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Sääʹmǩiõll lij reeʹǧǧes da mooččâs ǩiõll da tõt lij 
serddam äʹrbben puärrsin da maaddârääʹjjin päärnaid 
da päärnaipäärnaid seämmanalla ko jeeʹres ǩiõl še lie 
serddam. Ton mättjak jieʹnnǩiõl dååma tuu puärrsin 
da jeeʹres ruåđin, leâʹša ǩiõllsilttõʹsse vaikkte še puk 
jeeʹresnallšem pirrõõzz, koʹst ǩiõl mainstet.

Puärrsumus säʹmmla, kook võl jeäʹlle, lie mättjam sij 
jieʹnnǩiõl Peäccmest da Suõʹnnʼjlest juõʹǩǩpeivvsaž 
jieʹllmest, ko teʹl puk mainste säämas põõrtâst da tõn 
åålǥpeäʹlnn. Sääʹmǩiõl õʹnneš juõʹǩǩ sââʹjest. Ceerkvest 
da škooulâst õʹnneš jeeʹres ǩiõlid še, vuõššân ruõššǩiõl 
da mâŋŋa lääʹddǩiõl. Siidi õhttsaž aaʹššin mainsteš 
säämas sijddsåbbrin da täʹlvvjeäʹǩǩai noorõʹtteš 
leuʹddjed, kuvddled sääʹm-mainnsid leʹbe muđoi 
pâi mušttled tuâlʼjõž ääiʹj šõddmõõžžid. Leuddjeei, 
mainsteei da muštleei leʹjje tõk, kook toʹbdde vuäʹmm 
aaʹššid pueʹrmõsân. Nuõrab kuvddle, što vuäitče viikkâd 
äʹrbbteâđaid ooudårra, ko sij äiʹǧǧ puätt. 

Ânnʼjõž ääiʹj säʹmmla lie šõddâm samai jeeʹresnallšem 
maailma ko sij maaddârääʹjj. Leeuʹdi da mainnsi sâjja 
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lie puättam gaʹzeâʹt da ǩeeʹrj, radia da teʹlvisia di võl 
mââimõsân teâttmašina. Väʹlddǩiõll teädd sääʹmǩiõl 
čorru oummui jueʹǩǩpeiʹvvsaž jieʹllmest piârrjin da 
siidâst še. Sääʹmǩiõl mainstet pâi hääʹrveld da õinn 
jäänab lie nåkam oummu, kook mainste lääddas teʹl še, 
ko vuäitče mainsted säämas.

Mââimõs eeʹjjin lie iʹlmstõõvvâm juʹn mäŋgg ǩeʹrjjed 
säämas, leâʹša sääʹmǩiõllsaž ǩeeʹrj, lõõst dno. lie võl čuuʹt 
occanj. Nääiʹt ǩeʹrjjtum sääʹmǩiõll lij jaakkâs määŋgid 
oummid, kook muđoi silttee puârast sääʹmǩiõl. Ǩeässa 
2007 altteeš Dommjânnmlaž ǩiõli tuʹtǩǩeemkõskksest 
(Kotus) haʹŋǩǩõõzz, koon õhtt tääʹvtõs lij pueʹreed tän 
ääʹšš. Tän haʹŋǩǩõʹsse koʹlle koumm äʹššed: (1) raajjâd 
vidiaid ânnʼjõž sääʹmǩiõlâst, (2) täi vidiai da Kotuksest 
åårai puärrsab sääʹmǩiõllsaž liânttõõzzi ǩeʹrjjtumuš 
põʹmmai ool, (3) raajjâd täin teeʹkstin ǩeeʹrjid, koid 
vuäitt lookkâd da kuvddled seämma ääiʹj. 

Haʹŋǩǩõõzz čõõđ viikkjen lie leäm sääʹm jiijj. Vidiatuâi 
riâššâmšurrân lij leäm Pauliina Feodoroff, sniimmjen 
Erkki Feodoroff, säärnteejen lie leäm Lati Feodoroff, 
Raimo Gauriloff da Elina Vuoti. Põʹmmai ool mainnsid lie 
ǩeʹrjjtam Hilkka Semenoff, Katri Fofonoff, Seija Sivertsen 
da võl Jouni da Satu Moshnikoff. Dommjânnmlaž 
ǩiõli tuʹtǩǩeemkõskksest haʹŋǩǩõõzz plaanumuʹšše lie 
vuässõõttâm Klaas Ruppel, Toni Suutari da Eino Koponen. 

Ââʹn iʹlmmstââvv haʹŋǩǩõõzz vuõssmõš ǩeʹrjj da tõzz 
lie vaʹlljuum puärrsab mainsteejain Ååjjaž Fofonoff da 
Marena Gauriloff. Mikko Korhonen lij leânttääm siʹjjid 
eeʹjj 1971. Nuõrab mainnâz lie eeʹjjest 2007, da tõid 
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lie mainstam Elias Moshnikoff da Jouni Moshnikoff. 
Ǩeʹrjjtum teeʹkstid vuäitt kuvddled še. Tõid vuäitak 
kuõrrâd jiijjad teâttmašina sizz Dommjânnmlaž ǩiõli 
tuʹtǩǩeemkõskkõõzz neʹttseeidast. Jiõntõõzzid vuäitak 
še tiʹllʼjed CD-bliinen Dommjânnmlaž ǩiõli tuʹtǩǩeem-
kõskksest ǩeeʹrj tuâǥǥseeid tiʹllʼjemlomaakin.

Oummu, kook mainste säämas, vuäiʹtte teeʹkstid 
looǥǥeeʹl mättʼtõõttâd ǩeʹrjjtum ǩiõl da oummu, kook 
lie lookkâm da ǩeʹrjjtam säämas, vuäiʹtte jiõntõõzzid 
kuvddleeʹl mättʼtõõttâd mainstum ǩiõl. Ǩeʹrjjǩiõl 
vuâđđan lij mainstum ǩiõll, leâʹša ǩeʹrjjǩiõll ij leäkku 
ni kuäʹss – ij sääʹmǩiõlâst ij ni jeeʹres ǩiõlin – mainstum 
ǩiõl tääʹrǩes kartt. Mainstum ǩiõlâst ciâlkki lie tääuʹjben 
väjjaǥ, tõin vuäiʹtte leeʹd sääʹn leʹbe ååʹbleeʹǩǩ, kook jie 
kuul ǩeʹrjjǩiõʹlle (õõk = õõlǥak, käggõõđi = kaggõõđi, 
viʹlǧǧes = viõʹlǧǧes dno.). Mainstum säämǩiõlâst säʹtte 
leeʹd lääʹddǩiõllsaž sääʹn še.

Ko mij leäʹp tuåimtam täid teeʹkstid, mij leäʹp tässääm 
ǩeʹrjjtum da mainstum ǩiõl nuʹtt, što teeʹkst vaʹsttee 
jiõntõõzzid, leâʹša lie kuuitâǥ nuʹtt ââlda ǩeʹrjjǩiõl, što 
tõid lij hiâlpp fiʹttjed looʹǥǥeeʹl še. Ko lij leäm tarbb, 
mij leäʹp lââʹzztam teʹkstte [ruäʹǩǩviõri sizz] koon-
ne sääʹn, koon väjja jiõntõs lij. Ruäʹǩǩviõri seʹst lie še 
säämas jåårǥlõʹttum sääʹn da ciâlkki, kook lie leäm 
jiõntõõzzâst lääddas. Mainstum sääʹmǩiõlâst tääuʹjben 
ââʹnet lääʹddǩiõllsaž konjuŋktiaid (et(tä), mutta) da 
jeeʹres sääʹnnväjjaz (ni(in), sitte(n), kuiten(kaan), -han) 
da tõk lie vennad. 

Teeʹkst fiʹttjem peäʹlnn taarbteʹmes lääʹddǩiõllsaž vuäʹzz lie 
kuõđđum meädda. Meädda lie kuõđđum še sääʹmǩiõllsaž 
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tõõjjõõzz da sääʹnnväjjaz, kook häittjeʹčče lookkmõõžž. 
Teʹl ko mainsteei juurd puåtkkan ciâlkki kõõskâst, tõzz 
lie pijjum koumm ceäkldõõzz... Täk seämma ceäkldõõzz 
lie måtmešt õnnum miârkkân, što koʹst-ne lij kuõđđum 
meädda (lääʹdd- leʹbe sääʹmǩiõllsaž) vuäʹss.

Tuäivvap, što tän ǩeeʹrjest lij hääʹsǩesvuõtt da äuʹǩǩ pukid 
tõid, kook haaʹlee leeʹd mieʹldd, ko seeʹrdet maaddârääʹjji 
ǩiõl da kulttuur äʹrbben puõʹtti puõlvvõõǥǥid.

Heʹlssnest da Čeʹvetjääuʹrest påʹrǧǧmannust 2010

Eino Koponen     Jouni Moshnikoff     Satu Moshnikoff
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Ååjjaž Fofanoff  

1.  KÄMMǤA MAAINÂS

Vuõššân leäi källsaž, källsaž leäi de son jåått â′tte 
mie′ccest. Son jåått mie′ccest… son lij ooumžen 
vuâlggjam, mâŋŋa näu′dden suõ′ppjââtt. Nä′de näu′dden 
suõ′ppjââtt, kämmǥižžen â′tte måttmešt ja kue′llen vuâjj. 
Kue′llen vuâjj ja lå′dden ǩeârdd. 

De måttmešt vaa′ldi de… su′st liâ kue′htt pää′rn, kue′htt 
mââ′nj liâ, kue′htt kaappi. Nä′de muõrid rä′jje, rä′jje, 
rä′jje. Rä′jje, rä′jje muõrid de son ceälkk što ”åå′n tij 
mõõnnâd kuätta ja mon vuâlǥam”, ceälkk ”vâl viǯǯled 
vuâlǥam muõrid”. No vuâlgg, vuõ′lji. 

No nu′bb kaav mie′ldd vä′ʒʒlõõ′tti, mie′ldd vaa′ʒʒi, 
vaa′ʒʒi de ǩeäčč mä′htt tõt mâânn. Son mõõni, ääušas 
lue′šti, tõzz kuõ′đi, pirr njikkõnj täävtõõđi, kooum vuâra 
jåårǥli de o′lvvji, kämmǥižžen šõõddi, di mõõni teâđast. 
No kaav tõt seämmanalla mõõni tõn njikkõnja ja piirâs 
jåårǥli â′tte kooum vuâra o′lvvji, de son še šõõddi 
kämmǥižžen, de son mie′ldd mõõni. 

Mõõni, mõõni de kue′tt lij, kämmǥa kue′tt lij, di son 
mõõni tõzz de tut ceälkk što: ”No mõõzz ton puõ′ttiǩ. 
A mä′htt šât ton še puõ′ttiǩ.” De son jee′res tõzz-e tok 
kuä′đ… jiijjâs kuä′đ jee′res årra tok raaji pääi′ǩi ja de 
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tok pääkkai mõõnnâd. Leša mõõni de nääi′t ǩiõđâs piiji, 
källsaž piiji, ceälkk: kulddâl mâka pee′lljin tän suu ǩiõđ 
â′lnn. 

Son kulddleškuõ′đi, to′b koll’je, ruu′did täkka da tõid. 
Källsaž ceälkk tõt što ”åå′n muännaid kå′dde”. No son 
mâ′st teâtt … Na källsaž ceälkk: ”Muu ko koo′ddže 
ton jiõk õõlǥ käggõõttâd vuõ′ste. Muu ko koo′ddže de 
aaudže de tue′llj piijže dõõzz-e kuä′ttnjälmma de nä′de 
ton õõk njui′ǩǩeed pâ′jjel tõn tue′llj õõk njui′ǩǩeed, di 
jos piâzzžiǩ pâ′jjel tue′llj de te′l jiâ kåå′dd tuu.” 

No son â′tte vaa′ldi, teä koll’je, puõ′tte teâđast kaarbivui′m 
kä′rbbe, še′lle, puõ′tte. De suu teâđast … son käggõõđi 
teä suu ko′dde, pačču di ko′dde. Na a′htte… kue′htt 
oummu liâ, a′htte di tue′llj leâvvje, son ǩiiččad, ǩiiččad 
mä′htt. Na son njui′ǩǩii pâ′jjel tõn tue′llj, njui′ǩǩii de 
kuåsti mutta õhtt peä′lǧǧ kuõski de tõt šõõddi kämmǥa 
peä′lǧǧ. 

Ceälkk: ”No mõõzz ee′jjed koo′ddid.” Na tuk ceä′lǩǩe: 
”Gu lij nåkkam nu′t lij šõddâm ja tok-i ton še le′jjiǩ 
mõõnnâd mutta jeä′p teâttam.”

2.  KÅÅ′DD MAAINÂS

Son leäi pie′ʒʒid vue′tǩǩmen. De leäi, leäi de ooumaž 
puõ′đi. Son leäi mie′ccest pie′ʒʒ vue′tǩǩmen, ooumaž 
puõ′đi suu luzz, säärntõlškuõ′đi. De suu vaa′ldi kaavân 
tõt ooumaž, son vuõ′lji. 
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Na suäna jälsteškue′tte, jälste, jälste de suännast pä′rnn 
šõõddi. Pä′rnn šõõddi de ooumaž ceälkk što ”tue′llj jiõk 
õõlǥ, kå′ddtue′lljid jiõk õõlǥ kooǯǯted”. Son mie′ccest 
jåått de koo′ddid kådd di ceälkk što pärnna tue′llj jiõk 
õõlǥ kooǯǯted. 

Na joo jälste, jälste â′tte što måttmešt puõ′đi di de lij tue′llj 
koǯstam kå′ddtue′llj, päärnaž lij koǯstam kå′ddtue′llj. De 
ceälkk: ”Muu kâ′l jiõk teänab kuu′ǩǩ vuei′n mon leäm 
vuâlggam.” Di te′l tõt vuõ′lji tõt ooumaž, tõt kuâđđji 
kaav paa′rnines jälsted, päärnaž â′tte lij siõmpäärnaž. 
Mâŋŋa dââ′st šõõddi … vitmlo ekksaž pä′rnn šõõddi.

De son še jåått â′tte muõrid kuâdd da jåått … koo′ddid 
šeell, koo′ddid šeell. Måttmešt puõ′đi suä′rv puu′ti, 
vuälggõõǥǥ puu′ti, luâdškuõ′đi ǩee′jjmie′ldd muõr 
luâdškuõ′đi, ceäksti. ”Puä′đ, puä′đ jeännam puä′đ,” 
ceälkk, ”oi′ǧǧe juâlǥad tõn kõ′sǩǩe.” Tõt puõ′đi, jue′ljes 
oi′ǧǧii, son ääušas ro′ttji meädda, ceälkk: ”Mõ′nt jeä′nn, 
mõ′nt jeä′nn mu′st e′čč i′lleäk, säärn ton što mä′htt ton 
leäk muu raajjâm jeä′nn ko e′čč i′lleäk?” 

No jeä′nnes päkk leäi särnnad, ceälkk: ”Eččad leäi nu′t… 
eččad leäi kaunnâm muu mie′ccest, mon le′jjem pie′ʒʒ 
vue′tǩǩmen de eččad leäi muu kaunnâm mie′ccest, de 
vaa′ldi muu kaavân. Di kaavân ǥu vaa′ldi de ton â′tte 
šõ′ddiǩ. Mie′ccest jåått di ceälkk, što tue′llj i-ǥõl kooǯǯted, 
kå′ddtue′llj i-ǥõl pärnna kooǯǯted. No kuu′ǩǩ ääi′j mij 
jie′lim …”, jeä′nnes ceälkk, ”jiõm leäkku kooǯǯtam. 
Måttmešt va′lddem di teä koǯǯâm leäk tue′llj. Koozz lee 
vuõ′lǧǧem, koǯǯâm leäk tue′llj. De eččad puõ′đi, eččad 
puõ′đi mie′ccest de ceälkk: ’Jaa ton leäk kå′ddtue′llj 
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kooǯǯtam pärnna. De mon vuâlǥam ja  muu jiõk kaaun 
teänab.’ De son vuõ′lji.” 

Nä′de mä′htt vâl. Kâ′l son še vuâlgg, aštââll, kâ′l son 
še vuâlgg. Nä′de täävtõõđi â′tte pee′lljid pärnnses 
täävtõõdi. De reäkk da särnn da mättat što mä′htt âlgg 
jåå′tted što oummooumaž ij kååddče tuu, naa. Nä′de 
son â′tte vuõ′lji, nä′de tät jeä′nnes teâđast nu′t-i paa′ʒʒi 
pää′ltâ′stted, di leu′dd â′tte leäi mâŋŋa tõ′st: 

Kå′ddpäärnaž, kå′ddpäärnaž 
ton ve′t vue′ljžiǩ-a, ton ve′t vue′ljžiǩ. 
Tuõddâr jânnam šõllneškuõ′đež 
di rei′ǧǧru′vdd poouǩeškue′đež. 
Tiâr olgglab, tiâr olgglab-a. 
Kå′ddpäärnaž, kå′ddpäärnaž, 
muõrrmaddja kâssneškue′đež 
de rei′ǧǧru′vdd poouǩeškue′đež. 
Tiâr olgglab, tiâr olgglab.    

3.  ČEÄKKLEEMAAINÂS

Čeäkkleemaainâs lij nu′t što … Oummu liâ jåå′ttmen di 
ǩeäzz ko son tätt čuäjtõõttâd de tõt-i vuâmmaš. Son â′tte 
lij ko… nåkkam lij… suõvv älgg kue′stted nåkkam, de tõn 
suõv luzz ko väʒʒ de ij ni mii kue′st. Mutta tõn suõv luzz 
ko väʒʒ de vuõddjez nuâll de peejj, tõn suõv ool peejj 
juâlǥašm. Nä′de tok … pâi-i nuâll, tok ǩeâss. ”Ǩiõzzam 
ǩiõzzam čuõlmmääm, ǩiõzzam ǩiõzzam čuõlmmääm” 
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to′b kollai “ǩiõzzam ǩiõzzam čuõlmmääm, ǩiõzzam 
ǩiõzzam čuõlmmääm.” 

De ko poott, tõt pââjas ko ǩie′zzškuätt, de čeäkkli eett, 
puätt, son lij mâ′te ooumaž. Puätt, de tõt ooumaž väldd 
dõnnõǥškuätt što ”mâi′d pooutak?” Na son â′tte pohtt 
puk jällmõõžžâz to′ben, pohtt, pohtt, pohtt, pohtt tõzz 
ool de i′lmstââvv. De ceälkk što ”jiânnai-a vääldak?” Tõt 
ooumaž ceälkk, jos ij täätt puk vä′ldded, ceälkk što ”no 
peä′l vääldam, peä′l jällmõõžž vääldam.” 

A kåå′tt ko lij… nu′t še lij kaađâš ooumaž ko lij što ”mon 
puk-i vääldam”. Nä′de son â′tte puk oudd, di jiõčč tietenki 
tok kuättses mâânn, leša tõ′st ij šõõdd šiõǥǥ jie′llem, puk 
ku väldd čeäkklee jällmõõžž. Tõzz ij šõõdd šiõǥǥ jie′llem, 
mutta kåå′tt ko peä′l väldd tai kuälmõõzz ko väldd ni tõt 
lij ree′ǧǧesvuõtt ja šiõǥǥ jie′llem lij tõn oummust. 

Joo mon tõn räjja teâđam, jäänab jiõm tie′đ. Mutta mon 
jiõm muu′št mainsted puârast. 

4.  ÄÄKKA NIÕĐÂŽ 

Niõđâž â′pet lij, de to′ben lij ääkkaž de tõn ääkka 
håiddmen âma lij niõđâž di … tõk liâ teâđast dõõk… a 
hoi′ddje to′ben … Leäi, leäi di â′pet ooumaž lij tõn niõđ 
teâđstam di son tõn niõđ vuõddmâstõlškuõ′đi ja sitten 
son mâŋŋa vaa′ldi kaavân. 
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Nä′de järraz â′tte gõs tõn ääkka kâ′čče, što ko′st lij ja 
mä′htt lij tõt nijdd šât. Son ceälkk, son ij tie′đ, nä′de 
måttam liâ teâđstam teâđast että kuuskõõzz liâ tõn niõđ 
välddam, de mâi′d to′b rõssad ni måttam liâ teâđstam. 
No kâ′čče, kâ′čče: “Mâi′d ääkka niõđâž rõssad?” – ”Ääkka 
niõđâž ij ni mâi′d, ääkka niõđâž pâi peei′vin da mannuin 
seârr, kå′llkå′đđnjõõzzid kååđđ.” 

De â′pet nu′t-i jälsteškuä′tte, jälste, jälste. Â′pet to′b 
da måttam vuâra aalmi-han kâ′l jåått da teâtt. Mâŋŋa 
teâđsti di tõid teâđstââll što mâi′d tõt nijdd rõssad. A 
pâi ceä′lǩǩe, što ääkka niõđâž kå′llkå′đđnjõõzzid kååđđ, 
miõtt-talkknid kâʒʒ, kå′llkå′đđnjõõzzid kååđđ, peei′vin 
da mannuin seârr. 

5.  KUE′HTT VIILLJ DA ÕHTT VUÄ′BB  

Leäi kue′htt viillj liâ de õhtt nijdd lij. Õhtt vuä′bb lij 
see′st. Di sij koozz vue′lǧǧe, de puk vuäbbses po′htte 
põ′rtte. Čää′ʒʒid di muõrid di puk po′htte, vuä′bbes i-ǥõl 
ni ko′st jåå′tted. 

No måttmešt va′ldde… de liâ čää′ʒʒtää kuâđđam, 
čää′ʒʒ jeä′la kuâddam. Jiijj puä′tte… kuätta puä′tte, 
čuõvv ij kue′st. Nu′bb ceälkk: ”Čuõvv ij kue′st, leäk-a 
dõõn… čää′ʒʒ kuõ′ddiǩ jiõk?” Nu′bb ceälkk: ”Mon 
jiõm kuâddam čää′ʒʒ.” – ”Na te′l kâ′l vuäbbam i′lla go 
jo čää′ʒʒ jiõk leäkku kuâddam.” Puõ′tte â′tte põ′rtte ja 
mõ′nne čää′ccka′lddi luzz. Čää′ccskääll pâi åårr tõ′st jiõŋ 
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â′lnn. Stä′lmmstääll lij välddam tõn niõđ, stä′lmmstääll 
niõđ lij välddam. 

Nä′de nu′bb villj nä′de čõõnõõđškuõ′đi. Mii leežž nåkkam 
peästtõõǥǥid koozz-a čõõnõõđi, čõõnõõđi. Čõõnõõđi 
â′tte jiõčč di tõn nuu′bb vi′llje ceälkk: ton åå′n õõk 
lue′štškue′tted suu tok. Di tut nu′bb â′tte lue′šti, lue′šti, 
lue′šti di peästtõõǥǥ pu′tte. Ceälkk: ”Mâŋŋa õõk ǩie′ssed 
mååusat.” 

Lue′šti â′tte di peästtõõǥǥ pu′tte. Nä′de son mååusat 
ǩie′zzškuõ′đi, mååusat ǩie′zzi, ǩie′zzi, ǩie′zzi, ǩie′zzi da 
vuõssmõõzzâst puõ′đi vuä′bbes. Kââčč, ceälkk: ”Mii vâl 
lij?” Ceälkk: ”Teä′ǧǧču′ǩǩ lij.” Ǩie′zzi, ǩie′zzi, ǩie′zzi 
teä′ǧǧču′ǩǩ puõ′đi. ”Mii vâl lij?” – ”Heävaš lij.” Ǩie′zzi, 
ǩie′zzi, ǩie′zzi di heävaš puõ′đi. ”Mii vâl lij?” – ”Villjam.” 
Rââst peästtõõǥǥ čõõ′cǩi, tõt vuõ′lji e′pet koozz leežž. 
Täk puõ′tte kâ′l. 

E′pet tõt mõõni, mõõni, mõõni tõt villjõs di mõõni 
vä′st, tok-i mõõni koozz leežž tõt. De ceä′lǩǩe što ääkka 
årra mõõni, ääkkad… ”Mii oummust lij jie′tt”. ”A mon 
jiõm ni vuâmmšõõttâm mååusat tok ko′st vuõ′lǧǧem 
go… puõ′ttem â′tte ni.” – ”No mâi′d ton täättak?” – 
”A heäppaž, mu′nne õõlǥči heävaš.” Ääkkaž ceälkk: 
”Mõõnžiǩ tok stallju… Mõõnžiǩ, di kåå′tt heävaš ǩi′cstež 
tuu ool de tõn õõk i vä′ldded.” 

Son mõõni heävašstallju, ǩiiččii, ǩiiččii. Siõm heäppaž 
ââlǥaž ǩi′csti suu ool, tõn vaa′ldi… ij välddam. Son 
puõ′đi, ceälkk što: ”Mä′htt mon tõn vääldam ko dõõt 
occkaž lij čuu′t.” No son ceälkk: ”Hå′t mu′vddem heävaš 
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ǩi′cstež di vä′ldded õõk tõn.” De son vaa′ldi, mõõni di 
heävaš ǩi′csti di de son vaa′ldi, ǩeässti di vuejjli. 

Vuejai, vuejai, vuejai, vuejai de dõõzz-e stä′lmmstääll 
kuä′đ ool vuejai, To′ben u′rčče päärna … ”Jeänn’jam 
puõ′đi.” – ”Mõõnnâd, mõõnnâd mååusat, mon jeänn’jad 
pooutam, mõõnnâd mõõnnâd.” Päärna mõ′nne mååusat.

Nijdd leäi tõt… võ′ll’ji… ij võ′ll’jam. Ei′dde vuõ′lji di 
stä′lmmstääll puõ′đi di su′st rikstääuta njimsti rââst. 
Son â′pet mâ′te vuäđđji deǥo. Ääkkaž puõ′đi, puk 
jie′lličaa′ʒʒin da mõin leežž pååusai, pååusai. Puârrni 
di kaggstõõđi, ceälkk: ”Oho kuu′ǩǩ leäm vuä′đstam.” – 
”Le′jjiǩ tâma vue′đđed jeällam mon talkkâm”. 

Son â′pet: ”Mâi′d ooumaž tätt?” A ooumaž tätt e′pet 
heävaš õõlǥči. De son â′tte mõõni, kuälmad vuâra ju′n 
mõõni, mõõni de sami siõm heäppaž ââlǥaž ǩi′csti. Na 
son vaa′ldi tõn, na kâ′l son väldd. Viiǥǥi ääkk årra, 
ääkkaž njauksti vuâr sie′lj di jõnn šõõddi, nuu′bb vuâra 
njauksti di vâl šuurab, kuälmad vuâra di jõnn heäppšen 
pâi på′ʒʒlõõđi. Ceälkk: ”Tän õõk ǩeässted.” Tõn ǩeässti 
de tõin vuõ′lji… 

Mõõni â′tte â′pet tok stä′lmmstääl kuä′đ ool. Mõõni di 
nijdd tõt pâi võ′ll’ji saani ool… Ij, tie′rmes, tie′rmes 
â′tte lij… Ij ko villjâs, tõt-i lij tõt kåå′tt ko kuâđđji tõt 
villj, tõt-i lij. Tõt tõn â′tte vaa′ldi, vuejjli â′tte vuejai, 
vuejai. Â′pet uu′rčsti, uu′rčsti, uu′rčsti stä′lmmstääll… 
de su′st… son šõõddi… son čuä′jat… mõõni, mõõni, 
mõõni di triâŋggân. 
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Ceälkk suu… stä′lmmstääll… čuä′jtõõđi triâŋggân, ä′n 
suu triâŋggân va′ldde. ”Tõn ääi′test õõk jie′lled, tõ′st 
õõk jie′lled, tõ′st, tõ′st jiõk õõlǥ jie′lled, tõ′st jiõk õõlǥ 
jie′lled ja tõ′st jiõk õõlǥ jie′lled, koummân ääi′test õõk 
jie′lled, kooumâst jiõk õõlǥ jie′lled.” Son dõnnääkk, mii 
son lij ko to′b ij lue′št jåå′tted. 

