -ma maalima, -mine paz jumal 
ańśak ainult pazava ikoon 
arśems arvama peĺems pelgama, kartma 
aźo, -do mine, -ge penśija pension 
eŕavi on vaja putoms panema 
eŕića elanik ramams ostma 
eŕva iga si ijeste tuleval aastal 
iĺa, -do ära, -ge sovams sisenema 
info-lopa infoleht suĺika klaas, pudel 
jutkso seas, vahel sval alati 
kalmo kalm śeks sellepärast 
kańtvetkat kommid šačoms sündima 
kasoms kasvama šačo kuju 
kaźńe kingitus tago taas 
keŕams lõikama tija-tuva siin-seal 
kšńi raud tonadoms harjuma 
kuloms surema tŕams ejkakš kasvatama last 
kuvalt järgi, kaudu tujems lahkuma; tooma 
langs peale umok ammu 
ĺiśems välja tulema vana näed sa, näe 
marmor marmor vepeĺe eemal 
mastorlango maailm vačoči nälg 
maziči ilu važodems töötama 
meĺs tujems meeldima vešńems otsima 
mijems müüma vetića juht (vedaja), giid 
meĺat mullu vide õige 
ozams istuma čavo tühi 
paro meĺse meeleldi čuvto, -ń puu, -st 
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Kaheksas õppetükk Kavksoće peĺks 
 

GRAMMATIKA 

Määrav pöördtüüp 
 
Ersa keele struktuuris pakub huvi selline nähtus nagu tegusõna 
objekt- (ehk määrav) pööramine, millega väljendatakse määratud 
objektile suunatud tegevust, nt.: tejsa ‘mina teen selle (ära), 
morasińek morońt ‘meie laulame selle (laulu)’. Lõpetatud tege-
vust tähistavates objektpööramise vormides võivad esineda vaid 
transitiivsed tegusõnad. Määrava pöördtüübi ehk konjugatsiooni 
oleviku vormidega väljendatud tegevus seostub üldjuhul tulevi-
kuga. 
 

Määramata pöördtüüp: 
olevik 

Määrav pöördtüüp: 
(olevik) – tulevik

Mon śormadan śorma.
Ma kirjutan (üht) kirja. 

Mon śormadsa śormańt. 
Ma kirjutan (selle) kirja 
(valmis).

 
Tundmist või seisundit väljendavatel tegusõnadel (nt. večkems 
‘armastama’, maŕams ‘kuulma, tundma ennast’, sodams ‘tead-
ma’) määrava konjugatsiooni oleviku vormid tulevikuga seondu-
vat tavaliselt ei tähista. 
 

Määramata pöördtüüp: 
olevik 

Määrav pöördtüüp: 
olevik

Mon sodan jovks.
Ma tean üht muinasjuttu.

Mon sodasa jovksońt.
Ma tean (seda) muinasjuttu. 

Mon maŕan moro.
Ma kuulen (üht) laulu.

Mon maŕasa morońt.
Ma kuulen (seda) laulu.

 
Mõnede tegusõnade (näiteks ńejems ‘nägema’) määrava pöörd-
tüübi vormid võivad olenevalt kontekstist väljendada seost nii 
oleviku kui tulevikuga. 
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Määramata pöördtüüp: Määrav pöördtüüp:
Mon ńejan tejteŕ. Mon ńesa tejteŕeńt  (olevik 

/tulevik).
Ma näen (üht) tüdrukut. Ma näen (seda) tüdrukut 

(olevik /tulevik).
 
Tegusõna ńejems määrava konjugatsiooni vorm võib ka sel juhul, 
sõltuvalt objektist, väljendada vaid olevikus toimuvat, nt.: 
 

Mon ńejan narmoń. Mon ńesa narmońeńt.
Ma näen (üht) lindu 
(praegu). 

Ma näen (seda) lindu 
(praegu).

 
Pööramine määravas pöördtüübis 
 
Määrava konjugatsiooni vormides lisanduvad tegusõna tüvele 
lõpud, mis tähistavad nii tegijat (nt. mina, sina, tema, meie, teie, 
nemad; see; mees jt.) kui kogejat (nt. mind, sind, teda, meid, teid, 
neid; seda; meest jt.). Subjekt ja objekt võivad olla nii ainsuses 
kui mitmuses (nt. mina näen sind, tema näeb meid, meie näeme 
teid jt.), kuid suur osa mitmuse lõppudest ei eristu. Mõned vormid 
(nt. mina/meie … mind/meid, sina/teie … sind/teid) puuduvad, 
nagu on näha allpool toodud tabelitest. Nii subjektina kui objek-
tina võivad esineda ase- ja teised käändsõnad. Subjekt võib olla 
määramata, määrava ja omastava käändtüübi nominatiivis, objekt 
esineb kas määrava või omastava käändtüübi genitiivis (tegusõna 
väljendab lõpetatud tegevust), nt.: 
 

Ava /avaś /avazo moriźe morońt /moronzo. 
‘(Üks) naine /(see) naine / (tema) ema laulis (seda / oma) 
laulu’. 

 
Määramata pöördtüübis võib objekt esineda nii määrava või 
omastava käändtüübi vormis kui ka määramata deklinatsioonis 
(sel juhul väljendab tegusõna lõpetamata tegevust): 
 

Ava /avaś /avazo moraś moro /morońt /moronzo. 
‘(Üks) naine /(see) naine /(tema) ema laulis (üht) laulu 
/(seda) laulu /(oma) laulu’. 

Määrava pöördtüübi lõpud  
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a) oleviku /tuleviku, 
b) mineviku (preteeritum I) vormides: 

 
 moń toń sonze mińek tink sinst 
a)  
mon  -tan -sa -tadiź -siń 
ton -samak -sak -samiź -sit 
son -samam -tanzat -si -samiź -tadiź -sinźe 
miń  -tadiź -sińek -tadiź -sińek 
tiń -samiź -sink -samiź -sink 
siń -samiź -tadiź -siź -samiź -tadiź -siź 
b)  
mon  -tiń -ja -diź -ń 
ton -mik -k -miź -t 
son -mim -ńźit -źe -miź -diź -nźe 
miń -diź -ńek -diź -ńek 
tiń -miź -nk -miź -nk 
siń -miź -diź -ź -miź -diź -ź 

 
Näiteid: 
  
         Määramata konjugatsioon:    Määrav konjugatsioon: 
 

a) olevik olevik /tulevik
Mon śormad-an śorma Mon śormad-sa śormańt
Ton śormad-at śorma Ton śormad-sak śormańt
Son śormad-i śorma Son śormad-si śormańt
Miń śormad-tano śorma Miń śormad-sińek śormańt 
Tiń śormad-tado śorma Tiń śormad-sink śormańt
Siń śormad-it śorma Siń śormad-siź śormańt

b) minevik lõpetatud tegevus
Mon śormad-i-ń śorma Mon śormad-i-ja śormańt
Ton śormad-i-t śorma Ton śormad-i-k śormańt
Son śormad-ś śorma Son śormad-i-źe śormańt
Miń śormad-i-ńek śorma Miń śormad-i-ńek śormańt 
Tiń śormad-i-de śorma Tiń śormad-i-nk śormańt
Siń śormad-śt śorma Siń śormad-i-ź śormańt
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Nii määramata kui määravas pöördtüübis esineb eitavates oleviku 
vormides eitus a ja mineviku vormides eitus eź. Oleviku vormides 
järgneb eitusele tegusõna vastava konjugatsiooni lõpuga, mine-
viku vormides lisanduvad konjugatsiooni lõpud eitusele (tegusõna 
esineb tüve vormis). 
 
Näiteid: 

Olevik: a śormadsa śormańt ‘ma ei kirjuta kirja (valmis)’, a 
sodatan ‘ma ei tunne sind’; 
Minevik: eźija śormado śormańt ‘ma ei kirjutanud kirja 
(valmis)’, eźitiń soda ‘ma ei tundnud sind ära’. 

 
Määrava pöördtüübi vormide kasutamine: 

 
Määramata pöördtüüp Määrav pöördtüüp

– lõpetamata tegevus
 
a) olevik /tulevik: 

Mon lovnan jovks. 
b) minevik: 

Mon lovniń jovks. 
 

– lõpetatud tegevus
 
a) tulevik: 

Mon lovnosa jovksońt. 
b) minevik: 

Mon lovnija jovksońt. 

– seisund 
 

a) olevik: 
Mon večkan ejkakšt. 
Son maŕi vajgeĺt. 
Tiń sodatado jovkst? 
Mon ńejan narmoń. 

b) olevik: 
Mon ńejan tejteŕ. 
 

– seisund
 

a) olevik: 
Mon večksiń ejkakštneń. 
Son maŕasińźe vajgeĺtńeń. 
Tiń sodasink jovkstneń? 
Mon nesa narmońeńt. 

b) olevik:  
Mon nesa tejteŕeńt. 

c) tulevik: 
Mon nesa tejteŕeńt. 
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VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 

Argielu Eŕva čiń tevtńe 
 

lomań jutkso rahva /teiste seas, vahel 
jutkoška, -sto
uštoms kaštom

vaba aeg, vabal ajal
kütma ahju

meźt-meźt, koj-meźt
vetams pŕa

mida(gi)
käituma

eŕva meź/e, -t igasugust, -seid (asja, -u) 
pitńeze (tema) hind
pekem, -t/-ze/-ńek/-nk/-st 
vačś 

kõht on tühi 
(tühjaks läinud)

tese vana vot siin, näe
 
1. Mitŕejńize śti čiĺiśema marto. Uštsi kaštomonzo, potavtsi 
skalonzo, pańi kši, pidi jam. Jarsit-tejit miŕdenze marto, mirdeś 
tuji vedgevev. Vedgeveś tašto, Mitŕejatań toso tevenze lamot. 
Mitŕejńize čit teji kudoń tevt – pidi, šĺi-nardi, muśki. Jutkoškasto 
sti meźejak. Čokšńeń peĺev son tuji piŕev, toso valnosińźe 
emežtńeń. Čokšńe andsińźe ŕevetńeń, skalont, sovi kudos. 
Miŕdenze marto jarsit-tejit, karmit vanomo teĺevizor. Sńardo-
sńardo sovi šabrast, Dŕigata. Ćoratńe śimit čaide, karmit 
kortamo poĺitikado, veĺeń tevtńede, umok škadońt. Avaś kunsoli 
meźede ćoratńe kortit. Ejkakšost eŕit vepeĺe, sńardo-sńardo sit 
veĺev. Tunda sit emežeń putomo, śoksńa ĺezdit emežtńeń 
purnamsto. 
 
Küsimused Kevkstemat 
 

Kodamo tevt teji Mitŕejńize valske marto, čit, čokšńe? 
Koso važodi Mitŕejata? 
Kije si Mitŕejatań marto kortamo čokšńe? 
Meźde kortit ćoratńe? Avaś korti ćoratńeń marto? 
Kosot ejkakšost? 
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2. Aštema kudo 
 
Kov od lomańtńe jakaśt vejse umokoń škasto, sńardo araśeĺt 
klubt, kafeteŕijat, kinoteatrat? Kizna siń puromśt kišteme-moramo 
veĺeń kunškaso, ĺija tarkava, moĺśt viŕev. Teĺńa čokšńeń škasto siń 
puromśt śkamonzo eŕića avań kudos, konańeń meŕśt aštema kudo. 
Od tejteŕtńe sajiź martost stamost-kodamost, vikšńemast. Aštemań 
kudoso siń ńevtiź meźe maštit tejeme, vaniź ĺijatńeń tevest, 
tonavtńeśt meźejak od. Aštemań kudos puromśt od ćoratkak. Od 
lomańtńe veise kortaśt, kištśt-moraśt, nalkśeśt, muśt jalgat. Toso 
uĺńeśt pejdemat, sńardo-sńardo śeĺvedtkak. Ćoratńe-tejteŕtńe 
tonadśt lomań jutkso ašteme, karmaśt sodamo koda vetams pŕańt. 
 
Ülesanne 1. Täitke tabel 
 

Kit jakaśt 
aštema 
kudov? 

Meźeks jakaśt
lomańtńe aštema 
kudov?

Koda jutaśt
čokšńetńe aštemań 
kudoso?

 
 
 

 
 
3. Meźe ramit? Sńaro pitńeze? 

- Avaj, meźt-meźt ramit?Meźe keskavsot? 
- Eŕva meźt. Jarsamopeĺ, oršamot-kaŕśemat, koct. 
- Meźeks koctońt ramik? 
- Meĺezem tuś. Stan meźejak. 
- Vaj, kodamo mazij! Raužo marto jaksteŕe, seń; ašo, 

piže, ožo, tuža lopat. Sńaro pitńeze? 
- A pek pitńejgak. 
- Paro. Peket vačś? 
- Alamodo vačś. Śimtano čajde, mejĺe pidesińek siveĺeńt, 
čokšńe uĺi meźe jarsams. 

- Koso siveĺeś? 
- Sajik kesakstońt, son końovońt potso. 
- Avaj, kši ramit? Koso kšiś? 
- Vaj, stuvtija ramams… 
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HARJUTUSED Tejemapeĺkst 

1. Valige järgmisest loetelust välja transitiivsed tegusõnad: 
jakams, kortams, muśkems, sevems, tonavtńems, sodams, 
večkems, aštems, maksoms, sams, ramams, tujems, 
kandoms, moĺems. 

 
2. Moodustage tegusõnade määrava pöördtüübi oleviku ja 
mineviku vormid: lovnoms (śormańt), sevems (kšińt), jovtńems 
(jovksońt). 
 
3. Moodustage tegusõnade sasams ‘püüda, järgi jõuda’ ja teŕdems 
‘(kaasa) kutsuda’ määrava konjugatsiooni vorme, nt.: mon toń 
sasatan, ton moń teŕdsamak. 
 
4. Täitke B-tulbas lüngad määrava pöördtüübi vormis tegu-
sõnadega vastavalt A-tulbas antud lausetele. 
 

A. Siń morit morot. B. Siń morasiź morotńeń. 
    Son lovnoś jovks.    Son … jovkstneń.
    Śormadan śorma.    … śormant.
    Tejit tevt?    … tevtńeń?
    Viksńat panar?    … panarońt?
    Pańtano kši.    … kšińt.
    Miń maŕińek vajgeĺ.    Miń … vajgeĺeńt.

 
 
5. Kasutage lausete moodustamiseks järgmisi infinitiivi 
sisaldavaid sõnaühendeid: 

 
karmams čaŕkodeme puromoms kišteme-moramo 
maštoms tejeme karmams sodamo
uĺi meĺem kortams arśems tejeme
moĺems važodeme tonadoms ašteme
sams ĺezdamo purnams tujeme
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6. Valige sobiv sõna (sõnade valik: kudopotmo, peke, pŕa, 
keskav, źepe, ked): 
 

Čavo ………. lamo tevt a tejat. 
Čavo ………. inžeks a moĺat. 
Čavo ………. śtado a ašti. 
Čavo ………. marto eŕams a staka. 
Čavo………. siŕetńeńeń meĺs a tuji. 
 

7. Vastake küsimustele: 
a) Meźe kaźat tetateń, avateń, sazoroteń, jalaksoteń, 

jalgateń, viška ejkakšneń, večkeviks morićańeń 
šačoma čistenze? 

(vastuste valik: kiniga, paća, moroń disk, keskav, 
oršamopeĺ, šokolad, ćećat, nalkške). 

 
b) Sńardo moĺat ĺija mastorov, sajat martot … ? 

(oršamopeĺt, karśemapeĺt, jarsamopeĺt, kaźńet, 
końovt, kińigat, dokument, komputer). 

 
c) Mezeks sajsak, -sit …? 

(oršamopeĺtńeń, karśemapeĺtńeń, jarsamopeĺtńeń, 
kaźńetńeń, końovtńeń, kinigatńeń, dokumenttneń, 
komputereńt). 

 
8. Kasutage tekstis järgmisi tegusõnade vorme: 

śormadoms, kortatano, sodasa, večksiń, moĺems, sodasi, 
tonavtńesink, sodasak, kortams, čaŕkodeme. 

 
Meks tonavtńesink erźań keĺeńt ? 
- Erźań keĺeńt  ... ? – Alamodo ... . 
- Jalgatkak ... ? – Son sodasi mońdem parosto. 
- Koso tonavtńetado erźań keĺeńt? – Finneń-ugrań 
kafedraso. 
- Meks ... ? – Uĺi meĺeńek ... erźań keĺse. 
- Mon ... Toramań morotńeń. Sńardo-sńardo Toramaś 
si tej, miń ... erźaks morićatńeń marto. Śeks tonavtńan 
erźań keĺeńt. 
- Moń uĺi meĺem ... erźań veĺev. Toso kortit erźaks, 
mon karman ... meźde kortit. 
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- Mońeń eŕavi erźań keĺeś uraloń keĺtńeń 
tonavtńemste. 
- Mon arśan ... jutavkst erźań keĺste estonoń keĺs. 

