
Draamaharjtõõzz päärnaid 

Täʹst muânn õuddmiârk tõʹst, mâiʹd peiʹvvpäiʹǩǩ- da škooulâkksaž päärnaivuiʹm vuäitt siõrrâd. 

Harjtõõzz mättʼte vuõssʼsââʹjest kuvddlem- da vuârrvaaiktõstääidaid. Puõʹtti harjtõõzz toiʹmmje 

obbvuõttân leʹbe tõid vuäitt spraavâd jeeʹrab. 

Draamasuåppmõš 

Õuddâl siõr äʹlǧǧem lij pueʹrr norrõõttâd kruuʹǧǧe da raajjâd draamasuåppmõõžž. 

Draamasuåppmõõžžin suåppâd õhttsaž vuâkkõõzzin da nääiʹt ǩiččlõõttâd raajjâd staanvuõđ tobddi 

päärnaid. Jååʹđteei vuäitt mušttled, štõ mâiʹd puõʹttjen lij jurddjen tuejjeed, lie-a kõõut dnõ. Lij še 

pueʹrr suåppâd tõʹst, vuäǯǯa-a ǩiõttʼteʹlfoon leeʹd ââʹnnmest siõrrâmpoodd håʹt-mâka 

sniimmʼmõʹšše. Vuäitt še suåppâd tõʹst. jõs ij haaʹled leeʹd mieʹldd, vuäitt mõõnnâd seeiʹn paʹldde 

išttâd da čuâvvad, ǥu pâi ij heâmmad jeärrsid. Looppâst priimât suåppmõõžž da tâʹl vuäitt aalǥted. 

Juõǩǩ vuâra draamasuåppmõõžž ij taarbâž tuejjeed, õuddmiârkkân tâʹl jõs jååʹđteei lij uʹčteeʹl da 

siõrrâm poodd lie seämma vuâkkõõzz ǥu mättʼtõõttâmčiâssin. 

Virkkâdvuõđ tääʹss 

Joukk čueǯǯ kruuggâst. Juõʹǩǩkaž vuäitt čuäʹjted vaardines õhttna, mõõn virkkâd lij. Jõs lij tuõđi 

virkkâd, vuäitt pâjjned kõʒʒǩeârai õõl da õõŋtõõllâd ǩiõđid pââiårra. Jõs lij levvjam de vuäitt 

njiejjad samai šââʹld tässa. Virkkâdvuõđ tääʹss vuäitt leeʹd še mii-ne tõn kõõskâst. Jiijjâs 

vuäittmõõžž vuäitt õlmmeed še vaardin ǩicstõõǥǥ lââʹzzteeʹl, ǩiõđi åårrmõõžživuiʹm dnõ. Jååʹđteei 

čuäʹjat õuddmiârk. Jååʹđtejja vuäitt leeʹd äukkai vueiʹnned, måkam lij päärnai virkkâdvuõtt õuʹddel 

siõr altteem, õuddmiârkkân taarbaš-a aʹlǧǧe energisõʹstti, avi rääuhteei siõr. 

Tueʹlääž 

Oʹhjjeei čaackat čuõvid da puk mâʹnne šâldda mâka vueʹđđed. Siõrât, štõ lij eʹpet tueʹlääž. Juõʹǩǩkaž 

čuäʹjtââll õhttna pantomiinin jiijjâs tueʹlestuåimid leʹbe jååʹđteei vuäitt čiõʹlǧǧeed, mâiʹd 

tueʹlestuåimid âlgg tuejjeed (õuddmiârkkân counnâmčiâss ciârad, võõntõõllâm, tueʹleskuuʹsǩ 

poorrâm, paaʹni põõssâm, teâvõõttâm da päiʹǩǩuus käʹttem). Vuäǯǯ jiõntõõllâd, seša ij särnnad, štõ 

siõrâst ij šõõdd almmjallaš huuzz. Teʹl puk mâʹnne eʹpet vueʹđđed. Seämma tueʹlesrutiinid âlgg 

tuejjeed oʹđđest, leša jeeʹresnalla, õuddmiârkkân. 

 uuʹccnalla mâʹte uʹcc haʹlddi 

 šuurâld mâʹte boʹhtter 

 jåʹttlânji, mâʹte kåʹddsäʹppli 

 taʹnssjeeʹl mâʹte keijusaž dnõ. 

Tät harjtõs oudd energia di vieʹǩǩat čiŋlmõõvvmest. Looppâst vuäitt saǥstõõllâd tõʹst, mii leäi 

hääʹsǩmõs nääʹll kåccjed peivva. Siõr vuäitt suåvlded jeeʹres aaʹššid še ǥu tueʹlestuåimid. 