Jälste, jälste â′tte mõõn kuu′ǩǩ leežž. Leäi, leäi de son 
mâânn ǩiččâd tõid aai′tid. Mõõni ǩiččâd… Tie′rmes 
åårr pâjspõõđi čõnnum košklõõvvâm, son â′tte čää′ʒʒ 
uu′di teärmmsa, poorti. Â′pet puõ′tte ceä′lǩǩe: ”Ton 
čuõppõõllâd õõk.” Ceä′lǩǩe: ”Ton, vot mi′jjid, vot mi′jjid 
i dõõt … triâŋgg, vot mi′jjid i triâŋgg.” Â′pet tõn triâŋgâs 
va′ldde… Ij, vuõššân ceä′lǩǩe: ”Vot mi′jjid vue′ǯǯ”. 
– ”Jeä′led cie′lǩ vue′ǯǯ mutta  triâŋgg.” – ”Vot mi′jjid 
i triâŋgg, vot mi′jjid triâŋgg.” Triâŋgâs â′tte vi′ǩǩe di 
â′pet jiijj vuõ′lǧǧe. 

Di son â′tte mõõni måttam äitta di dõõt heävaš åårr 
pâjspõõđi, košklõõvvâm. Tõn pie′sti di poorti. De leäi, 
leäi de kuälmad äitta mõõni di caar nijdd åårr čõnnum 
â′pet to′b. Di tõn poorti di tõt mättʼti… Tie′rmes ceälkk 
što åå′n õõk, åå′n õõk vä′ldded veä′šǩǩčåkkam, leeik ja 
vie′ččer… ij, vi′lǧǧes ree′ppiǩ. 

No inn šõõddi, tuk â′tte vuäđđje puk … stä′lmmstääll… 
dõõk le′jje, vuäđđje. Son â′tte pâi mõõni tõn teärmmaz 
årra di tie′rmes heäppaž ool…  Tõt-i vuejjli teâđast 
heäppšines, di niõđ tõn va′ldde di teä vuejjle. Vuejjle, 
vuõjju, vuõjju di bie′ss lij vuâmmšõõttâm … su′st i′lla ni 
vuei′vv, i′lla ni njuu′nn. 
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Uu′rči, uu′rči, uu′rči, ceälkk, ä′n, ä′n, dõõn leeik vue′lǧǧee. 
Dõõt šõõddi vââšš, vââšš šõõddi di tõt bie′ss jie′li… ”Ä′n, 
ä′n äjjan ä′rbbaaušu ko viiǯǯžem”, de vuäǯǯ  son reäi′j. 
Kaarsi, kaarsi, kaarsi lue′šttleškuätt tõn ääušas, ceeʒʒaž 
ceälkk: “Piʒʒ pii pii ton piijžik mon ro′ttjam.” Ij, son 
vä′st vuâlgg viikkâd, vä′st jeäll viikkmen, puätt tõn reäi′j 
mie′ldd. 

Ei′dde mâânn de uurčat, uurčat, uurčat, uurčat tõid 
tie′rmes vuejj heäppšin, occnjast ij õõst, occnjast ij õõst. 
Veä′šǩǩčåkkam vue′lǧǧad. Nä′de šõõddi nåkkam dõõt a 
pä′htt da dõõt õu′dde ni ij vuäǯǯ ni koon å′rnn. ”Ä′n, ä′n 
mon viǯǯlam äjjan vie′ččra da tõid… aaušu di naauri 
di…” Kâ′l son peäss. Â′pet õi′dde vuäǯǯai dõõn reäi′j. 
Son vuâlgg, tõid neävveez kuâđđ. Ceeʒʒaž e′pet-i ceälkk: 
”Piʒʒ pii pii ton piijžiǩ mon ro′ttjam.” Ij, tät kåirr kâ′l 
ro′ttai, mååust ij piâzz. 

E′pet veekk vä′st, â′pet, â′pet vuâlgg di tõid kue′htt piâzzi, 
kuälmaa-i go mõõni… vi′lǧǧes ree′ppiǩ pâi vue′lǧǧee 
di teä tolljokk šõõddi kõ′sǩǩe. No ceälkk: ”Ä′n, ä′n kâ′l 
mon piâzzam,” ceälkk, ”ko dõõn…” Mâi′d viiǯǯaž. Nä′de 
son â′tte piâzzad ij piâzz di tuk â′tte teâđast liâ tääi′ben 
peä′sse di… 

Pe′ll šõõddi see′st tõt, tõt ooumaž Pe′ll. ”Mâi′d,” ceä′lǩǩe, 
”jiâ pie′rǧǧe ni mä′htt.” Bie′ss ceälkk: ”Åå′n õõlǥškuätt 
dõõt…  hiâvted, Pe′ll âlgg hiâvted.” No mä′htt. Le′tt âlgg, 
ču′ǩǩ âlgg tuejjeed. Čuu′ǩǩ tuejjee â′tte tõn dââ′st… Pe′ll 
tõt-i mõõni kuâŋŋa, ceälkk: ”Mâi′d ooumaž tuejjad.” 
A ceälkk: ”Mâi′d… Pe′ll samai vuõrji mi′jjid da jeä′p 
ni mä′htt vuei′t. Pella tuejjääm čuu′ǩǩ.” – ”Šurr-a lij 
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ooumaž?” – ”No ij kâ′l leäkku šurr, mâ′te ton, tuu šoora 
ooumaž lij nåkkam.” – ”Jaa. Nä′de mõõnsââstam â′tte 
mon še, čääkk de′be ij Pe′ll, te′l de′be vuei′ttve′ted tij 
dõnõõkkâd.” 

Mõõni, čiiučõõđi da dõnõõǥǥi tõt. ”Joo tä′st kâ′l Pee′ll 
vuei′ttve′ted hiâvted,” ceälkk. Â′pet koozz leežž šõõddi. 
De â′pet â′tte… mõõn sij vâl le′jje ho′hssjam. Na de 
åå′n… tõt kuälmad vuâr puõ′đi, de Pe′ll â′tte nåkkam-a 
lij ooumaž. Leäi, leäi de puõ′đi. Son â′tte mettõõđi: 
”Nä′de ton-õs mõõnsââ′st, ââ′nat a Pe′ll ij de′be. Ton še 
mõõnsââ′st. Mon jie′llem, ton še mõõnsââ′st.” 

Bie′ss a ko mâânn, son pâi loo′ǩǩid kä′ttli di tolljo′ǩǩe 
vue′lǧǧii. Nu′t hiâvti tõn de jiõčč piâzzi. … Tie′rmes â′tte 
â′pet vuejjli di son… di tõt nijdd… Nu′t pie′sse tõk, bie′ss 
hiâvte. Di tõt ooumaž võõi′di jie′llmen, di tut vuä′bbes 
di villjâs. Tõt leäi nåkkam maainâs.

6.  PIE′NNE MAAINÂS     

Ääkkaž da källsaž jälste. De oummin teâđast liâ päärna 
ja  see′st jeä′la päärna. Ääkkaž ceälkk, ä′ǩǩ ceälkk što: 
”Mu′nne le′čči nu′t šiõǥǥ hå′t pie′nnenallšem pä′rnn jo 
šõõddči.” Da ij ni tõt leäkku. 

Jälste, jälste de suännast šõõddi pä′rnn. Di pie′nne torkk 
lij. Na sij â′tte nu′t-i jälste. Leäi leäi de källsaž … Jiõm 
tie′đ kuu′ǩǩ tâm jie′lle, de källsaž âma jaa′mi ja ä′ǩǩ 
kuâđđji. Ä′ǩǩ â′tte jälsti, jälsti… Pä′rnn ceälkk: ”Jeännam 
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mu′nne õõk kaappi viǯǯâd. Tõi-a tõi-a vaa′ri tue′ǩǩen 
liâ, ä′ǩǩ lij de koumm niõđ liâ.” Jiõčč vuõ′lji meäcca. 

Ääkkaž tõt vuõ′lji. Mõõni, mõõni de kuä′đ kaauni di 
nijddkue′tt lij. Ceälkk, nuu′bb ääkkže ceälkk: ”Mu′nne 
õõlǥči peigg, mon vääldčem peeiǥ.” – ”A mii lij,” ceälkk, 
”vuäitt-han mõõnnâd puärrsâmõs nijdd.” De vuõ′lǧǧe, 
vuõ′lǧǧe suäna. 

Vuõ′lǧǧe di mõ′nne tõn kuättses. Vuõssmõõzzâst 
pääkkai lååid ǩie′ssed kuä′đest, lååid ǩie′ssed. Lååid 
ǩie′zzškuõ′đi. ”Mii lij,” ceälkk, ”mii lij tät kuä′đid? 
Lååidast pie′nnepõškk âpss, pie′nnepõškk âpss.” Ij ni 
mâi′d, ääkkaž ij… tõt ij mättat ni mâi′d ij ni mâi′d, pâi 
ceälkk: ”Nåkkam ve′t-i ooumaž lij.” 

Nä′de mõõn le′žže kuu′ǩǩ jälstam. Leäi leäi de see′st 
puõ′đi ooumaž. Uus kuålkkli, nijdd tõt uus ää′võõsti, 
ceälkk: ”Mii lij piânnai lij puättam.” Tut ij ni mâi′d, pâi 
vue′ǯǯ puu′ti. Veär ǩi′tte â′tte di po′rre di ääkkaž ceälkk: 
”Tuäna äitta i vuäđđje′ǩed.” Mõ′nne â′tte äitta vuäđđjed. 
No ooumaž teâđast tõt suu … son pääkkai jeännses… 
”Ton leäk su′st na kaavân, kaavsõs leäk.” Tut ceälkk: 
”Son kâ′l ij tu′nne vue′lj ko ton leäk pie′nnenallšem 
ooumaž.” Pâi rââst kä′cǩsti di vue′lǧǧii vuâlas ääi′test. 

No vue′đđe, ääkkaž vuõ′đi de kåccji, leäi leäi õhttu 
puõ′đi. Õhttu puõ′đi, ceälkk: ”Jeännam, õõk mu′nne 
â′pet kaappi viǯǯâd.” Jiõčč â′pet meäcca vuõ′lji. Ääkkaž 
tõt â′pet vuõ′lji, mõõni â′pet. Mii tõid leäi paaimted ko 
vuõssmõõzz vuõǯǯu. Ceälkk: ”Vuä′bstad lij nu′t hää′sǩ 
jälsted to′ben. Kååččai kõskklummus vue′bb, vuäbbad 
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årra õõk vue′lǧǧed.” A jeä′nnes ceälkk: ”Mõõnnâd õõk 
vuäbbad ǩiččâd, vuä′bstad tâm åå′n lij â′ǩǩes ko ton… 
Ton mõõnak vuäbbad årra še.” 

Teä vä′ʒʒle… Viiǥǥi â′pet di tut i′lla ni mii. De mâ′st son 
teâtt, kåå′tt täättaž … De â′pet pääkkai lååid ǩie′ssed, 
son â′pet lååid ǩeäss da ceälkk: ”Pie′nnepõškk âpss.” – 
”Mee′st ve′t nåkkam-i ooumaž lij,” ceälkk. ”A tut mâ′st 
teâtt što kappjines âma kuhttu liâ vuâlggam tõt,” nijdd 
jordd. Teä â′pet uus kuålkkli. Uus ää′vii, ceälkk: ”Piânnai 
lij puättam.” Na mâi′d-ba tut puõ′đi, pâi vue′ǯǯin puõ′đi.

Veär ǩi′tte de po′rre de ääkkaž â′pet-i ceälkk: ”Tuäna 
õlggve′ted vuäđđjed äitta.” Suäna mõ′nne äitta, de 
tut teâđast ooumaž siõrtõõli. Ceälkk: ”Mii leäk mâ′te 
piânnai, mâi′d mon tuin äälǥam.” Â′pet rââst kä′cǩsti 
di ääi′t vuâlla vue′lǧǧii. Â′pet puõ′đi põ′rtte, ceälkk: 
”Kuu′ǩǩ leäm vuä′đstam, jeännam õõk kaappi viǯǯâd.” 
Ääkkaž ij säärn ni mõõn vuâstta, jiõčč e′pet meäcca 
vuõ′lji. 

No son â′pet mõõni, ceälkk: ”Vuäbbadi′ʒʒin lij nu′tt hää′sǩ 
jälsted, puârast jälste nu′tt lij hää′sǩ. Le′jje kåččam tuu 
što ton še jeä′l vuäbbadi′ʒʒid ǩiččmen.” Di tõt vuõ′lji, tõt 
nijdd vuõ′lji. E′pet vä′ʒʒle. Teä son mättʼti, ceälkk što: 
”Kuulak, mõõnak ko de särnnad i-ǥõl ni mâi′d. Mâi′d 
õõmšak, lååid ǩie′zzškuäđak, di i-ǥõl ni mâi′d särnnad. 
Ooumaž puätt, de ceä′lǩǩed õõk što ooumaž puõ′đi. 
Vuäbbadi′ʒʒe jeä′lak jie′llmen tõn määi′nest ko sij jiâ 
tu′ǩǩääm, jiâ silttääm ooumžes tõn ââ′nned.” 
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No tõt-i leäi, suäna mõ′nne. Lååid pääkkai ǩie′ssed. 
Ǩie′zzi tõt nijdd lååid, ij särnnam ni mâi′d. Ij ni mâi′d 
särnnam. Leäi, leäi, u′hsse kuålkkli, ǩi′csti, uus ää′vii, 
ceälkk: ”Jaa ooumaž lij puättam.” Puõ′đi sizz, vue′ǯǯ 
puu′ti. Veär ǩi′tte, po′rre di ääkkaž ceälkk: ”Äitta i 
õlggve′ted vuäđđjed.” Mõ′nne â′tte vue′đđed. No suäna 
vue′đđe di kuhttu puõ′tte tue′lää, kuhttu puõ′tte. 

Na jälsteškuõ′tte. Mâŋŋa ääkkaž ceälkk: ”Åå′n õlggve′ted 
kuätta vuäđđjed.” Kuätta vuäđđje. Pie′nne torkk lij tõ′st 
oummust lij teâđast. Nä′de ääkkaž tõn toork caa′jji tok 
to′lle kuä′đest. Vuä′đđe, vuä′đđe, ooumaž ceälkk: ”Mii 
lij šuõršid?” – ”I′lla ni mii,” ääkkaž ceälkk, ”i′lla ni mii 
šuõršid, mon kaammasvõõjilmid, kaamâs tõid puäldam, 
tõk-i šuõršje.” No nu′t tõn toork pue′ldde. 

De kåccje, pâi kagstõõđi, ceälkk: ”Jaa su′st leä′ped toork 
puälddam di suu kuu′ǩǩ jeä′ped vuei′n.” Di ooumaž 
vä′ʒʒli. Ooumaž vä′ʒʒli di kaav tõt pâi… Ääkkaž uu′di 
säi′mmlääi′jvuäivvat da ru′vddsue′bb. Ceälkk: ”Tät 
vuäivvat ko ǩeârggan de tõn mie′ldd õõk pâi vä′ʒʒed di 
te′l-i kaaunak ooumžad.” 

Nä′de son vä′ʒʒli, vä′ʒʒli â′tte de vaa′ʒʒi, vaa′ʒʒi, vaa′ʒʒi, 
kue′tt puõ′đi. Kue′tt puõ′đi, piânnai ollii, ääkkaž åålǥas 
võ′ll’ji. ”Vuõi′nniǩ jiõk mu′st oummu?” – ”Puä′đ vuõ′ste 
poorrâd.” Mõõni â′tte de šââ′ǩǩpeä′l piiji poorrâd, leei′b, 
da ceälkk: ”Tän vuõ′ste õõk poorrâd.” A son â′tte ij poor. 
Ij poorrâm, pâi tuõrǥ vuâlla oi′ǧǧii, ceälkk: ”Po′rrem.” 
Â′pet vä′ʒʒli. 
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Vaa′ʒʒi, vaa′ʒʒi, â′pet kue′tt puõ′đi. Tõt ǩeârggan pâi 
vuäivvtaž ǩeârggan ooudâs … Vaa′ʒʒi, vaa′ʒʒi, vaa′ʒʒi, 
e′pet piânnai ollii, son võ′ll’ji åålǥas. ”Vuõi′nniǩ-a mu′st 
oummu?” – ”A tuâl-aa ju′n vä′ʒʒli, seä′lǧǧ kue′sti pâi ni. 
Puä′đ vuõ′ste poorrâd.” 

Â′pet puõ′đi, â′pet šââ′ǩǩpeä′l da leei′b piiji poorrâd. 
Ääkkaž koozz leežž leämmaž son pâi oi′ǧǧii, ij ni voo′ps 
ij poorrâm. Â′pet vä′ʒʒli. Vaa′ʒʒi, vaa′ʒʒi, vaa′ʒʒi de 
kuälmad kue′tt puõ′đi. Piânnai ollii, e′pet võ′ll’ji ääkkaž 
åålǥas. ”Vuõi′nniǩ-a mu′st oummu?” – ”Dâk õi′dde 
seä′lǧǧ läppji, kue′sttmen vâl leäi, õi′dde läppji seä′lǧǧ. 
Puä′đ vuõ′ste poorrâd.” Son â′tte puõ′đi e′pet di pâi e′pet 
tõid seämma porrmõõžžid piiji mutta son ij poorrâm. 

Pâi ”po′rrem” ceälkk. Peeiti tõid porrmõõžžeez tok lõõsti 
vuâlla. Ceälkk ”po′rrem”, de e′pet vuõ′lji. Mõõni, mõõni, 
mõõni di säi′mmlääi′jvuäivvat puu′đi di tõn kuätta 
tok paa′lǩi dõõzz-e mõõni. Nä′de son åårr išttâd de 
värddješkuõ′đi… Ooumaž vuäđđ de nu′tt smää′tt teä′rre 
ko… pukvee′zz muâđaid di njuu′nnseârram mie′ldd puk 
teä′rre tõk smää′tt. 

Teä son åårr. Åårai, åårai di pei′vv aa′lji čuõvvned. 
Pâi rååǥǥii võ′ll’ji, ceälkk: ”Jiõk tâm le′jje kaunnâd jos 
jeännam ij le′jje mättʼted,” ceälkk. Koumm ru′vddsue′bb 
hiu′ǧǧii vä′ʒʒmen da säi′mmlääi′jvuäivvat ǩe′rǧǧii. De 
ooumžen jåårǥli de vä′ʒʒle mååust. Ooumžen šõõddi mii 
jo ooumaž. Vä′ʒʒle mååust. 

Jo′tte, jo′tte mõõn kuu′ǩǩ le′žže jååttam, va′ʒʒe di jo′tte, 
puõ′tte. Puä′đškue′tte. Ääkkast sna′lddi ǩeejjast toll 
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puâll di jiõčč pää′ltâstt ceälkk, säppleež mâânn pååssled. 
”Säppleež jeä′l pååssal jeä′l tool, mu′st sna′lddjest tool. 
Mu′st õhtt pä′rnn leäi di tõt tâm kâ′l ij puä′đ ja mââ′nnj.” 
Tõk-a ko muõrr vuälggõõǥǥ ko vue′lǧǧee, de ääkkaž 
kõõlmâstt di nu′t-i jaa′mi. Tuk jeällvuõ′tte, jälsteškuõ′tte, 
mååust puõ′tte, ooumžen pie′sse. 

Ooumžen i leäi tut ooumaž mutta pâi pie′nne torkk leäi. 
De tõt â′tte tõn diõtt leäi što mõõzz ääkkaž… päärna 
jeä′lääm de mõõzz tõn lij särnnam što… päärna jiâ šõõdd 
de oummin liâ päärna de suännast jiâ sõõdd päärna… 
De mõõzz lij ceälkkam što hå′t pie′nnenallšem pä′rnn 
šõõddči de tõn â′tte laai′ti. De tõn diõtt šõõddi nåkkam 
ooumaž.

7.  RIE′MNJ MAAINÂS

Teä, sii′rdi jå′tte, sii′rdi jå′tte de le′jje, le′jje de rie′mnj 
ool vuõjju. ”Kõlmm rie′mnj,” ceä′lǩǩe, ”kõlmm rie′mnnj 
lij tät.” Pi′jje ǩe′rres ool, koozz pâššan. Koon ǩe′rres 
ool pe′jje ij pâššan, hå′t koon ke′rres ool pe′jje ij 
pâššan. ”Kõskkâmǩe′rres,” ceä′lǩǩe, ”tääzz âlgg piijjâd 
kõskkâmǩe′rres ool.” Tõzz â′tte ko piijjle di de rie′mnnj 
pâššni tõzz, tõn ǩe′rres ool pâššni. 

Sij â′tte vuejja di vuõjju, vuõjju, vuõjju di jõnn teä′rmm 
lij de vue′lǧǧe vuâlas meâttlõõǥǥ. Si′jdde sii′rdi liâ, 
meâttlõõǥǥ vuâlas vue′lǧǧe, vue′lǧǧe, vue′lǧǧe. Nä′de 
son kuäcc. Kuåʒʒi, kuåʒʒi, kuåʒʒi â′tte… Rââst puäckkaz 
kä′cǩsti. Rââst puäckkaz kä′cǩsti nä′de rottu vuõ′lji tõin 
ǩe′rrsines, kõskkâmǩe′rrsines, rottu vuõ′lji. 
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De tuk vuõjju di dõnõ′ǩǩe vuâmmšõõttâm le′jje, mutta 
ko… Mä′htt sij jiâ le′žže mååusat tõn ǩe′rrsez dõnõõkkâm 
viǯǯâm vai mâi′d. Son â′tte tõi kõskkmeezvui′m… De leäi, 
leäi de ooumaž puõ′đi vuâstta. ”Koozz ooumaž jåått,” 
ceälkk. A ooumaž jåått, kõskkâmǩe′rres leäi, kuâđđji di 
tõt koozz leežž šõddâm. ”Tõn ooccâd jååđam.” Ceälkk: 
”Jaa i′lla ni mii…” Ceälkk: ”Jaa, tuu niõđâst lij nijdd, 
Aalǥâž nõmm.” No â′pet ooumaž tõt ij kaunnâm tõn 
ǩe′rrses pâi vuõ′lji. 

Leäi, leäi måttmešt â′pet neä′ttel ǩeäčča mõõn-a leežž, 
â′pet vuõ′lji tõn ǩe′rrses ooccâd. Mõõni, mõõni… â′pet 
puõ′đi ooumaž. Rie′mnnj ceälkk: ”Koozz ooumaž jåått?” 
Ooumaž ceälkk što: ”A mon tõn kõskkâmǩe′rrsan 
ooʒʒčem de jiõm ni ko′st kaaun.” – ”Tuu niõđâst lij â′lǧǧ, 
Kõõskâž lij nõmm.” 

Tõt â′pet mååust vuõ′lji, â′pet jälsti, jälsti, jälsti… De liâ 
luäpttam tõid kue′leez. Ooumaž puõ′đi vuâstta. ”Koozz 
ooumaž jåått?” – ”A mon pâi-i jååđčem tõn ǩe′rrsan 
ooccmen, kõskkâmǩe′rrez tõn. Jiõm ni kaaun.” – ”Tuu 
niõđâst lij â′lǧǧ, Loopptâs lij nõmm.” De lij poorrâm 
puk tõid kue′leez. No mâi′d-ba tõt ooumaž â′tte vuõ′lji 
â′pet… 

Rie′mnnj tõt â′pet-i jäälast, jåått, jäälast. Leäi, leäi de … 
mõõni son … siid kuâŋŋad mõõni di … … Puõiddi lij di 
ku′mpp lij de kämmǥaž lij da… Joo puõiddi da ku′mpp 
da kämmǥaž liâ. Uu′d si′jjid še kõskkâm. – ”Hõõ mon 
nääi′t leäm šeellam ju, mon ti′jjid jiõm uu′d, tij še piijâd 
seei′beed,” ceälkk, ”poppad ko seibba dõõt kue′ll.” 
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Sij i′štte â′tte kalddi pirr, i′štte, seei′beez pi′jje de i′štte 
tue′lesinn åårr. A jiõčč pâi käckk, kâškk mâi′d tõk jos 
su′st liâ pâi vue′lnn pijjum tõid käckk, i′lla ni mii sii′bid 
to′b. Na ee′đesinn â′tte šâdd, tue′lää čää′cckuõ′ddi 
puä′đškuõ′tte, čää′cckuõ′ddi puä′đškuõ′tte. Tõk tiiud 
kuäkkše pirr ka′lddi kuäkkše. Kåå′tt tiârral di tõt dõõt…

Ku′mpp ko tiârral a di puk njââldald mõõni sei′bb â′tte 
tõ′nt-i lij olggsei′bb. Kämmǥaž ko teärr di rââst seei′bes, 
tõt seei′btää mõõni. Puõiddjaž nâugg ij vuei′t vue′lǧǧed 
ij, pâššnam lij sei′bb, ij vuei′t piâssâd. Čä′cckuõ′ddi 
vuä′lǧǧmuõrin ko čâ′cǩǩe a di pâi ǩiõpp sei′bbǩie′čč 
šõõddi, tõt nu′t mõõni. Nä′de jiijj â′tte mâŋŋa puõ′tte… 
Puk šõ′dde kook sei′bblâ′ǩǩ kook sei′bb nuõvvsi ja  dâât… 
ǩee′les rie′mnnj tõt-i leäi, pâi ǩeâlstõõli tuid naau′did ja 
jiõčč piâzzi. Joo tõt-i leäi rie′mnj maainâs.
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Marena Gauriloff

1.  ČÄÄ′ƷƷJIE′LLI

Suukkmen le′jje kue′htt jeä′med, de čää′ʒʒjie′lli… 
Sääi′mid le′jje njaavvmen. Sääi′mid njä′vve, njä′vve, 
njä′vve de sääi′m teädd mii tie′ddež. De puätt nåkkam 
mâ′te siõm päärnaž diǥo. Siõm päärnaž puätt,  servvai 
puk liâ ǩiõđ di jue′lj, servvai puätt. 

Nu′bb ceälkk: ”Beâddaa, mon kâ′l põ′lddem, mon kâ′l 
u′rcstam meädda.” Tun ǩeäčča võnnâz uu′rči. Nu′bb 
võ′ll’ji, ceälkk što: ”Puä′đ ääirai ool!” Nu′bb jeä′med 
ceälkk: ”Puä′đ ääirai ool!” Son kaaggi, kaaggi de… 
Mõõni di ij vuäjjam säi′mm, da mõõn kaaggi tõn sääi′m, 
ǩie′zzi, de siõm päärnaž pâi puõ′đi. Pâi kaaggi päärna 
tõn võnnsa. 

Võnnsa kaaggi. Di su′st lij nåkkam puäǥǥanj [jiijjâs] 
pirr, tõn päi′ddpuäkknjen kåčča. De pâi tõn kagsti de 
čåu′ddli puäkknjes di võnnsa tõn päärna kagsti. Kooum 
vuâra vâđsti ri′stte nääi′t tõn päi′ddpuäkknjin. Puk 
teä′ǧǧen skuälti, puk teä′ǧǧen kõõčči võnnsa, di e′sǩe 
võõnâs njuäckti, puätt što pâ′jjel ruõbd mä′htt… Tõt õs 
leäi čää′ʒʒjie′lli.
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2.  STÄ′LMMSTÄÄLL

Naa stä′lmmstääl mon leäm kuullâm nääi′t. Lett lij tõ′st, 
lettlaž, stä′lmmstääll. Jiõk ko ton mainnsid tõid leäkku 
vuäǯǯam vâl, stä′lmmstääll mainnsid? … … Jiõk leäkku 
kuullâm. Naa te′l lij pue′rab mainsted… 

Ooumaž vuõ′lji jeäkklid viǯǯâd… [puäʒʒpoodd] … 
Jeäkklid viǯǯmen jie′li, puõ′đi, mâânn e′pet jeäkklid 
viǯǯâd. Ooumaž puõ′đi, ooumaž puõ′đi. ”Teä jeä′p-õs villj-
õs, jeä′p-õs braatt-õs heeibast?” – ”A jiõm tie′đ,” ceälkk, 
”jiõm tie′đ, le′čči kâ′l pue′rr heibsted, mä′htt šõõddâž.” 
– ”Naa heibstep,” stä′lmmstääll ceälkk. ”Heibstep, naa, 
le′že kuäbbaž kuei′mes vuei′tež heibstemmest, tõt-i kådd 
kuei′mes.” 