 
9. Tõlkige ersa keelde: 
Üliõpilastel on palju tööd – päeval käivad nad loengutel ja semi-
naridel, õhtul õpivad ka kodus. Paljud käivad teisi keeli õppimas. 
Keegi ei tea, kui palju on üliõpilastel vaba aega. Vaatame, mida 
nad teevad suvel, kui nad ei käi ülikoolis. Paljud käivad välis-
maal, selleks nad keeli õpivadki. On üliõpilasi, kes suvel tööta-
vad. Suvel on üliõpilastel aega selleks, et olla pereliikmetega. 
Nad elavad koos maakodus, käivad metsas, mere või jõe ääres. 
Sügisel ja kevadel on üliõpilaspäevad – noored inimesed kohtu-
vad kontsertidel, spordikeskustes, käivad koos mängimas ja 
tantsimas. Paljud käivad aastaringselt kooris laulmas. 

 

SÕNAVARA Valks 

andoms süüa andma oršams selga panema 
ćeća lill oršamopeĺ rõivas 
čaŕkodems aru saama pańems küpsetama 
čavo tühi pejdems naerma 
čiĺiśema päikesetõus peŕka ümber 
emež köögivili pidems keetma 
jovks muinasjutt pitńe hind 
jutko vahe pot(mo)sto seest 
jutkoška vaba aeg potavtoms lüpsma 
karśems jalga panema pŕaka pirukas 
karśemapeĺ jalatsid puromoms kogunema 
kandoms kandma putoms emežt istutama juurvilju 
kaštom ahi sajems võtma 
kaźems kinkima śkamo(-m) (mina) üksi 
kaźńe kingitus sevems ära sööma 
keskav kott siveĺ liha 
kińiga raamat sinś nemad (ise) 
koct kangas sońś tema ise 
kodams kuduma sovams sisenema 
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komputer arvuti śtams tõusma 
końov paber, arve sta/ms, -mo õmblema, -mine 
kši leib stuvtoms unustama 
kunsoloms kuulama šĺams pesema 
kunška kesk(koht) šĺams-nardams koristama 
ĺezdams aitama tińś teie (ise) 
lopa leht tonś sina (ise) 
lovso piim tašto vana, kulunud 
maksoms maksma terdems kaasa kutsuma 
maŕams kuulma, tundma udoms magama 
maštoms oskama, 

mõistma 
uštoms kütma 

mińś meie (ise) vajgeĺ hääl 
monś mina (ise) val(n)oms kastma 
morića laulja valske marto hommikul 
muśkems pesu pesema važodems töötama 
nalkśems mängima večkems armastama 
nalkške mänguasi vedkev, -g- veski 
nardams kuivatama vejse koos 
pańems ajama vetams vedama 
pańems kši küpsetama leiba vetams pŕa käituma 
ńevtems näitama źepe tasku 
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Üheksas õppetükk Vejkseće peĺks 
 

GRAMMATIKA 

Käskiv kõneviis (määrav pöördtüüp) 
 
Käskiva kõneviisi tunnused, mis esinevad määravas konjugat-
sioonis seeriates: sina – mind /meid /teda /neid, teie – mind /meid 
/teda /neid, eristuvad vaid mõnedes mitmuse vormidest, nagu on 
näha järgnevast tabelist. 
 
Käskiva kõneviisi vormid (vetams ‘vedama, viima, saatma’, 
učoms ‘ootama’, terdems ‘kutsuma kaasa, kohale’): 
 

Ton moń vetamak, učomak, 
terdemak

iĺamak veta, učo, 
terde 

 mińek vetamiź, učomiź, 
terdemiź

iĺamiź veta, učo, 
terde 

 sonze vetik, učik, terdik iĺik veta, učo, 
terde 

 sinst vetit, učit, terdit iĺit veta, učo, 
terde 

tiń moń vetamiź, učomiź, 
terdemiź

iĺamiź veta, učo, 
terde 

 mińek vetamiź, učomiź, 
terdemiź

iĺamiź veta, učo, 
terde 

 sonze vetink učink terdink iĺink veta, učo, 
terde 

 sinst vetink učink terdink iĺink veta, učo, 
terde 

 
Seeriates sonze, sinst asenduvad a-, o-, e- tüvevokaalid i-vokaa-
liga. Eitavates vormides kasutatakse eituse iĺ- muutuvaid vorme, 
millele järgneb tegusõna muutumatu vorm (tüvi). 
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Näiteid: 
 

Ćorińem (mu pojake), vetit alašatńeń śimeme. 
Pataj, učomak, mongak moĺan kinov. 
Iĺamak terde – a moĺan, škam araś. 
Iĺink stuvto sajems końovtńeń. 

 
Tegusõnade infiniitsed vormid 
 

Ersa keeles on pöördsõna infiniitseteks vormideks infinitiiv (vt. 
õppetükk 5), omadussõnalaadne kesksõna ehk partitsiip ja määr-
sõnalaadne vorm ehk gerundiiv. Üldjuhul kasutatakse ersa keeles 
ća- ja ź- tunnustega kesksõna oleviku ja mineviku vorme, mis 
vastavad eesti keeles v- ja tud-/nud- kesksõnadele, näiteks: 
 

morića/lovnića/tonavtńića ejkakš ‘laulev/lugev/õppiv laps’; 
tejeź tev ‘tehtud töö’, praź lopa ‘kukkunud leht’. 

 
(Kesksõna oleviku ja mineviku tunnuste hulka kuuluvad ka 
vähem kasutatavad -i(j), -ks; -ń, -vt, -vt, näiteks: mori narmoń 
‘laulav lind’, večkeviks lomań ‘armastatud, kena inimene’, iśak 
sajeń odiŕva ‘eile võetud noorik (rahvalaulust)’, avań joravt kši 
‘ema valmistatud leib’, apak śeźńevt ‘rebimata, katki tegemata’). 
 
Kesksõna ća- tunnus lisandub tegusõna oleviku ainsuse 3. pöörde 
vormile, näiteks: 
 

mora-ms, lovno-ms, tonavtńe-ms: 
mori-ća, lovni-ća, tonavtńi-ća. 

 
(Märkigem, et tuletusliide -ća, mis vastab eesti keeles ja- liitele, 
esineb ka tegijanimedes: morića ‘laulja’, kunsolića ‘kuulaja’, 
śormadića ‘kirjutaja’). 
 
Kesksõna ź- tunnus lisandub tegusõna tüvele, eitavas vormis 
kasutatakse eitust apak, millele järgneb tegusõna tüvi, näiteks: 
 

purna-ms, śormado-ms, teje-ms: 
purna-ź, śormado-ź, teje-ź; 
eitav: apak purna, apak śormado, apak teje. 
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Kesksõnadega liituvad a) määrava ja omastava deklinatsiooni 
tunnused, b) tegusõna uĺems- pöördelõpud: 
 

a) sića-ś, -tńe; -m, -nok, -st ‘saabuv’; sajeź-e-ś, -tńe; 
sajeź-e-m, -ńek, -st ‘võetud’; 

b) miń sićatano, avoĺ tujićatano ‘me oleme saabujad, 
mitte lahkujad’; ton kučoźat tevs, avoĺ iśtak ‘oled 
saadetud asja pärast, mitte niisama’. 

 
Gerundiivil on ersa keeles msto-/mste- ja ź- lõpud, mis vastavad 
des-vormile eesti keeles. Lauses täidavad need vormid erinevaid 
funktsioone, vt.: 
 

a) Viŕev moĺemste miń morińek. ‘Metsa minnes me 
laulsime.’ (msto-/mste- gerundiivi vorm tähistab teise 
tegevusega samaaegselt toimuvat tegevust). 

b) Moĺińek viŕev moraź. ‘Läksime metsa lauldes.’ (ź- 
gerundiiv iseloomustab toimuvat tegevust). 

 
Gerundiivi tunnused, nii msto- /mste- kui ź-, lisanduvad tegusõna 
tüvele. Gerundiivi msto-/mste- tunnusele võivad lisanduda 
omastava deklinatsiooni lõpud, nt.: 
 

morams, lovnoms, moĺems:  
a) mora-msto-nzo, lovno-msto-nok, moĺe-mste-nk; 
b) mora-ź, lovno-ź, moĺe-ź. 

 

VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 

Ersalastel külas Erźatńeń peĺe 
 
meĺ(eń) moĺema igatsus; igavus
meĺem moĺś mul hakkas igav; igatsesin 
uĺi meĺ, -em on soov; tahan
koda tońet maŕavś …? kuidas sulle tundus …?
ikeĺeń ška vana aeg
jakavtoms (panna) koos käima
vana vansińek vaat (nüüd), me vaatame neid 
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-ńe, -ka, nt. ašińe, mazijńe ‘-ke, -ne’ (vähendusliited)
-j, nt.: numolkaj, avaj, tetaj,
          pataj, ĺeĺaj 

pöördumiseks kasutatava 
vokatiivi tunnus

 
 
Ersalastel külas Eŕźatńeń peĺe 
 

Pekka tonavtńeś erźań keĺeńt kavto ijeń peŕt. Uĺńeś meĺeze 
ńejems koda eŕit erźatńe eś mastorsost. Kizna son uĺńeś 
Saran ošso, koso jakaś Uńiverśiteteń erźań keĺeń kafedrav. 
Koĺĺegatńe sajiź Pekkań erźań veĺev. Pekka jovtńi Tiinańeń 
śeńde, meźe ńejś, kuva jakaś. 

 
Tiina Mon maŕiń ton jakit Saranov. Mejse ardit? 
Pekka Taĺĺinnse oziń pojezds, konasont ardiń Moskovov. 

Tosto tujiń ĺija pojezdse Saranov. Ardomaś uĺńeś 
vet, jutaś pek parosto. Udiń čevte tarkaso, ojmśiń-
tejiń, valske marto śiśemste pojezdeś pačkodś 
Mordovijav. Ardomsto ńejiń vaĺmavant tija-tuva 
veĺińet. Saranso śeske mujija Uńiverśitetent, 
moĺiń erźań keĺeń kafedrav. Kortiń koĺĺegatńeń 
marto, mejĺe siń sajimiź jarsamo, sovińek kafete-
ŕijas. 

Tiina Koda tońet maŕavś Saran-ošoś? Tuś meĺezet? 
Pekka Ošoń kunškaś mazijdejak mazij, pek vańks, eŕva 

kuva ćećat. 
Tiina Lamo erźat vastit? 
Pekka Saranga jakamsto mon erźań-mokšoń keĺ eźiń 

maŕa, śeks tujiń vejke koĺĺegam marto erźań 
veĺev, Viŕeń Tavlav, kona a pek vasolo Saransto. 
Tarkaś meĺezem pek tuś – viŕt, pandińet. Tašto 
kudińetńeń jutkova aštit od kudot. Veĺesent uĺi 
viška muźejeń kondamo etno-kudo. Toso ńejiń 
koj-meźt veĺe lomańtńeń ikeĺeń škań eŕamostost, 
uĺi-parostost. Veĺesent uĺi škola, koso tonavtit 
čuvtosto keŕamoń teveńt. Keŕićatńe tejit skuĺptu-
rat, eŕva kodat erźań kojeń nalkšket. 

Tiina Sńaro čis jakit veĺev? 
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Pekka Kolmo čis. Jakavtimiź kudosto kudos, eŕva koso 
jala jarsińek-śimińek, kortińek, lomańtńe morast 
mońeń erźań morot. Vastiń siŕe lomańt, konatńe 
jovtńeśt umok škań eŕamodost. 

Tiina Meźde jarside? 
Pekka Eŕva meźde – ŕestaź siveĺde, kujardo, pangodo. 

Meĺezem pek tuśt panžakajtńe čapamo lovso 
marto. 

Tiina Mejĺe side Saranov? 
Pekka  Saranov tujemado ikeĺe sovińek kalmolangs, viŕs, 

aštińek ĺej čiŕese, mejĺe ardińek a vasolo 
veĺetńeva. Saranso ašteź jakiń Stepan Erźań 
muźejev, soviń istoŕijań-etnografijań muźejs, ve 
čokšńeste uĺńiń erźań-mokšoń teatraso. Škaś jutaś 
pek kuroksto. 

Tiina Meĺet eź moĺe? 
Pekka Eź, uĺńeś meĺem śedejak lamo ńejems. Si ijeste 

tago moĺan erźań jonksov, uĺi meĺem pačkodems 
Rav čiŕese eŕićatńeń peĺev. 

Tiina Tejit fototkak? 
Pekka Sńarija, vana vansińek. 
 

Ülesanne 1. Märkige, kas alljärgnevad väited teksti kohta on õi-
ged või valed (vide /a vide). 
 

–  Moskovsto Saranov ardś Pekka čit. 
–  Pekka pačkodś Saranov cokšńe. 
– Pekka jakaś vanomo Saranoń mazij tarkatńeń avoĺ 
śkamonzo. 

–  Saranso Pekka kortaś lamo lomań marto erźaks. 
–  Viŕeń Tavlaś ašti viŕeń-pandoń tarkaso. 
–  Pekkań jakavtiź kudosto-kudos, son kunsoloś morot, 

jovtńemat. 
–  Pekka veĺese jarsaś anśak kaldo. 
–  Veĺeste Pekka śeske tuś kudov. 
–  Pekkań Saranso araśeĺ škazo moĺems teatrav. 
–  Saranso Pekkań moĺś meĺeze. 
–  Pekka eź teje vejkejak foto – meĺeze araśeĺ. 
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Ülesanne 2. Täiendage järgmisi lauseid (tõlkige sulgudes antud 
fraasid või lisage omapoolne variant). 
 

Pekka tonavtńiźe erźań keĺent, śeks (ta tahtis kohtuda 
ersalastega). 
Śeske koda Pekka saś Saranov (ta kohtus kolleegidega 
Mordva Ülikoolist). 
Veĺeń eŕićatńe kortit erźań keĺse, śeks (Pekka läks 
Saranist maale). 
Pekka kortaś siŕe lomańtńeń marto – (nad jutustasid enda 
elust vanal ajal). 
Pekkań meĺezenze tuś veĺese aštemaś – (ta rääkis seal 
ainult ersa keelt). 
Saranso Pekkań uĺńeś škazo – (ta käis muuseumides, ka 
teatris). 
Erźań mastorsto Pekka uskś sńarija fotot, (ta näitas 
fotosid Tiinale). 

 
Lapsepõlvest meeldejäänud laul jänesest: 

 
– A numolkaj, numolkaj, 
Meks, numolkaj, mazijńat? 
– Tetam-avam mazijńeĺt. 
– A numolkaj, numolkaj, 
Meks, numolkaj, ašińat? 
– Tetam-avam ašińeĺt. 
A ta-ti, a ta-ti ... 
Moĺan kšińem varčasa, 
Paŕak, śejeĺ saliźe – 
Kapsta piŕes kandiźe. 

 
Ülesanne 3. Täiendage järgmisi lauseid. 
 

a) …………………………….., śeks son uĺńeś mazijńe. 
b) ………………………………, śeks son uĺńeś ašińe. 
c) Śejeĺeńt pekeze vačś, śeks ………………………….. 
d) Salaź kapstańt ………………………………. 
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HARJUTUSED Tejemapeĺkst 

 
1. Alljärgnevad sõnaühendid sisaldavad ća- ja ź- kesksõnu. 
Andke eestikeelsed vasted sõnaühenditele: 

a) tonavtńića ejkakšozo, učića lomańeś, lovsodo śimića 
vaz, sića ćoraś, maŕića śedej, čaŕkodića ava, miŕdeńeń 
ĺiśića tejteŕest, kudos sovića inžeś, mazijste kortićaś; 

b) śormadoź ĺem, maksoź jarmakost, veĺeste uskoź 
umaŕeńek, seveź pŕakatńe, parosto pideź jamoś, seńse-
jaksteŕese vikšńeź koctozo, muśkeź oršamo-peĺenk; 

c) teĺevizoroń vanomsto, teveńt tejemste, jalgam marto 
kortamsto, veĺev tujemste, kudov samsto, muźejga 
jakamsto, ejkakštneń učomsto, školav pačkodemste. 

 
2. Kasutage ź- või msto- /mste- gerundiivi: 
 

Uńiverśitetev moĺe-… vastija jalgam. Sastińe moĺe-… 
pačkodiń Uńiverśitets. 
Ejkakšoś sovaś avaŕde-… . Ńejija ejkakšońt avaŕde-… . 
Ćoraś tuś kudov čije-… . Son praś čije-… . 

 
3. Moodustage määrava pöördtüübi käskiva kõneviisi vormid: 
 

(Śormadoms) ńe valtneń. (Lovnoms) te jovksońt, son pek 
mazij. (Morams) vana te morońt, moń meĺs son pek tuji. 
(Sajems) viŕev, ĺeĺaj, mon a karman kudov terdeme. 
(Vanoms – ejkakštneń), udit-a udit! (Kunsoloms – moń), 
jalgat, iĺado moĺe tov. Vanodo, (tapams: eitav) suĺikańt. 
(Sajems: eitav) veśe jarmakot bankasto. (Stuvtoms: eitav) 
moń valon. 

