
Päärn risttmõž 

Miiljže lij čõddâm muädd määnpaai maaijårra siõm vuäbbaž.Tän räʹjja suʹst ij leäkku 

leämmaž võl nõmm, leʹša Milja puärraž lie koččam suu Suõhssan tõndiõtt, ǥu son lij 

nuʹt occkaš. Täʹbbe lij vääžnai peiʹvv, ååʹn Milja pääiʹǩest lij risttâmpoʹdd, koon 

õhttvuõđâst Suõhss vuäʹǯǯ risttnõõm jiʹccses.  

Jeänn da äkk lie leibbjaam da čiistâm juʹn mängg peiʹvved. Täʹbbe lij puk valmmšen 

da Milja päikka puätte kueʹss, Emilja-sieʹss, Äärhep- jieʹǩǩ da Šuõnn-kuäsǩǩ. Tõn 

lââʹssen še ääkk da ääʹjj di puärrsi taaurõõzz lie puättâm risttâmpeeiʹv ciʹsttjed. Leʹša 

ǩääʹnn-ne võl lij väjja – na paapp, kooʹt siõmmnâ maŋŋan tõndiõt ǥu son lij õiʹdde 

leämmaž ceerkvest šluužmen. 

Ǥu papp lij puättam teʹl risttmõž vuäitt älǧǧed. Jälstemlõõnjâst lij risttâmpåʹrdd, koon 

âʹlnn lij viʹlǧǧes leiʹnn. Pååʹrd âʹlnn lie mooččâs kaiʹǧǧesruõpsses heäʹrvvrääʹzz, 

risttâmčääʹccleʹtt, uʹcc sekldõs da tuõvâs, koon papp puâllat õuʹddel ǥu son aʹlttad 

seremoniija. Papp täʹtt siõʹme puärrsid pueʹtted risttâmpååʹrd paʹldde. Milja uʹcc 

vuäbbaž vuäǯǯ neʹljj risttpuärraz. Ristteʹččen lie loppõõttâm Äärhep-jään da eeʹjj 

taaurõš Mäšš. Risttjeäʹnnen šaʹdde Emilja-sieʹss da Šuõnn-kuäsǩǩ. Šuõnn-kuäsǩǩ 

vuäǯǯ ciʹsttʼtueeʹj, ǥu son piäʹsss tuõlljed siõʹme âʹsǩstes risttâm påådd. Suõusâst lij 

kuʹǩes viʹlǧǧes risttâmpiiutâs âʹlnn da tõʹst lie kaiʹǧǧesruõpsses liânt. 

Papp âʹlttad vueʹppes psââlmin, koon puk laulla da son look Biblija teeʹkst. De 

mââimõzzâst puätt tõt äiʹǧǧ ǥo son kõõjjâd Milja puärrsin, måkam nõõm suäna lie 

vaʹljääm päärnže. Milja eʹčč vaʹsttâd, štõ päärn nõmmân šadd Silja Šuõnn Amalja. 

Šuõnn-kuäsǩǩ mååjjeeškuätt, ǥu kooʹll, štõ suõusast šadd suu käiʹmm.  

Milja äkk še lij kuärgast ǥu suu jiijjâs nõmm lij Amalja. Nääit Siljast šadd še ääkk 

käimm. Milja peäʹlstes njõõddâž siõm vuäbba nõõm njäʹmstes. Silja lij mäʹte Milja, 

leʹša tõʹst lij aalǥast jeeʹres bukva. Ǥu eʹčč lij ilmmtaam uʹčč vueʹbb nõõm, de papp 

rääʹjj aimmu risttmiark da puk roʹkkâstte. Uʹcc saaǥǥ mâŋŋa lij vuârast jiš risttmõš. 

Papp tätt Šuõnn-kueʹsǩ puʹhtted päärna aʹlddlab risttâmčääʹccleeʹtt, koon mâŋŋa son 

väʹldd kuämmrin čääʹʒʒ da pååusast tõin Silja vueiʹv koʹlmmešt da tätt Milja seʹkkad 

Silja vueiʹv uʹčč sekldõõzzin. Risttâm mâŋŋa puärraž da risttpuärraž rokkâstte Silja, 

ǩeeiǥee ǩiõđ suu vueiʹv pââibeälla. Looppâst puk rokkâstte õõutâst da veiʹssje võl 

mââimõs psaalm. Ååʹn lij äiʹǧǧ poorrad njääʹljes porrmõõžžid da kååʹfstõõllâd. Ååʹn 

lij suõhss vuäccam vuõigg risttnõõm. Puk jeärraž äʹlǧǧe taʹlles koʹččad suu Silja 

nõõmin, pâi puärraž âʹnne suʹst võl moʹttmešt siõmevuõđ nõõm Suõhss. Šuõnn-

kuäʹsǩǩ õs kåčč suu Silja Šuõnnân tõndiõtt, ǥu tuǩǩad silja nuuʹb nõõmâst. Leʹša 

maid Milja smeâtt? Na son tuäivv peittast, štõ vuâččši võl nuuʹbb uʹcc vuäbba, keän 

nõmmân vuätči piijjad Lilja. 
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