Teä heibsti â′tte, kooum vuâra heibste. Vuâra heibsti, 
puõlvvpeä′l ool kõõčči, kuälmad vuâra heibsti, sä′mmlaž 
tõt… Vuâra heibsti di puõlvvpeä′l ool kõõčči, nuu′bb 
vuâra heibsti, e′pet puõlvv… kuälmad vuâra vuei′ti di 
ponjsti. Ponjsti di koo′ddi. 

De e′pet, e′pet leäi ko′st leežž leäm muõrid ǩee′zztemen 
jåå′ttmen. E′pet puõ′đi, ceälkk što: ”Piijjâp muäna leett 
tien tien-aa peivva.” E′pet stä′lmmstääll puõ′đi, ceälkk 
što: ”Piijjâp muäna leett, muäna heibstep.” – ”Na piijjâp, 
joo.” Teä heibste. De puõ′đi â′tte lettsâjja de muõrid 
ǩee′zztemen. Teä pue′tte õ′htte, teä heibste. 

E′pet vuei′ti tõt ooumaž, kåå′tt ju′n vuõssmõõzzâst vuei′ti 
kå′dded. Kooum vuâra heibste de puõlvpeä′l ool kõõčči, 
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nuu′bb vuâra heibsti di e′pet kõõčči kuõhttu puõlvvpeä′l 
ool. Jiâ piâssâm ni kuäbbaž vuâlas. Kuälmad vuâra ko 
poonjast de tät vuei′ti, sä′mmlaž vuei′ti. E′pet kõõčči 
puõlvvpeä′l ool… e′pet koo′ddi tõn. … 

Leäi leäi de kuälmad vuâra â′tte ko säärnai ni, kuälmad 
vuâra ko säärnai de ceälkk što… De kuälmad vuâra 
â′tte piiji leett di… E′pet vuõ′lji koozz leežž de e′pet 
kaaunõõđi kuälmiin oummin kuälmad vuâra, kuälmiin 
stä′lmmstäällin di ǩeâll… 

Vue′ljškuõ′đi meäcca, ǩie′ss lij. Tuu′l leäi sä′mmlast 
käkktuejjeem-mall käältin lei′bbjed kääkkid. Kuälmad 
vuârr puõ′đi. Son vaa′ldi silbbluõđ pääččad… väällad. 
Silbbluõđ välškuõ′đi. Pååzzai, pååzzai, pååzzai di 
tool â′tte tõn piiji… … luõđ lââj ool. Teä pååss tõn-õs  
silbbmärkksa… ij ni lââj mutta silbbmärkksa. Pååzzai, 
pååzzai, pååzzai di ij vuäittam pååssad. 

Ij vuõjjâl, ceälkk: ”Eččam oi eččam, puu′t ǩiõđâd,” 
ceälkk… Son ceälkk: ”Eččam oi eččam, mii lij tuejjan ko 
silbb ij vuõjjâl.” Ceälkk: ”Mii lij tuejjan ko silbb ij vuõjjâl.” 
Naa, e′ččes ceälkk što: ”Puu′t ǩiõđâd, puu′t ǩiõđâd, silbb 
ij vuõjjâl de.” Naa, e′ččes uu′di ǩiõđ pärnnses, nääi′t 
tuõ′ll’ji, tuõ′ll’ji, tuõ′ll’ji ǩiõđâst. Na nääi′t, nääi′t, nääi′t 
ko tiõrvtemnalla nääi′t, tuõ′ll’ji, tuõ′ll’ji ǩiõđâst e′ččes 
tõn siilb diõtt. 

Ceälkk: ”Teä mõõn väällad!” Ceälkk: ”Åå′n mõõn siilb 
pååssad!” Pååzzai, pååzzai â′tte siilb, de silbb pâi vuõjjli. 
Silbb vuõjjli, de  teä luõđ šõ′dde. Luõđ šõ′dde de luõđ
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šõ′dde… Pååzzai de luõđ šõ′dde de ǩiõrggni de vitt luõđ 
pääjjai. Teä vä′ʒʒli… Di jõõski pååssmen. Teä ceälkk što 
teä son vä′ʒʒal. 

Nä′de vä′ʒʒli. Teä stä′lmmstääll jo tuõddra mõõni. 
[Čuä′lmmjääu′r pââibeä′lnn leäi, ij leäkku ku′ǩǩen tä′st, 
cie′lǩǩe.] De vaa′ʒʒi, mõõni â′tte di tuõddra jo kuärŋai 
di pâi väʒʒ stä′lmmstääll, lettsâjja pâi väʒʒ. A su′st lij 
põõltõs, naa põõltõs lij jos son tän vuâra vuei′t ij. Kuei′t 
vuâra lij vuäittam, kuälmad vuâra ij vuei′t. Kuälmad 
vuâra ij vuei′t de teä põõltõs lij. 

Näärvi iinn räjja, iinn räjja näärvi, [čõhčč] inn leäi di 
seu′ŋŋes inn. Su′st lij sââ′rves, jeä′rǧǧ di piânnai lij 
[mie′ldd], jeä′rǧǧ di piânnai lij… De vuõ′lji vuejjad de 
vä′ʒʒed. Vaa′ʒʒi, vaa′ʒʒi. Tõn tuõddra eett, stä′lmmställ 
nuu′bb tuõddrest lij. Nuu′bb tuõddra son eett, nuu′bb 
tuõddrest stä′lmmstääll eett. Mõõni mõõni de teä 
stä′lmmstääll lettsâjja mõõni, teä tool pijškuõ′đi. Tool 
pijškuõ′đi de tät ǩeäčč de ij vâl ǩiõrggân. 

Ǩiičči, ǩiičči de pâi mõõni että  seu′ŋŋed… de pâi inn 
šõõddi di. Teä tool piiji de pâi åårad tollpeällsest, 
vaaʒʒač, åårad, lettlõõzzâs vuârdd. De tõn lettlõõzzâs 
ko vue′rdi de… Lettlõõzzâs vue′rdi di jordd, što son ij 
čuäjtõõđ åå′n tän vuâra, ij mõõn [kue′stel], pääčč son 
tõn silbbluõđin, tollâd vuâstta. Pääjjai gu â′tte… 

Pääjjai vuâra ja ceälkk: ”Pääjj vâl nuu′bb vuâra! Pääjj vâl 
nuu′bb vuâra.” – ”Mäŋgg E′mmel huâđ liâ kåddjam õõutin 
luõđin, de kâ′l tuu põškk-jiõgg vuâlgg õõutin luõđin 
še.” Teä pâi kõõčči pâi. Nä′de u′rcsti tät, naa põõ′ldi. 
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U′rcsti tät di uu′rči, uu′rči, uu′rči di u′rcsti di [dåmoi 
årra] u′rcsti di orčč, orčč, orčč seu′ŋŋeen, di piânnai… 
Jeä′rǧǧ tuõ′ll’ješkuõ′đi, jeä′rǧǧ tuõ′ll’jõõttškuõ′đi di tõn 
lue′šttli. Jie′rjes lue′šttli de uu′rči, uu′rči, uu′rči, uu′rči. 
De piânnai ǩeässješkuõ′đi, di tõn lue′šttli piânn’jes. Tõt 
ǩeässješkuõ′đi ij kuâstškuättam. 

De uu′rči, uu′rči, uu′rči de leä′pprååđ pâ′jjel uu′rči. 
Kollai pâi pue′ttem [mââibeä′lnn] ko vuõ′lji tõ′st lu′nn. 
Pâi kollai … tunkku, tunkku, tunkku, tunkku … kue′st ij 
ni mii … dunkk, dunkk, dunkk, dunkk … bie′ss mie′ldd 
orčč, kåddjam bie′ss. I′lla kâ′l, ij kâ′l uurč … pââ′ldti, 
kââmm põlškuõ′đi. 

Teä leä′pprååđ rââst mõnsti, muõr mu′rddli, nuu′bb 
mu′rddli ri′stte nääi′t ko… ǩiõj ool lue′šttli, kuälmad 
sâjja, nuu′bb sâjja, kuälmad sâjja lue′šttli. No teä tõ′st 
de uu′rči, uu′rči de di [ei′ddvââ] kuâsti mutta tut mâŋŋa 
jaauki, kuâđđji di tõ′st. Teä puu′đi tõzz maainâs.

3.  KÅÅ′DD MAAINÂS

E′čč leäi kå′dden ja kå′dd lij leäm raajjâm pää′rn. Kaavân 
lij leäm nu′bb. Pää′rn lij raajjâm kå′dd nezzna. De säärnai 
što son meäcca vuâlgg, [juõ′ǩǩ peei′v] vuâlgg. Kuä′ss 
ju′n to′ben lij meä′ccäi′ǧǧ, meäcca vuâlgg. 

Kue′tt lij nåkkam, kuei′t beä′lnn kuä′đ i jälste de vuä′đđe. 
Nuu′bb beä′lnn kuä′đ lij pä′rnn ja nuu′bb beä′lnn kuä′đ 
lij… Ja kåå′dd tue′llj liâ vue′đđem tue′lljen, jeä′la [kuâdd] 
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ni mõõk. Ceälkk što: ”Vaarrâd õõk leša što pä′rnn tue′llj 
ij kooǯǯče… pä′rnn tue′llj ij kooǯǯče,” ceälkk.

Nä′de jälsteškuõ′tte, jälste, jälste, jälste. De pä′rnn tõt 
nuu′bb beä′lnn sââ′j lij leämmaž, de teâđast pää′rnest lij 
[mii-ne] põõđ vue′lnn… Koǯǯâm lij, nu′t lij koǯǯâm ko 
čoormtam lij pâ′jjel tool nuu′bb tue′llj ool koon tue′llj 
â′lnn tät kää′lles vuäđđ. Puõ′đi, ceälkk äkkses, mie′ccest 
puõ′đi, ceälkk što: ”Ton leäk tue′llj kooǯǯtamâž, tue′llj 
leäk pärnna kooǯǯtamâž.” – ”No mâ′st,” tut jordd što, 
”mâ′st son tõn teâtt?” –  ”Kooǯǯtam leäk tue′llj, koǯǯ 
âpss [tiõttlõs]. Jiõk tâm le′že kuu′ǩǩ muu vuei′nned.” 
Pâi vuäkkli, naa. 

Di pä′rnn tõt kuâđđji teâđast di ä′ǩǩ kuâđđji tõzz tõt. 
Nä′de pä′rnn šõõddi… jõnn pä′rnn šõõddi ju′n. Teä kââčč 
jeä′nstes što: ”Ko′st mu′st e′čč lij?” Son ij tie′đ ko′st lij 
tu′st e′čč. ”Na liâ-a mon jiõm ee′jjtää šõddâm ko jiõk 
ni mõõn jiõk säärn što lij ko ooumaž vai lij ko mii lij 
e′ččen.” Ja son teâtt  što i′lla e′čč su′st. 

Teä suä′rv puu′ti, ǩeejas suä′rv kuõ′ddi. Ǩeejas suä′rv 
kuõ′ddi de kuvddân suä′rv ceäksti. Nääi′t maddjest 
kuvddân ceäksti, suä′rv lää′đv årra luõddneškuõ′đi. 
Ceälkk, jeä′nnes čueǯǯ lu′nn: ”Jeännam, oi jeännam, 
oi′ǧǧe juâlǥad dõõzz-e” – tõn … tõn kuvddân ko suä′rvv 
lij ni – ”tõn luämma oi′ǧǧe juâlǥad!” Ä′ǩǩ jue′ljes oi′ǧǧii, 
jue′ljes oi′ǧǧii, kõjškuõ′đi tõn [jie′nnest] što: ”Ko′st mu′st 
e′čč?” ”Ko′st mu′st e′čč lij?” ceälkk. – ”Tuu e′čč ko′st lij, 
tu′st leäi e′čč kå′dd, tõt kå′dden vuäkkli tu′st e′čč.” Pâi 
jue′lj ro′ttji dâân ro′ttji suä′rv kuvddân ro′ttji, ääkkast 
jue′lǧǧ piâzzi. ”Pâi vuäkkli kå′dden.” 
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De tõ′st â′tte-i leu′dsti, ceälkk što ”jeä′l päärnžam vue′lj, 
aštââll kå′dd kåi′ddjue′lǧǧ.” – ”A jiõm åår, jiõm åår 
meä′cclai dâât, mon leudstam:

Jeä′nn ve′t jeä′nn-a, jeä′nn-a kå′dd kåi′ddjuâlǥa, 
ko′st mu′st e′čč a šõõddi tok mon vuäkklam.
Jeä′l vue′lj, jeä′l vue′lj, 
mon ve′t vuânak õhttu pääʒʒam,
jeä′l jeä′l a luâttla ja mie′cc … ǩee′zzeeškuõ′đi 
tää′l vuânak neennaž tää′l nu′bb,
ij njää′ljes ni jie′nn njää′ljes-a njeeǯǯaž. 
Teä vuäkklam a vuäkklam. 
Muõrrmaddi kâssnõdškuõ′đže, 
rei′ǧǧru′vdd poouǩeeškuõ′đež.
Tiâr åålǥalab, päärnažam, tiâr åålǥalab, 
luâtt vuânak leäi tu′st peelljain ko-jo ǩe′zzeeškuõ′đi 
muõrrmaddi kâssnõdškuõ′đže, 
rei′ǧǧru′vdd poouǩeeškuõ′dež. 
Tiâr åålǥalab, tiâr åålǥalab.”

4.  RIE′MNNJ KAAMMAǤA SIE′LJ ǨEE′RJAT

Mä′htt son tiet-a leäi… mon jiõm mušttu åå′n. Naa, ij ko… 
čeäšnaž kollai. Tõt ve′t nu′t rie′mnnj… Čeäšnaž kollai, 
[kaammǥaž] vaa′ldi kue′dded rie′mnj poorrâmsâjja… 
Kå′dded tätt, naa. 

Rie′mnnj [kaammǥa] sie′lj â′lnn åårr, ceälkk: ”Leäi 
tâm-i tõt ääiǥaž še…” Čeäšnaž kollai tõt, čeäšnaž kollai: 
korrrr. Ceälkk: ”Leäi tâm-i tõt ääiǥaž kuä′ss mon tu′st 
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sie′lj ǩee′rjtem. Leäi-i tõt äi′ǧǧ,” ceälkk. – ”Mâi′d, mâi′d 
sarnnuk, mâi′d-a?” – ”A jiõm ni mâi′d, a tõn säärnam 
što čeäšnaž mon â′tte ǩee′rjtem go… kuä′ss gu sie′lj 
čeäšnast… de te′l âmi leäi ääiǥaž.” 

”Ǩee′rjet mu′st sie′lj.” – ”Phuu,” rie′mnnj ceälkk, ”tõt 
lij nu′t jiânnai tuâjj… sie′lj,” ceälkk, ”ǩee′rjted.  Nu′t lij 
jiânnai tuâjj go peässtõõǥǥ â′lǧǧe poonnjâd ja suõ′bddi 
â′lǧǧe kue′dded di tõt lij nu′t jiânnai tuâjj …” – ”Joo, 
kâ′l mon jiõčč puk, kâ′l mon jiõčč puk tõid tuejjääm.” 

”Na jos ton vie′ǩǩtak di te′l kâ′l, mon jiõm vuei′t muõrid 
kue′dded, suõ′bddjid kue′dded, peässtõõǥǥid poonnjâd.” 
– ”Kâ′l mon jiõčč, kâ′l mon jiõčč…” – ”Naa, naa ää′lj, 
ää′lj,” ceälkk. ”No joo, ton ääk,” ceälkk, ”mon de′be kâ′l 
te′l ǩee′rjtam.” 

Peässtõõǥǥid poonji [kaammǥaž] di tõid suõ′bbdjid 
kuõ′ddi di suõ′bddjid meä′tte, tool pi′jje di pirr… 
tool meä′tte, suõ′bddjid pä′šttjed tâ′rvv[suõ′bddjid] 
tõid suä′rvv[suõ′bddjid]. Peässtõõǥǥid suäkka poonji, 
sue′jjest liâ ǩidd tõk. De tõid â′tte ko piiji de… De čõõni, 
rie′mnnj puk čõõni tõn [kaammǥa] pirr, juõ′ǩǩå′rren, 
čõõni de ǩidd. 

Teä tool puâllte de tõid tâ′rvvsuõ′bddjid cõõjškuõ′đi. 
[Kaammǥaž] åårr, jiõčč åårr čårrlaakkast. ”Ǩerjja pâššan, 
ǩerjja pâššan, ǩerjja pâššan, ǩerjja pâššan,” ceälkk. A 
ǩe′rjj pâššan jos ko sõhssâm puâlstâ′lle. Leäi, leäi pâi 
puâll’ji, jõnn toll mõõn pahttee, pahttee, seä′lǧǧ puâll’ji 
[kaammǥast]. Son pâi åårad. ”Ǩerjja pâššan, ǩerjja 
pâššan.” 
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”Oi oi, seä′lǧǧ puâll, risttvillj, seä′lǧǧ puâll!” – ”Ij pue′l 
ko ǩe′rjj pâššan, tõnt-i puâll.” Leäi, leäi di sõhssâm 
pue′lškuõ′tte di son vâl ool tâ′rvvsuõ′bddjid kõõ′ški, 
kõõ′ški pirr. [Kaammǥaž puõ′li, jie pääccam ko tääut.] 
Son vaa′ldi tõid, čuäckai ko tõt [kaammǥaž] tollsââ′jest. 
Son noori… siâkk sizz noori tõid tääu′tid de vä′ʒʒli. 
Ci′lkk, ci′lkk, ci′lkk, ci′lkk väʒʒ tääu′t liâ, šäärje.

Ooumaž puõ′đi vuâstta puäʒʒrääidin. Puäʒʒrääidin 
vuâstta puõ′đi ooumaž, ceälkk što: ”Mâi′d jåå′đtak ton?” 
– ”Mon jiõm ni mâi′d jåå′đet, äiham, či′ʒiham äärba, 
äärbaid jåå′đtam. Äiham, či′ʒiham äärbaid jåå′đtam, 
mon jiõm ni mâi′d jåå′đet,” ri′mjj särnn [meälǥžet].

”Kaaupâž mu′nne råånnääld, puõccu. Mu′st no mõõn… 
äiham, či′ʒiham äärbaid ooudam.” – ”Mõõk liâ tu′st?” – 
”Äiham, či′ʒiham ä′rbbteägga liâ,” ceälkk, ”tõid ooudam 
tu′nne, tõk liâ mu′st.” – ”Na kâ′l mon råån ooudam 
tu′nne, vää′ld råån.” Son vaa′ldi tõn råånas, vaa′ldi ääld, 
lai′ddjed vaa′ldi ja… ”Koumm peei′v da jiõk õõlǥ ǩiččâd 
täid tie′ǧǧid leša äiham, či′ʒiham äärbaid. Koumm peei′v 
õõk … jåå′đted tõid.” 

Son vaa′ldi ääldas, lai′ddji, lai′ddji. Kå′dded õõlǥži di 
kå′dded ij vuei′t. Kå′dded ij vuei′t, ij vuei′t kå′dded 
hå′t. ”Äiham, či′ʒiham, pue′tted jo äiham, či′ʒihamiʒʒe, 
jiõm vuei′t ni mâi′d, puõccu kå′dded jiõm vuei′t”. Puk, 
ku′mpp tiâri, ku′mpp tiâri a [kaammǥaž] tiâri, ǩeä′tǩǩ 
tiâri, puk teä′rre luzz, pâi kå′dste ääld. 

Teä porškuõ′tte tõn ääld su′st tõn äiham, či′ʒiham 
vuåsttum ääld. ”U′vdded hå′t mu′nne čååuja, naa tõzz… 
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u′vdded mu′nne puõi′dd kooska siõm puõi′dd kooska!” 
Teä vä′ʒʒli. Vä′ʒʒli, tõn kroopp puk tõn puõccu po′rre 
tõk. Mõõni, mõõni tõn puõi′des pä′štškuõ′đi tollâd 
vuâstta, puõi′dd mâânn cirkk, cirkk, cirkk, cirkk. Åålǥas 
võ′llai, ij kullu ni mii. Kuätta puätt, kuä′đest ij… e′pet ij 
kullu. Åålǥas võ′llai e′pet ij kullu ni mii. 

Måttam vuâra ko puõ′đi ja kuättses, vuõjj kålgg tõn 
dââ′st puõi′dest. Suttli di ǩeädgga ko pačkkal a tõn 
puõi′des, puõi′des pačkkal ǩeädgga di čââ′lm puõ′lle. 
Čââ′lm puõ′lle de… Vuõššân son tõn čååu′jines leäi 
mutta tõn ju′n åå′n jiõm ää′lj. A čââ′lm puõ′lle de teä son 
šõõddi čõõ′lmitää. … Seäkknim [occnja]: nääu′des ko 
donnõõǥǥi de paa′ʒʒi notta. 

Vuõ′lji čõõ′lmid ooccâd. Naa rie′mnnj vuõ′lji čõõ′lmid 
ooccâd, čââ′lm puõ′lle. Mõõni, suäkka mõõni. ”Suäǥǥaž, 
suäǥǥaž, uu′d mu′nne čââlmääd.” – ”Uudčem leša korččai 
liâ čuu′t.” – ”Peäʒʒaž, peäʒʒaž, uu′d mu′nne čââlmääd.” 
– ”Čââlma le′čče de pekkai liâ.” – ”Suärvaž, suärvaž, uu′d 
mu′nne čââlmääd.” – ”Čââlma le′čče de kåškkaz liâ.” 
– ”Leäppaž, leäppaž, uu′d mu′nne čââlmääd.” – ”Čââlma 
le′čče da ruõpssâd liâ, jiõm vuei′n ni mõõn.” Na tät 
rå′šnn… ”Rååšnaž, rååšnaž, uu′d mu′nne čââlmääd.” 
– ”Mu′st liâ hue′n čuu′t čââ′lm, kõnjâlde pâi.” 

Naa de suäǥǥže â′tte mõõni de suäǥǥaž uu′di čõõ′lmeez. 
Te′l e′pet mõõni suäǥǥže de sue′ǩǩ uu′di čõõ′lmeez. De 
šõ′dde ku′rčč-čââlmaž de tõivui′m-i jeä′lškuõ′đi. – Di 
jiõm tie′đ teänab, seäkknem kâ′l occnja… Õhtt tõt čåu′jj 
vââđđmõš kuâđđji.
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5.  BIE′SS MAAINÂS 

Koumm niõđ vue′ljškuõ′tte muõ′rjid uussâd meäcca, 
na tok jie′ǧǧi mie′ldd. … … Villj lij … Pe′ll lij nõmm. 
Naa äigg vue′lǧǧed, što son vuâlgg tij mie′ldd muõ′rjid 
uussâd. A sij särnna, sij jiâ vää′ld tuu, jiâ vää′ld tuu. Ton 
vuäǯǯak kuâđđjed, jiâ sij vää′ld. 

Son vaa′ldi de son… porrmõõžžid ko pi′jje ni son čaaŋi 
laauk sizz … ja vuõ′lji mie′ldd. Jiâ ni ko′st jiâ mainstam, 
jiâ ni ko′st jiâ mâi′d rõssääm, ni de sij mâ′nne… Jiõm tie′đ 
le′čče ko′st čee′estõõllâm, kaa′fstõõllâm mâi′d rõssääm. 
Mõ′nne di tõn bie′ss-ää′jj luzz mõ′nne, ool mõ′nne. Nää 
sij ko… bie′ss ä′jj ceälkk što tõk pue′tte kue′ss, pue′tte 
kue′ss, pue′tte kue′ss pue′tte. 

Teä su′st liâ koumm niõđ de [kue′ss] še liâ koumm niõđ. 
Ja pi′jje vue′đđed innša, vue′đđed pi′jje. Koumm niõđ 
õõutsâjja, nuu′bbid niõđid… kutt niõđ õõutsâjja puk 
nääi′t [palddlõõžži] pi′jje. Täid kue′ssniõđid pi′jje vi′lǧǧes 
keä′pprid de jiijjâs niõđid pi′jje ča′ppes keä′pprid… piiji 
ä′jj, tõt bie′ss. 

De päärnaž tõt… ekka puõ′đi… tõt-a leäi to′b porrmõš-
laauk se′st åårrmen. Porrmõšlaauk se′st leäi åårrmen, 
käggõõđi, mõõni di… vue′bbeez vuäivva piiji ča′ppes 
keä′pprid ja tui niõđi vuäivva piiji vi′lǧǧes keä′pprid.  
Päärnaž lij laauk se′st to′ben. Teä coouni, ceälkk, što son 
dõõn… åårr to′b laauk se′st. 

Bie′ss ä′jj käggõõđi… [jõnn ääušin puõ′đi]  ǩeä′st le′jje 
vi′lǧǧes keä′pper [tääiǥ čeäpptest rââst de, koumm niõđ 
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puk nääi′t. Jiõčč mâânn e′pet vue′đđed] mååust. Son 
mõõni, pâi vue′bbeez counnli. Son vue′bbeez counnli, 
e′pet puõ′đi põ′rtte ceälkk što: ”Teä käggõõttâd, åå′n 
i′lla kudd. Käggõõttâd, vue′lǧǧed âlgg.” 

Täk niõđ võ′ll’je. Tuin koummân niõđâst jeä′la ni vuei′v. 
Vuei′v liâ čåårast ja sij liâ pâi to′b kåddjam niõđi lu′nn 
vue′đđmen. Pâi laaukâs tää′vte de u′rcste. Peellaž tõt 
nu′t-i vuõ′lji laauk se′st. Peellaž tõt nu′t-i vuõ′lji laauk 
se′st. Oi′ǧǧõõđi mååust lau′ǩǩe vai mä′htt leežž. 

Teä tõ′st â′tte vuõ′lji de mõõni de… Puätt a ko peivva 
tõt bie′ss ä′jj, di puk liâ niõđin vuei′v čuõppum, koumm 
niõđ di puk vuei′v liâ čuõppum. Ja kue′ss jeä′la ni mõõk, 
kue′ss liâ u′rcstam. Nä′de son mainsti… Jälsti jälsti di 
sue′bbid suâlii, sââ′vǩid suâlii e′pet tõt ât Peellaž. De 
vue′bbeez tõid pravvii tok [domoi]. Puõ′đi de sue′bbid 
suâlii bie′ssest di sââ′vǩid  suâlii. Nuu′bb vuâra puõ′đi 
de rååvv suâlii. Teä bie′ss-ä′jj teä poppõõ′tti suu måttam 
vuâra, teä kuei′t vuâra suâleeškuõ′đi. Teä poppõõ′tti 
bie′ss-ä′jj suu, Peella. 

Nä′de ceälkk što: ”Tät âlgg åå′n ǩe′tted, Peellaž âlgg åå′n 
[vue′ǯǯen] ǩe′tted, jie′llmen-i âlgg ǩe′tted.” Na vuâlgg, 
son vuâlgg kue′ssid kåččad. ”A ä′ǩǩ, ton õõk tõn Peella 
ä′lǧǧed ǩe′tted.” Peellaž mõõni, ceälkk: ”Åå′n puä′đ de 
mõõn tok ǩie′mn sizz.” Son mõõni tok, ni kooi oo′ri ij 
čaaǥǥ, hå′t kooi oo′ri mâânn.  Sitte ceälkk što ”mõõn 
ton,” tõn jeä′mää särnn. 