Nääʹpp veekk 

Âlgg jååʹtted nuʹt, štõ kååʹtt-ne råʹppvueʹss jååʹđat liikkummuž. Håʹt ǩii vuäitt čuõʹrvveed, mii 

rommažvueʹzzin jååʹđat čuõvvjen, õuddm. ”čiʹǯǯpeʹllj jååʹđat” da tâʹl puk ouʹdde čiʹǯǯpeeʹllj jååʹđted 

liikkummuž. Vaajtõsmääinast jååʹđteei vuäitt mieʹrreed, mii råʹppvueʹzzin jååʹđat. Harjtõõzz 

tuâǥǥõõzzâst vuäitt leeʹd še musikk, leša jurddjen ij leäkku ”taʹnssjed moččânji”. Tät harjtõs lij 

virksmõʹtti, leša kaiʹbbai še čiŋlmõõvvmõõžž. Päärnaž mättai råʹppueʹzzid di fiʹttjed vuäʹljes- da 

čiʹǯǯbeäʹl. 



 

Euʹnnsiõrr 

Oʹhjjeei raʹvvai õuddmiârkkân ”vuäʹljes jueʹlǧǧ ruânna”, tâʹl juâkksaž ååcc mõõn-ne ruânneunnsa, 

koon vuäitt kuõskkâd vuäʹljes juõʹljines. Ǥu puk lie årstam, oʹhjjeei tääʹrǩast mõõni-a vuõiʹǧǧest. 

Tâʹl oʹhjjeei oudd puõʹtti raʹvvjõõzz õuddmiârkkân “käll viõʹlǧǧes eunna”. Puärrsab päärnaivuiʹm 

vuäitt nuuʹbbnalla siõrrâd, štõ väldd lååǥǥaid mieʹldd “neʹllj pieʹlj viʹsǩǩes eunna, kuõʹhtt kääiʹb 

ââʹleǩ eunna da koumm čååuʹj rääʹnes eunna”, kuäʹss päärna õõlǥče saǥstõõlǩeâni raajjâd jooukid. 

Tuâkka vuäitt piijjâd musiikk še, kuäʹss puk vuäǯǯa liikkeed musiikk čuõjjâmpoodd, mäʹhtt haaʹlee 

da pâi ǥu musikk puåtkkan, oʹhjjeei oudd raʹvvjõõzzid. Päärna mättje jeäʹrded vuäʹljes- da 

čiʹǯǯbieʹlid, råʹppvueʹzzid da eeuʹnid.  

 

Jõs ton leäk, de mon leäm 

Vuäitt siõrrâd håʹt kruuggâst nuʹt, štõ vuõssmõs mâânn kâskka da ceälkk õuddm. “mon leäm 

puäʒʒ”, da pääcc sâjjses čuäʹjtõõllâd puõccu. Čuâvvai (vuäitt õuddned kruuggâst jiârǥâst leʹbe 

friijâld) mâânn puõccu årra da ceälkk õuddm. “jõs ton leäk puäʒʒ, de mon leäm puäʒʒpiânnai”. 

Nääiʹt õuddnet nuʹt kuuʹǩǩ, štõ puk lie seämma ”kaartâst”. Kaart puʹrǧǧeet nuʹt, štõ vuõssmõsân 

kâskka mõõnnâm vuäǯǯ vueʹlǧǧed vuõssmõsân meädda kaartâst, teʹl nuʹbben mõõnnâm da nuʹt 

õõudâs tõn räjja, poka puk lie eʹpet kruuggâst. Õhttsaž kaʹrtte vuäitt õuddm. piijjâd jiõnid kollʼjed, 

tâʹl juõʹǩǩkaž vuäitt jiõnneed mäʹhtt-ne. Kaart vuäitt še “counnâd jieʹllma” da ǩiõččâd mii šâdd. Tän 

siõrâst harjtõõlât improvisâʹsttemčeäʹppvuõđ da õõutâst siõrrmõõžž.  

 

Sueiʹmkar paarrlõõǥǥi 

Čueǯǯad paarin vuâsttlõõžži. Suåvât kuäbbaž lij A da kuäbbaž lij B. Ǥu rääuhlõs musikk čuâjj 

tueʹǩǩen A älgg liikkeed meälǥžet, koon B jeuǯǯ mieʹldd sueiʹmkarkarttân. Lij vääžnai liikkeed 

tuäʹrvv meälǥžet, štõ nuʹbb pââšš mieʹldd liikkummšest. Täävtõssân lij seämmaäiggsaž liikkeem. 

Šiõttlõs pääiʹǩest vaajtet nuʹt, štõ B jååʹđat liikkummuž da A lij sueiʹmkarkartt. Tät lij ââibas 

räuhteei harjtõs, kååʹtt kaiʹbbai kuvddlummuž da čiŋlmõõvvmõõžž. Suäpp puârast håʹt 

luäʹneemharjtõssân.  

Håʹt måkam siõrâst vuäitt raajjâd “sääʹmversio”, ǥu pâi âânn siõmmna miõlljurddi.  
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