 
4. Tõlkige ersa vanasõnu (valmeŕevkst): 
 

Iĺa keńardo, sńardo mujat, iĺa ŕizne, sńardo jomavtat. 
Eŕamoś sokorońtkak ńejićaks tejsi. 
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5. Kasutage sõnade ablatiivi vorme järgmise malli järgi: 
 

Śimems vedte Jarsams umaŕde Kortams tevde 
puŕe kši ekzamen 

lovso siveĺ eŕamo 
čaj topo lomań 

ĺimonad panžakaj kaźńe 
kofija kujar ška 

koj-meźe eŕva meźe meźejak 
 
6. Leidke sobiv eestikeelne vaste järgmistele ersa onomato-
poeetilistele sõnadele, seejärel täitke lüngad fraasides. 
 

     kuldor-kaldor loksumine
losk-losk siristamine

pet-pet käru liikumine
kalck-kalck trampimine jalgadega

dubor-dubor lihaste tõmblemine
nock-nock löömine (vastu puud)

ćiv-ćiv tuikamine
šoĺk-šoĺk kohisemine

      kaštor-kaštor vaikus
a kuš-a kaš tilkumine

zeŕt mürin
 

Krandazoś ardi – … … . Praź lopatńe piĺgeńek alo – … 
… . Kudoś čavo – … … . Narmoń mori – … … . Alašatńe 
ardit – … … . Vedeś čudi – … … . Viŕ keŕit – … … . 

 
7. Pöörake tähelepanu sõna meĺ esinemisele järgmistes püsiühen-
dites meĺs tujems ‘meeldima’, meĺ- (+ omastav) moĺems ‘tüdi-
nema, igatsema’, meĺ- (+ omastav) uĺems ‘soovima, tahtma’. 
Kasutage neid ühendeid alljärgnevates lausetes õigetes vormides: 
 

Moń meĺs moroś … . Meĺezenze te teveś eź … . 
Jarsamopeĺeś meĺezenk … ? Maŕavi, sinst meĺest … . Čiś 
paroĺ, ejkakštneń meĺest eź … . Ombo mastorso meĺenk 
…? Moń … meĺem ramams od mašina. Mińek araś … 
moĺems kafeteŕijav. Kiń … meĺeze ńejems od fiĺmańt? 
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8. Vestelge kaaslas(t)ega reisimisest. 
Kasulikud keelendid: 
Uĺi meĺem ńejems lamo tarkat /mastort. Ki langso vastan 
lamo lomant, mujan jalgat. 
Ki langs mon sajan fotoaparat. Ĺija mastorsto śormadan 
śormat, kučan fotot. 

 
Küsimused: 
 

Jakit kovgak jutkoškasto /teĺńa /kizna? Śkamot /Kije 
marto jakit ĺembe mastorov? Mejse ardit ? Busso 
/pojezdse /mašinaso? Sńars jakit tov? Koso eŕit /eŕide? 
Meźe ńejit /ńejide? Meźde jarsit-śimit ki langso? Meĺezet 
tuś tarkaś/ tust tarkatńe? Uĺi meĺet tago moĺems tov? 

 
9. Kirjeldage meeldejäänud reisi (kirjaliku teksti maht – 150 
sõna). 

 

 

SÕNAVARA Valks 

ardoms sõitma numolo jänes 
ardtńems sõitma (korduv) odiŕva noorik 
avardems nutma oš linn 
ćeća lill ozams istuma 
čiŕe, šiŕe äär, ümbrus pačkodems kohale jõudma 
čapamo lovso hapupiim pango seen 
čudems voolama panžakaj lahtine pirukas 
čuvto puu paŕak ehk, loodetavasti 
čuvtoń kudo puumaja peŕt jooksul 
čijems jooksma piźeme vihm 
eŕva koso igal pool piźems vihma sadama 
eŕva meźe kõik, iga asi pojezd rong 
ikeĺe, -ń ees, eelnev purnams koguma, hakkama 
inže külaline prams kukkuma 
jakavtoms panna käima purnavoms kogunema 
jorams valmistama 

(ette) 
ŕiznems muretsema 

jutams mööduma salams salaja võtma 
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jutkoška vaba-, vaheaeg śejeĺ siil 
kafedra õppetool sńarija üsna palju 
kalmolango kalmistu sovams sisenema 
kandoms kandma sokor pime (inimene) 
keńardoms rõõmustama suĺika klaas 
keŕams lõikama tago-sńardo kunagi 
ki langso teel, reisil tapams katki lööma 
koj-meźe midagi tašto vana 
krandaz vanker topo kohupiim 
kujar kurk uĺi-paro varandus 
kunška keskne umok, -oń ammu, -ne 
kurok, -sto kiire, -sti uskoms tooma, vedama 
maŕams kuulma učoms ootama 
maŕavoms kostma, tunduma vańks puhas 
meĺe(-m) moĺś tüdinesin, 

igatsen 
vastoms kohtama 

meĺmoĺema  tüdimus, igatsus varčams proovima, vaatama 
nalkške mänguasi vetams vedama, saatma 



111 
 

Kümnes õppetükk Kemeńće peĺks 
 

GRAMMATIKA 

Tingiv kõneviis 
 
Ersa keeles on tingiv kõneviis (konditsionaal) vaid üks moodus, 
mille abil väljendatakse kõneleja hinnangut tegevuse reaalsusele. 
Teisteks moodusteks on konjunktiiv, konditsionaal-konjunktiiv, 
optatiiv ja desideratiiv. Antud õppevahendis tutvustatakse kaht 
kõneviisi – konditsionaali ja konjunktiivi. 
 
Konditsionaali vormid väljendavad sellist tegevust (seisundit), 
mis on tingimuseks kavandatava tegevuse suhtes. Nad esinevad 
kõrvallausetes – põhilausetes kasutatakse seejuures oleviku pöör-
devorme. Eesti keeles algab kõrvallause sellises liitlauses 
sidesõnaga ‘kui’ ja nii kõrval- kui põhilauses esinevad tegusõnade 
oleviku pöördevormid, näiteks: 
 

Uĺińdeŕaj škam, moĺan veĺev. ‘Kui mul on aega, lähen maale’. 
 
Konditsionaali (määramata pöördtüübi) vormid: 
 

mineviku 1. pöörde vorm + -deŕ- + oleviku pöördelõpp 
 

Mon jarsiń-deŕan śimiń-deŕan
Ton jarsiń-deŕat śimiń-deŕat
Son jarsiń-deŕaj śimiń-deŕaj
Miń jarsiń-deŕatano śimiń-deŕatano
Tiń jarsiń-deŕatado śimiń-deŕatado
Siń jarsiń-deŕajt śimiń-deŕajt

 
Sufiks -deŕ- pärineb tegusõnast teŕavtoms ‘üritama, proovima’, 
mis moodustas kunagi koos eelseisva tegusõnaga liitvormi. 
 
Konjunktiiv väljendab tegevust (seisundit), mida kõneleja peab 
ebareaalseks – konjunktiivi vormides väljendub kõneleja soov. 
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Konjunktiivis esineb sufiks -v(o)ĺ/-v(e)ĺ-. Eesti keeles on 
konjunktiivi vormide vasteks ks-vorm, nt: Kortavĺiń martonzo. 
‘Ma räägiksin temaga’. 
 
 
Konjunktiivi (määramata pöördtüübi) vormid: 
 

tüvi + -v(o)ĺ/-v(e)ĺ + mineviku pöördelõpp 
 

Mon jarsavĺiń śimevĺiń
Ton jarsavĺit śimevĺit
Son jarsavoĺ śimeveĺ
Miń jarsavĺińek śimevĺińek
Tiń jarsavĺide śimevĺide
Siń jarsavoĺt śimeveĺt

 
Mineviku pöördelõpud võivad olla seotud tegusõna uĺems pööre-
tega, kus v konsonandi tekkimine u vokaali asemele on inter-
vokaalses positsioonis ootuspärane. 
 
Konditsionaali ja konjunktiivi (määrava pöördtüübi) vormid 
(nt. morams morońt ): 
 

 Konditsionaal Konjunktiiv
Mon moriń-deŕasa mora-vĺija
Ton moriń-deŕasak mora-vĺik
Son moriń-deŕasi mora-vĺiźe
Miń moriń-deŕasińek mora-vĺińek
Tiń moriń-deŕasink mora-vĺink
Siń moriń-deŕasiź mora-vĺiź

 
 
Järgnevalt on toodud näiteid konditsionaali ja konjunktiivi kasuta-
misest nii määramata kui määravas pöördtüübis (seeria: mina 
/sina /tema /meie /teie /nemad – seda): 
 
 
Konditsionaal (määramata pöördtüüp): 
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Moĺińdeŕan Saranov, sovan Stepan Erźań gaĺeŕejas. 
Kui ma lähen Saranisse, külastan Stepan Erza kunsti-
muuseumi. 
Uĺińdeŕajt satoška jarmakon, moĺan ombo mastorov. 
Kui mul on piisavalt raha, lähen välismaale. 

 
Konjunktiiv (määramata pöördtüüp): 
 

Moĺevĺiń Saranov, sovavĺiń Stepan Erźań gaĺeŕejas. 
Kui ma läheksin Saranisse, külastaksin Stepan Erza 
kunstimuuseumi. 
Uĺeveĺt satoška jarmakon, moĺevĺiń ombo mastorov. 
Kui mul oleks piisavalt raha, läheks ma välismaale. 

 
Konditsionaal ja konjunktiiv (määrav pöördtüüp): 
 

Ńejińdeŕasa, kortan martonzo. Kui ma teda näen, räägin 
temaga. 
Ńejevĺija, kortavĺiń martonzo. Kui ma teda näeks, siis ma 
räägiks temaga. 

 
Eituses esineb konditsionaali ja konjunktiivi (nii määramata kui 
määratud pöördtüübi) vormide ees abisõna a, kuid konjunktiivis 
on võimalik ka eituse avoĺ kasutamine (sel juhul lisanduvad pöör-
delõpud eitusele, millele järgneb tegusõna tüvi: 
 

A sajińdeŕat jarsamopeĺ /a sajińdeŕasak jarsamopeĺeńt 
martot – aštat vačopeke. Kui sa ei võta sööki kaasa, siis 
jääd tühja kõhuga. 
A sajevĺit /avoĺit saje jarsamopeĺ martot – aštevĺit 
vačopeke. Kui sa ei võtaks sööki kaasa, siis jääksid tühja 
kõhuga. 
A sajevĺik /avoĺik saje jarsamopeĺeńt martot – aštevĺit 
vačopeke. Kui sa ei võtaks sööki kaasa, siis jääksid tühja 
kõhuga. 

 
 
VESTLUS JA LUGEMINE Kortamo – lovnoma 
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Saranis Saranso 
 

inžeń kudo võõrastemaja
alće/veŕće ošoń peĺks alumine/ ülemine linnaosa 
vaksso, vakss, vakska:
           uĺems vaksso 
           moĺems vakss 
           jutams vakska

olema kõrval 
minema juurde 
minema mööda

kunška (tarka) kesk-(koht, osa)
maŕavi … 
ńejavi … 

tundub …
näib …

ono/ onot koso näe, seal (on)
kizeń peŕt suvi läbi
ĺijat-meźt 
mekev samsto-+ 
-m, -t, -nzo, -nok, -nk, -st
udoma(-m) si /saś 
śimema(-m) si /saś 
peke(-m) vači /vačś 

muud
tagasi tulles (omastav) 
 
uni (omastav) tuleb /tuli 
janu (omastav) tuleb /tuli 
kõht (omastav) läheb tühjaks 
/on tühi

 
 
1. Istoŕijań-etnografijań muźej 
 
Saranoń alće ošsońt 1918 ijeste panžoźeĺ istoŕijań, etnografijań, 
peŕt-peĺkseń muźej. Saranov sićatńe, eŕićatńejak paro meĺse jakit 
vanomonzo. Mongak ejkakšpingste jakiĺiń tov školań jalgatńeń 
marto, sńardo-sńardo śkamomgak. Kuvat aštiń śe tarkańt ikeĺe, 
koso ńevteźeĺt ikeĺeń škań kudopotmoś, oršamotńe-karśematńe. 
Muźejseńt ašteśt kevste, kšńiste, śovońste, suĺikasto, čovaĺasto 
tejeź eŕva-meźt. Arheologijań, istoŕijań sodićatńe śormadśt koso, 
sńardo siń tejeźeĺt. Ejkakštne jala vannośt rakšań-narmuńeń 
šačotńeń. Ćorińetńe jakaśt vanomo kezeŕeń škań naltneń, 
uźeŕtńeń, oršamotńeń, konatńe eŕavśt vijev ćoratńeńeń tuŕemste. 
Moĺińdeŕan Saranov, tago sovan muźejs. Nejevĺija śeń, meźeś 
uĺńeś toso ejkakšpingstem, śeńgak, meźeś putoź ods. 
 
Küsimused Kevkśtemat 
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Sńardo panžiź istoŕijań, etnografijań, peŕt-peĺkseń 
muźejeńt Saranso? 
Koso ašti muźejeś? 
Meźt uĺit muźejseńt ? 
Meźeś tuji śede pek meĺs ejkakštneńeń, ćorińetńeńeń? 
Moĺińdeŕat Saranov, sovat muźejs? 
Meźt vanovĺit toso? 

 
2. Saranso 
 
Aniko saś Saranov studenteń konfeŕenćijav. Inžeń kudoso sonze 
vastiźe Pietro, student Itaĺijasto. Songak saś finneń-ugrań keĺeń 
konfeŕenćijańteń. Od lomańtńe kavtońesk tuśt jalgo uńiverśitetev. 
Pietro uĺńeś Saranso śede ikeĺejak, son parosto sodiźe kińt. Inžeń 
kudoś ašti alće ošsońt. Siń jutaśt muźejeń vakska, pačkodśt pokš 
parkoń vakss, mejĺe kuźśt veŕev, oš-kunškańt vids. Toso siń 
alamos ašteśt, alov vanoź ńejśt mazijdejak mazij peŕt-peĺks. Keĺej 
uĺćava siń tuśt uńiverśiteteńt peĺev. 
 

Aniko Vant, ta-kodamo muźej. 
Pietro Te istoŕijań-etnografijań muźejeś. 
Aniko Ton uĺńit toso? 
Pietro Uĺńiń, anśak śeste škam alamoĺ. Paro meĺse 

sovavĺiń odov. Valske uńiverśitetev moĺemado 
ikeĺe sovan, uĺińdeŕaj škam. 

Aniko Śeste mongak moĺevĺiń martot. 
Pietro Paro, moĺtano veise. 
Aniko Maŕavi, Saranoś a pek umokoń oš. 
Pietro Vid´e, son ušodovś 1641 ijeste sajeź. Śeste tija 

jutaś ruzoń mastortneń piŕavks jonoś, Saranoś 
uĺńeś vanstoma oš. Vana tese čudeś Saranka ĺej, 
son kośkś. Toso uĺńeś keĺej načko tarka. Od 
škasto tija noldaśt čudi ved, vetaśt vijev fontant-
ĺiśmapŕat, tarkańt veĺtiź kevse, grańitse. 

Aniko Mon lovniń, Saranoń malava čudi Insar-ĺej. 
Pietro Vant tona peĺev, onot koso, alamodo ńejavi. 
Aniko Te mazij parkoś, uĺema, umokoń. 
Pietro Parkoś botanikań piŕeń końdamo, son umokoń, 

pek parosto vanstoź. Saranoń eŕićatńeńeń son 
večkeviks tarka. Kizeń peŕt lamot sit tej 
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jutkoškasto. Čokšńe ńejat parkso anśak od 
lomańt. 

Aniko Paro meĺse sovavĺiń vanomonzo. 
Pietro Mekev samsto sovatano, uĺińdeŕaj meĺet. 
Aniko Ono tona peĺe ńejavi Disneylandoń końdamo 

tarka – vant, pokš-čarij, ĺijat meźt… 
Pietro Śe tarkaśkak ńejeń škasto iśtamoks tejeź. Kuvat 

tese ašteś anśak stadion. Ńesak, ono toso. Śede 
tašto stadionoś ašti ošońt veŕće peĺksse,
 uńiverśiteteńt vaksso. Miń ńej kuźtano veŕev, 
grańitse veĺtaź kijavańt, kuva noldaź čudi vedeś. 
Pačkodtano ošońt kunškas. 

Aniko Moń meĺs pek tuji te tarkaś. Uńiverśiteteś vasolo 
teste? 

Pietro A vasolo. Śiźit? 
Aniko Eźiń. Aštetano alamoška tese, vantano. Malaso 

ńejavi od ćeŕkovań pŕa. 
Pietro Te oznoma kudoś śtavtoź mejeĺće škasto. Saranso 

śede ikeĺe uĺneśt pek lamo oznomań tarkat – 
ćeŕkovat, monastiŕt. Sinst mejĺe kalavtiź, konań-
konań tejiź muźejeks-meźeks. Saranso tago-
sńardo eŕaśt śupav mikšńićat, ijeń peŕt jutaśt 
najmant-jarmunkat. Ja, miń pačkodińek keĺej 
tarkańteń ošońt kunškaso, koso eŕśiśt pokš 
jarmunkatńe. 

Aniko Sodat, mon ramavĺiń ĺiteratura erźań keĺse, 
kodatkak suveńirt. 

Pietro Teste a vasolo uĺi vejke kińigań lavka, koso 
sńardo-sńardo erśit erźań-mokšoń keĺse 
śormadoź kińigat, paŕak meźejak ramatano. 

 
Ülesanne 1. Märkige kas alljärgnevad väited teksti kohta on õiged 
või valed (vide /a vide) 
 

– Aniko Pietro marto saśt Itaĺijasto. 
– Siń tuŕistt, ńej moĺit ekskurśijav. 
– Aniko uĺńeś Saranso ikeĺejak. 
– Saranoń malava čudi Saranka-ĺej. 
– Insar-ĺejeś Saransto vasolo. 
– Saranoń kunška tarkaś ašti pando pŕaso. 
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– Pando pŕasto parosto ńejavi alće ošoś. 
– Ošsońt tago-sńardo eŕaśt śupav mikšńićat. 
– Saranoń kunškaso eŕśiśt pokš jarmunkat. 
– Saranoś pek umokoń oš. 