Peellaž mõõni tõi oo′ri mõõni, nuu′bb-i oo′ri mõõni ij 
[čaaǥǥ] ǩie′mn sizz, naa. Äkka ceälkk što: ”Mõõn ton 
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tõn ǩie′mn sizz, čaaǥǥak-a ton jiõk.” Ä′ǩǩ mõõni, ceälkk: 
”Nääi′t âlgg mõõnnâd, nääi′t âlgg mõõnnâd ǩie′mn sizz.” 
Son pâi låå′ǩǩ kä′ttli špoukk ǩeâmnna. Di ä′ǩǩ jooudi 
ǩie′mn vuâlla. 

Son tõn ää′ǩǩ pihttsid caa′jji oolâs. Vaaʒʒač, veär ǩeâtt, 
leäi leäi di nu′t [kuõ′ssid] puu′ti jiânnai bie′ss. Stuä′l 
laaddi, laaddi, laaddi di piiji tõn veär. Veär piiji di 
pävvrââšš son. Måttam vuâra åålǥas liõuti di lue′šttli 
vâl njuu′n ou′dde, måttam vuâra åålǥas liõuti di urččti, 
čõ′ǩǩii. Naa ceälkk što su′st ää′ǩǩ lij ǩeâttam. 

Son vaa′ldi, son vaa′ldi tõn… Tolljokkreeddast liâ sij… 
Ä′ǩǩ leäi rååvvas põsslam, kå′llråvv lij, tõn leäi kåʒstam. 
Tõn son suâlii, ro′ttji, sââ′vǩid ro′ttji, niõđid kåå′ddti 
di… Jokkriddu mõõni, tolljokkriddu. Aa′lji bie′ss [lee′tt] 
tuejjeed… Ij ko son mõõni nuu′bb beälla jooǥǥ, ceälkk: 
”Čuõpptiǩ-a muu niõđin vuei′vid?” – ”Čuõpptem.” – 
”Va′lddiǩ-a mu′st sue′bbid?” – ”Va′lddem.” – ”Va′lddiǩ-a 
mu′st sââ′vǩid?” – ”Va′lddem.” – ”Ǩi′ttiǩ-a mu′st ää′ǩǩ?” 
– ”Ǩi′ttem.” – ”Va′lddiǩ-a mu′st rååvv?” – ”Va′lddem.”

Ceälkk: ”Na Peellaž lij [tuõdi] tuejjääm tõid aa′ššid 
puk.” Son älgg [lee′tt] tuejjeed. Jokkriddu mõõni. 
[Lee′tt] mõõni tuejjeed, bie′ss mõõni [lee′tt] tuejjeed. 
Son [lee′tt] tuejjii, tuejjii, ǩeäčč, ooumaž puätt väʒʒ. 
Tõin [lii′ttin] ju′n ǩirggneškuõ′đi. Na ceälkk što Peellaž 
pue′đi jo. Ij tie′đ, jiõčč ij tie′đ što Peellaž lij. Ooumaž 
vää′ʒʒ pue′đi. Ceälkk ton… ”Leežž-a de′be tät [šiõttâl] 
tät [le′tt] Peellže.” – ”Mõõn tuejjääk?” ceälkk. – ”Mon 
tuejjääm Peellže [lee′tt], Peella õõlǥčem dõnnõõkkâd, 
puk mu′st piârri hiâvti Peellaž, naa.” 
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Ceälkk: ”Mõõnsââ′st ton tõn [lee′tt] sizz.” Peellaž mõõni 
[lee′tt] sizz, võnstââll, võnstââll. ”Kâ′l tät Peellanallšem 
ooumaž tääzz ij vâl čaaǥǥ. Ij tääi′d čaakkâd, jiõm tie′đ, 
mutta vuä′nkaž tõt täidd lee′d. Mõõn ton!” Puk liâ 
ru′vddnääu′l di puk ǩidd pijjum, ru′vddnääu′l. Mõõni, 
bie′ss mõõni liâššlõõđi ǩee′jjmie′ldd [lee′tt], võnnlõõđi 
vâl, ǩiõđeez nääi′t piijjli puk de… Son pâi špåkk 
ru′vddnääu′livui′m skruuvji ǩidd juõ′ǩǩ å′rnn tõn [lee′tt] 
ǩidd. Jo′ǩǩe oi′ǧǧii tõn bie′ss, na tolljo′ǩǩe. Tõt vuõ′lji 
tok. Di tõzz-i puu′đi maainâs.
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Elias Moshnikoff 

1.  SIIRDČÕÕTTMÕÕŽŽÂST KOIVUST 

E: Ja mij tõ′st leei′m… puõ′đi saakk mâŋŋa, että âlgg 
mõõnnâd di mij mõõnim, mutta mon jiõm muu′št måkkam 
aautin mij mõõnim, mutta  kâ′l tõt teâđast kue′rmm-
autt lij leämma, ko mij mõõnim tok tä′vvri dõõ′st... Ja 
mõõnim nu′tt kookkas ko Koivu. Tõt lij Ruä′vnjaarǥâst 
võl čičmlo ǩilomettar vai mii lij vittlo ǩilomettar. Mij 
mõõnim vuõššân tok… tunbeä′l pirr leäi tõt, åå′n-ât 
särnna tõn nuu′bb beä′l dõõt, čuâǥǥas ni...

L: Tunbeä′l jooǥǥ mâânn.

E: Naa, ij tän ânnʼjõž nelostie, ba tõn nuu′bb beä′l, ni 
to′ben leäi škooul. Mij tok mõõnim vuõššân. Mutta ko 
to′bben a′lǧǧe mâŋŋa tõn škooul, tän nuu′bb škooulâst… 
Vuorenkallion škooul leäi tõt dõõt nuu′bb beä′lnn jooǥǥ ni 
tõ′st a′lǧǧe mâŋŋa tuejjeed tõid… kä′mmid â′tte kuärrad 
da kåå′đđed mâid. Tok â´tte le´jje… vuõššân dõõzze 
mõ′nne… Näskk-äkk da E′ll mõ′nne tok.

L: Di jouddu-ko sij [väinnǩeâdda] tõid tue′jjeed vai koozz 
sij ra′jje tõid?

E: Joo, joo sääldtid. Da vaaccid ko′đđe, ko′st leäi tõt 
suõrmm, õhtt õõlǥi nåkam... pääččamsuõrmm. Mâŋŋa 
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mõõni mõõni että… kollʼji no… mâŋŋa että… jeä′nn-han 
še lij ni… Mij še mõõnim, muäna jie′nnin da Pekka … 
Jounn i′lleäm, mij kooumâs-i leei′m. Mõõnim ja Ma′rnn-
ääkkaž piârrjinez mõõni tok sâjja. Mä′rjj da tõk ko jie 
vissiin tuejjääm tõid kaamâstuejaid ni mâi′d.

L: Di ko′st tõid kammâz? Le′jje-ko see′st mie′ldd vai ko′st 
vuåǯǯu?

E: Ij-ǥo tõid vuåǯǯu, ko′st le′žže pohttam tõid. Tõid-han kâ′l 
vuåǯǯu tääi′ben, juõ′ǩǩsââ′jest-han tõk kammâz le′jje.

L: Di kåå′ddǩid kuärra?

E: Kåå′ddǩid kuårru, joo. Jõnn kåå′ddǩid õ′lǧǧe 
kuärrad. Måttam preäma tue′lljest kuärste tõid nåkam 
kä′mmid. Tõõi ool kook tääi ânnʼjõž… A ceä′lǩǩep tõõi 
sääldatkä′mmi, tõõi ool vuäǯǯ nje′ʒsted tõt dõõn… 
nåkam jõnn kä′mme, teâtt mõin nue′rin vai mõin leežž 
pââibeä′lnn čõnnstum. Jiõm vuei′t mu′štted, ko čiččâm 
ekksaž le′jjem.

L: Di tuäna Pekkain pâi leä′ped tõ′st mie′ldd ääkkast?

E: Mij leei′m, mij-han puk-i sii′rdim tok.

L: Jaa, sij nu′tt-i jälste da kuärra tõid.

E: To′b-han le′jje jiânnʼjõs tõk, kook jälste to′bben ja kuårru 
dõõ′st. To′b le′jje kaamâsnjeä′sǩǩjen Piâtt Huâttaraž leäi 
da Meekkâl O′nddri, ja leäi võl kuälmad, ǩii leežž leäm, 
ååum vai leäi-go tõt neezzan. Neezzan-han jie ǩiõrgg-
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nam. Tõin leäi nu′tt ǩiirâs tõid kä′mmid kuärrad. Tue′lää 
ko alttee ni jeä′ǩǩää mâ′ŋŋed, eman mâŋŋa što ij teänab 
õõlǥ, kopččle tõn. Päärna teâđast, tõin le′jje måttmin 
päärna, tok â′lǧǧe vuä′đstõõvvâd, ni tuâi dõõk fe′rttje 
looppted. Tue′lää e′pet ääi′jeld mi′jjid čiõ′hčče pââjas.

L: No mä′htt poorrâmvue′ǩǩ leäi to′ben? Õõlǥi-go võl jiõčč 
tõ′st veäraid raajjâd vai leäi-go kook pu′htte?

E: Ij, to′bben leäi… muu moštt lij nåkam, että to′bben 
leäi kokk, tõt kåå′tt leäi škooulkokk. Tõt raaji to′bben 
õ′httešt peivva, ko tõt raaji tõid veäraid te′l kõskkpeei′v 
poodd. Tue′lää vuõššân le′jje juâkksast čee ja kaa′ff 
ǩi′tte ja mâŋŋa jeä′ǩǩää mâi′d, mâi′d ko′st. Da måttam 
ra′jje veäraid to′bben. Jõnn-han tõt leäi tõt dõõt ko′st tõk 
vuåǯǯu raajjâd.

L: Di mõõn kuu′ǩǩ tij leei′d tõ′st Koivust ennenku vuõ′ljid?

E: Mij leei′m to′bben… ko moštt lij što mij vuõ′ljim nu′tt 
neä′ttel ouddâl, åå′n ât ceä′lǩǩe, vappu.

L: Jaa, ǩiđđ ju′n leäi.

2.  MAACCIM MÅÅUST TÂÂVAS
     
E: Joo, ǩeâđđa. Leäi-go tõt mââimõs pei′vv [pâ′zzlâšttam-

mään] gu dõõt väinn puu′đi. Ni tõk mâŋŋa le′jje. Ja 
mij ât kue′rmmaautivui′m mõõnim, Njeä′llma mõõnim, 
kuâđđjim.
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L: Jaa, tij mååust pue′đid Njeä′llma.

E: Joo, Njeä′llma puõ′đim mååust da tõ′st leäi e′čč-
källsaž leäi vuâstta to′bben vä′lddmen mi′jjid. Son 
leäi võnnsivui′m puättam. Da jiõm muu′št, ǩii võl leäi 
to′bben. Leäi tõt, dõõt nu′bb ooumaž leäi. Leäi-go son 
Piâtt Huâttaraž vai kåå′tt tõin leežž leäm. Tõin leäi… 
võnnsid pu′htte tän beälla.   

Ja Vuâskjääu′r še vuäǯǯai suukkâd, ko tõk lai′nnʼje tõn 
põõrt võnnsid, että tõid tä′vvrid vuäǯǯai ja siõm dõid 
[päärnaid] tok. Vuõrâsoummu-han kâ′l va′ʒʒe … tõn 
kuâŋŋa jääu′r [reeddaid]. Tõt-han i′lla, Vuâskjäu′rr 
i′lleäm ko nåkam kue′htt ǩilomettar, väjja kue′htt 
ǩilomettar ku′ǩǩ.

L: No koon å′rnn tõk ää′jjiʒʒe tõin čiõkkreesvui′m le′jje ko 
tij evakkost leei′d?

E: No čiõkkrest leäi dõõ′st ni… mâŋŋa ât tõk puõ′tte tii′ǩ 
Vä′ččra.

L: Jaa, sij tääi′b le′jje.

E. Vä′ččer ääid dõõ′st le′jje. E′čč ât mainsti, sij Vä′ččer 
dõõzze puõ′tte ja tõ′st le′jje mutta tõt ruõšš tõ′st čuu′t 
tõk... jarplaan … paaččle tõid oummid, tõ′st dõõzze ni sij 
pu′htte tii′ǩ-aa Rautaperäjääu′r tänbeälla. Åå′n â′tte tät-
aa tuõddâr dõõzze. Tääzz-aa pu′htte, tääzz Jalo ja tõzz. 
Jiijj jälste Porsanger u′cc põõrtâst.

L: Tä′st Piera pääi′ǩest vai?
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E: No joo, tõn vuä′mm pääi′ǩest. Tõ′st leäi tõt põrtt.

L: No vuõǯǯu-go tääi′b lee′d rääuhast?

E: Joo, tääi′b kâ′l ij, mutta Vä′ččrest jie vuäǯǯam, tääi′b kâ′l 
le′jje rääuhast. Tät leäi nåkam päi′ǩǩ, että jie...

L: Tij mâŋŋa mååust mõõnid tõk jii′jjed päikka tõ′st?

E: Mij mõõnim mååust jii′jjen päikka. Ja teâđast mõõnim, 
õõlǥči juõ′ǩǩ sâjja ǩiõrggned dõõzze, piirâs ǩiččâd. No 
Ǩiurrâl-ä′jj ceälkk mi′jjid: ”Päärna, mij vue′lǧǧep åå′n 
muõrid kaggâd to′ben.” Mij että: ”Muõr, nääi′t lie jiânnai 
muõr.” – ”Ij-ǥo mij jeä′p tõid pue′ld. Mij vue′lǧǧep jii′jjen 
muõrid raajjâd tok.”   

Mij â′tte suuǥǥim tõn dõõn [rââst jääu′r]. Da tõt leäi 
tõn põõrtâst tunbeä′lnn u′cc njaarǥâž leäi. Tõn â′tte 
suuǥǥim [vaa′ʒʒim] tok pâ′jjel… Da Ǩiurrâl-ä′jj lij nu′tt 
lä′šǩǩ tõid muõrid noorrâd. Ko ij ba vaikka tuu′đ jeänab. 
”Tä′ltte võl lij vuõššân, de mâŋŋa ij-go noorrâd. Noorrâd 
tuäna Piâttin. Noorrâd, mon tääbbkõõžžam tä′st.”

L: Su′st le′jje ruâkk teâđast.

E: Mij â′tte: ”Kâ′l mij vue′lǧǧep meädda, ko ä′jj ij viižž 
tuejjeed.” Ä′jj ceälkk: ”No jeä′p mij vue′lj vuõ′stte, 
vue′rddep. Kâ′l tõk kåčča mi′jjid.” Mõõni, mõõni. E′ll 
njarggǩee′jjest pâi čuârvv: ”Pue′tted tii′ǩ, pue′tted åå′n!”   
No mij â′tte mõõnnâp. Mõõnnâp tõ′st põ′rtte, mõõnnâp 
ni mee′st Jounn lij šõddâm. Tõn diõtt-i lij leämma mi′jjid 
meädda piijjâm.
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L: Mon että su′st le′jje mõõk-ne ruõkkum tok nja′rǧǧe.

E: Jeä′leäm ni mõõk, ko son teâđast vuõ′lji, son vuõ′lji 
mijvui′m, mij-han jeä′p õhttu maažžče. Kuâŋŋa jääu′r 
pâi pue′ttep. Son lij čâ′lmmen, että ij, noorrâp võl tõid. 
De tõk pâi šuurmõs dõõn vissiin mâŋŋa vi′ǯǯe tõk. Tõk 
mij noorrâm ååu′s tok-i kuâđđje, tõk õinn võl lie to′bben.

L: Di mii leäi ee′ǩǩ, ko Jounn šõõddi?

E: No tõt leäi nelljlo, dohatååu′cčue′đnelljlo. Su′st lij 
ǩee′rjin … koummlååǥǥad peei′v … viiđad mään.

L: Te′l â′tte leä′ped mõõnnâm.

E: Joo, te′l leä′p mõõnnâm mååust. Hå′t ǩii älgg mä′htt 
[jee′resnalla mainsted], mij kumminkin te′l leä′p 
mõõnnâm, ko Jounn šõõddi. Tõt kuâđđji nu′tt miõ′lle.

L: Di koon põ′rtte son šõõddi Jounn?

E: Õužžjääu′r põrtte.

L: Da to′b, mõõn kuu′ǩǩ vuäǯǯaid lee′d to′ben, sitten ku tok 
mõõnid ni?

E: No mij-ât tok mõõnim. Mâŋŋa čâhčča mij Lubblid 
mõõnim. To′bben leei′m, tõt leäi čõhččpõrtt tõt Lubbli 
põrtt. To′bben [rosttov]mannu, koon leežž poodd ni 
mõõnim si′jdde. Te′l ât teâđast [rosttov] prää′zniǩ ko 
ä′lǧǧe ni siõmmna ooudbeä′laka teâđast mõõnim tok 
si′jdde.
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L: To′b e′pet puk kaaunõõđid?

E: Joo, puk kaaunõ′tte da to′ben e′pet meädda vue′lǧǧed, 
ni tõt leäi še te′l mââimõs šõõŋivui′m vuõ′ljim meädda 
to′ben. Võl piâzzi, ouddâl ko tõk såu′ll[jååđõõǥǥ] a′lǧǧe.

L: Na le′jje-go tij põõrtid likktõõllâm voo′ps-kaan, vai 
nu′tt-i le′jje mä′htt tij leei′d kuâđđam?

E: Joo, nu′tt-i le′jje. Jeä′leäm, jeä′leäm likktõõllâm ni 
mä′htt, mutta tõid-han pommte, tõn siid. Ruõššlaž kõõččti 
poommid ni škooul leäi mõõnnâm. Tõt leäi puâllam. 
Tõõzz aivan  lij leämma dõõzze kõččâm tõt pomm ja 
sitten Dåårfee põrtt leäi, tõt še leäi puâllam.

L: Ra′jje-go ođđ škooul tok?

E: Jie raajjâm. I′llep-källsa põõrt čiõkk leäi meädda. Källsaž 
ceälkk: ”Puäst oummust tõn muårrjiǩ põõrt, mon-
han kâ′l tän raajjlam.” Na su′st-han leäi, Jä′ǩǩmaž da 
Åntškaž le′jje ni tõk-han raajjle. Ij mõõnnâm ku′ǩǩ äi′ǧǧ, 
ko leäi põrtt. Siõmmna ooudbeä′laka tõk a′lǧǧe, di tõk 
põõrt-han le′jje tiud kuâras põõrt, sij-han nuu′bb, jee′res 
põõrtâst jälste tõn pââi, ko tõn tivvu.

L: Viârrle ođđ.

E: Joo, son-han tõid viârrli, viârrli. Mâŋŋa tõid pâi dõõzze 
peejj.

L: Kõškkii vai mä′htt son piiji tõid, [avi voo′ps] ođđ hiirsid 
raaji?
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E: Joo, pie′cchiirs, jiõm mon tie′đ vai le′jje-a suä′rvvhiirs, 
sä′tte lee′d. Mutta  son-han tõid… čiõkk tõid teâđast ra′jje 
vuõššân. Ja õhtt mâŋŋa sälvv tõid, meätt ni… moččânji 
leäi piijjâm nu′tt…

L: Ä′hššoummu võl jiijj.

E: Niin joo. I′llep-källsaž-han kâ′l leäi ä′hššooumaž.

L: Mä′htt tee′st jeällmõš mâŋŋa juätkkjõõvi to′ben, ko 
Jounn leäi šõddâm?

E: A mij tõn ǩeä′zz leei′m to′bben ja teâđast kue′l šii′lim 
nue′ttin. Te′l leäi tõt nue′tthåmm ja čâhčča mij mõõnim, 
te′l ouddâl rosttov mõõnee Suõ′nnʼjelsi′jdde. To′ben 
â′te leei′m tõn tää′lv. Ja ǩiđđ leäi jo ku′ǩǩen, ko nu′tt 
såu′llpoodd vuõ′ljim to′ben. Puõ′đim vuõššân tok Lubbli 
ǩeâdda, põ′rtte. Tõ′st mij leei′m, tõ′st mij leei′m tõn ǩiiđ 
ja ǩie′ss[mannust]…   

Mutta tõt leäi siõm nåkam kå′šǩǩ luubbâl, tõ′st i′lleäm 
mii-kaan kue′lljäu′rr. Ni vuõ′ljim tok, mõõnim ǩeässa 
laaukin, võnnsivui′m vuäǯǯai suukkâd kuu′ǩǩ mää′tǩ. 
Nåkam leäi pie′llne′b ǩilomettar Õužžjäurra, dõõtt kõskk 
tõt jääu′r. Tõn â′tte mij vaa′ʒʒim da to′ben mâŋŋa le′jje 
võnnâz da e′pet suuǥǥim tok. 

L: Mä′htt lie tõid põõrtid nåkam u′cc lubblai riddu te′l 
raajjâm?

E: No tõk u′cc lubbla riddu le′jje tõn diõtt le′jje rajjum, 
ko le′jje puäʒʒjeäll dõõn kõskk dõõzze. Tõt leäi 



53

puäʒʒ[hååid] diõtt pue′rab päi′ǩǩ leäi tok lubblin dõõt… 
ja tut-âs leäi ǩeässa te′l ko jie puõccu leäkku. Tõn diõtt 
leäi, nåkam pääi′ǩ le′jje, tõk siõm põõrte ât lie hå′t ko′st 
to′ben Suõ′nnʼjelsiidâst lie leämma. Tõk lie tõn diõtt 
rajjum måttam nu′tt-aa.

L: Ja ooumaž-han te′l puõcci mie′ldd jie′li tõn, mä′htt pirr 
ee′jjest le′jje tõk koon årra õõlǥi mõõnnâd. Ǩeâđđa le′jje 
ko′st le′jje. Vue′zzid šõddee ja...

E: Niin ja ko′st lij vuä′nkab jåå′tted. Cie′lǩǩep nääi′t, että tõk 
â′tte le′jje miâlggâd šuur jääu′r. Tõk ko nu′tt-aa koumm, 
nellj ǩilomettar kook lie jääu′r. Jos nuu′bb beälla jääu′r 
ja tõt kâlmm, ni tõt-han lij mäŋgg ǩilomettar pirr vä′ʒʒed. 
Ku′ǩǩ lij vä′ʒʒed pirr, te´l ko jåått â´tte porrmõõžž diõtt, 
mutta to′ben â′tte ko lij nåkam dõõt ni te′l čõhčč dõõzze 
tõid pâi to′bben-i le′jje. Tõk kuõ′đđe tõn tä′lvvkuäiv 
tõõzz, jeä′leäm tõ′st tõõi põõrti ââlda, tõõi dõõn… tõk 
le′jje čõhčč da ǩiđđ dõõzze kuõđđum tok, määdd…

L: Na mâŋŋa, koon årra mâŋŋa tõ′st vuõ′lǧǧe?

E: Mij dõõ′st leei′m ni tät ât väinn e′pet šõõddi, tät nu′bb 
väinn, nelljloõhtt vai mii leäi tõt. Ni mij-han jeä′p piâssâm 
tok Suõ′nnʼjelsi′jdde te′l. Ja õõuti nu′tt-aa jie vuäǯǯam 
lee′d mäŋgg piârri ni mij mõõnim Riu′ǧǧjäurra.   

Piâtt Huâttra tä′lvvpäi′ǩǩ leäi, tok mõõnim tõn 
loppääiǥas da dõõzze, to′ben leei′m nu′tt kuu′ǩǩ, ko 
eman puõccivui′m puõ′đim meädda tok e′pet tõzz 
Õužžjääu′r põ′rtte.
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L: Tõt leäi mââimõs vuâra, ko to′b puõ′đid seerdâl? Jie-han 
mâŋŋa dõ′st jeällam teänab to′ben?

E: No joo, mutta mij puõ′đim to′ben tõzz mååust Õužž-
jäurra. Tõt leäi võl nelljlokue′htt vai nelljokoumm. Ni mij 
to′ben… mâŋŋa dõ′st mij vuõ′ljim to′bben nelljlokoumm 
ǩeässa. Johnnõõzz mâŋŋa, tai tõn johnnõõzz poodd 
vuõ′ljim. Eeunka Huâttar puõ′đi… to′b Njahccjääu´rest 
puõ´tte… Tõk tiõ′tte, saaǥǥ le′jje, että puä′tte. Mee′st-
ki le′jje… võnnâz le′jje puk vikkum tok nuu′bb ǩeäčča 
jääu′r, että tä′vvreez da tõk siõm dõõ′ǩǩ le′jje tiud… 
vuäǯǯa suukkâd tõn jääu′r dõõzze.   

Tõ′st ât mij mâŋŋa, ko tõ′st tõk puõ′tte, ni jue′tǩim. Le′jje 
tõk vissiin õõut peei′v vai mõõn le′žže leämma tõ′st. Kâ′l 
tõk le′jje, ko tõk tä′vvreez måtam kuõ′dde tok dõõzze, 
Pulʒʒjäu′rr leäi tõt. Ânnʼjõž â′tte ǩee′jj pâ′jjel mâânn tät 
raajj. Tõõzz-ât, tõõzz vi′ǩǩe tõn Piâtt Huâttra šillju tõid 
tä′vvrid. Määŋg vuâra jie′lle viikkmen.   

Tõ′st gu tõt mij mõõnim, ni te′l ât a′lǧǧe tok ât... mâŋŋa 
mõõnim pâ′jjel, ni Sõužžjääu′r räjja kue′dded tõid 
tä′vvrid. Tõt leäi nåkam pie′llne′b ǩilomettar mä′tǩǩ, tõid 
tä′vvrid kuõ′dde. Tõ′st â′t mõõnim mâŋŋa di Njeä′llma 
mõõnim. Tä′vver tok-i kuâđđje mii leežž leäm suâläi′tt 
leäi to′ben.

L: Leäi-go tõt, ǩeän äi′tt leäi?

E: Uula vissiin nåkam dõõt, äi′tt leäi. Ceälkk, tok kue′đđed. 
To′b ij ni ǩii [likktõõl], gu tõt võõnâs i′lla da tõt ij kue′st 
ni koozz ni.
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L: Nåkam, leäi-go njõlläi′tt?

E: Nåkam, i′lleäm ko [siõmmna] kåå′pp dõõzze, mâte, 
mâte lä′ddlaž tõn ât korsu, tõnnalla. Tõt nåkam pei′ttäi′tt 
rajjum… Njeä′llma ât mõõnim ni dõõ′st le′jje täk kue′htt 
Huâttar vuõ′lǧǧe tok, Kosattiojaan mõ′nne…   

Ja mi′jjid e′čč-källsaž jällõõčči to′ben Guttorm Ailist, 
että tõt dõõt põrtt, vuäǯǯap-a.  ”Joo tok vuä′ǯǯve′ted 
mõõnnâd jälsted.” Tõt Lapin Pirtti leäi to′b viõr vue′lnn.

L: Di mõõn kuu′ǩǩ tõ′st leei′d?

E: Tõ′st-ât mij leei′m, tõ′st leei′m … puõccivui′m aa′lji 
piâssâd ni e′pet e′čč-källsaž mi′jjid viiǯǯi. Tõt leäi 
nelljlokoumm čõhčč võl, ni mõõnim tok Uulai′ʒʒi 
tä′lvvpäikka. Tõt leäi Maʒasjääu′r ǩeäin â′lnn, Njeä′llem-
Maʒasjääu′r ǩeäin â′lnn tõt päi′ǩǩ. To′ben â′tte mij leei′m 
tõn tää′lv. Ǩeâđđa puõ′đim meädda to′bben.  

