
                                                                                                                                                        www.kuati.fi 

Rõttsaam kååʹddeǩ maainâs 

Jos leäk lookkâm mainnâz åummast, kååʹtt kaauni čäʹkklee kåʹllääʹrb, de vuäitak 

õõmšed, štõ mõndiõtt suu eža ođđ kååʹddeǩ rõttsi nuʹt sõrgg, õhttân tääʹlvest, 

mieʹccest. Mon leäm še smiõttâm ääʹšš, tõʹst lij måžat sättjam nääit: 

Kaampâr vaaʹʒʒi mieʹccest da ooʒʒi pääiǩ, koʹst vuäitči tääʹlv paʹjjel vueʹđđed. Šiõǥǥ 

sââʹjj pâi ij tättâm käunnjed. Tõt ij vuäǯǯam leeʹd leigga occkâž, õõlǥihan toʹben 

piâssâd siõmmna jooreed še. Tõt ij vuäzzâm leeʹd še leigga šurr, muđoi tok 

kâʹlmmječči. Tõt õõlǥči põõššâd kåʹšǩsen nuʹt, štõ suddi čääʹʒʒ jie coouʹnče vuõđđi 

leigga ääiʹjeld ǩeâđđa.   

 

Kaaampâr aaʹlji leeʹd juʹn siõmmna leʹvvjaam, son lääi ǩeiʹmmeld ǩieʹzz poorrâm 

nuʹt, štõ lääi puârast pueiddam täʹlvvnakkri diõtt. Kaʹl tõt vueʹđđemsââʹjj feʹrttječči 

sõrgg käunnjed, muđoi son vuäđđječi håʹt kaska ǩieʹdd. Nââʹer tieʹddi juʹn lossanji 

kaampâr čõõlmid, ǥu son vuõiʹni miõsttji kõõskâst kååʹddeǩ. Kaammi åårai mäʹte 

õiʹdde suu diõtt tok kuõʹđđum da leʹvvjaam kaampâr pieʹjji tõn sizz da nåǩǩii taʹlles. 

 

Kuʹmpp lääi läppäm vââʹlves da tiâri õhttu mieʹccest. Tõt lääi leʹvvjaam da haaʹlii 

siõmmna vuâŋŋsted, leʹša vuõsʹte õõlǥi kaunnâd staani pääiʹǩ, koozz tuõstči årsted. 

Ijhan tõn tiättâm, håʹt måttam kaampâr puäđči suu ǩeeuʹseed. Ääiʹjes ǥu kuʹmpp ooʒʒi 

vuâŋstemsaaʹj, de tõt vuõini šiõǥǥ kååʹddeǩ miõsttji kõõskâst šiõtʼtlânji peiʹttsest. 

Kuʹmpp pieʹjji käʹmme sizz di nåǩǩii.  

 

Riʹmnjj tiâri toođvânji pälggäz mieʹldd, tõt lääi õiʹdde šeeʹllam njuäʹmmel da poorrâm 

tõn, čåuʹjj lääi sami tiudd. Riʹmnjj haaʹlii piassâd siõmmna vuâŋsted, leʹša vuõʹstte 

õõʹlǥi käuʹnnjed staani sââʹjj, štõ aainâs kuuʹmp jie piazzče sieʹjjted suu njääʹljes 

nâkkrid. Riʹmnjj ǩiiččii sõõjid da smiõtti, štõ leʹčči äukkai siltteed kuärŋŋad. Vuäitši 

kuärŋŋad muõʹrre puåttrõʹsse vuõiŋsted, leʹša ǥu ij silttad, di ij silttad. Riʹmnjj ǥu 

jõõski muõri ǩiiččeem da ǩičsti vueʹllʼla, de vuõini kååʹddeǩ. “Naa tutba leʹčči šiõǥǥ 

vuõiŋstemsââʹjj, tok ij ni kuʹmpp fiʹtte pueʹtted”, smiõtti riʹmnjj, pieʹjji käʹmme sizz di 

nåǩǩii. 

 

Njaall lääi vualggâm vuâlas tuõddrin, ǥu porrmõš toʹben ǩeäppni. Lääi päkk 

vueʹlǧǧed meäʹcca porrmõõzz ooccâd, ǥu lääi nuʹt neäʹlǧǧ, håʹt-i mieʹccest leʹjje 

riiʹmnj, njaal vâjjeeja. 