 

HARJUTUSED Tejemapeĺkst 

1. Moodustage tegusõnade jutams, kuźems, pačkodems, sovams 
konditsionaali ja konjunktiivi vormid. 
 
2. Lisage sobiv määrsõna vorm (tese/toso, teze/tozo, tej/tov, 
tija/tuva) järgmistele konditsionaalis ja konjunktiivis 
tegusõnadele, nt. sovavĺiń tozo: 
 

sovavĺiń sovińdeŕat 
tujevĺiń  tujińdeŕat 
jutavĺiń  jutińdeŕat 
moĺevĺiń moĺińdeŕat 
jakavĺiń jakińdeŕat 
aštevĺiń  aštińdeŕat 
ojmśevĺiń ojmśińdeŕat 

 
3. Viige kokku vasak- ja parempoolse tulba keelendid. 
 

sińdeŕaj śimemat eźemeś čavo, ozak, ojmsik
vačińdeŕaj peket kečeś onot koso, śimt
sińdeŕaj udomat sovak klubs, toso sval eŕśit studentt 
śiźińdeŕajt piĺget panžakajtńe onot kosot, jarsak 
uĺińdeŕaj meĺet tarkaś acaź – aźo, madt
jutińdeŕaj udomat sajt kińiga, lovnok
sovińdeŕat viŕs iĺak jomavto kińt

 
 
 
4. Pange sulgudes infinitiivis antud tegusõnad konditsionaali vormi. 
 

(Tujems) te kivańt, pačkodtado parkońteń. 
(Sams) parkov, ńejit toso eŕva-kodamo ćećat. 
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(Uĺems) meĺenk kortams kińgak marto, moĺede čokšńe 
parkov. Parkoś lomańde peškśe. 
(Sams) śimemank, (vačoms) pekenk, sovado kafeteŕijas. 
(Śiźems) – parksońt eŕva kuva aštit eźemt. Ozak, alamos 
ojmśek. 
Parksońt uĺit nuŕamot. (Uĺems) meĺenk, nuŕatado. 

 
5. Valige sobiv vastus (ja kasutage alljärgnevaid nimisõnu vasta-
vas vormis), nt.: 
 

a) kečeś tejeź čuvtosto, b) kečeś čuvtoń. 
 

Meźeś meźeste tejeź? 
 

keče końov
koct suĺika
kińiga čuvto
eŕgt parśej
panar sirńe
surks, piĺekst ćećasto
śulgamo ĺijanaz
kaštaz kšńi
nal ked
kemt śija

 
6. Arutlege tekstis püstitatud küsimuste üle (vajadusel kasutage 
sellised keelendid nagu: arśan, uĺema, maŕavi, ńejavi, śeks, moń 
meĺse). 

Saranoś ĺijakstomi 
 
Saranońt ĺemdiź ŕespubĺikań vaśeńće ošoks sńardo erźań-mokšoń 
mastoroks karmaśt lovomo Mordovijańt (1928 ijeste sajeź). Ĺiśi, 
ŕespubĺikaś pek od. 
Kevkstema: Kosto uĺńeśt sajeź vejs putoź tarkatńe-modatńe? 
Kodamo pokš ošt aštit Saranoń malava? 
Saranso 2002 ijeste uĺńeśt 304 866 eŕićat. Ńej (2010-će ijeste 
lovoźeńt koŕas) eŕićatńe ošsońt śede alamot – 297 400. Eŕićatńeń 
jutkso 71% ruzt, 21% erźat-mokšot, 5% tatart, 3% ĺija raśkeń 
lomańt. Ikeĺe (2002-će ijeste lovoźeńt koŕas) erźatńe-mokšotńe 
śede lamoĺt Saranso – 30 procenteń malava. 
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Kevkstema: Kov jumaśt malava 10% erźań-mokšoń eŕićatńede? 
 
Saranoś kasi. Oš-kunškastońt sajeź eŕva jonov kasit od eŕamo 
tarkat – seŕej kudot. 
Kevkstema: Koda iśta – eŕićatńe alamgadit, eŕamo tarkatńe 
keĺejgadit? Kit eŕit od tarkatńese? 
 
Ńejeń škań Saran-ošońt lamot sodasiź tehńikańt, eĺektrońikańt 
kuvalt, konań usksiź Saransto eŕva jonov. 
Kevkstema: Meźeś uĺńeś Saranoń śupavčiks ikeĺeń škasto? 

 
7. Tõlkige tekst eesti keelde 
 

Konfeŕenćijado 
Finneń-ugrań keĺtńede eŕśit studenteń konfeŕenćijat, konat jutit 
eŕva ijeste ĺija tarkaso. Ńej uĺńeś konfeŕenćija Saranso. Koda eŕśi 
sval, konfeŕenćijaś jutaś śekćijava. Kosojak kortaśt fonetikado, 
ĺijaso – morfologijado, śemantikado, sotsiolingvistikado. Lamot 
saśt śekćijas, koso kortamotńe moĺśt  śormadoma (ĺijaks meŕems, 
ĺiteraturań) keĺtńede. Erźań, mokšoń, ĺija raśketńeń keĺse śorma-
doma luvoś a pek umokoń, son vejs putoź 1920-će ijetńeste sajeź. 
Erźań keĺeń śormadoma luvońt vejs putomsto pokš ĺezeks uĺńeśt 
sodaviks erźań ĺingvisttne M. E. Jevsevjev, A. P. Ŕabov*. Konfe-
ŕenćijasońt kortaśt keĺtńeń istoŕijadost, pek lamo kevkstemat 
uĺńeśt śeńde, koda kiŕdems eś keĺeń luvońt. 

*Makar E. Jevsevjev (1864–1931), Anatolij P. Ŕabov (1894-
1938) ĺingvistt; erźań keĺde, kuĺturado śormadićat. 

 
8. Tutvustage kaaslastele kohta (linn, alev, küla), kust olete pärit 
(või kus elate praegu). 

Eeldatav sisukord: asula vanus, tema areng, märkimis-
väärsed faktid minevikust ja olevikust, teie lemmik-
paigad, elanikkond, tuntud inimesed. 
 

SÕNAVARA Valks 

čovaĺat helmed nuŕamo kiik 
čudems voolama odov uuesti 
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čudi ved voolav vesi oš linn, linnus 
dušman vaenlane oznoms palvetama 
eŕavoms tarvitsema parolgadoms paranema 
eŕśems olema, toimuma pačkodems kohale jõudma 
eźem pink parśej siit 
fontan purskkaev peŕt-peĺks loodus, ümbrus 
iśtamo selline peškśe täis 
jarmunka laat piŕavt jonks piirjoon 
jomavtoms, ju- kaotama pokš-čarij suur ratas 
jutkoška vaba-, vaheaeg potso sees 
kalavtoms lammutama putoms kokku panema 
karšo vastu rakša loom 
kaštaz pärg śija hõbe 
ked nahk sirńe kuld 
keĺej, -gadoms  lai, laienema śiźems väsima 
kośkems kuivama sovams sisenema 
kudopotmo maja sisemus śovoń savi 
kuźems ülesse minema śupav rikas 
ĺemdems nimetama sval alati 
ĺijakstomoms muutuma šačo kuju 
ĺijanaz linane riie ta-kodamo mingisugune 
ĺiśmapŕa allikas tuŕems sõdima 
luv tava, norm, viis uĺća tänav 
madems magama minna uskoms viima, vedama 
načko tarka soo, raba ušodoms alustama 
mikšńića müüja, kaupmees vanstoms hoidma, valvama 
nal nool uźeŕe kirves 
najman turg vak/so,-s, -sto kõrval, -e, -lt 
narmuń lind vaĺma aken, vitriin 
ńevtems näitama veise koos 
noldams vabaks laskma veĺtams katma 
nuŕams kiikuma vids -ni (kuni) 
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Lisa 1. Võti ülesannete ja harjutuste täitmiseks 
 
Ülevaade sõnavarast ja sõnaehitusest 
 
Ülesanne 1: 
śedej, san, moĺems, kal, ej, śeĺme, ńiĺe, kolmo, vete, koto, śiśem, 
kavkso, kemeń. 
 
Ülesanne 2: 
ilmaruum – kuu, öö, lumi, jää, täht, sügis; ümbrus – õhk, kivi, 
vesi, kala, mesi, pesa; inimene – tütar (tüdruk), čura (lõuna-
eesti), sõsar (lõuna-eesti), ori, orb, inimene; keha – veri, süda, 
käsi, maks, sõrm, küünar; loomad – rebane, ott (karu), vasikas, 
põrsas, peni, siil; taimed – lepp, tamm, pihlakas, vaher, kuusk, 
pähkel. 
 
Õppetükk 1 
 
Harjutus 9:  
Te uńiverśitet. Ńetńe studentt: kavto finnt, vejke vengra, kolmo 

estont. Te Professor Tamm, songak eston. Ilona avoĺ eston, son 

vengra. Imrejak vengra. Ann paro student. Son korti anglań, 

ruzoń, finneń keĺse, tonavtńi vengrań keĺ. Miń tonavtńetano erźań 

keĺ. Siń kortit erźań keĺse. 

 
– Šumbratado! Tiń studenttado? – Avoĺ. – Šumbratado! Tiń veng-
ratado? – Avoĺ. Miń avoĺ vengratano. Miń ńemećtano. 
– Koda eŕatado? – Parosto. – Koda eŕat? – Sastińeste. – Paro či! 
– Ńejemazonok. 

Õppetükk 2 
 
Harjutus 6:  
eŕams + c); moĺems + b), e); ńejems + a); jakams + e); kortams + 
d). 
Harjutus 8:  
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a) Mon moĺan kudov. Teči mon kovgak a moĺan. Mon moĺan kinov. 

Tiń jakatado kinov? Son eŕi veĺese. Kostońtado? Siń tonavtńit uńi-

verśitetse. Koso ton tonavtńat? Miń sodatano lamo morot. Ton 

sodat kodamojak moro? Mon śormadan śorma. Meźe ton 
śormadat? Te mazij tarka. Kodamo mastorso eŕat? Tiń kortatado 

lamo keĺse. Kijak korti erźań keĺse? Mon meźejak a ńejan. Meźe 
ńejat? Siń erźat. Kijetado? Miń eŕatano parosto. Koda eŕatado? 

b) Veiko finn. Son tonavtńi estonoń keĺ Tartuń Uńiverśitetse. 

Veiko paro (vadŕa) ćora, son tonavtńi parosto. Veiko korti esto-
noń keĺse. Son jaki Vengŕijav, koso korti vengrań keĺse. Ńej Veiko 
tonavtńi erźań keĺgak. Tartuń Uńiverśitetse tonavtńi erźań tejteŕ, 

Nataĺ. Son tonavtńi anglań keĺ. Nataĺ erźań veĺeste. Son mazij 
tejteŕ. Nataĺt-Veikot kortit estonoń, anglań keĺse. Ńej Veiko 

alamodo korti erźań keĺsejak. Mon ruzan. Mon Moskovstan. Mon 
tonavtńan estonoń, finneń keĺt Tartuń Uńiverśitetse. 

 
Õppetükk 3 
 
Harjutus 4:  
Küsimused: Meźe tejat mejĺe? Meźe tejat čokšńe? Ton jakat 

teatrav? Moĺat kinov / bibĺiotekav? Sńars moĺat veĺev? 

 
Harjutus 6: korti; vanit ; maksan; teĺeńek; jaksteŕe. 

 
Harjutus 7: Kadŕi Mikkeń marto studentt. Siń a moĺit teči uńiver-

śiteteń kafeteŕijav, toso lamo lomańt. Siń jarsit Kadŕiń kudoso. 

Kadŕi pidi kaloń jam. Čokšńe teatraso od opera. Mikk moĺi čit 

teatrań biĺeteń kassav. Son rami biĺett. 

 
Teči Mikk moĺi veĺev. Son moĺi busso. Mikk a kuvat uĺi veĺese (a 

kuvats moĺi veĺev) – kavtoška či (kavtoška čis). Son teji kudoń 
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tevt. Mari moĺi mašinaso ekskurśijav. Teči uĺi ekskurśija Võru-

maań pelga. Son moĺi vejke čis. 
 
Ton kuvat uĺat bibĺiotekaso teči? Koso jarsat čit / čokšńe? Toń 

lamo tevt kudoso? Ton jakat teatrav? Teči uĺat ekskurśijaso? Teči 

moĺat veĺev? 
 
Õppetükk 4 
 
Harjutus 4: 
kortit, mon, od, jakan, sńardo- sńardo, koda, sastińeste, mińgak, 

tejtano, viŕev, čokšńe, pakśaso. 

 
Harjutus 6: 
Kize. Medkov. Mon moĺan Saaremaav, uĺan toso kemeńška či. Te 

mazijdejak mazij tarka Estońijaso. Toso uĺan jalgań kudoso. Miń 

tejtano piŕeń, pakśań tevt, čokšńe aštetano ĺija od lomańtńeń 

marto. Miń kunsolotano, moratano Saaremaań morot. Siŕe 
lomańtńe morit eś morost pek parosto. Saaremaań lomańtńe 

kortit eś kortavksso. 

 
Õppetükk 5 
 
Harjutus 4: 
ńiĺeće lomańeś, omboće čisteńt, ombo mastorso, kolmoće kursoś, 

vaśeńće ijesteńt. 

 
Harjutus 7: 
Eŕan Tartuso vaśeńće ije. Tonavtńan Tartuń Uńiverśitetse, koso 

kemśiśemge tožeńška studentt. Tese uĺit studentt Finĺandijasto, 

Vengŕijasto, Ruzoń Mastorsto, Švećijasto, Germańijasto. Mon 
tonavtńan finneń-ugrań keĺt. Jakan finneń, vengrań, erźań, maŕiń 

keĺeń śeminarov. Kunsolan ĺekćijat. Čokšńe ojmśan kudoso, 
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sńardo-sńardo jakan teatrav, kafeteŕijav, diskotekav. Iśak jalga 

marto jakińek Taĺĺinnev. Uĺńińek ekskurśijaso. Taĺĺinn Tartudo 
śede pokš. Miń ńejińek lamo mazij tarkat. Čit jarsińek kafeteŕi-

jaso. Miń śimińek pek tańtej kofija. Čokšńe 7 čassto tujińek mekev 

Tartuv. Kudoso uĺńińek 9 čassto. Vanińek teĺevizor, kortińek śeń-

de, meźe ńejińek Taĺĺinnse. Kizna moĺtano Finĺandijav tonavtńe-

me finneń keĺ. 
 

Õppetükk 6 
 
Harjutus 4: 

avańt paćazo ćorańt – 

kemenze 

studenttneń 

śeminarost 
studenteńt 

jalgazo 

tejteŕeńt 

čeŕenze  

ejkakštneń kudost 

raśkeńt 

eŕamozo 

tetańt 

ejkakšonzo 

erźavatńeń 

pulajest 
uŕažeńt 

parijazo 

odiŕvańt 

eŕgenze 

lomańtńeń 

arśemast 
 
Õppetükk 7 
 
Harjutus 3: 
Siń umok eźt jaka Saranov. Estontne Saranso a pek lamot. Ton 

erźat? – Avoĺ, estonan. Mon meźejak a maŕan eŕamodońt Saran-

so. Ton umok eŕat Saranso? – A (Avoĺ) umok. Tiń jakide Sara-

nov? – Eźińek. Son eź jaka kovgak, ašteś kudoso. 

 
Harjutus 5: 
Mon sńardojak eźiń korta erźa lomań marto sonze keĺse. Tese 

kirjak a eŕi. Miń kovgak teči a moĺtano. Siń meźejak eźt rama 

ombo mastorso. Mon kostojak a mujan śede paro tarka. Son eź 

jaka kodamojak veĺev. 
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Õppetükk 8 
 
Harjutus 1: 
muśkems, sevems, tonavtńems, sodams, večkems, maksoms, 
ramams, kandoms. 
 
Harjutus 4: 
Siń morasiź morotńeń. Son lovnińźe jovkstneń. Śormadsa śor-

mant. Tejit  tevtńeń? Vikšńik panarońt ? Pańinek kšińt. 

 
Harjutus 6: 
Čavo peke lamo tevt a tejat. 

Čavo ked inžeks a moĺat. 

Čavo kesak śtado a ašti. 

Čavo pŕa marto eŕams a staka. 
Čavo kudopotmo siŕetńeńeń meĺs a tuji. 

 
Harjutus 8: 
sodasak, sodasa, sodasi, tonavtńesink, kortams, večksiń, korta-
tano, moĺems, čaŕkodeme, śormadoms. 

 
Harjutus 9: 
Studentneń lamo tevest – čit siń jakit ĺekćijava, śeminarga, čokšńe 

siń kudosojak tonavtńit. Lamot jakit tonavtńeme eŕva-kodamo 

keĺt. Kijak a sodi sńaroška studentneń jutkoškast. Vansińek meźe 

siń tejit kizna, sńardo siń a jakit uńiverśitetev. Lamot moĺit ombo 

mastorov, śeks siń tonavtńitkak ĺija keĺt. Uĺit studentt, konat kizna 

važodit. Kizeń škasto studentneń uĺi škast aštems kudoraśkest 

marto. Siń veise eŕit veĺeń kudosost, jakit viŕev, ińevedeń, ĺejeń 

čiŕev. Śokśńa, tunda sit studenteń čit – od lomańtńe vastovit 
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konćerteń škasto, sportoń zalso, jakit nalkśeme, kišteme. Konat-

konat ijeń peŕt jakit veise moramo. 