3.  VÄʹSǨǨ-EČČAN PEÄSS TUÕJJU DA ÄLGG RAAJJÂD 
PÕÕRT 1943

 De ǩeâđđa ko mij puõ′đim meädda, da vuõššân leei′m 
tõ′st siõmmna ääi′j, tõ′st Lahdenmäen dõõ′st. E′čč jeäl-
lõõčči to′bben Preedlund å′rnn kõõččlemen, että lij-a 
tuejjpäi′ǩǩ. Tõt ceälkk: ”Joo, mon taarbšam kâ′l oummu. 
Mâi′d ton silttääk?” No son-han säärnai mâi′d-ne. Meä′cc-
ooumaž mâi′d siõlǥat. Ij â′tte tõt jiânnai teâđast siõlǥât, 
pâi lij mie′ccest.   
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Son-ât mõõni mâŋŋa tõ′st, että koozz son põõrt [vuäǯǯ 
raajjâd]? Ij ko′st-kaan. Koistisen källsaž kuuli, ceälkk: 
”Ton Vä′sǩǩ kuulak, ton vuäǯǯak tõzz-aa muu jânnma 
raajjâd põõrt, tõ′st. Son tõn diõtt tuu väldd, ko son teâtt, 
että tu′st lie neezzan, kook lie leäm... tee′st lie kuuzz 
leäm. Tõk silttee pââččad, pââččad ja hoi′ddjed kuuzzid. 
Te′l mij piâssâp, muäna ääkkainan piâssâp kuä′ss koozz 
vue′lǧǧed, että tõid kuuzzid hoi′ddje′ped, leâ′ša tõn 
mie′lǩ vuäǯǯve′ted jiõcceed.” 

L: Te′l ko pâčča.

E: Ceälkk: ”Joo, kâ′l tõn tuej”. No son â′tte tõzz tuõjju 
mõõni mâŋŋa ja vuõššân vue′sti tõid plaankid da tõid. 
Na tõ′st teâđast muäna Piâtt-braattin še teâđast leä′p, 
veä′ččrin mâi′d tääkkap. Na son â′tte jie′li, vuõššân 
luu′did vue′sti.   

Preedlund e′pet peätt, ceälkk: ”Ton jeä′l vue′st luu′did! 
Ij tu′st nu′tt ǩiirâs leäkku. Åå′n lij nääi′t ǩie′ss dõõt, 
että pi′rǧǧee′ped tõn. Ton vää′ld nu′tt että tä′st vuäǯǯak 
vä′ldded te′mmet dõõded, ko ton kuåsttääk õhttân 
vuârast kue′dded, te′mmet lu′vdded vuäǯǯak vä′ldded. 
Tõk jiâ taarbâž mä′hssed, tõk lie sakssla mähssam tõid 
luu′did. Mutta jos ton heäppšin viiǥǥak, tõk â′lǧǧe 
mä′hssed.”  

 No e′čč â′tte: ”No jiõm mon-han kuâddam tõid.” Son 
pâi tõid plaankid vue′sti ât tõ′st. Ni tõid â′tte dõõzze, ni 
tõt sõrgg-han tõk. Son-ât puu′ti kutt luu′d vuõššân, ko 
puõ′đi poorrâmčiâss, kutt luu′d ja jeä′ǩǩes dõõzze e′pet 
kutt luu′d. Kuuđ tuum luu′did, tõid puu′ti ât to′bben.   
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Mij-han tääǥǥain tõid sõrgg to′bben tõid luu′did dõõzze. 
Ålggseei′n ko vuõššân vuäǯǯai, ni mâŋŋa-han sii′sǩbuž 
sei′nn leäi pue′rr [raajjâd]. Ja [muu′ldid] … tõid kâ′l 
vuäǯǯai heäppšin e′čč. Tai jiõm muu′št, ij-han e′čč jiõčč 
heäppšin dõnõõkkâm [pohttam]. To′b-han le′jje tõk 
källsa ni tõk pu′htte tõzz. Tõid kuäivaim tõid da tok 
seei′ni kõ′sǩǩe. Viiđ tuum sei′nn leäi tõt.   

Tõk â′tte tõn mie′ldd dõõzze, ko sa, sa tiudškuõ′đi. De 
eman tõid lopp tõid [luu′did] taaǥǥaim tok pââjas ja 
aa′ljim laaǥǥ pääi′ǩ dõnõõkkâd. Šââ′ld mââimõõzzâst, 
tõn šââ′ld raajim. Tõt leäi vuõššân, pâi luu′d le′jje rajjum 
da tok vuâlla tõt dõõk… ij-han juõ′ǩǩsâjja leiggam, ko 
pââiå′rnn-han tõt kõõlmâs puõ′đi.   

Di mij raajim tõn põõrte, mutta jeä′p-han mij kuu′ǩǩ 
tõ′st ǩiõrggnam jälsted. Nelljlonellj čâhčča ju′n õõlǥi 
vue′lǧǧed meädda. Čõhččmään leäi, ko mij vuõ′ljim 
to′ben.

L: Di mõõn jõnn piâr tee′st leäi, te′l ko jälstid tõn põõrtâst?

E: No mij â′tte leei′m e′čč-källsaž, jeä′nn ja E′ll da Piâtt-
braatt da mon da Jounn, että te′mmet leei′m. Ja te′l 
ko Semm jie′li lomalla, te′l-han son puõ′đi. Son õ′httešt 
ǩiõrggni jie′lled, tõn õõut ǩee′rd.

L: Sij le′jje väinnhååmmast?

E: Väinnhååmmast le′jje, joo, to′b Ää′cclemest leäi.
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L: No mä′htt mâŋŋa tõ′st jooudaid vue′lǧǧed? Tõt ǩiimpuž 
nu′tt-i paa′ʒʒi tok?

E: Ǩiimpuž nu′tt-i paa′ʒʒi, mutta tõn nää′lel leäi. No e′čč 
leäi vuästtam nåkmaa [ǩiuggân]. Mooštam tõn hââ′dd 
võl ko koummdohat leäi, maau′si. Taka-Lappist vue′sti 
tõn. No tõt-ât … vue′lǧǧep meädda. No mij reäi′j aa′ljim 
kuäivvad tõzz. Reäi′j kuäivaim tõzz da tõn ǩiuggân 
piijim tok räigga da vuõddsid ool. Eman â′tte mâŋŋa 
leäi, što mââđen mij tok, nu′tt tuejjiim. Tõk-han le′jje 
välddam ruõšš, no miinaharavain-han tõid...

L: Kaunnâm.

E: Kau′nne-han tõn ru′vddǩiuggân. De tõt leäi õlggâm tõt 
šâ′ldd vä′ldded meädda di tok kuäivvad da tõn ool piijjâd. 
Tõt leäi pue′lled, tõt-âs i′lle′jje tõt ǩiuggân pue′lled, pâi 
leäi dõõt ...

L: Joo pâi ǩiimpuž.

E: Niin mutta ij-han tõt pärnuška, mä′htt son i′lla ho′hssjam 
tõn ja ǩii-kaan jee′res i′lla ho′hssjam.

L: Jospa son ij åskkam, että tõn puä′ldde, tõid u′cc põõrtid.

E: Niin että mij pue′ttep mâŋŋa mååust.

L: Naa, mååust pue′ttve′ted.

E: Mij pâi jie′llep, pâi saksslaid vuejjlâ′ttep.



59

L: Pâi ǩiuggân kagstep mååust.

E: Joo.

L: Di mâŋŋa vuõ′ljid tok. Koon årra tõ′st vuõ′ljid, te′l ko 
põõrt pa′cce?

E:  Mij mõõnim Kalajo′ǩǩe.

4.  VÄINN POOTT DA VUEʹLǦǦEP MÅÅUST TÂÂVAS

L: Di mä′htt mâŋŋa to′b mååust vuõ′ljid tii′ǩ jåå′tted, ko 
tõt väinn puu′đi? 

E: Tõt leäi ju′n... nelljlovitt-han tõt leäi ju′n tõt ee′ǩǩ, 
ǥu čâhčča mij vuõ′ljim to′bben, čõhččmään vai mij 
leežž leäm. Vuõššân leäi siõmmna ääibõž leäi õlggâm 
vue′lǧǧed, mutta mâŋŋa jie kumminkaan dõnõõkkâm… 
Mâŋŋa cie′lǩǩe: “Kâ′l tij leei′d õlggâd mõõnnâd 
škoou′le.” Mä′htt tõt mâânn, ko dõõt õõlǥči vue′lǧǧed 
ja ij kumminkaan piâzz vue′lǧǧed. Mâŋŋa ât mij puõ′đim 
dõõzze. Mij vuõššân puõ′đim junain Ruä′vnja′rǧǧe. 
Ruä′vnjaarǥâst leei′m, guu′lj’jim kue′htt peei′v.

L: Tät leäi puk puâlltum Ruä′vnjargg, ko puõ′đid?

E: Joo. Mâŋŋa le′jje nåkam parakki pâi mõõk, tuejjoummi 
parakki mâi′d, to′ben leei′m kue′htt peei′v leei′m di teä 
puõ′đi autt eman mi′jjid viǯǯâd.
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L: Di Ruä′vnjaarǥâst puõ′điđ koon årra mâŋŋa, puõ′đid-a 
vuõi′ǧǧest Ivaloon vai?

E: Mij kuâđđjim Palkisojalle.

L: Jaa, tõ′st leei′d vuõššân.

E: Joo, tõ′st leei′m, vuõššân mij tõ′st jälstim to′b 
Tammijääu′rest.

L: Joo, tõk mâŋŋa dõ′st le′jje tõk zavo′dǩeâmp le′jje to′ben.

E: Tõt leäi tõt kue′tt leäi nåkam jõnn kue′tt rajjum tok. 
Ǩiurrâl-ä′jj leäi da ǩii... leäi vissiin e′čč leämma to′ben, 
ra′jje tõn jõnn kuä′đ. Le′jje raajjâm ni mij tõ′st jälstim.   
Mutta kue′llpääi′ǩ le′jje hue′n tõk jääu′r. Å′hnas Åå′llest 
leäi siõm põõrtâž tõ′st. Dõõ′st son jälsti piârrjines še ni. 
Mij â′tte mâŋŋa vuõ′ljim… mõõnim A′rttjäurra.

L: Tok mie′cci čõõ′đ-i mõõnid A′rttjäurra?

E: Mie′cci čõõđ, joo. Tõt-ât dõõzze Kättjäurra vuõššân da 
tõ′st Ko′lmisjäurra da tõ′st A′rttjäurra. 

L: Joo, tõ′st-ât Ko′lmisjääu′rest-kin saa′min le′jje tõk, 
Fofonoovin ǩiimpu le′jje.

E: Te′l i′lleäm ko Mäšš leäi pâi. Jokknjee′šǩest tõt põrtt lij, 
mutta tõt-kaan ij vuäǯǯam laaǥǥ tõzz ool. Tõt lââǥǥtää 
hå′t-i õinn võl nu′tt-i leežž. De mâŋŋa ât puõ′tte, Riiǥǥu 
päärna puõ′tte tõzz nuu′bb beälla jooǥǥ. Tõt lij kuulemma 
õinn võl lij ceäggad tõt.
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L: Meä′cchalltõõzzâst lij. … Ǩeâmppân.

E: Joo. Ja nuu′bb beä′lnn to′b leäi, ceä′lǩǩep nu′tt tõn 
jooǥǥâst muä′dd čue′đ mettar leäi, I′llep-källsaž da 
Jä′ǩǩmaž jälste to′ben.

L: No tij-âs mõõnid tok A′rttjäurra da tok ođđ põõrt raajid.

E: Tok põõrt ra′jje, luu′divui′m võl. Mõnt jie, nåkam 
muõrrmeä′cc leäi ko ool veerr ja tuejjoummu jiijj le′jje, 
ni mõnt jie hiirsâst viârstam!

L: Sij tõid sakssla parakkid pu′rǧǧee vai ko′st luu′did?

E: Joo, tõid pu′rǧǧee ja tõid torakkaid võl vi′ǩǩe. No tõõi 
luu′di mie′ldd čaaŋŋâm.

L: Tõk mâi′d puõ′tte?

E: Puõ′tte mie′ldd. Tõin kue′rmin pâi vuõjju.

L: No mä′htt tij pi′rǧǧiid tõõivui′m?

E: No tõõi kååiraivui′m kâ′l leäi hue′nn pi′rǧǧeed.

L: Sääu′nest siõmmna vuäǯǯai mâŋŋa tõid meädda.

E: Ja to′ben â′tte vuõ′ljim, puõ′đim Näŋŋjäurra. Mij puõ′đim 
Valkealahteen. Tõ′st leei′m nu′tt kuu′ǩǩ ko tii′ǩ vuõ′ljim.
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5.  SIIRDČÕÕĐIM ČEʹVETJÄURRA

L: Di mä′htt sitten Če′vetjäurra? Mii ee′ǩǩ leäi ko puõ′đid 
tii′ǩ?

E: Mij puõ′đim Če′vetjäurra. Vuõššân-ât to′ben-ât vuõ′ljim. 
Mij neä′ttel vissiin joo′đim. Tõ′st leei′m... Akujääu′rest 
leei′m kâ′l, tääidaim lee′d koumm innâd tõin põõrtin 
dõõt le′jje. Ni puõ′đim â′tte Nje′ǯǯjäurra.   

Nje′ǯǯjääu′rest tõt Åå′sǩ põrtt leäi ja dõõt, mutta tääi′b 
dõõn põrtt, Ǩiurrâl põrtt i′lleäm. Tõn eman tõn ǩeä′zz 
a′lǧǧe tuejjeed. Tõ′st â′tte vuõššân tõt telttain ko leei′m, 
puõ′đim dõõzze, tääzz Ååntaž Paavvâli′ʒʒe tõn põ′rtte. 
Tõ′st leei′m… mäŋgg innâd leei′m, ouddâl ko tii′ǩ â′tte 
puõccivui′m jåå′đte.

L: Tä′lvv leäi te′l?

E: Tä′lvv joo. Ni mij â′tte to′bben vuõ′ljim te′l ja Saammâl 
leäi, tõt Laulaja-Saammâl mee′st [jåå′đteejen], mutta 
nu′tt le′jje levvjam jie′rj, ko pâi kä′rjstâ′tted âlgg.

L: Tõn Saammâl jie′rj ko tõk le′jje?

E: Joo, no ǥu tä´vvrid vuejjam, [ǩee′jjmie′ldd] tää′lv lij 
vuejjam ni tõk-han kâ′l lie levvjam.

L: Joo, jie vuäittam teänab ni vuäkkad.

E: Jie, jie vuäittam. Son tõid tä′vvrid ǩie′zzti, muđoi-ki 
tä′vvrid teâđast to′b ǩie′zzti. Heäppaž le′jje occanj. 
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L: Joko tee′st tät põrtt leäi tä′st vaalmâš, ko puõ′đid?

E: Joo leäi. Joo mij Rautaperäjääu′rest Porsanger põõrtâst 
leei′m iinn puä′đeest. Saitajääu′rest vuõ′ljim tue′lää ni 
tõn peei′v joo′đim ât tõn räjja.

L: Tõn kõõsk.

E: Tõn kõõsk. Nä′de nu′bb peei′v-ât tii′ǩ. Tõt leäi 
jeä′ǩǩespei′vv, ko mij tõzz-a sääu′n dõõzze. Saammâl 
ceälkk: ”Tõ′st â′tte lij tõt põrtt, koozz tuäna âlggve′ted.” 
Äkk leäi da Riiǥǥ Evvnaž aa′ǩǩines le′jje ni tõk še kuâđđje. 
Tõt põrtt i′lleäm to′b, tõk mõ′nne tok dõõzze Näskk-ääkk 
årra.   

E′čč leäi mu′nne mättʼtam, ceälkk: ”Ton ko mõõnak åå′n 
tok dõõzze ni… tõt kääđas lij tõt. Tõ′st lij tõt, jääu′r 
beä′lnn tõt ǩeä′dǧǧ dõõt lij, ni tõn tok pââibeälla tõõiǥ 
õõlǥak kuäivsted. Mu′st lij ähšš tok pijjum. Ääuš pi′jjem 
tok, ko ton-ât ko puäđak, mõõnak ni tõn kuäivstak ni ton 
vuäǯǯak tõn… Tõt lij jõnn naau′livui′m takkum tõt uhss, 
ton vuäǯǯak tõn äi′ttuus äävai. To′b lie muõr.”

L: Di kau′nneǩ ääuš?

E: Kau′nnem. Mon pâi kuäivstem, pâi kau′nnem. Ni tõn 
tai′bbem-ât tõn dõõn. Ni te′l-han kâ′l. E′ll mâŋŋa ceälkk: 
”No mä′htt ton da dõõn, mä′htt ton täid nääi′t kaaunak? 
Mâ′st ton tie′ttiǩ, ko′st ähšš lij?” Mon että: ”Källsaž 
säärnai ko′st lij, mättʼti. Da to′b lie muõr.”

L: Leäi-go ä′jj sitten tõn čiõkkres mie′ldd, ko son ij jååttam?
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E: Joo, leäi. Ä′jj di Semm vissiin le′jje čiõkkâr mie′ldd. Di 
Ǩiurrâl-ä′jj leäi mõõnnâm vuâstta tok di mâŋŋa...

L: Mâŋŋa källsa pâi ee′ttle.

E: Mâŋŋa puõ′tte. Mäŋgg pei′vved mõ′nne, puõ′tte. Ǩiurrâl-
ääjjast le′jje to′ben-aa jie′rj le′jje. Tõt leäi nu′tt että mon 
õõlǥam, mon mâŋŋa siirdčem tõid jie′rjid tõ′st.

L: Ton le′jjeǩ ee′žžden, ko puõ′ttiǩ tii′ǩ.

E: Tõk le′jje ää′jj jie′rj, le′jje. No sä′tte lee′d mij-ki jie′rj 
måtam... De mâŋŋa, kue′htt peei′v ko tõt mõõni, ni 
Ee′ledi′ʒʒe puõ′tte tääzz. Tõk še le′jje tok â′tte jåå′ttmen, 
mutta ko  jie′rj le′jje nu′tt hue′n. Tõn jiõm muu′št mä′htt 
tõk ooudâs mõ′nne, mõ′nne-go tõk Holmberg heäppšin 
vai mä′htt tõk mõ′nne.

L: Te′l-han jie′leäm ko täk Kärnä päi′ǩǩ leäi ja Varpuniemi 
ja Jalo. Le′jje-go  [jee′res] pääi′ǩ.

E: Jeäleäm tääi′b. To′ben-ât leäi tõt dõõtt. Kâ′l tõt saa′tti 
lee′d, Holmberg heävaš viiǥǥi tõid. Ko tõk puõccu le′jje 
tõin... avi le′žže-go  leäm tääi′ben, â′te le′jje täin oummin 
jie′rj kâ′l, mutta mä′htt ât jie leäk tõid leäm välddam avi 
jie-go tõk älggam.

L: Jos jie′leäm ǩeâlk nu′tt jiânnai.

E: Saa′tti lee′d tõt še kâ′l. 
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6.  LUÕSSŠEELLMÕŠ

L: No i′lleäm [te′lles] tee′st tõt luõssšeellmõš ko tii′ǩ 
puõ′đid?

E: I′lleäm. Luõssšeellmõš-han vittlo… kâ′ll-âs-i leäi, ko 
alttee tõn luõssšeellmõõžž. Tõt i′lleäm vuõššân. Mäŋgg 
ee′jj mõõni, että jeä′p mij šeellam luõzz. Jie-ǥa leäm 
to′bben ni võnnâz. Tõt-ât leäi te′l, võnnâz le′jje nu′tt 
occanj.   

Ij tie′đ, âlgg-a tän jääu′rest lee′d vai koozz tõid viikkâd, 
võnnsid. Na mee′st-ât leäi tõt… dõõ′st leäi ja tok 
Au′lislubbla... leäi võõnâs ja Pie′ccjääu′rest leäi võõnâs. 
To′b le′jje jõnn kue′l Pie′ccjääu′rest te′l ko ši′lle.

L: No, ǩii tee′st vuõssmõsân tõn luõssšeellmõõžž alttii 
tääi′ben?

E: Mon joordam, što tõk Kirakkajääu′r beä′l oummu, tõk 
vuõssmõõzzâst alttee luõssšeellmõõžž, ko to′b-han leäi 
vuä′niǩ kõskk tõk dõõzze. Da tõin Jankkilain le′jje 
to′b võnnâz, leäi ja Karppisin. To′ben tõt a′lǧǧe tõn 
Saunakuõšk beä′lnn tõn luõzz šee′lled.

L: Räkkijääu′r pääi′ǩ jo′tte?

E: Joo, Räkkijääu′r pääi′ǩ.

L: No, Opukasjäurra mõõni vuõssmõsân, kåå′tt ooumaž 
mõõni?
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E: Tääi′ben mõõni Kipri. Kipri mõõni vuõssmõõzzâst ja 
tõt leäi tõn tänbeälaka Jouni ǩeâmpâst, tõ′st tõt käivv 
ko lij ni tõn sami kääiv dõõ′st... Võl-ki lij tõt tollsââ′jj, 
tõ′st kuâsttai, ko′st su′st kååvas leäi, suännast Sandrain. 
Mutta Kipri kuõ′đi tõn, ko čuu′t hue′nn, see′l le′jje te′l 
kue′l tõn jääu′rest.

L: Šapšš leäi see′ll.

E: Šapšš leäi see′ll, ni son kuõ′đi da jie-ǥa leäm nåkam 
sääi′m mââivui′m luõzzid le′jje šee′lled. Tõt-ât õõlǥi lee′d 
nåkam vittlovitt milli, kuttlo milli tõt, tõt säi′mmčâ′lmm 
âlgg lee′d. Da te′l-ât le′jje šapššsääi′m pâi nåkam nelljlo 
milli ja nåkkam ât. Ij-han tõõivui′m luõzzid vuei′t šee′lled. 
Âssas lääi′j, tõt-han kuâsttai, ij tõõzz poppâd luõss. 

L: Na, leäi-a ä′jj vuõssmõs, kåå′tt mõõni täin koummân 
põõrt oummin?

E: Joo, e′čč-källsaž vuõssmõõzzâst. Son-ât leäi Kiprist 
vissiin kõõččâm tõn, että måkam lij to′bben. Ceälkk, son 
vuâlgg meädda to′bben, että son mâânn tun-a årra, että 
mâŋŋa ât mõõni Meissjäurra.   

E′čč-ât mõõni tok da tõ′st ǩiõčči tõid pääi′ǩid ja dõõ′st 
leäi. Ja son sõrvvmie′ccest leäi jååttam to′bben še tõn 
dõõn beä′lnn. Tõzz-ât mâŋŋa vittlo, kâ′ll-i leežž leäm, ko 
tõn siõm ǩiimpu tõn, tõn raaji ja tok...

L: Mâŋŋa tok-i aassõõđi?
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E: Joo. Son-han jiânnai to′b ǩeä′zzid leäi.

L: Di mâŋŋa dõ′st ton ra′jjeǩ ǩeâmp tok?

E: Joo. Mon ra′jjem kuttlo… kâ′ll-âs-i leežž leäm, 
kuttlokue′htt-kohan mon altteem tõn ǩeâmp tuejjeed 
tok. Mu′st mõõni muä′dd ee′ǩǩed ouddâl ko tõt laaǥǥ 
räjja vuåǯǯum. Õhttu to′b straažžât jäänaš ni ij-han 
tõt... Mon tääi′ben vuõššân tõid muõrid ǩeä′zztim. Mon 
tääi′ben ra′jjem. Mu′st le′jje vitt riâdd tääi′ben rajjum.   

Tok-ât dõnõ′ǩǩem, että kâ′l mon vuâlǥam, tok viiǥǥam 
tõid muõrid, että to′b leei′m jorddam ä′lǧǧed [jälsted]. 
Mutta  to′b-ât leäi lee′d nu′tt hue′nn jälsted, ǥu kåvvsest 
leäi õlggâm [åårrad] da jie-ǥa leäkku, ko pâi tõk sue′jj 
lie to′ben. Ij-ât te′l sue′jjivui′m silttääm kåvvsest nu′tt 
jälsted.

L: Ni tool ij vuäǯǯ.

E: Joo, tool teâđast kâ′l leäi vuäǯǯad, ko suä′rvvmuõrr leäi 
lee′d.

L: Di mâŋŋa tä′st leäk luõssšee′llmen juõ′ǩǩ ǩeä′zz jeällam?

E: Joo, kâ′l mon leäm jeällam. Ta′nni še õõut neä′ttel leei′m 
to′bben.

L: Leäk-a ton vuäggai ooumaž leäm vai pâi säi′mmšii′lli 
leäk?
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E: Kâ′l mon leäm vuäggääm ouddâl, mutta tääi ee′jji mon 
jiõm leäkku teänab vuõgg ni vue′lǧǧääm. Kue′htt ǩeä′zz 
lie mõõnnâm, että jiõm leäkku ni vue′lǧǧääm õõut-kaan 
vuâra vuõgg.

L: Säimma pâššan tõn mõõn taarbaš?

E: Säimma pâššan da muđoi lij, tõ′st põõrt pirr lij jiânnai 
[tuejj]. Ta′nni-kin mon tõõi puä′lddem-muõrivui′m to′ben 
straa′žžem. Di tõid-ât mon sue′jjid to′ben čuõppam da 
ǩie′zztem ǩeässa, tõin mönkijäin ǩie′zztem. Dõõn ǩeâlkk 
lij mââibeä′lnn, ru′vddvuâđđǩeâlkk. No jõnn kue′rmm 
mâânn tok.

L: Lij-a tu′st muõrrluâddamäi′tt tai koozz ton suâjja piijak 
tõid muõrid?

E: Mu′st lij nåkam [kääđas] lij tõ′st dõõ′st. Laaǥǥ jue′tǩim 
te′l ko tõn ääi′t tuejjiim. Mij piijim kuu′ǩǩbõž laaǥǥ 
ja lij mu′st to′b ääi′t se′st-ki lij dõõt, koozz vuäǯǯ 
kå′šǩǩmuõrid, puâlltõsmuõrid piijjâd, suä′rvvmuõrid. 

L: No, mainsti-go Kipri mõõn diõtt son vuõ′lji to′b meädda, 
to′b että ij teänab älggam jåå′tted muuta ko kue′l le′jje 
hue′n?

E: No, ij tõt tõzz jeänab mainstam tõn, että mõõn diõtt 
son vuõ′lji to′bben meädda. Mutta te′l leäi, su′st-han 
leäi… tõin võnnsin ko jo′tte čâhčča ni te′l leäi vissiin 
son vuâlggam ju′n meädda. Te′l mââimõs vuâra, ko son 
leäi dõõn Sundijääu′r suuǥǥi. Sandra haa′lii vä′ʒʒed, a 
Evvan sookk. Na son leäi kååraš tõt ooumaž… Teâđast 
tõid pääi′ǩid lääitai da kårrõõđi ja nu′tt. Ceälkk: ”Mon 
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le′jjem Sundijääu′r suukkmen čue′lm tänbeä′lnn, kuâŋŋa 
reedd.” Uu′cces võnnsaž. Tõt leäi u′cc võnnsaž. Puõccin 
aina nje′ʒstõõtti pââ′il dõõn. Son kue′htt suäǥǥa peejj da 
tõõi ool da kuei′tin jie′rjin nje′ʒstâtt tõn.   

No ceälkk: ”Mon-ât le′jjem suukkmen to′bben.” Nu′ǩǩeš 
ii′đi suu… äirr võl ij vuäl, tõõiǥ puätt suin, suu dõõzze 
kuâŋŋa, seämma årra. ”Čââ′lm lie mâte tiisk diǥo dõõ′st,” 
ceälkk, ”sami jõnn lij.”   