Njaall lääi kaunnam mieʹccest kâʹl puârast porrmõõzz di juurdi ååʹn vueʹlǧǧed väʹst 

tuõddra, leʹša jurddli vuõʹste siõmʼmna vuõiŋsted. Õõlǥi pâi kaunnâd staani 

vuõiŋstemsaaʹj, koozz jie riiʹmnj piaʹzzše suu jieʹtteed. Njaall joorii pirs piirâs muõri 

tueʹǩǩen di miõsttji kõõsk da kuuivâi looppâst kååʹddeǩ õõl. “Tut  kâʹl lij samâi 

puârast peiʹttsest, tok jie riiʹmnj kaaun”, smiõtti njaall da pieʹjji käʹmme sizz di nåǩǩii. 

 

Nieʹtt njuiʹǩǩštõõli muõrin, muõrin lääi pueʹrr åårrad, jie piâssam šuurâb jieʹlli suu 

hååmmaid sieʹjjted. Muõrast vueʹđđem kâl lääi siõmmna näʹlttem, nieʹtt lääi nuʹt 
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jåʹttlõs jieʹlli, štõ vuäʹzeen še joorii da liikkii nuʹt, štõ ij tättâm åʹhss-sueʹrest põõššâd. 

Moʹttmešt lääi sâʹttjaam nuʹt še, štõ nieʹđ nakkrid lääi puättäm vääiʹveed vuõrâč, ǥu 

nieʹtt lääi pååʹmhast livvääm leeiǥas ââlda tõn pieʹʒʒ. Ååʹn nieʹtt še lääi ǩiiččemmen 

innsaaʹj jiʹccses, ǥu âʹlmm åårai tõn nalla, štõ ekka vuäitt âʹbrškueʹtted. Muorin ij 

kuâstʼtjaam tuäʹrv suõʹǩǩes päiǩǩ, kååʹtt leʹčči tuõʹlljaam nieʹđ ââʹbrest kåʹšǩǩsen. 

Jânnma ǩiõččeen nieʹtt hoʹhssji toʹben kååʹddeǩ, mii suâvči šiõttlânji innsââʹjjen. 

Nieʹtt njeâjai vaaʹrõõđeel muõrâst, leeukti käʹmme sizz di nåǩǩii.  

 

Puõiddi veeʹcktõõli tok tiiǩ ǩieʹđji da vuäddsi lueʹmin, tõt lääi nuʹt toođvaž jieʹllmâs, 

ǥu vuâʒʒai jååʹtted jiijjâs vääʹldest da rääuhast juõvi mieʹldd. Oummu še uʹvdde suu 

rääuhast leeʹđ, ǥu koonǥõõzz jie teäʹnäb taarbšaam puõiddičåuʹdd toorkid, da oummu 

leʹjje tõn-še hoʹhssjam, štõ jõs puõiddi ääʹss põõrt  âldʼdsin, di jie juõǩnaʹllšem säʹplee 

peʹllest sij täʹvvrid ääiʹtin da ǩeâʹllrin. Tõŋŋsi kõõskast mõõʹneen puõiddi vuâmmši 

kååʹddeǩ miõsttji kõõskast da teâttvuâppai ǥu lääi, di veeʹčkti sizz pueʹrbet 

tutǩǩeemdiõtt. Teeʹmes da pakk åårai sââʹjj, puõiddi juurdši vuõiŋsted siõmmna ääiʹj 

nuʹt staani sââʹjest di nåǩǩi. 

 

Nirpp, mieʹcc uuʹccmõš näuʹdd, õõlǥi pâi vaarrâđ šoorâb jieʹlljid. Tõntt tõt joođi 

tääuʹjmõssân čiõʹkkset, säʹpleei lueʹmin lääi pueʹrr peiʹttstõõllad. Niirpast lääi täujja 

neäʹlǧǧ da tõndiõtt tõt vuõiti vueʹlǧǧed pormõõzz håmmad tâl še, ǥu jeeʹres 

peivvžeeʹvai leʹjje juʹn vueʹđđmen. Måtam šeeʹllemreeisast nirpp kuuivai kååʹddeǩ 

ââlda, tõt miõlstõõvi kååʹddka, ǥu sââʹjj ååʹrai nuʹt pakk da staani. Nirpp tuʹmmji 

pääʹcced käʹmme sizz jälsted, ǥu tõt lääi hääsǩäb jeäʹllsââʹjj ǥu lahtt säʹpleelueʹmm. 