 
Õppetükk 9 
 
Harjutus 2:  
moĺemste, -ź; avaŕdeź, -mste; čijeź, -mste. 

 
Harjutus 6: 

kuldor-kaldor käru liikumine  
losk-losk tuikamine 
pet-pet tilkumine 

dubor-dubor jalgadega trampimine 
kalck-kalck löömine (vastu puud) 
nock-nock lihaste tõmblemine 
ćiv-ćiv siristamine 
šoĺk- šoĺk loksumine 
kaštor-kaštor kohisemine 
a kuš-a kaš vaikus 
zeŕt mürin 

 
Krandazoś ardi – kuldor-kaldor. Praź lopatńe piĺgeńek alo – 

kaštor-kaštor. Kudoś čavo – a kuš-a kaš. Narmoń mori – ćiv-ćiv. 
Alašatńe ardit – dubor-dubor. Vedeś čudi – šoĺk-šoĺk. Viŕ keŕit – 

kalck-kalck. 
 
Harjutus 7: 
Moń meĺs moroś tuś. Meĺezenze te teveś eź tuje. Jarsamopeĺeś 

meĺezenk tuś? 
Maŕavi, sinst meĺest moĺś. Čiś paroĺ, ejkakštneń meĺest eź moĺe. 
Ombo mastorso meĺenk moĺś? Moń uĺi /araś meĺem ramams od 
mašina. Mińek araś meĺeńek moĺems kafeteŕijav. Kiń uĺi meĺeze 
ńejems od fiĺmańt? 
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Õppetükk 10 
 

Harjutus 2: 
sovavĺiń – sovińdeŕat teze /tozo; 

tujevĺiń – tujińdeŕat tov, tija /tuva; 

jutavĺiń – jutińdeŕat tov, tija /tuva; 

moĺevĺiń – moĺińdeŕat tov, tija /tuva; 

jakavĺiń – jakińdeŕat tov, tija /tuva; 

aštevĺiń – aštińdeŕat tese /toso; 

ojmśevĺiń – ojmśińdeŕat tese /toso. 
 

Harjutus 3: 
sińdeŕaj śimemat – kečeś onot koso, śimt ; 

vačińdeŕaj peket – panžakajtńe onot kosot, järsak; 

sińdeŕaj udomat – tarkaś acaź – aźo, madt ; 

śiźińdeŕajt piĺget – eźemeś čavo, ozak, ojmsik; 

uĺińdeŕaj meĺet – sovak klubs, toso sval eŕśit studentt; 

jutińdeŕaj udomat – sajt kińiga, lovnok; 

sovińdeŕat viŕs – iĺak jomavto kińt ; 

pidińdeŕat jam – iĺa puto lamo sal. 
 

Harjutus 5: 
Meźeś meźeste tejeź: 

kečeś – čuvtosto, 
koctoś – parśejste, 
kińigaś – końovsto, 
eŕgtńe – suĺikasto, 

panaroś – ĺijanazsto, 
surksoś, piĺekstne – sirńeste, 
śulgamoś – śijasto, 
kaštazoś – ćećasto, 
naloś – kšńiste, 
kemtńe – kedste. 
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Lisa 2. Ersa–eesti sõnastik 
 

A  
a ei (ole), mitte, eba- 
a pitńej, došova odav 
acamo, -t voodikraam (madrats, linad 
acams katma 
ada, -do tule, lähme, mingem 
al muna 
alamo vähe 
alamodo veidi 
alamoška natuke, -ne 
alga alt kaudu 
alijams munema 
alkińe madal, lühike 
alks alus, põhi 
alo all, alumine 
alo pe, kuro küla alumine ots, tänav 
altams lubadust andma 
altavks lubadus 
Ameŕika Ameerika 
ańdamo mees (rahvaluules) 
andoms süüa andma, söötma 
angla inglane 
anglań keĺ inglise keel 
Angĺija Inglismaa 
anok valmis 
anokstams valmistuma 
anśak ainult 
apak (teje) -ta (nt. tegemata) 
aparo halb, paha (mitte hea) 
arams astuma, kohta hõivama 
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araś, -t ei ole, puudub 
aravtoms asetama, panema 
ardoms sõitma 
ardtńems sõitma (korduvalt) 
arśema mõte, arvamus, soov 
arśems arvama 
art tikand, muster 
artoma värvimine 
artoms värvima, maalima 
ašińe valgeke 
ašo valge 
ašolgadoms valgeks muutuma 
aštems olema, asuma 
aźo, -do mine, -ge 
azor, -ava peremees, -naine 
ata mees; vanamees 
atakš kukk 
atavt äi 
auditoŕija auditoorium 
ava naine, ema 
ava-, teta-ĺevks ema, isa moodi laps 
ava-lomań naisterahvas 
avardems nutma 
avat-tejteŕt ema tütrega 
avavt ämm 
avoĺ ei, mitte 

B  
baba, -j vanaema, -vokatiiv 
bajaga kirikukell 
baĺaga, ćeća lill 
bańa, šĺamo kudo saun 
baśams vestlema 
bazar turg 
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baška eraldi 
bažams soovima, lootma 
beŕań, -ste halb, halvasti 
bibĺioteka, lovnoma kudo raamatukogu 
biĺet pilet 
boda, -j vanaisa, -vokatiiv 
buje sugukond, hõim 
buka härg 
bus buss 
butra, -v soga, -ne 

Ć  
ćanav pääsuke 
ćarahman rahe 
ćeŕkova kirik 
ćetveŕk neljapäev 
ćidardoms vastu pidama 
ćiĺdordoms sädelema 
ćiĺem piip 
ćiĺem pej tarkusehammas 
ćipaka kanapoeg 
ćokov ööbik 
ćolak (pŕa) rumal 
ćora mees, poiss 
ćora-lomań meesterahvas 
ćorińe väike poiss 
ćotmar kaigas 

Č  
čačk läbi, kaudu 
čačo, šačo nägu, välimus, kuju 
čačoma ije sünniaasta 
čačoms, šačoms sündima 
čačtoms, šačtoms sünnitama 
čadived tulvavesi 
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čadoms üle keema, voolama 
čakš, -ke pott, vaagen, tops 
čalgams peale astuma 
čama nägu, pale 
čapaks tainas 
čapamo hapu 
čapamolovso hapupiim, jogurt 
čarams pöörlema 
čarij ratas 
čaŕkodema arusaamine 
čaŕkodems aru saama 
čaŕkodića arukas 
čas tund 
čavo tühi 
čavolgadoms tühjaks jääma 
čavoms lööma 
čejeŕ hiir 
čeĺke, ked čeĺke jälg, käsitöö 
čemeń rooste 
čeŕ, -t juus, -ksed 
čeŕbulo (-pulo) pats (-saba) 
čevte pehme 
či päev, päike 
čijams kosima 
čijems jooksma 
čiĺiśema päikesetõus, ida 
čiń karšo päikese käes (ees) 
čińe lõhn 
(čiń, -nze) čop päev läbi, kogu päeva 
čiŕ kõver, viltune 
čiŕe, -se äär, ümbrus, -es 
čiste iga päev 
čit päeval 
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čivaldo päevavalgus 
čivalgoma päikeseloojang, lääs 
čokšńe õhtu 
čopoda, -sto pime, pimedal ajal 
čopoda, topoda tume 
čova peen, kõhn 
čovińe peenike 
čovaĺat helmed, klaaspärlid 
čovar uhmer 
čovor koos, läbisegi 
čudems voolama 
čudi ved voolav vesi 
čudikeŕks oja 
čumo süü 
čumondoms süüdistama 
čuŕka sibul 
čuro harv, haruldane 
čurosto harva 
čuvoms kaevama 
čuvto puu 

D  
davol torm 
di ja 
doktor doktor 
dokument, końov dokument, paber 
domka sügav 
dubor-dubor jalaga trampimise heli 
dušman vaenlane 

E  
ečke paks 
ej jää 
ejde imik 
ejkakš laps 
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ejkakšči lapsepõlv 
ej/s, -se, -ste sisse, sees, seest 
ejźuro (-śuro) jääpurikas (sarv) 
ekše jahe 
ekšeĺams suplema 
eĺe süli 
emež köögivili 
emežpiŕe köögiviljaaed 
eńaldo/ms, -ma paluma, palve 
eno noh, no nii 
eŕ nii 
eŕamo elamine, elu 
eŕams elama 
eŕaza elav, tugev 
eŕavi, -t on vaja, tarvis 
eŕavoms tarvitsema 
eŕge, eŕgt helmes, helmed 
eŕića elanik 
eŕke järv 
eŕśems olema, toimuma 
erźa ersa(lane) 
erźava ersalanna 
eŕva iga 
eŕva čiste iga päev 
eŕva koso igal pool 
eŕva meź/e, -t igasuguseid asju 
eś oma 
eston eestlane 
Estońija Eestimaa 
eź ei (mineviku eitusverb) 
eźem ase, pink 
ezga kaudu, piki 
eždems soojendama 
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ežems soojenema 
Evropa Euroopa 

F  
fakuĺtet teaduskond 
fiĺma film 
Finĺandija Soome 
finn soomlane 
folklor folkloor 
fontan purskkaev 
foto foto 
Franćija Prantsusmaa 
francuz (kranciz) prantslane 

G  
gajgems kõlisema, helisema 
-gak, -jak, -kak -gi, -ki 
gaźet ajaleht 
Germańija (Jermańija) Saksamaa 
gorńipov vesiroos 
guj, kuj uss, madu 

I  
idem rakša metsloom 
idemevś kurivaim 
idemka metslind (part) 
idems päästma, kaitsma 
ije aasta 
ikeĺe ees, varem 
ikeĺks eesosa 
iĺa, -do ära, ärge 
iĺov vits 
iĺtams teele saatma 
iĺvede/ms, -vks eksima, -mus 
ińazor tsaar 
Ińeči kevad-, lihavõttepühad 
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ińeved meri, ookean 
info-lopa infoleht 
ińźej vaarikas 
inže külaline 
inžeń kudo külalistemaja 
iŕdeks ribi 
iŕedems purju jääma 
iśak eile 
iśakoń, iśeń eilne 
iśta nii, nõnda 
iśtamo selline 
izams äestama 
iźńams võitma 
Itaĺija Itaalia 

J  
ja noh, nii 
jakams käima 
jaksteŕe punane 
jakšamo pakane 
jala aina, üha 
jalaks noorem vend 
jalateke siiski, ikka 
jalga sõber 
jalgaksči sõprus 
jalgo jalgsi 
jam supp 
jan teerada 
jarmak raha 
jarmunka, najman laat 
jarsamopeĺ söök, söögipoolis 
jarsams sööma 
jažams jahvatama, lõhkuma 
javoms lahku minema, jagama 
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jolgańa kõhn, sale 
jomavtoms (ju-) kaotama 
jon joon, külg, pool 
jon osav, julge 
jondol (-tol) välk 
jorams valmistama 
jorok oskus 
jortoms heitma, viskama 
jožo tunne, tundmus 
jožov kaval, osav 
jovks muinasjutt 
jovtams ütlema, teatama 
jovtńems jutustama 
jukśems lahti harutama (siduma) 
jur juur 
jutams (vakska) mööda minema 
jutko vahe 
jutkoška vaba aeg, vaheaeg 
jutkso seas, vahel 

K  
kačamo suits 
kadoms jätma 
kafedra õppetool 
kajams valama (vett) 
kajams maha, ära võtma 
kajga kannel 
kal kala 
kaladoms kuluma, lagunema 
kalavtoms lammutama 
kalgodo kõva 
kalmams matma 
kalmo kalm 
kalmolango kalmistu 
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kańa kas (tõesti) 
kandoms kandma 
kańtvetka komm 
kapšams kiirustama 
kardams keelama, peatama 
kardaz hoov 
kardo laut 
kaŕel karjalane 
Kaŕeĺija Karjala 
kargo kurg 
karks vöö 
karmams hakkama 
kaŕśemapeĺt jalatsid 
kaŕśems jalga panema 
karšo vastu 
karšo val vastuväide 
kaŕt-prakstat viisud ja jalarätid 
karvo, karuv kärbes 
kasoms kasvama 
kastoms kasvatama 
kaša puder 
kaštom(o) ahi 
kaźems kinkima 
kaźńe kingitus 
kažo õnnetus 
katka kass 
kavańams kostitama 
kavkso kaheksa 
kavto kaks 
kavtoldoms kõhklema, kahevahel olema 
kećams, keńardoms rõõmustama 
keče kann, kapp 
ked käsi, nahk 
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kedks käevõru 
kekšems peitma 
keĺ keel 
keĺa olevat 
keĺe laius 
keĺej lai 
keĺejgadoms laienema 
keĺme külm 
keĺmems külma saama, külmetama 
kem, -t saabas, saapad 
kemema usk 
kemems uskuma 
kemeń kümme 
keńarks rõõm 
keńeŕe küünar 
keńeŕems küpsema, jõudma 
kenkš uks 
kenže küüs 
kepedems tõstma 
kepe-štapo paljajalu, alasti 
keŕ puukoor 
keŕams lõikama 
keŕks lõngakera 
kerš (peĺ) vasak (pool) 
keskav kott 
kezeŕ tsaar 
kezeŕeń škańe, -sto vanal ajal 
kež, -ej viha, -ne 
kev kivi 
kevkstema küsimus 
kevkstems küsima 
ki tee, rada 
ki lang/o, -so reisimine, -sel 
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kijak keegi, ei keegi 
kijaks põrand 
kije kes 
kiĺej kask 
kiń kelle oma 
kińiga raamat 
kirda kord, -a 
kiŕdems hoidma, säilitama 
kiŕe lõngakera 
kirga kael 
kirgapaŕ kurk (kurgu), neel, kõri 
kirvaźems süttima 
kise jaoks 
kištema tants 
kištems tantsima 
kize suvi 
kizna suvel 
klub klubi 
kočkams korjama, välja valima 
koct kangas 
koda kuidas 
kodajak kuidagi, ei kuidagi 
kodamo milline 
kodamo kudumine 
kodams kuduma 
kofija kohv 
koj, -se tava; järgi, meelest 
koj-kona mõni 
kojme labidas 
koj-meźe midagi 
kolams rikkuma 
kolmo kolm 
kolmońgemeń kolmkümmend 
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komoro peotäis 
komś kakskümmend 
kona ots, laup 
końa milline (neist); kes, mis 
konaśkak mõni (nendest) 
końdamo taoline, sarnane 
końov paber; dokument, arve 
kopoŕ selg 
kor iseloom 
koŕas järgi, vastavalt, suhtes 
kortams rääkima 
kortavks murre 
kośke kuiv 
kośkems kuivama 
koso kus 
kosojak kusagil, mitte kusagil 
kostojak kusagilt, mitte kusagilt 
kostoń kust (pärit) 
košt õhk, aur 
koźa, śupav rikas 
kozo kuhu, millesse 
kozojak kuhugi, mitte kuhugi 
kozoma köha 
kozoms köhima 
kota king 
koto kuus 
kov kuu 
kov kuhu (mis suunas) 
kovgak kuhugi, mitte kuhugi 
kovol pilv 
krandaz, karandaz vanker 
kravtoms, pańems eemale ajama 
ksnav hernes 
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kstij, kistij maasikas 
kši leib 
kšna, kšnań karks nahariba, rihm 
(k)šnams kiitma 
kšńi raud 
kučoms saatma (kirja) 
kudazor, -ava peremees, -naine 
kudikeĺks esik 
kudo kodu, maja 
kudopotmo maja sisemus 
kudoraśke perekond, majarahvas 
kujar kurk (kurgi) 
kuloms surema 
kulov tuhk 
kuma(n)ža põlv 
kundams kinni võtma, püüdma 
kunsoloms kuulama 
kunška keskkoht; keskne 
kurgo suu 
kurgo meńeĺ suulagi 
kuro ring, tänav 
kurok, -sto kiire, -sti 
kuz kuusk 
kuźems ülesse minema 
kužo nurm, väljak, ring 
kutmordavks kallistus 
kutmoŕams kallistama, embama 
kuva kus, mille kaudu 
kuvajak kusagil, mitte kusagil 
kuvaka pikk 
kuva-kuva mõningates kohtades 
kuvalt järgi, kaudu 
kuvat, -s kaua, -ks 
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L Ĺ  
lajšems itkema 
lakams keema 
lambamo magus 
lamo palju 
lamoči arv, arvukus 
lamokśt palju kordi 
lamońesk mitmekesi (nemad) 
langa pealt 
lang/s, -so peale, peal 
laz laud, liist 
laznoms (pengt) puid lõhkuma 
lazoms lõhkuma 
latiž lätlane 
Latvija Läti 
lavś häll 
lavšo nõrk 
lavtov, -t õlg, õlad 
ĺedems tulistama; niitma 
ĺej jõgi 
ĺekćija loeng 
ĺekśems hingama 
ĺeĺa vanem vend; lell, onu 
ĺeĺat-sazort vend ja õde 
ĺem nimi 
ĺembe soe 
ĺemdems, putoms ĺem nimetama 
ĺepe lepp 
ĺezdams aitama 
ĺeze, ĺezks abi, -vahend 
ĺevks poeg (looma-, linnu-); laps 
ĺija muu, teine 
ĺijakstomoms muutuma 
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ĺijanaz linane riie 
ĺiśems väljuma 
ĺiśems miŕdeńeń mehele minema 
ĺiśma kaev 
ĺiśmapŕa allikas 
ĺišme, alaša hobune 
ĺitov leedulane 
Ĺitva Leedu 
ĺivtams lendama 
lomań inimene 
ĺomźor toomingas 
lopa leht 
lotkams peatuma, lakkama 
lov, -ov lumi, -ne 
lovnoma lugemine 
lovnomapeĺ lugemispala 
lovnoms lugema 
lovoms lugema (arvutama) 
lovso piim 
luv tava, kord 