Nu′ǩǩež ǩeäčč ni nu′ǩǩeš lij kuu′ǩǩab ko tõt suu võõnâs. 
Ceälkk, su′st uu′cces võnnsaž leäi dõõt. Ceälkk: “Tõ′st 
â′tte mon lå′ppõ′ttem, että mon jiõm puä′đ, mon jiõm 
puä′đ tun jäurra, jiõm-ǥa puä′đ tuu dõõzze ni kuä′ss 
teänab, ko muu luâštak.”

L: Di mä′htt vuei′ti lue′štted tõt nu′ǩǩeš suu?

E: Na tõt mõõni, mõõni ât… son mâi′d leežž rokkõõllâm 
võl leežž, de nu′ǩǩeš de pâi läppji. De mij-ât mâŋŋa 
kõõččlim: ”No, leäk-a jeällam?” Ceälkk: ”Jiõm leäkku 
jeällam, jiõm-ǥa mõõn! Tälvva leäm vuejjam tõn jääu′r 
mie′ldd. Tõid jääu′rid leäm tälvva vuejjam, että tõk 
pikalõs dõõk lie, mutta muđoi jiõm leäkku.”

L: Son kâ′l lå′ppõõđi ni tõt sää′nn tuõ′ll’ji.

E: Joo, ceälkk: ”Mon jiõm, jiõm mõõn tok kue′l šee′lled!”
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7.  RAAJÂT VÕNNSID DA ǨEÂLKAID

L: No mä′htt mâŋŋa, tä′st mâŋŋa tij teâđast ǩeâlkaid 
jooudaid raajjâd da tuejjneävv-han â′lǧǧe lee′d?

E: Joo. Teâđast tõid ǩeâlkaid. Tääi′ben ko leäi tõt… 
Osuuskaaup muõrid saa′vji tõt Paadar Ääbram. E′čč-ât 
to′ben-aa viiǯǯi, vaa′ldi koumm vai  nellj pie′cced tai 
le′žže leäm pie′ll-låå′ǩǩed, ni tõid ǩee′zzti. Tõid ǩee′zzti 
tõõzz-aa jokk dõõn ââlda, tõõzz tõid pie′ccid.   

Te′mmet-han le′jje ǩeâlk, mõõk le′žže leäm dõõk, ni tõid-
ât puu′ti ni tääi′ben saa′vjõõ′tti tõzz Ääbrma. De e′čč 
leäi… Ääbram-han kâ′l saa′vji, e′čč leäi su′st tõid luu′did 
vuâsttava′lddi ja dõõ′st leäi. Tõt leäi nåkam hååmmast 
tõ′st ni te′l-ât aa′lji, e′čč alttii tõn võnnâz tuejjumuužž.

L: Ni son läiddmuõrid saa′vji.

E: Läiddmuõrid saa′vji, joo. Ja son-han leäi välddam ouddâl 
jo, son vuõ′ini, ceälkk: ”Mon teâđam. Mon le′jjem I′llep-
källsast vuäinnam tõid.”  Källsaž leäi su′nne särnnam 
måkam tõt vue′ddes â′lgg lee′d.   

Ni tõid leäi viârrâm jo son ääi′jab. Vuõss võnnâz raaji ni 
tõn raaji lei′ǧǧ ǩie′ʒʒ. Tõt leäi… nu′tt leäi juârbblõs tõt 
võõnâs.

L: Põõ′sti tõin kuiten säi′mm suukkâd?

E: No te′mmet siõmmna põõ′sti, mutta tõt leäi kâ′l nu′tt… 
i′lleäm nu′tt što nue′ttvõõnâs leäi lee′d. Nuu′bb raaji ni 
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tõt leäi siõmmna duõđjab. De e′pet ceälkk: ”No mutta 
mii tõ′st lij?” Tõn vuâđ dõõn nääi′t-ât siõmmna pââiårra 
lij piijjâm. Tõn mâŋŋa piiji sami vuõi′ǧǧest. Nä′de te′l-ât 
eman aa′lji o′nnsted tõt võõnâsluu′di dõõ′st.

L: Ij-ǥo Semm jeällam su′nne mättʼtemen?

E: Leäi teâđast kâ′l. Kâ′l son vuõššân teâđast jie′li, mutta ij 
teâđast son-kaan, että jos tõt e′ččpie′ll älgg kårrõõttâd, 
että kâ′l mon silttääm tän raajjâd. Mâ′id tõk pärnuška 
puä′tte mättʼted… Kâ′l son joo′đi tam ǩiõččmen Semm-
kin, tuejjii võnnâz.   

Mutta mâŋŋa-ât son leäi, ni son Semma tuejjti nåkam 
jõnn võnnâz. Tõt leäi … nu′tt šurr leäi, ni tõk le′jje 
kõõččâm tok čuâlltuõjju. Ko′lmisjäurra leäi viikkâm tõn 
võnnâz e′čč-källsaž. Ni tõt Paliskuntain Yhdistys su′st 
[vuåkrji] tõn võnnâz.

L: No õ′nne-go kuddnalla tõn võnnâz, että jie muår?

E: No jie-han tõk. Kâ′l tõk le′jje siõmmna muårrâm. Jie-
ât tõk teâđast ko tõk kue′llšii′li teâđast jee′reså′rnn, 
tunå′rnn še puä′tte ko′st, ni tõk-ât tõn â′nne.

L: Puk so′ǩǩe tõin?

E: Joo, tõin võnnsin so′ǩǩe. Son nuu′bb ee′jj mâŋŋa viiǯǯi 
meädda tõn võnnâz.

L: No ra′jjeǩ-a ton še võnnâz jiõčč?
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E: Joo, mon mâŋŋa ra′jjem, ko mon nåkam u′cc motor 
håmmeem. Tõt leäi … kuttlo vissiin leäi jo ee′ǩǩ. Te′l 
eman mon ra′jjem võnnâz. Tõt kâ′l o′nnsti mu′st...   

De ee′jjest kâ′l mâŋŋa še o′nnsti. Son motorvõnnâz raaji, 
tõn läidd dõõn, ni tõt o′nnsti. Mon jiõm leäkku ko õõut 
võnnâz-i le′jjem raajjâm.

L: No le′jjiǩ-a ton ǩe′rrsid le′be mâi′d-ne raajjâm?

E: Ǩe′rrez, le′jjem še õõut ǩe′rrez raajjâm, vuejjamǩe′rrez. 
Mutta ǩeâlkaid mon kâ′l ra′jjem, puäʒʒǩeâlkaid. Tii′ǩ 
â′tte ko puõ′đim, tõt muõrrmordd mõõni, tõk-han mõ′nne. 
Tõid muõrid-ât mij saa′vjim ǩie′sspââi, čõhččpââi.   

Ja tõ′st kõõskâst, tõ′st leäi, ni mâŋŋa ǩeâlk â′lǧǧe lee′d, 
ko tõid noorât õõutsâjja. No jie-han tõk leäkku oikein 
ǩeâlk teâđast. Tõk le′jje vissiin e′čč leäi mâŋŋa mue′ddid 
pållsid... Tõt tä′lvv ko mõõni, mij nuu′bb ǩeä′zz ni tok-a 
mõõnim tõn aro dõõzze, ni tok mõõnim. Ni to′ben muäna 
ee′jjin va′lljiim tõid påålasmuõrid.   

Muäna vissiin kue′htt võõnâskue′rmmed puu′tim 
tii′ǩ. Tõõzz vuõššân kue′ddim tõõzz ja võõnâstuä′rv 
da puu′tim tii′ǩ ja mâŋŋa e′pet. Tõ′st-kin  leäi ko tõt 
nu′bb vuõ′lji suukkâd, nu′bb fe′rttji vä′ʒʒed tii′ǩ. Tii′ǩ 
tät mâŋŋa viiǯǯi tä′st rââst dõõn. Muäna-ât aa′ljim tõid 
pållsid viõrrâd ja mon še altteem. Mu′st â′tte leäi teâđast 
dõõt, što mon še õõlǥam mättjed.   

Muäna pållsid tõid soojtim ja õõut dõõn soojtep. Mâŋŋa 
e′čč ceälkk, nue′r po′tte. Ko tõk-ât â′lǧǧe nue′r, ni mij 
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straaŋgid piijim tõzz dõõzze da tõõivui′m tõt, että  tõt ij 
vuõiggân tõt påålas. Nu′tt raajim.   

Muäna-ât kuâhttast vuõššân raajim nu′tt jiânnai ko… 
le′jje vissin mâŋŋa lååime′t ǩeâlkkad… le′jje dõõ′st, että 
räiddtuä′rvv leäi. Ni son-ât ǩee′zzat tok tõid muõrid 
koozz-ât tõid vi′ǩǩe, tõn jiõm tie′đ… muu′št åå′n, tok 
raaj dõõn beälla.

L: Leäi-a te′l ât aštõ′lle, što ra′jje täid… raajjäidd leäi, tõt 
vuõssmõs?

E: Joo. Joo, raajjäidd tõt-i leäi. Joo tõzz tõid-i ǩee′zzte tok.

L: Stå′lbben vi′ǩǩe?

E: Joo, ståå′lb. Ståå′lb-i le′jje, mutta koozz son viiǥǥi, tõn 
jiõm muu′št. Jiânnai-han le′jje tõzz-aa Luolajääu′r tän 
ǩeäčča le′jje… Mon mooštam, što e′čč tok raaj räjja 
viiǥǥi, että son ij kuâđđam tõzz. Tok leäi pue′rab hâ′dd 
tok ko viiǥǥi ooudâs.   

Mon tõn pââ′jest… õõut-ki dõõ′st ni mon kuei′tid ǩeâlkaid 
ra′jjem, ko son jiõ′li, jaauki tõn kue′htt, mäŋgg peei′v-han 
son jaauki. Koumm, nellj innâd leäi… kuei′tid ǩeâlkaid 
ra′jjem valmmša. Di mâŋŋa ât mon… son vuâlgg, mon 
kuâđđjam e′pet raajjâd. Ja puõ′đi ni te′l-ki veä′ǩǩti…   

Jäänaš leäi teâđast te′l… pärnuškaž le′jjem, ni tõt 
leäi hue′nmõs tõt soojtem, puåjju soojtem. Tõ′st mon 
mue′rrem mäŋgg vuõššân, ko ǩiirâs teâđast lij tõt, tõt 
âlgg taaibsted. Tõt ij õõlǥče taaibsted, tõt âlgg vuõššân 
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puõ′lli čää′ʒʒest ââ′nned ja mâŋŋa toll, tä′ǩǩtoll dõõ′st 
dõnõõkkâd.

L: Tõt õõlǥi liõggeed.

E: Liõggeed.

L: No mättjiǩ mâŋŋa tõn?

E: Mâŋŋa mättjem. Tai ålggan-han mij te′l tuejjiim. 
Tõ′st leäi toll tõ′st … jõnn tu′nnar leäi, koon sizz tõid 
cää′ǩǩep…

L: Leäi-a son čää′cc tõn tu′nnrest?

E: Čää′cc še leäi, tiud leäi čää′cc.

L: Tuõ′lddi čää′cc?

E: Mâŋŋa leäi nåkam puõ′lli čää′cc. No mon tõid ǩeâlkaid. 
Mâŋŋa ât tõn tä′lvvpââ′jest mon ra′jjem. Son måtam 
vuâra veä′ǩǩti ǥu dõõt leäi. Muännast le′jje kue′htt rääid 
mâŋŋa tõk ǩeâlk.

L: No le′jjiǩ-a ton räiddhååmmin mie′ldd mâŋŋa?

E: Le′jjem mon mie′ldd. Räiddståå′lbid viiǥǥim pâi. Mutta 
mon jiõm tok viikkâm dõõzze, mon tok-a Pakanajooǥǥ 
årra, tok tuâkka, tok viiǥǥim aivan Raajjvuei′v räjja. 
Tok-ât jåå′đtim tõid. Mij-han måtam vuâra leei′m,

  mäŋgg räiddad le′jje. Semm leäi ja le′jje-han võl jeärraz, 
Kirakkajääu′r oummu.
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L: Te′l-i ra′jje vuõss vuâra Kolmisjääu′rest Raajjvuäivva 
varmaan tõn čuâl.

E: Joo, te′l-i ra′jje. Tõn ra′jje vittlonellj… vittlokoumm ja 
vittlonellj te′l ǩee′zzte. Taiddu vittlokue′htt jo ǩee′zzted 
måtam sõõ′jid dõõzze. Ku vuõss ee′jj tõn alttee… 
raaj dõõ′st, åå′n ât ko čuâǥǥas mâânn. Tõ′st alttee 
tok-a Pakanajooǥǥ årra tai tõn beälla. Di tõk ra′jje te′l 
kõskkraai. Tõnt-i lij kõskkraai leäi tuejjuum, tõt lij tõt 
čuâll ko tõn ra′jje.

L: Jaa, tõt leäi vuõššân nu′tt.

E: Joo, mutta mâŋŋa ǩiõ′ldde, että ij vuäǯǯ kõskkraai 
raajjâd.

L:  Joko te′l leäi tõt Paliskuntain Yhdistyksen håmm vai ǩii 
leäi ma′hssi?

E: Joo leäi. Tõt-han aa′lji te′l. Muõr mo′rddje te′l nelljlo-
ååu′c, ni te′lles-ǩani aa′lji tõt Paliskuntain Yhdistys 
tääi′ben. Mutta Meä′cchalltõs-han täid čuõppti… Son-
han kaaupši tok tõid tõõzze Paliskuntain Yhdistykselle 
tõid muõrid.
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8.  JÅÅʹĐTIM FRAAUT

L: No le′jje-go [jee′res] frahtthååmm, ko täk stå′lbbhååmm 
te′l tee′st? Ä′jj, leäi-a son frahttvuejjai?

E: No le′jje-ât täid, tõid fraautid… Kaamasest mij viiǯǯim 
fraautid. Aanrest jeä′p tu′ǩǩääm [viǯǯâd], ko to′b 
i′lleäm nu′tt puäʒʒpoorrâmhåmm da dõõt leäi hue′nn. 
Kaamasest leäi tõt pue′rab. Mij-han mäŋgg ee′jj tõid 
ǩee′zztim. Jeä′p mij täujja ǩee′zztam, mutta ǩee′zztim 
kumminkin tõid fraautid. To′b-ât vi′ǯǯe jiânn’jõs tõk 
oummu.

L: Jaa, di koozz tij tõid vuejaid?

E: A tääi′b le′jje kaaup ni tõid kaaupid.

L: Joo. Leäi-a škoou′le-ki?

E: Škoou′le-ki le′jje, joo. Måtam vuâra le′jje škoou′le-ki, 
mõ′nne tä′vver.

L: Leäi-a ǩeässa frahtthåmm?

E: Ǩeässa õõlǥi kue′dded.

L: Le′jjiǩ-a ton kuä′ss-kaan kue′ddmen?

E: Voi, mon mäŋgg, kue′htt vai koumm ǩeä′zz le′žžem 
kue′ddmen.

L: Di ko′st tij vuõ′ljid kue′dded?
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E: No mij vuõ′ljim Nje′ǯǯjääu′rest de Jorvapuolijääu′r räjja 
kuõ′ddim. Tõ′st võnnsin vuõ′ljim, suuǥǥim tii′ǩ ât sa 
Rautaperäjääu′r tän ǩeäčča. Tõ′st kuõ′ddim Njõlljääurže 
da tõ′st tii′ǩ e′pet võnnsin. Kâ′l tõt leäi kõrr håmm, tõt 
kue′ddemhåmm.   

Mon-ât le′jjem u′cc pärnuškâž le′jjem ni kuuđlo ǩilo vai 
viiđ mõõk le′jje kuttlo ǩilo ât tõk jävvsiâkk le′jje. Nåkam 
pi′jjem seälgga, råšnna. Kâ′l mu′st leäi-kin seä′lǧǧ … 
nu′tt leäi pueidak, että…

L: Friskk seä′lǧǧ.

E: Ij ni čiõ′ljtä′htt… tõt leäi nu′tt pottnam to′bben dõõst. Di 
to′ben-aa mon kuei′t vuâra jiõ′llem to′b Čuõ′lsvuõnâst 
viǯǯmen.

L: Mä′htt tõk, påå′štmotor mie′ldd-ko tõk puõ′tte tõk 
tä′vver?

E: Ij-ǥo tõk dõõk oummu tõk… jeänaš tõk-ât ko tii′ǩ leäi 
hue′nn pu′htted tän Nje′ǯǯjääu′r tun ǩeäčča. Aanar da 
Nje′ǯǯjääu′r kõskk leäi tõt, tõt leäi hue′nn kaggâd tõn 
dõõn, võõnâs.

L: Kuõšk mie′ldd.

E: Naa, ni tok leäi hiâlpp teâđast leäi dõõzze, mutta kâ′l to′b 
leäi hue′nn. Tõt leäi vuâsttlõk da juõvv vuâsttlõk leäi tõn 
U′ccvaa′sseljääu′r räjja, pâ′jjel nellj ǩilomettar. 
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 Nellj ǩilomettar kumminkin leäi tõt, tõt mä′tǩǩ. To′ben 
â′tte õõlǥi tõn kuuđlo ǩilo jävvsiâkk piijâd seälgga ja 
vue′lǧǧed.

L: Tõn ij peei′vest ni tõn reeis ǩiõrggnam jie′lled, tok 
mõõni...

E: Voi, neellj vuâra jie′lim.

L: Peei′vest?

E: Joo. Tue′lää kuä′ss ju′n kåccježžep, de tok jeä′ǩǩää 
räjja [joo′đtim]. Mâŋŋa-ât tõt nu′tt lij, nu′tt lij seä′lǧǧ 
pueiddam, ko čiõ′ljtä′htt ij kullu to′bben.

9. PUÄƷƷHÅIDDMÕŠ

L: No le′jjiǩ-a ton puäʒʒtuejaivui′m tääi′b ko le′jjiǩ?

E: Mâi′d?

L: Puäʒʒhååmmin le′jjiǩ-a ton ja čiõkkri mie′ldd, jälstiǩ-a 
to′b?

E: Joo, mutta mon le′jjem tääi′b mâ′ŋŋlest. Vuõššân mon 
jiõm leäm. Mon vuõššân täid jii′jjen puõccid, ko tõk ât 
le′jje ǩidd täk puõccu, ni mon tõid hoiddum. Mutta e′čč-
källsaž tõt leäi to′bben puäʒʒhååmmain, to′b mie′ccest 
leäi. Da leäi tõt måtam vuâra Semm še. Mutta son še 
i′lleäm nu′tt jiânnai to′bben puäʒʒhååmmain te′l.   
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Ko õhtt ooumaž lij ni tõt-han  fe′rttai lee′d ko muõr â′lǧǧe 
lee′d ja tõt nåkam lij tõt dõõt, että ij tõt piâzz juõ′ǩǩsâjja 
te′l ko njui′ǩǩad pâi pââjas. Mutta ee′jjest-han leäi jee′res 
dõõt, ko muõrr-raajji le′jje [dååma]. Leäi muõrr-raajji, a 
mon.

L: See′st leäi koko tä′lvv mõõni to′b čiõkkâr mie′ldd 
jåå′tted?

E: Joo. Tä′lvv mõõni. Mâŋŋa-ât tõk pikalõõzz mõ′nne ni tõk 
jii′jjes čiõkkâr aa′lji hoi′ddjed. Mutta tõ′st mon occanj 
le′jjem. Tõt leäi e′ččkällsa håmm, vuäǯǯai čuõiggâd. Son 
leäi miõlstes, pâi čuõiǥi.

L: No mä′htt ǩeâđđa, le′jje mâŋŋa ääld tu′st lääbǯast ǩidd?

E: Joo lääbǯast le′jje. Joo, mee′st-ât le′jje… pâ′jjel kuttlo 
älddad le′jje koumm-kohan tää′lv, ǩiiđ le′jje vai nellj 
le′žže leäm. Ja kâ′l tõt lij serddmõš, ko jos koon peei′v 
nu′bb vuâlgg ni nu′bb kuâđđai õhttu ni kuttlo älddad 
se′rdded ni tõt mâânn mäŋgg čiâss.

L: Koko peei′v vuäǯǯ se′rdded?

E: No ij tõt, ko tõt lij… nu′tt âlgg piijjâd, että mâŋŋa pâi 
muõrâst muõ′rre veekk, nåkam dõõđen peejj kobddjab 
dõõn peejj, ni pâi kåå′tt mââimõõzzâst i′lla teänab ni 
tõid veekk ooudbeälla, nu′tt tuejjad.

L: Le′jje-ko puk låå′jes ääld?
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E: Låå′jes ääld le′jje, mutta le′jje-han to′ben nåkam 
pie′lludam-i ääld-ki måtam että pâ′jjel ee′jj lie leäm että 
jie leäkku leäm lääbǯast dõõ′st. Occanj te′l vuõnnjlid 
pi′jje labǯǯu.

L: No mä′htt te′l leäi ko vue′ss šõõddi? Miârkid da 
lue′šttlid-a [te′lles avi]?

E: Jeäp. Kâ′l tõt neä′ttel vee′rd ääi′j tõid õõnim [lääbǯast], 
mutta tõid õõnim jiânnai tõ′st â′ldd kåvvaz, että te′mmet 
lij tõ′st ko′st-ne kuäivv tõn dõõn, ni tõ′st piâzzi tõn 
vue′zz seu′rrjed. Eman ko vuäinn, että tät kâ′l åå′n lij 
dõõt, eman lue′šttal tõn ääld.

L: Di äldd vuâlgg [te′lles] meädda?

E: Jie. Täujja le′jje tõ′st neä′ttel, jå′rre tõ′st pirr, että jie tõk 
vuõlgglam. Måtam kâ′l vuâlgg teâđast meädda, mutta jie 
tõk puk.

L: Joo nåkam hååmm lie leäm.

E: Joo, te′l le′jje. Te′l i′lleäm åå′n ât ceälkk, että työttömyys.

 L: No le′jje-ko tee′st muuta ko täk puäʒʒtuei te′l tääi′b ko 
leei′d te′l nuõrrooumžen ko ton le′jjiǩ?

E: No jie′leäm ko tõk Meä′cchalltõõzz hååmm le′jje tõt ât 
raajjääid tuejj leäi Meä′cchalltõõzz hååmm ja kõ′lvve 
muõrid ja siõmmnid kõ′lvve.
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L: Mâŋŋa vuõ′lǧǧeǩ tok nuu′bbnallšem tuejid tok te′lfon-
tuejid.

E: Joo. Te′l le′jjem jo tiudd ooumaž, rää′ves ooumaž jo 
le′jjem te′l ko tok vuõ′lǧǧem. 
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Jouni Moshnikoff

1.  MON ŠÕʹDDEM

 Njeä′llmest vä′ʒʒlim, tai vä′ʒʒle tõõzz, Morottaja Uula 
rääi mõ′nne de tõ′st Ââlǥažjäurra. Tõ′st ni jeä′nn aa′lji 
šõddeed. De ǩiirâs šõõddi, de õõlǥči ǩiõrggned põ′rtte 
mõõnnâd, että ko ođđ ooumaž lij šõddmen.   Na ä′jj leäi 
Eelljže särnnam, tuk pâi mõ′nne põ′rtte da ä′jj Eelljže: 
”Muäna vue′lǧǧep muõrid kaggâd åå′n.” Na Eelljaž: 
”No me′st-han lie muõr tääi′ben valmmša kaggum” – 
”Ij, ij, kâ′l tõt muõrid taarbaš. Ku′ǩes tä′lvv lij. Muäna 
vue′lǧǧep tok…” Na Eelljaž-ât ij fi′ttjam te′l, ko son leäi 
kutt ee′jj peä′l, kuuđ ja peä′l ekksaž, na mii tä′st lij.   

Na tok meäcca mõ′nne muõrrpäikka, ko′st le′jje ouddâl 
ju′n muõr kaggâm. De ä′jj to′ben mu′ccjââtt, piirâs 
vaaʒač. Ij tõt nu′tt kaagg-kaan muõrid, ååusaid da tõid 
čiiučad tõ′st. Da tõk-han le′jje. Čee′estõõllâmneävv-han 
suännast le′jje teâđast mie′ldd de čee′estõ′lle de …   

Da mâŋŋa … jeäǩǩääž ju′n aa′lji šõddâd. De kâ′l muäna 
teâđast åå′n vue′lǧǧep domoi, ko aa′lji seu′ŋŋlded ju′n 
dõõ′st. Na Eelljaž tõ′st smiõttad tõn, što mä′htt nu′tt 
muõrid õõlǥim vue′lǧǧed kaggâd ja muõrid jeä′p kaggâm 
kuiten. De pâi tääi′ben ât leei′m muäna tä′st. No ij-han 
son tõ′st.   Na suäna-ât puõ′tte põ′rtte… Mon le′jjem 
šõddâm tõ′st. De Eelljaž: “U′cc viilljâž lij šõddâm”. 
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2.  OĐĐ SÂÂʹVIǨ 

A′rttjääu′rest â′tte jälstim muä′dd ee′ǩǩed da tõ′st 
muu′ttim Näŋŋjääu′r Valkealu′htte. Tõ′st leäi… mii leežž 
leäm… ku′ǩes parakk… nellj vai mâi′d leežž kämmrest 
leäm… Tõn mon mooštam, ko kloopp le′jje nu′tt da 
[tåå′rkan] tõk. Tõin põ′llem [samai] tõ′st. Tõ′st â′tte mij 
jälstim. Leei′m-go kue′htt ee′ǩǩed mij [vuâstai] leei′m 
tõ′st.  

Tõn tää′lv mon le′jjem vuäǯǯam ee′jjest ođđ sââ′vǩid, 
vuõssmõs ru′vddpeässtõk sââ′vǩid tõid. Tõk-han le′jje… 
Mon čuõi′ǧǧem kõrrset da dõõn… ǩiđđtää′lvest de leäm 
čuõiggâm… de dõõzz sue′bbin leäm, suebbään leäm… 
Pâi peä′sttlam leäm sââ′vǩään de põ′rtte mõõnnâm. Na 
ekka poǥoda leäi. No tõk-ât vä′ckkje teâđast tok, sââ′viǩ 
da sue′bb. Na jeä′ǩǩesiinn puõ′tte heäppaž vai mõõk tõk 
le′jje, että ââ′n tij vue′lǧǧve′ted se′rdded Če′vetjääu′r 
årra. Di mu′st sââ′viǩ tok-i kuâđđje.   

Kâ′ll ǩilomettar le′žžep leäm mõõnnâm de teä mošttjem: 
mu′st sââ′viǩ kuâđđje! Le′jjem älggam reäkkad dõõn, että 
kun sââ′viǩ kuâđđje. Mä′cced âlgg… Jie′nni′ʒʒi dõõn â′t: 
”Åå′n mij jeäp mää′cc tõõi sââ′vǩi diõtt. A mõõnžep tok 
ođđ päikka, de to′ben-sa tu′nne ođđ sââ′vǩid vuä′stte.” 
Jiõm leäm suåvlaž tõzz, mutta mâi′d päärnaž. Päärnaž lij 
päärnaž de tõn miõl-han kâ′l jåårǥlââ′ttet. 
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3.  SIIRDČÕÕĐIM ČEʹVETJÄURRA 

Nu′tt â′tte-i puõ′đim tääzz Akujäurra. Noorõõđim tõ′st 
de tõ′st mi′jjid pi′jješ au′tte, kue′rmmaaut [lue′v ool] 
puk tä′vver da oummu. Tõ′st â′tte puõ′đim Aanra. De 
Aanrest vuõ´ljim jiõŋ mie´ldd Aanar [jääu′r] mie′ldd, 
puõ′đim Nje′ǯǯjäurra. Nje′ǯǯjääu′r räjja autt puu′ti 
de tõ′st le′jje… Ǩiurrâl põõrt pirr le′jje teltta da tõzz 
aazzõõđim tõn vuõss iinnâz de.   