 

Kaampâr lääi kaunnâm jiccses šiõǥǥ kuäđ täälvas. Kuʹmpp, rimnjj, njaall, niett, 

puõiddi da nirpp leʹjje haaʹlääm siõmmna vuõiŋsted staanast, leʹša sij leʹjje kâʹl 

noʹǩǩääm kooččab ääiǥäs. Puk vuõʹđđe nuʹt njäʹlggsanji da lossanji, štõ jie 

vuâmmšaam kååʹccedgin täʹlvvpââjest, puk tåʹlǩ nirpp, ǩeäʹst lääi pâi tuuʹl tääʹl nuʹt 

neäʹlǧǧ, stõ feʹrttji jieʹlled šeeʹllmen. Leʹša juõǩ šeeʹllemreeisast nirpp maaʹcci 

kååʹddeǩ sizz vuõiŋsted. 

 

Måtam peeiʹv tääʹlv mâŋŋa peiʹvv paakkii uʹcc laaddu nuʹt, štõ tok õõuʹdbu čõõuč 

kuõʹddum čuõškmââʹn alʹǧǧe õuggâd. Mueʹdd neäʹttel ǩeeʹjjest laaddust paʹjjni 

čuõškktukk. Čuõšk ǩeʹrddle õhtt õõutårra, nuʹbb nuuʹbbårra da måtam tõin ǩiiʹrdi 

kååʹddeǩ årra. Kååʹddǩest paʹjjni pakk äimm, leʹjjehan toʹben jiânnai aazzi. Čuõškast 

lääi še haall siõmmna vuõiŋsted da paakkõõttâd, nuʹtba tõt pieʹjji kååʹddeǩ sizz. Pann 

čuõškaž ij pääʹccäm ruõjjaž õõl niirp paʹldde liaššâd, peʹce čaaŋi tõn rääi da še 

puõiddi rääi da nieʹđ rääi di njaal rääi di riimnj rääi da kuump rääi di maaimõzzâst võl 

kaampâr rääi. Kååʹddeǩnjuuʹnest tõt kaauni šiõǥǥ pääiǩ, di tok-i årsti. Tõʹst 

vuõʹiŋstem kõõskâst čuõʹškk  porstõõvškuõʹđi. Neäʹlǧǧčååuʹji tõt vuammši maiʹdne 

teʹmmsid tõst luʹnn di arvvli čuõʹǧǧeed tõzz, jõs mâka tõʹst porrmõš käuʹnnječči. 

Čuõškk piijjli njiimmâmnjuuʹnes teeʹmes päikka di njimškuõʹđi, leʹša vuõi, tõt 

teeʹmespäiǩǩ lääi-i kaampâr njuʹnn. Kaampâr suõrggni di suutti, ǥu miiʹne suu njonna 



                                                                                                                                                        www.kuati.fi 

čuõʹǧǧii. Suõrggnaam kaampâr ij mošttam, koʹst son lääi da võʹllji nuʹt jåʹttlanji, štõ 

kååʹddeǩ rõttsi da puk tõn aazzi ǩiiʹrdže tok tiiǩ miõsttji õõl di vuâʹlla. Puk jieʹlli 

suõʹrggne, ǥu vuâʹmmše ǩeäivuiʹm sij leʹjje vuäđđam palddlõõžži. Tõʹstǥu sij pieʹsse 

juõʹljees õõl, de puk čõʹǩǩee koott koozz-a. Miõʹsttji kõʹsǩǩe ij kuâđđjaam teänäb ǥu 

rõttsaam kååʹddeǩ. 
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Saǥstõõllmõš: 

 Måkam vueʹđđemsââʹjj kaampâr ooʹʒʒi? 

 Måkam vueʹđđemsââʹj kaampâr kaauni? 

 Mõõkk jeeʹres jieʹlli kauʹnne seämma vueʹđđemsââʹj? 

 Kaʹll jieʹlli kååddǩest lopp-looppâst leʹjje? 

 Mõndiõt kaampâr suuʹtti? 

 Mäʹhtt ǩiavi looppâst? 

  