M  
madems pikali heitma 
madśtems magama panema,  
makso maks 
maksoms andma 
maksoms val sõna andma 
malaso, -v lähedal, -le 
mańams petma 
mańej selge (päev) 
manit eelnevatel aastatel 
mar küngas 
maŕams kuulma 
maŕi keĺ mari keel 
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marto -ga, kaasa(s) 
mastor maa, riik 
mašina auto 
maštoms oskama; hävitama 
maštovoms kõlbama 
maziči ilu 
mazij ilus 
mazijka kaunistus, mall 
mazilgavtoms kaunistama 
matedevems uinuma 
med mesi 
mejeĺće hilisem, viimane 
mejeĺks järgmine 
mejĺe pärast 
mekev tagasi, uuesti 
mekevlank vastupidi 
mekev-vasov edasi-tagasi 
meks miks 
mekskak millegipärast 
mekš mesilane 
meĺ meel 
meĺ vitems tuju parandama 
meĺat eelmisel aastal 
meĺavks mure 
meĺavtoms muretsema 
meĺga järel(e), järgi 
meĺmoĺema tüdimus, igatsus 
meĺs ĺedems meenuma 
meĺs tujems meeldima 
meĺsparo rõõm, rahulolu 
meńdams, meńčems painutama 
meńeĺ taevas 
meńeĺks ilm 
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meńems pääsema 
meŕems ütlema 
mešte rind 
meźe mis 
meźejak midagi, ei midagi 
meźeks mille jaoks 
meźekskak millekski, ei millekski 
mijems müüma 
mikšńića müüja, kaupmees 
miń meie 
mińek meie oma 
mińś meie (ise) 
miŕde abikaasa, mees 
moda maa(pind), muld 
modamaŕ kartul 
mokšava mokšalanna 
mokšo mokša 
moĺems minema 
mon mina 
moń minu oma 
monś mina (ise) 
moramo laulmine 
morams laulma 
morića laulja 
moro laul 
morśekšńems laulma (korduvalt) 
Moskov Moskva 
mujems leidma 
muśkems pesu pesema 
muzika muusika 

N Ń  
načko, ĺetke märg 
načko, ĺetke tarka soo, raba 
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načkoms märjaks saama 
najman, jarmunka laat 
ńaka nukk 
naksado mädanenud 
nal nool 
nalkśems mängima 
nalkstams tüdinema 
nalkške mänguasi 
narams habet ajama 
nardamo käterätik 
narmuń, -o- lind 
navams vajutama (vette) 
navolo libe, liimine, roiskuv 
ńe,(-tńe) need 
ńed käepide, vars 
ńedĺači pühapäev 
ńej nüüd 
ńejemazonok! nägemiseni! 
ńejems nägema 
ńemeć (jerman) sakslane 
ńeške mesipuu 
ńeške-piŕe mesila 
ńeže tugi 
ńežedems toetuma 
ńetks tüvi (taimedel) 
ńevtema näitus 
ńevtems näitama 
ńi abikaasa, naine 
ńikśems nuusutama 
ńiĺe neli 
ńiĺems neelama 
ńimiĺav, imbiĺav liblikas 
nolams noolima, lakkuma 
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nolaža libe (tee) 
noldams vabaks laskma 
nolgaŕ nolk 
nolgo tatt 
nolgo tulo nolk 
norov viljakas 
norovava viljakuse jumalanna, leivaema 
nućka lapselaps 
nudej pilliroost toru 
nujems vilja lõikama 
nula narts, kalts, lapp 
numolo jänes 
nupoń sammal 
nuŕamo kiik 
nuŕams kiikuma 
nurdo saan, regi 
nuŕk/a, -ińe lühike 
nurtams valama (klaasi) 
nusmańa kurb, murelik, hall (päev) 
nuźaks, -či laisk, -us 

O  
obeźgan ahv 
od uus, noor 
odar udar 
odava võõrasema 
odiŕva noorik 
odksči noorus 
odov uuesti, veel kord 
ods uuesti, teisiti 
odsto noorelt 
oj või 
ojmams rahunema 
ojme vaim, hing 
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ojmśems puhkama 
okojńiki ometi 
olgo, olgt õlg, õled 
ombo teine 
ombo mastor välismaa 
omboće teine (järgarvsõna) 
on uni 
ongoms haukuma 
onks mõõt, kaal 
onkstams mõõtma, kaaluma 
onsto- (+omastav) unes 
opańa umbne 
orgat pärm 
orgodems põgenema 
orma haigus 
ormalgadoms haigestuma 
ormameńks ravim 
oršamo(-peĺ) riietus 
oršams selga panema 
oš linn 
ozado istudes 
ozams istuma, võtma istet 
oźaz varblane 
ozks palve, palvetamine 
oznoms palvetama, -mine 
oža varrukas 
ožo kollane 
oteĺ (inžeń kudo) võõrastemaja 
ovto karu 
ovtoĺevks karupoeg 
ovtorńik teisipäev 
ovtumaŕ kibuvits 
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P  
paća rätik 
paćińe taskurätik 
pačkodems kohale jõudma 
pačtams val teatama 
pakśa põld 
pal pala, tükk 
palams suudlema 
paloms põlema 
panar särk, tuunika 
pando mägi, küngas 
pandoms tasuma; lappima 
pandoms val ütlema (sõna), vastama 
pańems ajama 
pańems kši küpsetama leiba 
pango peakate, tanu 
pango seen 
panžado lahti, avatud 
panžakaj lahtine kartulipirukas 
panžo/ms, -ź avama, -tud 
parija mehe õde 
paro meĺse meeleldi 
paro od ije! head uut aastat! 
paro Roštova! häid jõulupühi! 
par/o, -ińe hea, -ke 
paroči headus 
parolgadoms paranema 
parosto hästi 
parśej siit 
paz jumal 
pazava ikoon 
pata vanem õde, tädi 
patat-jalakst õde noorema vennaga 
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pe ots 
peća reede 
pečkems (kši, siveĺ) lõikama (leiba, liha) 
pej hammas 
pejdems naerma 
pejeĺ nuga 
pek väga 
peke kõht 
peĺ; -peĺ pool, -ik; -poolis 
peĺems pelgama, kartma 
peĺems puurima 
peĺev, jonov poole 
peĺeve südaöö 
peĺka pöial 
peĺks osa 
penč lusikas 
peńeŕva, uŕvińe noorema poja naine 
penśija pension 
peŕka ümber 
peŕt jooksul, läbi 
peŕt-peĺks loodus, ümbrus 
peškśe täis 
pešte pähkel 
pezems pŕa pead pesema 
pežet patt 
pet-pet tilkumise heli 
pevteme lõputu 
piče mänd 
pičkams tervenema 
pidems (jam) keetma (suppi) 
pijems keema, küpsema 
piks nöör 
piĺe kõrv 
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piĺekst kõrvarõngad 
piĺge jalg 
pińe, kiska koer, peni 
pinge eluaeg, sajand 
piŕams piirama, tõkestama 
piŕavks tara 
piŕe, piŕavks aed, tara 
pize pesa 
piźeme vihm 
piźems vihma sadama 
piźol pihlakas 
piže roheline 
pitńe hind 
pitńej hinnaline, kallis 
pojezd rong 
pokš, ińe suur 
pokš-čarij ilmaratas 
pokš či tähtpäev 
pokštat-babat vanaisa, -ema 
pona vill; tõug, iseloom 
ponasuŕe villane lõng 
pońdeĺńik esmaspäev 
pondo puud (endisaegne massiühik) 
poŕems sööma, närima, purema 
porksams purustama 
potmo sisemus 
pot(mo)s sisse 
pot(mo)so sees 
pot(mo)sto seest 
potmova seest poolt 
potavtoms (skal) lüpsma (lehma) 
pŕa, piŕa pea 
pŕadoms lõpetama 
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pŕaka pirukas 
prams kukkuma 
pŕavt ülemus, juhataja 
pŕev(t) aju(d), mõistus, aru 
pŕevej tark 
pŕevejči tarkus 
pŕevejka tarkpea 
pśi kuum 
pškadems pöörduma, lausuma 
pulaj tagapõll 
pulo saba 
purdams pöörama 
puŕe mõdu 
puŕgińe kõu, mürin 
purnams hakkama, koguma 
purnavoms kogunema 
puromoms kokku tulema 
pursoz põrsas 
putoms (vejs) panema (kokku) 
putoms či määrama päeva 
putoms emežt istutama köögivilju 
putoms ĺem nime panema 

R  
rakams naerma laginal 
rakša, idemrakša loom, metsloom 
ramams ostma 
rangoms, pižńems karjuma 
raśke rahvas 
raštams sünnitama, sündima 
raužo must 
Rav Volga 
ŕedams märkama, nägema 
ŕestams praadima 
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ŕeve lammas 
ŕiśme kett 
ŕizks mure, valu 
ŕiznems muretsema 
ŕiveź rebane 
Roštova jõulud 
roź rukis 
ruća pealisrõivas, rüü, kate 
rudaz pori, muda 
rungo rind, keha, kere 
ruz venelane 
ruzava venelanna 
Ruzoń mastor Venemaa 

S Ś  
śado sada 
sajems võtma 
sal sool 
salams salaja võtma 
salava salaja 
salmuks nõel 
salov soolane 
sams tulema 
san soon 
sapoń seep 
Saran(oš) Saran, Saransk 
saraz kana 
sasams järele jõudma 
sastińeste tasakesi 
sasto, sastińeste aeglaselt 
sazor õde (vanem), sõsar 
śatko säde 
satoms piisama 
satoška piisavalt 
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śe too 
sed sild 
śedams pilli mängima 
śedej süda 
śeh(-te) kõige 
śejede tihe 
śejedste tihti 
śejeĺ siil 
śeks sellepärast 
śeĺge sülg 
śeĺgems sülitama 
śeĺme silm 
śeĺmukšt prillid 
śeĺved pisar 
seme hari 
seń sinine 
sepe sapp 
sepej mõru 
seŕ kõrgus 
seŕa tammetõru 
śeŕada kolmapäev 
seŕej pikk, kõrge 
śeŕka säär 
śeske kohe 
śeśke sääsk 
śeźems katki rebima 
seznems viivitama, kõhklema 
setme vaikne, tasa 
śetńe nood (too, mitmus) 
sevems ära sööma 
si ijeste tuleval aastal 
sij mäda 
śija hõbe 
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śimems jooma 
siń nemad 
sinś nemad (ise) 
siŕe vana 
siŕedems vananema 
sirńe kuld 
śiśem seitse 
śiźems väsima 
siveĺ liha 
skal lehm 
śkamo(-m, omastav) üksi (mina) 
sńardo, źardo millal, kui 
sńardo-sńardo vahest, mõnikord 
sńarija, źarija üsna palju 
sńaro, źaro kui palju 
sńars, źars kui kauaks 
sodamojovks mõistatus 
sodams teadma, tundma 
sodaź, sodaviks tuntud 
sodoms siduma 
sokor pime (inimene) 
soks suusk 
śokś sügis 
śokśńa sügisel 
solams sulama 
śolgoms sulgema 
śolmo tiib 
son tema 
sońś tema ise 
śorma kiri 
śormadoms kirjutama 
śormav kirju, mustriga 
sovams sisenema 
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śovoń savi 
śtado seistes 
staka raske 
stakasto raskelt 
stamo õmblemine 
stams õmblema 
śtams tõusma 
student üliõpilane 
stuvtoms unustama 
subuta laupäev 
sudo nina 
śudoms needma 
sudŕams kammima 
śukońams kummarduma 
śukoro kukkel 
śuk-pŕa kummardus, tänusõna 
suks uss, tõuk 
suĺej vari 
śulgamo sõlg 
suĺika klaas, pudel 
śulmams siduma, sõlmima 
śulmavks, śulmo side 
śulmo sõlm 
suńdeŕks hämarik 
sur sõrm 
surbŕa sõrmeots 
suŕe lõng 
surks sõrmus 
śuro sarv 
surśeme kamm 
suskoms hammustama 
suv udu 
sval alati 
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šabra naaber 
ška aeg 
škastonzo õigel ajal 
šĺams pesema 
šĺams-nardams koristama 
šoĺk-šoĺk vee loksumise heli 
šožda, čožda kerge 
šukštorov sõstar 
šumbra terve 
šumbrači tervis 
Švećija Rootsi 
šved rootslane 

Z Ź Ž  
zal saal 
zeme jõud, tuum, sisu 
źepe tasku 
zeŕt mürin 
zijan kahju, õnnetus 
zijńems undama, vinguma 
žojńems sulisema, kõlama 

T T´  
tago taas 
tago-sńardo kunagi 
ta-kodamo mingisugune 
tandadoms ehmuma 
tańtej, -ste maitsev; maitsvalt 
tapams tapma 
tapams, porksams katki lööma, purustama 
tarad oks 
targo, ńedĺa nädal 
tarka koht 
tarvaz sirp 
taštams koguma, varuma 
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tašto vana, kulunud 
te see 
teči täna 
tedede tänavu 
tej siia 
tejems tegema 
tejteŕ, -ka tüdruk, tütar 
tej-tov siia-sinna 
teke sama 
teĺe talv 
teĺńa talvel 
teŕdems kaasa kutsuma 
tese siin 
teste siit 
tešks märk 
tešte täht 
tetat-ćorat isa pojaga 
tija-tuva siin-seal 
tikše rohi, hein 
tiń teie 
tińś teie (ise) 
todov padi 
tokš tipp, latv 
tol tuli 
tolbańda (panda ‘peenar’) lõke 
tolga sulg 
tombams lööma, vigastama 
ton sina 
tonadoms selgeks saama, harjuma 
tonavtńems õppima 
tonavtoms õpetama 
tońś sina (ise) 
topo kohupiim 
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toso seal 
tožeń, tišča tuhat 
tov sinna 
tovźuro nisu 
tŕams, tiŕams kasvatama (last) 
tujems lahkuma; tooma 
tumo tamm 
tunda kevadel 
tundo kevad 
tuŕems sõdima 
turva huul 
tus värv, välimus 
tuža pruun 
tuva sealt (kaudu, läbi) 
tuvo siga 
tuvtal põhjus 

U  
učoms ootama 
udalće tagumine 
udalo, -v taga, taha(poole) 
udem aju 
udoma tarka magamiskoht 
udoms magama 
ujems ujuma 
ukštor vaher 
uĺća, kuro tänav 
uĺema(-t) võib (-vad) olla 
uĺems olema 
uĺi-paro varandus 
umaŕ õun 
umok, -oń ammu, -ne 
uńiverśitet ülikool 
ur orav 
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uŕaž venna naine 
uŕe ori 
uroz orb 
uŕva minia 
uŕvaksto/ms, -ź abielluma, -nud 
uŕvińe, peńeŕva noorema poja naine 
uśija saar 
uskoms tooma, viima, vedama 
ušo õhk, välisruum 
ušodoms alustama 
uštoms kütma 
uźeŕe kirves 
užo oota, hüüdsõna 

V  
vačoči nälg 
vačodo tühja kõhuga 
vačoms tühjaks minema, tühi olema (kõh
vadems (ojse) määrima (võiga) 
vadŕa hea, kena, tubli 
vadŕasto hästi, kenasti, tublisti 
vaj oi, oh 
vajams vajuma, uppuma 
vajgeĺ hääl 
vajgeĺbe (-pe) verst, kilomeeter 
vakan kauss, vaagen 
vaks vaks (pikkusmõõt) 
vakska mööda 
vakss juurde, kõrvale 
vaksso juures, kõrval; lähedal 
val sõna 
valańa sile 
valdo valgus; valge, hele 
valdomoms valgeks saama 
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valgoms maha, alla astuma 
valks sõnastik, sõnaraamat 
vaĺma aken, vitriin 
valmeŕevks vanasõna 
valoms, valnoms valama, kastma 
valske (marto) homme (hommikul) 
vana vaat, nõnda 
vańks puhas 
vannoms läbi, üle vaatama 
vanoms vaatama 
vanoms meĺ hoolima, hoidma 
vanstoms hoidma, valvama 
vanta! vaata, kuule! 
vaŕa võru, auk 
varaka vares 
varčams proovima; tulla vaatama 
varma tuul 
varštams pilku heitma 
vaśeńće esimene 
vaśńa algul, esmalt 
vasolbaba vanaema (ema poolt) 
vasolo, -v kaugel, -le 
vasońbejeĺt (-p-) käärid 
vastoma kohtumine 
vastomazonok! kohtumiseni! 
vastoms kohtama 
vašo varss 
vaz vasikas 
važo tööline, sulane 
važodems töötama 
ve öö 
ve(jke) meĺse üksmeelselt 
večkema armastus 