De tõ′st mi′jjid vaa′ldi puõccivui′m, puäʒʒrääidain 
vaa′ldi tõt Kaaper Saammel, Aikio Saammel. Na 
puõccivui′m vuõ′ljim tän tii′ǩ de Če′vetjäurra de tue′les 
cuâŋan dõõ′st. Na muäna… mon i′šttem tän Riiǥǥ Evvan 
ääkka âskka tõzz dõõ′st, ko jee′res sââ′jest jiõm čaakkâm 
lee′d. De tõzz i′šttem. Na sami låå′jes jeä′rǧǧ leäi dõõ′st. 
De tä′st leäi, Välijääu′r dõõ′st leei′m vuejjmen, tõ′st 
suâllǥa, tõ′st-aa Jakku da Sääva põõrt pääi′ǩ, tõ′st õlli 
dõõ′st, suõllust dõõt piull kuâsttai de.   

No muännai jeä′rǧǧ de tok piiul årra vuõ′lji. Ij ni mâi′d 
ko tok piu′lle mõõni dõõzze. Ij-ǥa vue′lj. No mee′st 
saattčõõtti ooumaž årsti dõõzz de čuârvv: ”Râvvad, 
râvvad tõn jie′rj, tõt ij vue′lj muđoi ko rââvvee′l!” Na 
ij â′tte tõt vuâlggam ko rââvvee′l. Na tät Äännaž tõt 
kaggõõđi ǩe′rrsest, mon-han še dõõ′st. De siõmmna 
mää′tǩ lai′ddji de e′pet iištim. Iištim ǩe′rrsa de vue′jjlim.  

Na puõ′đim oummeen årra de saattčõõtti mee′st ceälkk: 
”Tij õlggve′ted tii′ǩ kõ′sǩǩe pue′tted. Tij mââimõsân 
jeä′ped… tij kuâđđje′ped dõõzze. Jeä′rǧǧ ij tuännai 
râvvmest jää′ǩǩet.” Na nu′tt-han mij kuåstim kuuitâǥ 



86

tii′ǩ Če′vetjääu′r räjja, ânnʼjõž pääi′ǩid, ko′st åå′n leä′p. 
De tõ′st â′tte aa′ljim jie′lled tääi′ben ođđ siidâst.

L:  Na mii leäi ee′ǩǩ, ko puõ′đid tääzz Če′vetjäurra?

J:  Tõt leäi nelljloååu′c.

L: Ǩiđđtä′lvv?

J: Ǩiđđtä′lvv. De nelljloååu′c škooul valmštõõvi. Čâhčča 
vuõssmõs škooul a′lǧǧe te′l.

  4.  ŠKOOUL POOTT DA MÕÕNAM TUÕJJU

L: Di ton mõ′nneǩ škoou′le te′l?

J: Mon mõ′nnem škoou′le da mõ′nne jiânnai jeärraz še. 
Mon le′jjem ju′n miâlggâd lååiekksaž, ååu′c ee′ǩǩed 
pie′lin le′jjem, ko vuõssmõs kla′sse mõ′nnem škooulâst. 
Tõ′st â′tte tääi′ben čiččâm klassâd le′jjem Če′vetjääu′rest 
da tõn mâŋŋa Â′vvlest peä′l ee′jj, tõn ceä′lǩǩe lääddas 
jatkoškooul leäi. Mu′nne ǩee′rjte põ′mmjid, što mon 
leäm škooul jååttam dõõ′st.   Na škooul puu′đi. Na tõt 
â′tte leäi tue′ppäi′ǧǧ teâđast. Tii′ǩ-han [Če′vetjäurra] 
ij piâssâm ni mõi′n… Na mon mõ′nnem risttjeännan 
årra. Tõ′st siõmmna ääi′j le′jjem de risttjeä′nn-i ceälkk: 
”Ton-han jõnn pä′rnn leäk, no mõõn tuõjju. Ton-han 
piâzzak tuõjju. To′ben lij Paalǥâsvuäj beä′lnn, to′ben lij 
čuâǥǥastuejjmädd lij dõõ′st. To′ben taarbše oummid.
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L: Di ǩii tu′st leäi risttjeä′nn te′l?

J: No mu′st leäi Valjakan Olga risttjeä′nn.

L: No mõ′nneǩ-a tuõjju tok?

J: No mon mõ′nnem tõn määstar årra. De kââčč: ”Mõõn 
puä′res ton leäk?” – ”Mon leäm kuttmloekksaž pâjjlaka. 
Jiõm leäkku sami činmloekksaž.” – ”Nuõrr ton leäk.” … 
Kââčč: “Mõnt ton nu′tt tuõjju haa′lääk?” – ”Mon škooulâst 
pie′ssem da mon Če′vetjääu′rest leäm jälstemen. Mä′htt 
mon tääi′ben jeälam dõõ′st, ko mu′st… mon-han 
jooudam tääi′ben åålǥas te′l.” No määstar: ”No mõõn 
kuu′ǩǩ ton haa′lääk reâuggad?” No mon: ”Mon reâuǥam 
nu′tt kuu′ǩǩ, ko mon piâzzškuäđam påå′štmotorin 
Če′vetjäurra.”   

Na cie′lǩi: ”No lie to′ben tuejjpääi′ǩ, lie määŋgnallšem 
dõõ′st. De kâ′l tõk to′ben tuu pe′jje dõõt. Pä′lǩǩ lij täät, 
porrmõš lij to′ben… Dõõ′st vuäǯǯak poorrâd da aassâd 
vuäǯǯak, to′ben lie paraak, ko′st dõõt.” Mon että: ”Lie-
ǥo assi še?”  – ”No assi kâ′l jeä′la, mutta mon ha′ŋǩǩääm 
tu′nne assjid. Ij-han ǩeässa taarbâž nu′tt jiânnai dõõt 
lee′d.” Ij-kahan taarbšam-ki.   

No mon le′jjem to′ben kue′rmmaauti mie′ldd kuä′ss mâi′d. 
Jeänaš mon pâi išttâd orrum to′b aautâst dõõ′st… Ij kâ′l 
tõt pä′lǩǩ-kaan leäm rappâd, mutta ij tõt tuejjooumaž-
kaan fi′ttjam jiânnai dõõ′st.

L: Na vuõǯǯuk-a [sätt-]tie′ǧǧ tõ′st, što mâŋŋa Če′vetjäurra 
pie′ssiǩ?
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J: Na mon-han vuõǯǯum da po′rrem to′ben da tõid 
ma′hssem dõõ′st, mii mu′st [õõlǥi]. Mäŋgg määnpââ′jjed 
le′jjem to′ben dõõ′st da. De määstra ceälkam: ”Åå′n 
mon piâzzam Če′vetjäurra dõõ′st. Mu′st lie, teä′ǧǧ lij 
te′mmet, â′tte mon vuäitam mä′hssed [säättaid] da 
tõid.” De määstar: ”Šiõǥǥ lij että nääi′t. Ooumaž lij 
peälštum nu′tt että ij taarbšam mie′ccest jälsted.”   No 
tõt leäi to′b Paalǥâsvuäjast tok tõõi vuä′mm… to′b mij 
aassâm beä′l… åå′n â′tte mä′htt lij tõt Suâlčiõ′lj dõõ′st. 
Tõk lie tõk ât čuõkku, mõõk lie, de tõid-ât raajjmen mon 
še leäm leämma alggee′jji.

L: Di mä′htt to′b vuõ′lǧǧiǩ mâŋŋa mååust tii′ǩ Če′vetjääu′r 
årra? Di puõ′ttiǩ-a vuõššân Aanra avi?

J: Aanra puõ′ttem påå′štaautin de tõ′st Påå′št-Maa′tt 
motorvõnnsa de tõ′st puõ′đim tääzz Partakko räjja 
jõnn motorin. Tõ′st vaa′ʒʒim tõn muâtkõõǥǥ pâ′jjel 
de Nje′ǯǯjääu′rest e′pet jee′res võõnâs leäi. De 
Nje′ǯǯjääu′r vuejaim de e′pet mue′tǩǩ leäi, vaa′ʒʒim 
tii′ǩ Jorvapuolijääu′r räjja de tõ′st võnnsin puõ′đim 
Rautaperäjääu′r tän ǩeäčča. De tõ′st leäi e′pet mue′tǩǩ.   
Nilijääu′r mij tääidaim suukkâd. Tä′st tän Njõlljääu′rest 
tääzz Če′vetjäurra jooǥǥ mie′ldd puõ′đim de suuǥǥee′l 
mon pie′ssem domoi. A nu′tt škooulooumaž puõ′đi 
domoi da.

L: Põ′mmai kårmmnest.

J: Põ′mmai le′jje kårmmnest.
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 5.  KUÕRB ČAACKTEMEN

Kuõrb le′jje miâlggâd jiânnai. Oummu jo′tte te′l, oummu 
jo′tte kuõrbid čaacktemen dõõ′st. De tõ′st vuõǯǯu 
siõmmna tie′ǧǧ. Måtam ee′jj tääi′ben leäi nåkam ko 
metsäteknikko Kajosaari. Di su′st leäi nåkam dõõt, että son 
kuõrb puâllat. De puäldd vuõššân tõn määdd, de eman 
kâlvv tõzz muõrid. Mutta tõ′st su′st â′tte ij o′nnstam dõõt. 
Tõt pâ′jjel raai mõõni toll da tõt-han kuõrbbân kõõčči.   

No tõzz â′tte e′pet siidâst oummid õõlǥi vuäǯǯad. Jeä′nn 
leäi [ceälkkam] mu′nne: ”Ton jiõk vue′lj, ton jiõk vue′lj!” 
Na oummu mõ′nne da mon mâŋŋa, että kâ′l-han mon 
vuâlǥam tok še dõõzze. Na koopp pi′jjem, ko e′čč leäi 
mõõnnâm, Eelljaž leäi mõõnnâm da puk täk Semman 
da Piâtt da Vä′sǩǩ da tõk le′jje mõõnnâm. Mon â′tte 
porrmõš-han mu′st to′b lij, de pâi vuäggamneävvaid 
va′lddem. Koopp pu′ŋŋe oi′ǧǧeem, että jeä′nn ij ho′hsse. 
Mon vuõ′lǧǧem vuäggad, vuäggad vuõ′lǧǧem.   

Tõ′st sami Supru oummu, sami vä′ʒʒe. ”Na koon årra 
tij?” – ”Mij leä′p kuõ′rbbe mõõnnmen.” – ”A tok-i mon 
še le′ččem mõõnnmen.” ”Na mä′htt tu′st laukk i′lla?” Na 
mon: ”E′čč-han mu′st, piâr-han lij mõõnnâm dõõt. Mu′st-
âs vuäggamneävv lie. Mu′st-han lij tõ′st porrmõš.”   

Na mõõnim da Varpuniemeen mõõnim. De Holmbrest 
nu′tt ǩiirâs šõddâm, ko jeä′veslaukk lij kuâđđjam tõzz 
uhsspeällsa. Na Fee′la tõt leäi vissiin, cie′lǩi: ”Na mee′st-
ât lij õhtt laaukte′mes ooumaž. Tõt-han mee′st kuâdd, 
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tõt-han kuâdd tän Holmberg laauk.” Na mon â′tte no 
mon-han kâ′l kuâddam dõõzze.   

Võnnsin mõõnim tääzz Njuä′mmelkuõšk räjja de tõ′st 
â′tte vä′ʒʒlim, tok vaa′ʒʒim, tok kuõrb dõõn räjja. De 
tõ′st čee′estõõllâd aa′ljim. Na mâi′d, mu′st â′tte jie′leäm 
čee′estõõllâmneävv. De oummu mu′st, Fee′la-i tääidai 
ceä′lǩǩed: ”Tu′st-ât lij laukk, tõ′st-han leei′b, vuõj, 
marggre′n da čee ko juuǥǥak. Ton leäk kuâddam laauk, 
ij Holmberg ni mâi′d tu′nne säärn tõ′st, ij lääi′t.”   

Na mon-han tuejjeem nu′tt, ko oummu sarnnu. Mon 
vuõjjleei′bid po′rrem tõ′st da. Tõ′st sami meä′ccšurr 
sami puõ′đi de: ”Jaa Jounn lij puättam. Ton leäk muu 
kaa′ffǩi′tti. Ton jiõk tän tollsââ′jest jiõk õõlǥ ni koozz 
vue′lǧǧed pâi muđoi ko vuäggad äälǥak. De ton jiõk… 
kuâŋŋa jääu′r dõnõõǥǥak, ton jee′res sâjja jiõk õõlǥ 
[mõõnnâd]. Mon puäđam de pâi âlgg lee′d čää′cc dõõt 
vaalmâš.” A mon: ”Joo, kâ′l mon.”  

No äi′ǧǧ-han kâ′l ku′ǩǩen mâânn õhttu dõõn. Mon 
vuäggam tõ′st Nälkäjääu′r dõõ′st. Joo ko lie jõnn 
vuâskkan tõ′st. Tõid-aa ko vuåggum, tõid paa′štim da 
ǩii′ttim de. Na mâŋŋa jeä′ǩǩešpeei′v Pauli Sanila puõ′đi 
tok dõõzze. ”Päärnast ko nu′tt lie šiõǥǥ vuâskkan ja 
puârast ǩeâttam. Ko′st ton täid leäk?” – ”Tä′st jääu′rest 
[vuåggum].” – ”Perkkamas, perkkamas, kâ′l-han mon 
vuâlǥam vuäggad še de!”   

No muäna â′tte mõõnim de son kâškk vuõgg. Sami jõnn 
nu′ǩǩeš puätt. Son leäi muä′dd vuâskkna kåddam tõ′st 
dõõn. De sami jõnn nu′ǩǩeš puätt. Pâi vuõggâs rõ′ttji, 
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dõõn vuâskkan pijjli vuõ′ǧǧe ǩidd. Tõn â′tte vue′lǧǧad 
dõõzze. Ǩeäss, ǩeäss de nu′ǩǩeš älgg, äävnjaal′mi puätt 
dõõ′st, de kää′lles rõ′ttai de e′pet leigga ääi′jeld. 
  
Mõõni, mõõni de mon mõ′nnem ceä′lǩǩed: ”Jeä′l čuu′t 
ääi′jeld ro′tte tõn dõõn!” – ”Päärnaž jeä′l muu mättʼtõõl 
dõõ′st! Ton jiõk fi′tte dõõn.”   

Na e′pet vue′lǧǧii. Tõt nu′ǩǩeš e′pet puätt dõõzz 
äävnjaa′lmi. Na ǥu älgg tää′vted, de son rõ′ttai tõn vuõgg. 
Mon e′pet: ”Ton e′pet ro′ttjiǩ.” E′pet muu rie′ŋǩǩii. Na 
mâŋŋa â′tte dõõ′st: ”No säärn ton, kuä′ss mon rõ′ttjam 
tõn!” – ”No ǩie′zz, ǩie′zz, kâ′l mon dõõn [säärnam].”   

Na dõõn… nu′ǩǩeš e′pet puõ′đi dõõzze de dõ′st ko 
täävat, mon â′tte: ”Teä ro′tte!” Na ǥu rõ′ttai, nu′ǩǩeš 
paššni tõzz vuõ′ǧǧe. Na tõ′st aa′lji livvtumuš. Livvti, 
livvti, no tõt-han sijmm [ǩeâllʼji] ni  tõt-han kâ′l kaaggi 
tõn jõnn nu′ǩǩež riddu. Kää′lles kuärǥast dõõt, de: ”Åå′n 
mu′st lij jeä′ves kuu′ǩǩ ääiǥas!”    

Na tõt leäi tõt kuõrbbhåmmreiss, leäi de. Mon mooštam, 
ko tõk čiâsspaa′lǩid ma′hsse da mon le′jjem, le′jjem-
go mon neä′ttel tõn reeisast. Jeä′nn vuõššân leäi leäm 
dõõ′st suttâm, mutta mâŋŋa-han e′čč leäi puättam, 
ceälkk: ” Jounn ij puättam. Son lij… šuur kaa′ffǩi′ttjen 
kuâđđji võl. Suäna puä′tte võl mâŋŋa dõ′st, ko kuõrbb 
lij puk čaacktum.” No mon-han pukkveezz le′jjem lååi 
pei′vved. Mon-han jõnn tie′ǧǧid vuåǯǯum tõn reeisast 
ij-ǥa taarbšam ǥu čää′ʒʒ ǩe′tted da kue′l šee′lled.
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L: Jaa, ton aivan  šuur kokkân le′jjiǩ.

J: Joo mon le′jjem. Mâŋŋa, mâŋŋa hååmm, mâi′d mon… 
pei′vvpõõ′jid vuägg, tõt-han kâ′l kue′l kådd. Tõk-han 
pukid ri′jttje vuâskkan tõ′st.

L: No mâi′dd ä′jj säärnai tu′nne, ko vuâmmšââtt, što 
ooumaž lij puättam?

J: Ij-han son: ”Jaa ton puõ′ttiǩ še. Jeännad mâi′d lå′ppii 
dõõzz?” Jiõm säärn ni mâi′d. E′čč: ”Jiõk tam čõ′ǩǩääm?” 
– ”Kâ′l jeä′nn leäi ǩeâlddam, mutta kâ′l mon vuõ′lǧǧem 
dõõzze.”  – ”Na kâ′l tõt tõn räjja suttmõš mâânn rääi, ko 
muäna mååust mõõnnâp dõõzze.”   

No mon-han puõ′ttem mâŋŋa dõõ′st. Jeä′nn ij ni muu′št 
dõnõõkkâd, što son suttâm lij leämmaž. Mâŋŋa-han mon 
ku′llem Ee′llest tõn, että rõõppõõttâm leäi ǥu päärna… 
son ǩiõldi, ǩiõldi… porrmõõžžtää võl vuõ′lji dõõzze.

L: Tiõ′đi kuiten, että vuõ′lǧǧiǩ, što jie ooccâm jee′res 
sââ′jest?

J: No a′rvvee-han  dõõzze, kâ′l tõt vuõlgglemen leäi. Mutta 
ko tõn leäi dõõn, ko ǩeâlstõõli: ”Vuäggad vuâlǥam 
Ailijooǥǥ årra.” Ij-han son åskkam, että tõn reeisast 
uurčast tok.  
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  6.  PUÄƷƷHÅÅMM

J: Dohatååu′cčue′đčiččâmlo mon a′lǧǧem e′pet puäʒʒ-
hååmm. Nuõrben-han mon le′jjem leäm ju′n dõõ′st, 
ee′jj mie′ldd da puärrsab oummi mie′ldd, mutta tääi′ben 

 mâŋŋa a′lǧǧem. Tõn-han mon ǩiõrggnem tän puäʒʒ-
hååmmast lee′d koummlo ee′ǩǩed pâ′jjel. Mâŋŋa 
tiõrvâsvuõtt mõõni de jouddum jõskkâd tõn puäʒʒ-
hååmm. Åå′n-han de leäm pâi, išttâd ååram da muštt-
lõõččam, mä′htt lij mõõnnâm tõt äi′ǧǧ.

L: Te′l vuõššân, ko ää′jji′ʒʒin le′jje tõk puõccu da ton ko 
nuõrab lei′jjiǩ, ni  te′l-han  le′jje tõk läbǯǯääld.

J: Läbǯǯääld, joo tõid le′jje… Tõid lie lääbǯast… sää′m-han 
lääbǯast õ′nne puõccid. Ääld kuõ′dde de tõzz seämma 
dõ′st šõõddi vue′ss miõrkkum. Kue′htt, koum peei′v leäi 
äldd võl mâŋŋa šõddmest, vue′zz šõddmest ǩidd. Teä 
luõ′štte ja vue′ss leäi miârkâst te′l.   

Ja tõn beälla-han kook vi′šše ǩeâđđa puõcceez ǩidd 
čõõnnâd ja meärkkad vue′zzid, ni tõin-han šõ′dde puõccu. 
Mutta tõk, kook jie viiššâm ǩeâđđa ääldaid čõõnnâd… 
Mâŋŋa tälvva tõt Muddusjääu′r palggsest leäi ko puk 
puõccid vi′ǩǩe tok-aa Čiuttajooǥǥ dõõzze [aiddu].   

Mâŋŋa-han tä′st Silisjokk dõõzze… tõzz leäi äidd 
rajjum, mutta tõ′st jie nu′tt jiânnai kuitenkaan âânnam 
tõid puõccid, mutta Čiuttajokk tõt leäi. De mâŋŋa-han 
puõ′đi tõt Petsikko äidd, ko tõk Muddusjääu′r da Kaldo-
oaivi palggâz õhttsi′žže ra′jje tok Petsikko tuõddra 
pikalõspääi′ǩ ja tok jåå′đte puõccid.   
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Mâŋŋa võl ko motorǩeâlk šõ′dde kuttlo ee′jj mâŋŋa, 
tõk-han jiânnai ko′dde nu′tt puõccid, ko tääi′ben 
Jõnnǩeä′dǧǧtuõddrest vuõ′lǧǧe viikkâd puõccid tok 
Čiuttajooǥǥ räjja, a le′be tok Petsikkotuõddra dõõzze. 
Vuâzza-han to′ben nu′tt-i rõõvvõ′lle dõõzze, jåå′đtemen.

L: Di mõõn diõtt tõk rõvvõ′lle?

J: Na levvje. Vue′ss-han levvai kâ′l, ko nu′tt ku′ǩes 
mää′tǩ jåå′đtemest dõõt. Te′l-han jie fi′ttjam võl mä′htt 
ǩeâlkaivui′m âlgg puõccivui′m lee′d. Tõt-han leäi ođđ 
håmm puäʒʒoummid, puk leäi. Tõt leä nåkam håmm, 
što tõzz-han âlgg mättjed, mä′htt âlgg ǩeâlkain jåå′tted 
puõcci mie′ldd.

L: Jie čiõkkâr årstâttam ni voo′ps.

J: No jie… Nu′tt occanj tõid årstõ′tte puõccid. Da ku′ǩes 
maa′tǩid jåå′đte ni tõk-han jõnn puõccu-kin  dõõ′st ât… 
Ja nu′bb ä′ššen võl leäi, de mâŋŋa, de ko čuu′t le′jje, 
vue′zz le′jje levvjam dõõzze. Sää′m leigga ää′rj le′jje 
dõõ′st da tõk mõõnte vue′zzeez, ko tõk jie seu′rrjam 
dõõzze ni tõk-han oummu silttee vä′ldded. Rottu tõid 
saa′mi puõccid dõõ′st. Tõin le′jje puõccu… seillu, koin 
le′jje miârkâst vue′zz.

L: Te′l leäi õlggâm čiõǥǥâr tii′ǩ-i kue′đđed da pâi kuu′sǩ 
leäi viikkâd.

J: Na nu′tt ât leäi. Mâŋŋa, mâŋŋa ât eman tii′ǩ Ahvenjääu′r 
ääid ra′jje de tõ′st a′lǧǧe, tõ′st a′lǧǧe dõõzze ââ′nned 
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pikalõõzzid. Tõt-han leäi jo  miâlggâd čiččâmlo ee′ǩǩ, ǥu 
tät Ahvenjääu′r äidd šõõddi tõõzz.

L: Di kuä′ss tõk juõ′ǩǩe tõn palggâz Njauddâm palggsen?

J: Dohatååu′cčue′đkuttloååu′c ee′jj juõ′ǩǩe tõn palggâz. 
Te′l kâ′l toiminnanjohtaja Yrjö Alaruikka jie′li tääi′ben 
ja mon jiõm muu′št võl ǩeäk šuur le′žže leäm dõõzze, 
mutta te′l oummu noorõ′tte tääzz Če′vetjääu′r škoou′le. 
No tõt-i leäi šuurmõs dõõt leäi, koozz narod čaaǥǥi de 
tõ′st põ′mmai šõ′dde.   

Na tõ′st va′lljeeš Muddusjääu′rest… lue′ǩǩee saa′mid 
Muddusjääu′r vuu′dest de tõt šõõddi… Njauddâm 
palggsen šõõddi, saa′mi pââlǥâs. Da Muddusjääu′r 
nõmm paa′ʒʒi võl dõõzze saujjpeä′l oummid. Di tõ′st 
â′tte vuõssmõs puäʒʒee′žžden leäi tõt Fofonoov I′llep, 
Fee′la da piizren, teä′ǧǧhoiddjeen leäi Sverloov Maa′tfi.

L: No mottji-a tee′st puäʒʒhåmm mâŋŋa ko jii′jjed palggâz 
vuäǯǯaid?

J: No kâ′l-han tõt mottji siõmmna, mutta ij-han tõt teänab 
jo nu′tt vuäittam lee′d ko mä′htt ouddâl leäi. Te′l le′jje 
miâlggâd occanj jo saa′min puõccu-kin. Ja võl tõt-kin 
leäi, että õõlǥi piâssâd juõ′lji ool mååust oummu.   

Mutta mee′st leäi võl tõt-kin, ǥu te′l-han … muu muu′š-
tee′st  duhatååu′cčue′đčiččâmlokoumm… Mušttlõõččam 
te′l leäi… kå′ddsä′pplee le′jje … võl jäänab mõõn åå′n 
tän peei′v, tän ee′jj le′jje. De tõn mâŋŋa mee′st puõccu 
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kõ′lmme kõrrset. Tõn čiččâmlovitt mon mušttlõõččam, 
ko nelljčue′đčiččâmlo puäʒʒad le′jje Njauddâm palggsest 
pukvee′zz puõccu. Na tõin ko′ddeš čue′đ vee′rd puäʒʒad 
da pa′cce koummčue′đčiččmlo puäʒʒad.

L: Leäi-go tõt nu′tt kõrr tä′lvv vai mä′htt? Mii leäi tõ′st?

J: No mon joordam, tõ′st le′jje mäŋgg tuejjla mâte läddla 
ceä′lǩǩe… Tät lij muu arvvlõs, [leâ′ša] mon joordam, 
te′l le′jje tõt, ruõšš beä′lnn kaa′st puõ′tte, ko te′l-han 
a′lǧǧe tõid väinn-neävvaid raajjâd. Ja  tii′ǩ tõk tõid 
paaččle to′ben tõk. Kaa′st puõ′đi, ko tõn beä′l piõgg leäi 
pâi dõõn, tii′ǩ puõ′đi dõõ′st. Tääi′ben-han puu′đi jee′el 
Lää′dd beä′lnn di lâpp puu′đi še.   

Ja  tõzz võl mâŋŋa tõt, mon joordam tõn mõõn-ne kõõv 
vuåǯǯu võl tõin kå′ddsä′ppleein. Ko tõk-han puõccin 
leäi tõt ku′ǩes suõnnmäätt, viõ′lǧǧes ku′ǩes suõnnmäätt. 
Puäʒʒ vuäǯǯai lee′d miâlggâd puei′dest, kõõsk ååreen 
kõõčči. Ni tõt leäi kâlmmam tõt, tõt ij teänab… tõt 
kõõ′lmi tõzz … ǥu vä′ʒʒem kõõskâst kõõčči dõõzze 
kåmmad, teänab ij likkâm.

L: Mõõn-ne kõõv vuäǯǯai?

J: Na tõk le′jje tõk määđ. Tõt leäi tõ′st kâ′l, mutta puäʒʒ-
han lij nåkam, što tõt šâdd sõrgg, ko pâi sokk pääcc. Te′l 
fe′rttai jie′lled ǩeeu′hab jie′llem, ij vuäǯǯ nu′tt jiânnai 
kå′dded puõccid.

L: Puõ′đi-go tõt määtt vuõivâšmid vai koozz tõt oikein 
puõ′đi?
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J: Kâ′l tõt leäi juõ′ǩǩbeä′lnn. Dõõ′st čååu′j pirr le′jje di 
vuõivvsest le′jje di ǩeäppnõõzzin di vuõivâšnin le′jje. 
Tõk le′jje juõ′ǩǩbeä′lnn, tõt viõ′lǧǧes määtt leäi.

L: No silttii-go dåhttar särnnad, mii lij tõt määđaid?

J: No mon kâ′l jiõm muu′št tõn åå′n, mä′htt leäi, mutta tõn-
han cie′lǩǩe, â′t tõt i′lla vaarlaž oummin, ko pâi vue′ǯǯ 
âlgg puârast ǩe′tted tai sa′lttjed, ko påårr tõn. De tõn 
vuäitt poorrâd tõn diõtt.

L: No le′jjiǩ-a ton kuä′ss-kaan puäʒʒee′žžden?

J: Na le′jje muu va′lljääm puäʒʒee′žžden, mutta mon jiõm 
leäm kuu′ǩǩ ääi′j tõ′st. Tõt i′lleäm muu tuejj. Mon jiõm 
tõ′st tu′ǩǩääm ni voo′ps, dõõ′st. Piizren mon le′jjem 
ååu′c ee′ǩǩed kâ′l. Tõn mon hoiddum dõõ′st.   

Tõn še jõ′sǩǩem meädda, ko oummu a′lǧǧe muu 
viârtõõllâd, što mon puästtad tuejjääm. Mon jõ′sǩǩem 
tõ′st še meädda. Nåkam tuejj iǥõl tue′jjeed, ko oummu 
ä′lǧǧe viârtõõllâd dõõ′st, kaaddčõõttâd.

L: Tu′st lij [pâi] põ′mmaituejj [soojjâm]…  laskkooumaž 
leäk leäm.

J: Na kâ′l mon, kâ′l mon leäm jorddam, što kâ′l mon 
la′sǩǩeed leäm silttääm dõõ′st. Da e′čč da jeä′nn 
lie pâi särnnam, että âlgg jie′lled oumminalla ij-ǥa 
sǩeâlmstõõllâd.



98

  7.  PUÄƷƷOOCCMÕŠ ČÂHČČA
 
L: Leäk-a ton Jounn leäm kuä′ss-kaan letthååmmivui′m?

J: Joo, mon leäm muä′dden leettast jeällam, da mon 
mooštam õõut leett ko tõt leäi… Pelsa tunbeä′lnn 
leäi lettsââ′jj. Mij koumm viilljâž vuõ′ljim – Semman, 
Piâtt da mon – vuõ′ljim tä′st vä′ʒʒed da mõõnim tok 
lettpäikka. Jiõm muu′št le′žžep-go puõccid kaunnâm, 
le′žžep-go piâssâm njuärsted. Le′jje mee′st kuuitâǥ jie′rj, 
kää′ddespuõccu le′jje.   

Muä′dd reppad koo′ddin tõn reeisast, te′l mõõnee′n 
dõõ′st. Piâtt-han leäi pue′rr pääččad. De to′ben reeppaid 
ǩii′ttim vuõss lettsââ′jest dõõ′st da instim tõ′st de. 
Mâŋŋa tue′lää jee′res lettoummivui′m kaaunõõđim 
dõõ′st. Tõn mooštam tõ′st võl puârast, ko õhtt nåkam 
puärrsab ooumaž muä′lǩǩvuä′rdd peeipain tääbbaǩ 
puäldd da kõrr jiõnin maainast tõ′st dõõ′st ja kõõjjad 
ja kõõjjad ja  maainast.   Mon Piâtt-braattâst kõõččlem: 
”Mii tät oummid lij? A nu′tt kõõrâs jiõnn ja dõõt?” – ”A 
tät lij Kuõbǯǯ-Saammâl, Kuõbǯǯ-Saammâl, Morottaja 
Saammâl, dõõt.” A tõ′st â′tte mon ǩiõ′ččem, vuõss vuâra 
vuõi′nnem tõn Kuõbǯǯ-Saammâl dõõ′st. Mon što tõ′st 
lij mainsteei ooumaž, nu′tt maainast, nu′tt maainast. 
Oummu jäänaš pâi ku′vddle suu mainnsid dõõzze. Sää′m-
han jie leäkku nu′tt kõrrâz mainsted ko dõõt. Mutta tät 
lij nu′tt, nu′tt puârast [maainast].   

No tõ′st  lett mõõni. Tõ′st vaajtim puõcceen dõõ′st, 
ǩeä′st le′jje jäänab, ǩeä′st le′jje uu′ccab puõccu. Mij tõ′st 
jeä′ǩǩespeei′v vä′ʒʒlim dõõzze, di tõzz Sverloov Jääkk da 
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Säävaž še tõ′st vuõ′lǧǧe mij mie′ldd ja Semman da Piâtt 
da mon. Vaa′ʒʒim tän Pelsa tänbeälla. Seu′nnjtõõvim de 
tõ′st insteškuõ′đin dõõ′st de tool raajim, kåvvaz raajim 
dõõ′st de.   

Na Piâttast leäi pâi leäi speâllpakk mie′ldd dõõ′st de. No 
sij a′lǧǧe toopp speâllad de. Tõ′st siõmmna ääi′j toopp 
spiõllu, spiõllu, Piâtt-i ceälkk: ”Jounn ceäkk vue′ǯǯ 
ǩeâmnna da ää′lj ǩe′tted vue′ǯǯ, veär raajjâd!” Na mon 
â′tte ciâkkum [vue′ǯǯ] da a′lǧǧem ǩe′tted. Ǩie′mnnmuõr, 
jõnn ǩie′mnnmuõr ra′jjem de dõõ′st pi′jjem to′lle. Tõt 
tuõldi, tuõldi, tuõldi de tõ′st makaroonid pi′jjem tõzz.   

De mâŋŋa mošttjem, jaa mon saa′ltid jiõm leäkku piijjâm 
võl. A sij toopp speâlla tõ′st, mon kõõččlem: ”Jiânnai-a 
sä′ltt âlgg piijjâd sa dõõzze?” A Sverloov Jääkk jordd, 
että mon sǩiõlddõõđam dõõ′st. “A kuä′mmertiudd 
ooumže piijj!”   

Na sij le′jje neelljas, mon viiđad da mon ǩiõččääm, â′te 
mä′htt jeä′nn lij mu′nne nu′tt occanj saa′ltid piijjâm 
mie′ldd, ko nääi′t jiânnai sää′lt â′lǧǧe viârru piijjâd. 
Mon â′tte pi′jjem tõn vitt kuä′mmred. Mon â′te mu′st lie 
uu′ccab kuä′mmer lie, mon kuuđad võl pi′jjem. Di puk 
saa′ltään pi′jjem dõõzze.   

Na ǩi′ttem veär tõ′st de. Na tõt topphåmm kõ′čče dõõzze 
de mon â′te: ”No åå′n poorrâd âlgg.” Na di jõ′sǩǩe tõn 
toopp speâllmen de vue′ǯǯid va′ldde dõõn. Sverloov 
Jakkust leäi nåkam peä′l lettar kruuška. Su′st leäi tõt 
čeekruuškân dõõ′st. De son tõin liõm kuäivsti dõõzze de. 
Ǩeäin le′jje tiisk da dõõk da.   
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No puärrsumõs ooumaž teâđast vuõssmõssân vaa′ldi 
vue′ǯǯid da liõm dõõzze. Na tõ′st â′tte ko jeärraz le′jje 
eman vä′lddmen, Sverloov Jääkk â′tte ko liõm â′tte 
ko juu′last, de: ”Phâât phuh!” čõ′lǧǧii to′lle tõn liõm. 
”Jiânnai-šât ton pi′jjiǩ saa′ltid?” kõõččli mu′st. ”No ton 
cie′lǩǩiǩ, että kuä′mmertiudd ooumže. Mon pi′jjem võl 
õõut dõõ′st, ko mu′st lij uu′ccab kuä′mmer ko tee′st.” – 
”Na jiõk-go leäkku veär raajjâm ouddâl?” – ”Jiõm leäkku, 
jiõm â′tte mon ni kõõjjče, jos mon teâđčem, le′ččem veär 
raajjâm ouddâl. Tõnt-han mon kõõjjam tee′st, että mon 
silttääm sää′lt piijjâd.” – ”Ij-han nu′tt jiânnai õõlǥ piijjâd. 
Vääl tän liõm meädda ja ǩee′tt ođđest dõõ′st!”    

Na tõt poorrâmhåmm tõzz puu′đi tõzz. Mon vallum liõm, 
čää′ʒʒ vi′ǯǯem dõõzze ǩie′mn tiudd. Tõn â′tte tuõlddeem 
de [säärnam]: ”Åå′n kâ′l lij tuõlddâm dõõt.” – ”No vääl 
võl tõn liõm meädda!” De kuälmad čää′ʒʒ ǩi′ttem dõõzze 
de… ”Åå′n tuõldde′ččiǩ dõõzze de åå′n njââ′ddest, että 
kâkkvââ sä′ltt lij dõõt.” Eman cie′lǩǩe, että njâ′ddsted, 
åå′n njââ′ddest. Kokk-han õõlǥči njâ′ddsted. Jiõm mon 
tõn teâttam.   

Na mon että kâ′l tä′st åå′n, mutta liõmm-han kâ′l leäi 
dõõn, mutta  kâ′l tõt vue′ǯǯ võl leäi miâlggâd sä′lttai. 
Na poorim. De kâ′l čää′cc leäi šiõǥǥ mâŋŋa siõmmna 
ääi′j dõõt. No sä′lttvue′ǯǯid poorim de tõid, nu′tt-a 
čää′ʒʒ juulstõ′lle. Tue′lää kåccjim, čee′estõõlim di 
vä′ʒʒlim domoi. De nu′tt puõ′đim Če′vetjäurra dõõ′st de 
lettoummu puõ′tte dõõzz.

L: Võl-a le′jjiǩ kokkân mâŋŋa?
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J: Kâ′l mon mâŋŋa dõ′st leäm määŋgnallšem kokkân 
leämma, mutta jiõm leäkku nu′tt parttšõõvvâm kâ′l ǥu 
mä′htt tõn sä′ltthååmmast dõõ′st.

  8.  SKALLUVÄÄʹR PIKALÕSREEIS

L: Võl-a lie mainnâz?

J: Na jõs mon mainstam tän nåkam, ko muäna O′rttem-
pokainee′ǩǩin Skalluvaara pikalõ′sse vuõ′ljim.   

Tõt leäi ǩiđđ beä′lnn leäi dõõ′st ja  te′l-han jie jååttam 
muđoi ko aivv puõccivui′m dõõ′st de. O′rttmest leäi 
motor[kåå′lez] dõõ′st. De son lij kåittam dõõzze tõn 
puäʒʒ… tõn ǩeäin mie′ldd lij pue′rr motor[kåå′lzin] 
vuejjad dõõzze. Ooudbu jeä′ǩǩää, että vue′lǧǧep mâka 
kåittad, kuâdd-a [kåå′lez], ko kuõi′tes lie â′lnn. Ij 
kuâddam ij, ij tõt, čõõđ mõõni pâi.   

Na mon ceälkam: ”Mon-han kâ′l vuäitam sââ′vǩivui′m 
ǩeässjed tuu mie′ldd. Pâi čâustõõǥǥ piijjlep [motorkåå′lez 
čõnnstep].” Nu′tt tiârtim Pâ′jj-Njauddma tok Kåre 
päikka Fjellstualle. Tõ′st mon sââ′vǩään tõzz kuõ′đđem ja 
domoi leei′m särnnam, ǩeäk lie dõõ′st, de mu′st sââ′viǩ 
õõlǥče domoi dõõn [viikkâd]. Di Kårelle še sarnnum,  
että Če′vetjääu′r årra lie mõõnni, ni muu sââ′vǩid tok.   

Jiijj njui′ǩǩiim motor[kåålsa]. Nu′tt Taarrâst-han 
le′jje au′rrjum čuõkku ja tõ′st vuejaim Nuorgam räjja. 
Nuorgmest vuõ′ljim, tõt leäi jiõŋ mie′ldd rajjum čuâǥǥas 
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tõn Vetsikko räjja. Vetsikkost jue′tǩim Holmberg Hilmar 
mie′ldd Skalluvaaraan heäppšin.   

To′ben â′tte pikalõõzzâst leei′m, pâ′jjel neä′ttlest leei′m 
to′ben de. Pikalõõzz pu′tte dõõzze ja aa′lji â′brred. Mij 
puõ′đim heäppšin â′tte Vetsikkoon mååust di tõ′st vuejaim 
Uccjo′ǩǩe. Tõ′st instõõvim, iinn leei′m mä′tǩǩpõõrtâst 
de.   

Tue′lää jue′tǩim, jue′tǩim mää′tǩ, mutta ekka leäi võl 
âbrram ja čuâǥǥas leäi nu′tt leäi jiõŋŋâm ja tõ′st ǥu 
õi′dde âbrram ja õõ′bri võl-ki. De tõt leäi mâte steehl 
diǥo čuâǥǥas. Ja taaurõš kõõrâs vuejjad dõõt. Ko mon 
tue′lää võl pi′jjem… jeä′nn leäi õi′dde valmštam ođđ 
kåå′ddǩid, nu′tt tõid ođđ kåå′ddǩääm pi′jjem teâđast. A 
siidi čõõđ mõõnim.   

No tõ′st â′tte mââibeä′lnn ko le′jjem põõllmen dõõ′st, 
ko tõt [kåå′lez] pâi, pâi meinn tuärrast mõõnnâd dõõzze 
ja mon kuåccam tõõzz de. Kaamas räjja â′tte puõ′đim 
tõzz de mon ho′hssjem, ko kuhttu kä′mme käädd lie 
čeäkkram tõk lie dõõ′st.   

Na tõn â′tte vaa′ʒʒim, võl kâ′l jooudaim tõn 
Petsikkotuõddrid. [Kåå′lez] jooudaim cää′jjee′l, ko dõõn 
muđoi jeä′p piâssâm, ko kuâŋŋa čuõkku caa′jjim kuei′t 
peä′l tõn. De dõ′st kue′đim, [motorkåå′lez] kue′đim… 
ǩeän leežž põ′rtte … de kiitäjäin puõ′đim domoi de. Tõt 
leäi nåkam pikalõsreiss.

L: Mâŋŋa dõ′st i′lla taarbšam nåkam reeisaid jåå′tted? 
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J: Lij. Muäna… tõt leäi mii leežž… leäi tõt, e′pet O′rttmin-i 
vuõlggleškuõ′đim muäna. Tõt leäi čõhččpie′ll… leäi-go  
[rosttov]mannu algg vai mâi′d, ko muäna Skalluvaaraan 
vuõ′ljim tääiǥ vuõi′ǧǧest puõccivui′m dõõ′st. No muäna 
ǩe′rrsivui′m vuejjlim. Muännast čuâvtõsǩe′rres še leäi 
mie′ldd dõõ′st.   

Na taaurõõžžâst nåkam vi′rǩǩes jie′rj lie a tõ′st â′tte ko 
dõõn lue′šttal, a dõõzze tõk-ât tiârrle dõõzz. Puõccu, 
jie′rj tiârrle dõõzze ni. Mõõni, mõõni, mõõni peäcca, 
ko liuggas a dõõt ni ǩe′rres måå′tten mõõni. [Pue′rr ko] 
vuejjʼja ij ni mii šõddâm dõõ′st, pâi pââjaspõõđi rõõvi, 
tõk jie′rj årste tõzz.   

Na maa′ccim mååust. No O′rttem vaa′ldi ođđ ǩe′rrez, 
vaa′ldi dõõzze. No vuejjlim ođđest de. Tõ′st kâ′l 
muännast puârast vuõ′ljim dõõ′st mâŋŋa de. Mõõnim 
tääiǥ Silisjooǥǥ äiddsââi pääi′ǩ de tok Tiuja tuâkka… 
To′ben leäi Čeälkain kue′tt dõõ′st de. Tok â′tte muäna 
dõnõõǥǥin ni.   

Taaurõš mu′st ceälkk: ”Ton ää′lj čee ǩe′tted dõõ′st. No 
tõ′st-aa illa ku′ǩǩen de käivv lij, suu′ddes käivv lij dõõt. 
De čää′ʒʒ jeälak viǯǯmen, de tool piij dõõzze.” Leäi jõnn 
[ru′vddǩiiuǥân] leäi tõ′st. Son viiǥǥi ougglab jie′rjid tok 
dõõzze, tok čõõni de.   

No jeä′ǩǩääž tõ′st poorrmen leei′m. No kuu′mp a′lǧǧe 
ålvvad dõõ′st. Da mu′st nu′tt lij dõõt mâte kõumm čää′cc 
ko seälgga kâškk dõõzze, põõlat dõõzze. Koǯǯâd jiõm 
meein åålǥas tuõsttâd mõõnnâd, ko kuu′mp ålvva tõ′st. 
No taaurõš leäi ju′n kuâđđam määccaǩ tok jie′rji dõõzze 
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tõt, että lij tõt kuitenki haajj, oummu haajj lij dõõ′st ni 
kuu′mp jie′leäm puättam jie′rjid dõnõõkkâd. Jie′rj le′jje 
rääuhast, kuäivvâm le′jje de.   

Na tue′lää â′tte tõ′st dõnõõǥǥim de. De vuejjlim de 
vuejaim tok Skalluvaaraan. O′rttmest šiõǥǥ toobdâs leäi 
tõt, Köyhäksi cie′lǩǩe, Holmberg Nils. Tok â′tte mõõnim. 
Son-han vuâstta vaa′ldi muännaid dõõ′st de tõst leäi 
šiõǥǥ pakk kue′tt leäi ja jõnn [ru′vddǩiiuǥân] še leäi de.   

Na mâi′d tõ′st. Mij-han leei′m neä′ttel vee′rd leei′m 
Skalluvaara pikalõõzzâst de. Tõ′st-han le′jje Muddusjääu′r 
palggâz puõccu, jõnn tukk leäi dõõ′st de. Vuõ′lǧǧe 
oummu viikkâd tõn… mon čuâvtõsǩe′rrsin, O′rttem še. 
O′rttem vue′sti pie′nne tõn reeisast de. O′rttem še mõõni 
vuejted dõõzze. Mon puäđam čuâvtõsǩe′rrsin tõin 
Holmberg Hilmarin dõõzze… tai ij-go Nilssin mie′ldd 
dõõzz.   

No tõ′st â′tte čee′estõõlim kõskkrää′jest ja e′pet jue′tǩim 
mää′tǩ. Ja tollsââ′i raajjâm diõtt dõõzze de, Köyhä 
O′rttma ceälkk: ”Ton viiǥǥak jie′rjid, ton hååidak jie′rjid. 
Muäna Joounin håiddap tollsââ′i, kååvas-sââ′i.” Mutta 
kuitenkin  võl cie′lǩi O′rttma: “Ton čuõpp täid sue′jjid 
meädda, että Jounn peäss raajjâd tool tääzz!” De mâŋŋa 
O′rttem â′tte čuõppi tõn miõstti puk tõid.   

Na Köyhä ceälkk: ”No raai mâka tool!” Mon että: ”Mon 
kâ′l jiõm silttâd tool raajjâd [jiõŋŋsue′jjivui′m].” – ”No 
mon õ′httešt tu′nne čuäjtam, åå′n õõlǥak tärkka ǩiččâd.” 
No tool aa′lji raajjâd dõõzze de pie′ssid puâllted, di 
rii′ssid. Vuõššân sami u′cc reessaid piiji to′ben. Mâŋŋa 
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šuurab da šuurab nä′de… Reess-han sõrgg ellstâ′vve 
dõõ′st. Tõ′st toll šâdd sõrgg. Tõn â′tte piijim dõõzze de.    

Mu′nne cie′lǩi: ”Suddâd muõttjest čää′ʒʒ čeinnka, 
tue′leskaa′ff juukkâm [diõtt].” Su′st leäi pâi leäi, pâi leäi 
tue′leskaa′ff, hå′t ekka juuǥǥi le′be peivva, de pâi leäi 
tue′leskaa′ff. No mon â′tte čää′ʒʒ ra′jjem tõ′st. Čei′nnǩid 
tiud pi′jjem dõõzze.   

O′rttem puõ′đi to′ben dõõ′st. No kaa′ff lij vaalmaš. Mij 
tõ′st kaa′fstõõlim, ǩeä′rstõõzz raajim. Poorim ǩeä′rstõõzz 
dõõ′st. Dõõt-han tõt miõst puõ′li nu′tt puârast dõõzz, että 
i′lleäm teänab ni tõk mõõk. Čuõppum sue′ǩǩ dõõk, tõk 
le′jje puk puâllam tõ′st. Mäŋgg čiâssâd ât mij tõ′st tool 
pue′ldim dõõ′st.   

Na ceälkk: ”Jounn, ton rääv åå′n tõzz-aa tollsââ′i!” Mon 
että: “Mee′st-han toll lij!” – ”Ij tän mij čaacktep tän tool. 
Ton åå′n raajak. Mon-han mättʼtem tuu dõõzze, että 
mä′htt âlgg sue′jjin toll puâllted. Åå′n õõlǥak smiõttâd, 
ton õõlǥak mä′htt âlgg toll raajjâd.”   

No mâi′d tõ′st, mon â′tte muä′dd sue′ǩǩed čuõ′ppem, 
viirtem tõ′st. Na a′lǧǧem raajjâd, nu′tt pie′ssid lå′ǧǧem ja 
tõid puâlltem. Rii′ssid ra′jjem. Pi′jjem pi′jjem pâi šuurab 
da šuurab dõõzze. Tõid kue′htt sue′jj â′tte vuõššân 
dõõn… Köyhä â′tte: ”Čuõpp vain lââ′zz. Åå′n lij čuõvv 
lij. Åå′n lij ko toll čuõvv lij, åå′n čuõpp lââ′zz muõrid, 
što innpââi pâ′sttep lee′d. Da tõid rii′ssid õõlǥak, uu′ccab 
rii′ssid õõlǥak õõutsâjja noorrâd.”   
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Na jiõm-han mon teâttam, mõõn diõtt mon dõnâǩǩim… 
Le′jje-han to′b šuurab-ki ååus dââ′đen. Ceälkk: ”Ton 
hue′neld, mon cie′lǩǩem tu′nne, että ton õõlǥak u′cc 
reessaid a′lǧǧe puârast dõnõõkkâd de. No täk šâ′dde 
mij tuõ′llji vuâlla.” Na tõn â′tte ellaz čaacktem tõin. 
Muõttjid kõ′šǩǩem tõõi ool, tõt puk eelas čaacki tõzz 
dõõzze. No mâŋŋa rii′ssid tõn čackkâm ellaz ool rii′ssid 
mie′ttem. No tõt-han mäŋgg čiâss, koumm čiâss vai nellj 
čiâss leäi leäm toll dõõzze. Tõt-han kâ′l leäi pakknam tõt 
mädd. Taallmädd leäi pakknam tõid, tõzz â′tte muõtti 
ko dõnõõǥǥi, tõt eelas čaacki, ree′ss šõ′dde tõn, tõn ool 
tue′llj.   

Na kååvas tõ′st dõõzze, mutta tõt lij… jiõm leäkku nu′tt 
pakk iinn vuäđđam kâ′l dõõ′st. Kâ′l leäi nu′tt leäi paakkâs 
tõn kåvvaz ko piijim, de liõppjid võl muõttjivui′m 
taancim dõõzze dõ′st. Tue′lää räjja hå′t puõlâš leäi ni  
nu′tt puârast vue′đim. Muõr ko le′jje jiânnai, jiõm tie′đ 
le′žže-ko ekka leäm võl lââ′zz piijjâm dõõn. Mon kâ′l 
vue′đđem innpââi nu′tt, jiõm ni kåccstõõllâm ni. Tue′lää 
tõ′st â′tte kaa′fstõõlim de vuejjlim dõõzze. De vuejaim 
dõõzze Petsikko räjja da to′b vuõi′ǧǧest seulla mõ′nne 
tõk puõccu dõõzze tok.   

Tõ′st mâŋŋa mij puõ′đim dõõzze de muäna O′rttmin 
mõõnim Seurujärv Eenok da Martta årra. De to′ben leei′m 
inn dõõ′st, to′b kortteerest. See′st leäi kokkǩiâmpp tõ′st 
dõõ′st. Tõk â′tte vuõššân raatkčõ′tte. Mâŋŋa puõ′tte, 
nuu′bb čiõkkâr pi′jje dõõzze Muddusjääu′r oummu. De 
tõ′st raatkčõ′tte tõk-aa ko Čäälkai [puõccid] e′pet dõõzze 
[konttra], de tõk lue′šttle tõn vuä′mm ra′nni mie′ldd, de 
kooǥǥ mij puõ′đim, tõn ra′nni mie′ldd puõccees vi′ǩǩe 



107

mååust ja muäna O′rttmin vuõ′ljim tii′ǩ Če′vetjääu′r 
årra, mij ât saa′mi puõccid [čorrjen jåå′đtim] dõõzze 
de… Ååntašǩ Paavvâl leäi da Kirpri, mij neelljas leei′m 
vai leežž-ko leäm võl Huâttar Paavvâl ve′t. De puu′tim 
[čorri] tääzz Iijääu′r ǩeäčča dõõzz, Angel põ′rtte tõzz 
dõõzze. De tõ′st luõvtim tõn Angel Aaslka čiõkkâr. Son 
paa′ʒʒi tõin čiõkkrin dõõzze.   

Muäna vuejjlim tõ′st ooudâs. Kipri ja Paavvâl tõk 
vuõ′lǧǧe Iijääu′r ǩeäčča, Miessijäurra. Ja muäna vuejaim 
tääzz Paldojääu′r… Ǩeän leežž leämaž kuäđaž, di tõzz 
â′tte mõõnim, de tõ′st instõõvim. De tue′lää kåccjim 
de mââimõs leei′b mon-ki po′rrem da [taaurõõžžâst] 
še i′lleäm kâ′l dõõzze teänab. Tõ′st mon-i ceälkam: 
“Åå′n muännast âlgg nu′tt mõõnnâd, että E′ll viiđ ääi′j 
veärrǩie′mn kägg dõõzze. Su′st lij pâi viiđ ääi′j porrmõš, 
veärr vaalmâš.”   

No muäna neellj [ääi′j] puõ′đim tõzz Saitajääu′r 
pââibeälla dõõ′st. De siõmmna väjja vitt taaurõš kuälkti 
uus, de muäna sizz ii′đim dõõzze. De E′ll sami veärr-
ǩee′mn pårdda kägg. Taaurõš ij ni vuäittam cie′lǩkani 
lee′d: ”Kâ′l ton vuäbbad pue′rben toobdak dõõ′st.” No 
E′ll-i kõõččal: ”No mä′htt šât son tåbdd nu′tt puârast?” 
”Na go Jounn cie′lǩi, että E′ll viiđ ääi′j kägg veärrǩee′mn 
pårdda tõzz, de muäna tõzz õlggâp ǩiõrggned dõõzze, 
että piâssâp poorrâd. Na muännast porrmõš leäi puk 
puuttâm dõõzze.”   

No tä′st â′tte poorim de vue′đim tue′lää räjja. De vuejjlim, 
tõt lij leäm, rosttovkäänan lij leäm, ko Če′vetjäurra 
puõ′đim. Ja mee′st säu′nn leäi, mon miâlggâd vuõi′ǧǧest 
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säunna-i mõ′nnem dõõzze, ko puõ′ttem domoi dõõ′st. 
De pâi sääu′nest â′tte jällõččim, de traktor puätt dõõzze. 
Tät Aikio Onni, Påå′št-Onni vuejj traktor de tanssoummu 
le′jje traktor [lue′v â′lnn].   

Mon tõzz še njui′ǩǩeem tõ′st dõõzze. Puõ′đim tääzz, 
Rautaperäjääu′rest taans lie, tõ′st innpââi leei′m dõõzzen. 
Jeä′nn ceälkk: ”Jiõk-ko leäkku levvjam dõõ′st?” – ”Ij-
han tä′st åå′n õõst levvjam lee′d, ko taans lie.” Na tõt 
reiss mõõni nu′tt dõõzzen.