162 
 

večkems armastama 
večkeviks armas, kallis, austatud 
ved vesi 
vedgev (-kev) veski 
vejke üks 
vejket samasugused, ühesugused 
vejkse üheksa 
vejse koos 
veĺavtoms pöörama, tagasi tulema 
veĺe küla 
veĺks (piima) koor 
veĺmems taastuma, ärkama 
venč paat 
vengra ungarlane 
Vengŕija Ungari 
vepeĺe eemal 
veŕ veri 
veŕe (pe), veŕks ülemine (ots), ülaosa 
veŕev ülesse 
veŕga üleval, kõrgel 
veŕgiz hunt 
veśe kõik 
veśemeze kõik kokku 
veśt üks kord, korra 
veśtkak mitte kordagi 
vešems paluma, nõudma 
vešńems otsima 
veženće noorem 
vet öösel 
vetams vedama, saatma 
vetams pŕa käituma 
vete viis 
vetića juht, giid 
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vetke tšuvašš 
vide sirge, õige 
videms külvama 
vidme seeme 
vids -ni (kuni) 
vidste otseselt, avameelselt 
vij jõud 
vijev, -ste tugev, tugevasti 
vikšńems heegeldama, tikkima 
vikšńevks tikand 
viŕ mets 
viška, višińe, viškińe väike 
viźdems häbenema 
viźks, -ś- häbi 
vit (peĺ) parem (pool) 
vitems parandama 
vitev, vit peĺev paremale 
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Lisa 3. Eesti–ersa sõnastik 
 

A  
aasta ije 
abi, -vahend ĺeze, ĺezks 
abielluma, -nud uŕvaksto/ms, -ź 
abikaasa, mees miŕde 
abikaasa, naine ńi 
aed, tara piŕe, piŕavks 
aeg ška 
aeglaselt sasto, sastińeste 
ahi kaštom(o) 
ahv obeźgan 
aina, üha jala 
ainult anśak 
aitama ĺezdams 
ajaleht gaźet 
ajama pańems 
aju (anat.) udem 
aju(d), mõistus, aru pŕev(t) 
aken, vitriin vaĺma 
alati sval 
algul, esmalt vaśńa 
all, alumine alo 
allikas ĺiśmapŕa 
alt kaudu alga 
alumine küla ots, tänav alo pe, kuro 
alus, põhi alks 
alustama ušodoms 
Ameerika Ameŕika 
ammu, -ne umok, -oń 
andma maksoms 
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andma sõna maksoms val 
andma süüa, söötma andoms 
armas, kallis, austatud večkeviks 
armastama večkems 
armastus večkema 
arukas čaŕkodića 
aru saama čaŕkodems 
arusaamine čaŕkodema 
arv, arvukus lamoči 
arvama arśems 
arvamus arśema 
ase, pink eźem 
asetama, panema aravtoms 
astuma, kohta hõivama arams 
astuma maha, alla valgoms 
astuma peale čalgams 
auditoorium auditoŕija 
auto mašina 
avama, -tud panžo/ms, -ź 

B D  
buss bus 
doktor doktor 
dokument, paber dokument, końov 

E  
edasi-tagasi mekev-vasov 
eelmisel aastal meĺat 
eelnevatel aastatel manit 
eemal vepeĺe 
eemale ajama kravtoms, pańems 
ees, varem ikeĺe 
eesosa ikeĺks 
eestlane eston 
Eestimaa Estońija 
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ehmuma tandadoms 
ei (ole), mitte, eba- a 
ei, mitte avoĺ 
ei ole, puudub araś, -t 
ei (mineviku eitusverb) eź 
ei (nt. tegemata) apak (teje) 
eile iśak 
eilne iśakoń, iśeń 
eksima iĺvedems 
eksimus iĺvedevks 
elama eŕams 
elamine, elu eŕamo 
elanik eŕića 
elav, tugev eŕaza 
eluaeg, sajand pinge 
ema tütrega avat-tejteŕt 
ema, isa moodi laps ava-, teta-ĺevks 
embama, kallistama kutmoŕams 
eraldi baška 
ersa(lane) erźa 
esik kudikeĺks 
esimene vaśeńće 
esmaspäev pońdeĺńik 
Euroopa Evropa 

F G  
film filma 
folkloor folklor 
foto foto 
-ga, kaasa(s) marto 
-gi, -ki -gak, -jak, -kak 

H  
habet ajama narams 
haigestuma ormalgadoms 
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haigus orma 
hakkama karmams 
hakkama, koguma purnams 
halb, halvasti beŕań, -ste 
halb, paha (mitte hea) aparo 
hammas pej 
hammustama suskoms 
hapu čapamo 
hapupiim, jogurt čapamolovso 
hari seme 
harv, haruldane čuro 
harva čurosto 
haukuma ongoms 
hea, -ke par/o, -ińe 
hea, kena, tubli vadŕa 
headus paroči 
head uut aastat! paro od ije! 
heegeldama, tikkima vikšńems 
heitma pilku varštams 
heitma, viskama jortoms 
helmed, klaaspärlid čovaĺat 
helmes, helmed eŕge, eŕgt 
hernes ksnav 
hiir čejeŕ 
hilisem, viimane mejeĺće 
hind pitńe 
hingama ĺekśems 
hinnaline, kallis pitńej 
hobune ĺišme, alaša 
hoidma, säilitama kiŕdems 
hoidma, valvama vanstoms 
homme (hommikul) valske (marto) 
hoolima, hoidma vanoms meĺ 
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hoov kardaz 
hunt veŕgiz 
huul turva 
hõbe śija 
häbenema viźdems 
häbi viźks, -ś- 
häid jõulupühi! paro Roštova! 
häll lavś 
hämarik suńdeŕks 
härg buka 
hästi parosto 
hästi, kenasti, tublisti vadŕasto 
hääl vajgeĺ 

I  
iga eŕva 
iga päev eŕva čiste 
igal pool eŕva koso 
igasuguseid asju eŕva meź/e, -t 
ikoon pazava 
ilm meńeĺks 
ilmaratas pokš-čarij 
ilu maziči 
ilus mazij 
imik ejde 
infoleht info-lopa 
inglane angla 
inglise keel anglań keĺ 
Inglismaa Angĺija 
inimene lomań 
isa pojaga tetat-ćorat 
iseloom kor 
istudes ozado 
istuma, istet võtma ozams 
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istutama köögivilju putoms emežt 
Itaalia Itaĺija 
itkema lajšems 

J  
ja di 
jahe ekše 
jahvatama, lõhkuma jažams 
jalaga trampimise heli dubor-dubor 
jalatsid kaŕśemapeĺt 
jalg piĺge 
jalga panema kaŕśems 
jalgsi jalgo 
jaoks kise 
jooksma čijems 
jooksul, läbi peŕt 
jooma śimems 
joon, külg, pool jon 
juht, giid vetića 
jumal paz 
jutustama jovtńems 
juus, -ksed čeŕ, -t 
juur jur 
juurde, kõrvale vakss 
juures, kõrval; lähedal vaksso 
jõgi ĺej 
jõud vij 
jõud, tugevus; kindlus naŕde 
jõud, tuum, sisu zeme 
jõulud Roštova 
jälg, käsitöö čeĺke, ked čeĺke 
jänes numolo 
järel(e), järgi meĺga 
järele jõudma sasams 
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järgi, kaudu kuvalt 
järgi, vastavalt, suhtes koŕas 
järgmine mejeĺks 
järv eŕke 
jätma kadoms 
jää ej 
jääpurikas (sarv) ejźuro (-śuro) 

K  
kael kirga 
kaev ĺiśma 
kaevama čuvoms 
kaheksa kavkso 
kahju, õnnetus zijan 
kaigas ćotmar 
kaks kavto 
kakskümmend komś 
kala kal 
kallistama, embama kutmoŕams 
kallistus kutmordavks 
kalm kalmo 
kalmistu kalmolango 
kamm surśeme 
kammima sudŕams 
kana saraz 
kanapoeg ćipaka 
kandma kandoms 
kangas koct 
kann, kapp keče 
kannel kajga 
kaotama jomavtoms, ju- 
Karjala Kaŕeĺija 
karjalane kaŕel 
karjuma rangoms, pižńems 
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kartul modamaŕ 
karu ovto 
kas (tõesti) kańa 
kask kiĺej 
kass katka 
kasvama kasoms 
kasvatama kastoms 
kasvatama (last) tŕams, tiŕams 
katki lööma, purustama tapams, porksams 
katki rebima śeźems 
katma acams 
kaua, -ks kuvat, -s 
kaudu, piki ezga 
kaugel, -le vasolo, -v 
kaunistama mazilgavtoms 
kaunistus, mall mazijka 
kauss, vaagen vakan 
kaval, osav jožov 
keegi, ei keegi kijak 
keel keĺ 
keelama, peatama kardams 
keema lakams 
keema üle, voolama čadoms 
keema, küpsema pijems 
keetma (suppi) pidems (jam) 
keha, kere rungo 
kell (kiriku-) bajaga 
kelle oma kiń 
kera (lõnga-) kiŕe 
kerge šožda, čožda 
kes kije 
keskkoht; keskne kunška 
kett ŕiśme 
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kevad tundo 
kevadel tunda 
kevad-, lihavõttepühad Ińeči 
kibuvits ovtumaŕ 
kiik nuŕamo 
kiikuma nuŕams 
kiire, -sti kurok, -sto 
kiirustama kapšams 
kiitma (k)šnams 
king kota 
kingitus kaźńe 
kinkima kaźems 
kinni võtma, püüdma kundams 
kiri śorma 
kirik ćeŕkova 
kirju, mustriga śormav 
kirjutama śormadoms 
kirves uźeŕe 
kivi kev 
klaas, pudel suĺika 
klubi klub 
kodu, maja kudo 
koer, peni pińe, kiska 
koguma, varuma taštams 
kogunema purnavoms 
kohale jõudma pačkodems 
kohe śeske 
koht tarka 
kohtama vastoms 
kohtumine vastoma 
kohtumiseni! vastomazonok! 
kohupiim topo 
kohv kofija 
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kollane ožo 
kolm kolmo 
kolmapäev śeŕada 
kolmkümmend kolmońgemeń 
komm kańtvetka 
koor (puu-) keŕ 
koor (piima-) veĺks 
koos vejse 
koos, läbisegi čovor 
kord, -a kirda 
kordagi (mitte) veśtkak 
koristama šĺams-nardams 
korjama, välja valima kočkams 
kosima čijams 
kostitama kavańams 
kott keskav 
kuduma kodams 
kudumine kodamo 
kuhu (millesse) kozo 
kuhu (mis suunas) kov 
kuhugi, mitte kuhugi kozojak, kovgak 
kui kauaks sńars, źars 
kui palju sńaro, źaro 
kuidagi, ei kuidagi kodajak 
kuidas koda 
kuiv kośke 
kuivama kośkems 
kukk atakš 
kukkel śukoro 
kukkuma prams 
kuld sirńe 
kuluma, lagunema kaladoms 
kummarduma śukońams 
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kummardus, tänusõna śuk-pŕa 
kunagi tago-sńardo 
kurb, murelik, hall (päev) nusmańa 
kurg kargo 
kurivaim idemevś 
kurk (kurgi) kujar 
kurk (kurgu), neel, kõri kirgapaŕ 
kus koso 
kus, mille kaudu kuva 
kusagil, mitte kusagil kosojak, kuvajak 
kusagilt, mitte kusagilt kostojak 
kust (pärit) kostoń 
kustutama madśtems 
kutsuma (kaasa) teŕdems 
kuu kov 
kuulama kunsoloms 
kuulma maŕams 
kuum pśi 
kuus koto 
kuusk kuz 
kõhklema kavtoldoms 
kõhn, sale jolgańa 
kõht peke 
kõige śeh(-te) 
kõik veśe 
kõik kokku veśemeze 
kõlbama maštovoms 
kõlisema, helisema gajgems 
kõrge seŕej 
kõrgus seŕ 
kõrv piĺe 
kõrvarõngad piĺekst 
kõu, mürin puŕgińe 
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kõva kalgodo 
kõver, viltune čiŕ 
käepide, vars ńed 
käevõru kedks 
käima jakams 
käituma vetams pŕa 
kärbes karvo, karuv 
käsi ked 
käterätik nardamo 
käärid vasońbejeĺt (-p-) 
köha kozoma 
köhima kozoms 
köögivili emež 
köögiviljaaed emežpiŕe 
küla veĺe 
külaline inže 
külalismaja inžeń kudo 
külm keĺme 
külma saama, külmetuma keĺmems 
külvama videms 
kümme kemeń 
küngas mar 
küpsema; jõudma keńeŕems 
küpsetama leiba pańems kši 
küsima kevkstems 
küsimus kevkstema 
kütma uštoms 
küünar keńeŕe 
küüs kenže 

L  
laat najman, jarmunka 
labidas kojme 
lahku minema; jagama javoms 



176 
 

lahkuma; tooma tujems 
lahti harutama (siduma) jukśems 
lahti, avatud panžado 
lahtine kartulipirukas panžakaj 
lai keĺej 
laienema keĺejgadoms 
laisk, -us nuźaks, -či 
laius keĺe 
lammas ŕeve 
lammutama kalavtoms 
laps ejkakš 
laps (imik) ejde 
lapselaps nućka 
lapsepõlv ejkakšči 
laskma vabaks noldams 
laud, liist laz 
laul moro 
laulja morića 
laulma morams 
laulma (korduvalt) morśekšńems 
laulmine moramo 
laupäev subuta 
laut kardo 
Leedu Ĺitva 
leedulane ĺitov 
lehm skal 
leht lopa 
leib kši 
leidma mujems 
lendama ĺivtams 
lepp ĺepe 
libe (tee) nolaža 
libe, liimine, roiskuv navolo 
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liblikas ńimiĺav, imbiĺav 
liha siveĺ 
lill baĺaga, ćeća 
linane riie ĺijanaz 
lind narmuń, -o- 
linn oš 
loeng ĺekćija 
loodus, ümbrus peŕt-peĺks 
loom, metsloom rakša, idemrakša 
lubadus altavks 
lubadust andma altams 
lugema lovnoms 
lugema (arvutama) lovoms 
lugemine lovnoma 
lugemispala lovnomapeĺ 
lumi, -ne lov, -ov 
lusikas penč 
lõhkuma lazoms 
lõhkuma (puid) laznoms (pengt ) 
lõhn čińe 
lõikama (puid) keŕams 
lõikama (leiba, liha) pečkems (kši, siveĺ ) 
lõikama (vilja) nujems 
lõke tolbańda (panda ‘peenar’) 
lõng suŕe 
lõngakera keŕks 
lõpetama pŕadoms 
lõputu pevteme 
läbi, kaudu čačk 
lähedal, -le malaso, -v 
Läti Latvija 
lätlane latiž 
lööma čavoms 



178 
 

lööma, vigastama tombams 
lühike, väike nuŕk/a, -ińe 
lüpsma (lehma) potavtoms (skal) 

M  
maa(pind), muld moda 
maa, riik mastor 
maasikas kstij, kistij 
madal, lühike alkińe 
magama udoms 
magamiskoht udoma tarka 
magus lambamo 
maitsev, maitsvalt tańtej, -ste 
maja sisemus kudopotmo 
majarahvas, perekond kudoraśke 
maks makso 
mari keel maŕiń keĺ 
matma kalmams 
meel meĺ 
meeldima meĺs tujems 
meeleldi paro meĺse 
meenuma meĺs ĺedems 
mees, poiss ćora 
mees, vanamees ata 
meesterahvas ćora-lomań 
mehele minema ĺiśems miŕdeńeń 
meheõde parija 
meie miń 
meie (ise) mińś 
meie oma mińek 
meri, ookean ińeved 
mesi med 
mesila ńeške-piŕe 
mesilane mekš 
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mesipuu ńeške 
mets viŕ 
metsloom idem rakša 
metslind (part) idemka 
midagi koj-meźe 
midagi, ei midagi meźejak 
miks meks 
millal, kui sńardo, źardo 
mille jaoks meźeks 
millegipärast mekskak 
millekski, ei millekski meźekskak 
milline kodamo 
milline (neist); kes, mis kona 
mina mon 
mina (ise) monś 
mine, -ge aźo, -do 
minema moĺems 
mingisugune ta-kodamo 
minia uŕva 
minu oma moń 
mis meźe 
mitmekesi (nemad) lamońesk 
mokša mokšo 
mokšalanna mokšava 
Moskva Moskov 
muinasjutt jovks 
muna al 
munema alijams 
mure meĺavks 
mure, valu ŕizks 
muretsema meĺavtoms, ŕiznems 
murre kortavks 
must raužo 
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muu, teine ĺija 
muusika muzika 
muutuma ĺijakstomoms 
mõdu puŕe 
mõistatus sodamojovks 
mõni koj-kona 
mõni (nendest) konaśkak 
mõningates kohtades kuva-kuva 
mõru sepej 
mõte, arvamus, soov arśema 
mõõt, kaal onks 
mõõtma, kaaluma onkstams 
mäda sij 
mädanenud naksado 
mägi, küngas pando 
mänd piče 
mängima nalkśems 
mänguasi nalkške 
märg načko, ĺetke 
märjaks saama načkoms 
märk tešks 
märkama, nägema ŕedams 
määrama päeva putoms či 
määrima (võiga) vadems (ojse) 
mööda vakska 
mööda minema jutams (vakska) 
mürin zeŕt 
müüja, kaupmees mikšńića 
müüma mijems 

N  
naaber šabra 
naerma pejdems 
naerma laginal rakams 
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nahariba, rihm kšna, kšnań karks 
nahk ked 
naine, ema ava 
naisterahvas ava-lomań 
narts, kalts, lapp nula 
natuke, -ne alamoška 
need ńe,(-tńe) 
needma śudoms 
neelama ńiĺems 
neli ńiĺe 
neljapäev ćetveŕk 
nemad siń 
nemad (ise) sinś 
-ni (kuni) vids 
nii eŕ 
nii, nõnda iśta 
nimetama, nime panema ĺemdems, putoms ĺem 
nimi ĺem 
nina sudo 
nisu tovźuro 
noh, nii ja 
noh, no nii eno 
nolk nolgaŕ 
nood (too, mitmus) śetńe 
nool nal 
noolima, lakkuma nolams 
noorelt odsto 
noorem veženće 
noorem vend jalaks 
noorema poja naine peńeŕva, uŕvińe 
noorik odiŕva 
noorus odksči 
nuga pejeĺ 
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nukk ńaka 
nurm, väljak, ring kužo 
nutma avardems 
nuusutama ńikśems 
nõel salmuks 
nõrk lavšo 
nädal targo, ńedĺa 
nägema ńejems 
nägemiseni! ńejemazonok! 
nägu, pale čama 
nägu, välimus, kuju čačo, šačo 
näitama ńevtems 
näitus ńevtema 
nälg vačoči 
nöör piks 
nüüd ńej 

O  
odav a pitńej, došova 
oi, oh vaj 
oja čudikeŕks 
oks tarad 
olema uĺems 
olema, asuma aštems 
olema, toimuma eŕśems 
olevat keĺa 
oma eś 
ometi okojńiki 
on vaja eŕavi, -t 
oota (hüüdsõna) užo 
ootama učoms 
orav ur 
orb uroz 
ori uŕe 



183 
 

osa peĺks 
oskama; hävitama maštoms 
oskus jorok 
ostma ramams 
ots pe 
ots, laup końa 
otseselt, avameelselt vidste 
otsima vešńems 

P  
paat venč 
paber; dokument, arve końov 
padi todov 
painutama meńdams, meńčems 
pakane jakšamo 
paks ečke 
pala, tükk pal 
paljajalu, alasti kepe-štapo 
palju lamo 
palju kordi lamokśt 
paluma, palve eńaldo/ms, -ma 
paluma, nõudma vešems 
palve, palvetamine ozks 
palvetama oznoms 
panema (kokku) putoms (vejs) 
panema jalga kaŕśems 
panema magama madśtems 
panema nime putoms ĺem, ĺemdams 
parandama vitems 
paranema parolgadoms 
parem (pool) vit (peĺ) 
pats (-saba) čeŕbulo (-pulo) 
patt pežet 
pea pŕa, piŕa 
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peakate, tanu pango 
peale, peal lang/s, -so 
pealisrõivas, rüü, kate ruća 
pealt langa 
peatuma, lakkama lotkams 
peen, kõhn čova 
peenike čovińe 
pehme čevte 
peitma kekšems 
pelgama, kartma peĺems 
pension penśija 
peotäis komoro 
perekond kudoraśke 
peremees, -naine azor, -ava 
peremees, -naine kudazor, -ava 
pesa pize 
pesema šĺams 
pesema pead pezems pŕa 
pesema pesu muśkems 
petma mańams 
pihlakas piźol 
piim lovso 
piip ćiĺem 
piirama, tõkestama piŕams 
piisama satoms 
piisavalt satoška 
pikali heitma madems 
pikk kuvaka 
pikk, kõrge seŕej 
pilet biĺet 
pilli mängima śedams 
pilliroost toru nudej 
pilv kovol 
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pime (inimene) sokor 
pime, pimedal ajal čopoda, -sto 
pirukas pŕaka 
pisar śeĺved 
poeg (looma-, linnu-); laps ĺevks 
poja (noorema) naine uŕvińe 
pool, -ik; -poolis peĺ; -peĺ 
poole peĺev, jonov 
pori, muda rudaz 
pott, vaagen, tops čakš, -ke 
praadima ŕestams 
prantslane francuz (kranciz) 
Prantsusmaa Franćija 
prillid śeĺmukšt 
proovima; tulla vaatama varčams 
pruun tuža 
puder kaša 
puhas vańks 
puhkama ojmśems 
punane jaksteŕe 
purju jääma iŕedems 
purskkaev fontan 
purustama porksams 
puu čuvto 
puud (endisaegne massiühik) pondo 
puurima peĺems 
põgenema orgodems 
põhjus tuvtal 
põld pakśa 
põlema paloms 
põlv kuma(n)ža 
põrand kijaks 
põrsas pursoz 
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päev, päike či 
päev läbi, kogu päeva (čiń, -nze) čop 
päeva määrama putoms či 
päeval čit 
päevavalgus čivaldo 
pähkel pešte 
päike; päev či 
päikese käes čiń karšo 
päikeseloojang, lääs čivalgoma 
päikesetõus, ida čiĺiśema 
pärast mejĺe 
pärm orgat 
pääsema meńems 
päästma, kaitsma idems 
pääsuke ćanav 
pöial peĺka 
pöörama purdams 
pöörama, tagasi tulema veĺavtoms 
pöörduma, lausuma pškadems 
pöörlema čarams 
pühapäev ńedĺači 
pühkima, kuivatama nardams 

R  
raamat kińiga 
raamatukogu bibĺioteka, lovnoma kudo 
raha jarmak 
rahe ćarahman 
rahunema ojmams 
rahvas raśke 
raske, -lt staka, -sto 
ratas čarij 
raud kšńi 
ravim ormameńks 
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rebane ŕiveź 
reede peća 
reisimine, -sel ki lang/o, -so 
ribi iŕdeks 
riietus oršamo(-peĺ) 
rikas koźa, śupav 
rikkuma kolams 
rind mešte 
rind, keha, kere rungo 
ring, tänav kuro 
roheline piže 
rohi, hein tikše 
rong pojezd 
rooste čemeń 
Rootsi Švećija 
rootslane šved 
rukis roź 
rumal ćolak (pŕa) 
rõõm keńarks 
rõõm, rahulolu meĺsparo 
rõõmustama kećams, keńardoms 
rätik paća 
rääkima kortams 

S  
saabas, saapad kem, -t 
saama aru čaŕkodems 
saan, regi nurdo 
saar uśija 
saatma (kirja) kučoms 
saatma (teele) iĺtams 
saba pulo 
sada śado 
Saksamaa Germańija (Jermańija) 
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sakslane ńemeć (jerman) 
salaja salava 
salaja võtma salams 
sama teke 
samasugused, ühesugused vejket 
sammal nupoń 
sapp sepe 
Saran, Saransk Saran(oš) 
sarv śuro 
saun bańa, šĺamo kudo 
savi śovoń 
seal toso 
sealt (kaudu, läbi) tuva 
seas, vahel jutkso 
see te 
seeme vidme 
seen pango 
seep sapoń 
sees pot(mo)so 
seest pot(mo)sto 
seestpoolt potmova 
seisma, seistes śtams, śtado 
seitse śiśem 
selg kopoŕ 
selga panema oršams 
selge (päev) mańej 
selgeks saama, harjuma tonadoms 
sellepärast śeks 
selline iśtamo 
sibul čuŕka 
side śulmavks, śulmo 
siduma sodoms 
siduma, sõlmima śulmams 
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siga tuvo 
siia tej 
siia-sinna tej-tov 
siil śejeĺ 
siin tese 
siin-seal tija-tuva 
siiski, ikka jalateke 
siit parśej 
siit sinna teste tov 
sild sed 
sile valańa 
silm śeĺme 
sina ton 
sina (ise) tońś 
sinine seń 
sinna tov 
sirge, õige vide 
sirp tarvaz 
sisemus potmo 
sisenema sovams 
sisse pot(mo)s 
sisse, sees, seest ej/s, -se, -ste 
soe ĺembe 
soga, -ne butra, -v 
soojendama eždems 
soojenema ežems 
sool sal 
soolane salov 
Soome Finĺandija 
soomlane finn 
soon san 
soovima, lootma bažams 
sugukond, hõim buje 
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suits kačamo 
sulama solams 
sulg tolga 
sulgema śolgoms 
sulisema, kõlama žojńems 
suplema ekšeĺams 
supp jam 
surema kuloms 
suu kurgo 
suudlema palams 
suulagi kurgo meńeĺ 
suur pokš, ińe 
suusk soks 
suvel kizna 
suvi kize 
sõber jalga 
sõdima tuŕems 
sõitma ardoms 
sõitma (korduvalt) ardtńems 
sõlg śulgamo 
sõlm śulmo 
sõna val 
sõnastik, sõnaraamat valks 
sõprus jalgaksči 
sõrm sur 
sõrmeots surbŕa 
sõrmus surks 
sõstar šukštorov 
säde śatko 
sädelema ćiĺdordoms 
särk, tuunika panar 
säär śeŕka 
sääsk śeśke 
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söök, söögipoolis jarsamopeĺ 
sööma jarsams 
sööma, närima, purema poŕems 
süda śedej 
südaöö peĺeve 
sügav domka 
sügis, -el śokś, -ńa 
sülg śeĺge 
süli eĺe 
sülitama śeĺgems 
sündima čačoms, šačoms 
sünniaasta čačoma ije 
sünnitama čačtoms, šačtoms 
sünnitama, sündima raštams 
süttima kirvaźems 
süü čumo 
süüa andma, söötma andoms 
süüdistama čumondoms 

T  
taastuma, ärkama veĺmems 
taevas meńeĺ 
taga, taha(poole) udalo, -v 
tagapõll pulaj 
tagasi, uuesti mekev 
tagumine udalće 
tainas čapaks 
talv teĺe 
talvel teĺńa 
tamm tumo 
tammetõru seŕa 
tants kištema 
tantsima kištems 
taoline, sarnane końdamo 
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tapma tapams 
tara piŕavks 
tark pŕevej 
tarkpea pŕevejka 
tarkus pŕevejči 
tarkusehammas ćiĺem pej 
tarvis eŕavi, -t 
tarvitsema eŕavoms 
tasakesi sastińeste 
tasku źepe 
taskurätik paćińe 
tasuma; lappima pandoms 
tatt nolgo 
tava, kord luv 
tava; järgi, meelest koj, -se 
teadma, tundma sodams 
teaduskond fakuĺtet 
teatama pačtams val 
tee, rada ki 
teerada jan 
tegema tejems 
teie tiń 
teie (ise) tińś 
teine ombo 
teine (järgarvsõna) omboće 
teisipäev ovtorńik 
tema son 
tema ise sońś 
terve šumbra 
tervenema pičkams 
tervis šumbrači 
tihe śejede 
tihti śejedste 
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tiib śolmo 
tikand, muster art 
tilkumise heli pet-pet 
tipp, latv tokš 
toetuma ńežedems 
too śe 
tooma, viima, vedama uskoms 
toomingas ĺomźor 
torm davol 
tsaar kezeŕ 
tšuvašš vetke 
tugev, -asti vijev, -ste 
tugi ńeže 
tuhat tožeń, tišča 
tuhk kulov 
tuju parandama meĺ vitems 
tule, lähme, mingem ada, -do 
tulema sams 
tulema kokku puromoms 
tuleval aastal si ijeste 
tuli tol 
tulistama; niitma ĺedems 
tulvavesi čadived 
tume čopoda, topoda 
tund čas 
tunne, tundmus jožo 
tuntud sodaź, sodaviks 
turg najman, jarmunka 
tuul varma 
tõstma kepedems 
tõusma śtams 
täht tešte 
tähtpäev pokš či 
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täis peškśe 
täituma topodems 
täna teči 
tänav uĺća, kuro 
tänavu tedede 
töötama važodems 
tüdimus, igatsus meĺmoĺema 
tüdinema nalkstams 
tüdruk, tütar tejteŕ, -ka 
tühi čavo 
tühja kõhuga vačodo 
tühjaks minema, tühi olema (kõht) vačoms 
tüvi (taimedel) ńetks 

U  
udar odar 
udu suv 
uhmer čovar 
uinuma matedevems 
ujuma ujems 
uks kenkš 
umbne opańa 
undama, vinguma zijńems 
unes onsto- (+omastav) 
Ungari Vengŕija 
ungarlane vengra 
uni on 
unustama stuvtoms 
usk kemema 
uskuma kemems 
uss, madu guj, kuj 
uss, tõuk suks 
uuesti, teisiti ods 
uuesti, veel kord odov 



195 
 

uus, noor od 
V  

vaarikas ińźej 
vaat, nõnda vana 
vaata, kuule vanta! 
vaatama vanoms 
vaatama läbi, üle vannoms 
vaba aeg, vaheaeg jutkoška 
vabastama, laskma noldams 
vaenlane dušman 
vahe jutko 
vaher ukštor 
vahest, mõnikord sńardo-sńardo 
vaikne, tasane setme 
vaim, hing ojme 
vajuma, uppuma vajams 
vajutama (vette) navams 
vaks (pikkusmõõt) vaks 
valama, kastma valoms, valnoms 
valama (klaasi) nurtams 
valama (vett) kajams 
valge ašo 
valgeke ašińe 
valgeks muutuma ašolgadoms 
valgeks saama valdomoms 
valgus; valge, hele valdo 
valmis anok 
valmistama jorams 
valmistuma anokstams 
vana siŕe 
vana, kulunud tašto 
vanaema (ema poolt) vasolbaba 
vanaema, -vokatiiv baba, -j 
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vanaisa, -ema pokštat-babat 
vanaisa, -vokatiiv boda, -j 
vanal ajal kezeŕeń škańe, -sto 
vananema siŕedems 
vanasõna valmeŕevks 
vanem vend, lell; onu ĺeĺa 
vanem õde, tädi pata 
vanker krandaz, karandaz 
varandus uĺi-paro 
varblane oźaz 
vares varaka 
vari suĺej 
varrukas oža 
varss vašo 
vasak (pool) kerš (peĺ) 
vasikas vaz 
vastu karšo 
vastu pidama ćidardoms 
vastupidi mekevlank 
vastuväide karšo val 
vedama, saatma vetams 
vee loksumise heli šoĺk-šoĺk 
veidi alamodo 
vend ja õde ĺeĺat-sazort 
venelane ruz 
venelanna ruzava 
Venemaa Ruzoń Mastor 
vennanaine uŕaž 
veri veŕ 
verst, kilomeeter vajgeĺbe (-pe) 
vesi ved 
vesiroos gorńipov 
veski vedgev (-kev) 
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vestlema baśams 
viga iĺvedevks 
viha, -ne kež, -ej 
vihm piźeme 
vihma sadama piźems 
viis vete 
viisud ja jalarätid kaŕt-prakstat 
viivitama, kõhklema seznems 
viljakas norov 
viljakuse jumalanna, leivaema norovava 
vill; tõug, iseloom pona 
villane lõng ponasuŕe 
vits iĺov 
Volga Rav 
voodikraam (madrats, linad jmt.) acamo, -t 
voolama čudems 
voolav vesi čudi ved 
või oj 
võib (-vad) olla uĺema(-t) 
võitma iźńams 
võru, auk vaŕa 
võtma sajems 
võtma maha, ära kajams 
võõrasema odava 
võõrastemaja oteĺ (inžeń kudo) 
väga pek 
vähe alamo 
väike viška, višińe, viškińe 
väike poiss ćorińe 
välismaa ombo mastor 
väljuma ĺiśems 
välk jondol (-tol) 
värv, välimus tus 
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värvima, maalima artoms 
värvimine artoma 
väsima śiźems 
vöö karks 

Õ  
õde (vanem), sõsar sazor 
õde noorema vennaga patat-jalakst 
õhk, aur košt 
õhk, välisruum ušo 
õhtu čokšńe 
õigel ajal škastonzo 
õlg, õlad lavtov, -t 
õlg, õled olgo, olgt 
õmblema stams 
õmblemine stamo 
õnnetus kažo 
õpetama tonavtoms 
õppetool kafedra 
õppima tonavtńems 
õun umaŕ 

Ä  
äestama izams 
äi atavt 
ämm avavt 
ära, ärge iĺa, -do 
ära sööma sevems 
ärkama sirgoźems 
äär, ümbrus, -es čiŕe, -se 

Ö  
öö, -sel ve, -t 
ööbik ćokov 
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Ü  
üheksa vejkse 
üks vejke 
üks kord, korra veśt 
üksi (mina) śkamo(-m, omastav) 
üksmeelselt ve(jke) meĺse 
ülemine (ots), ülaosa veŕe (pe), veŕks 
ülemus, juhataja pŕavt 
ülesse veŕev 
ülesse minema kuźems 
üleval, kõrgel veŕga 
ülikool uńiverśitet 
üliõpilane student 
ümber peŕka 
üsna palju sńarija, źarija 
ütlema meŕems 
ütlema, teatama jovtams 
ütlema (sõna), vastama pandoms val 
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