
 

Säʹmmlaž nõmmuʹvddem ärbbvueʹǩǩ 

Säʹmmlai kõõskâst lääi tuuʹl miâlggâd takai, štõ nõõm leʹjje sooǥǥ seʹst vaʹljjuum di seämmä nõõm 

eʹtte juõǩ puõlvvõõǥǥâst. Õuddmiârkkan Ahti Paulaharju mušttâl Iivanaš-jääuʹr Saijets-sooǥǥast, 

kåinn õuddnõmm Sammeli lääi seʹrddjaam puõlvvõõǥǥâst nobba. Nõõm vuâđđan lij vuõssmõs 

Sammeli Saijets, kååʹtt siirdčõõđi sooǥǥ tänpåddsa jällsâʹjja. Teʹkstt lij ǩeeʹrjtum muäddlo eeʹǩǩed 

mââiårra da teʹl lääi jieʹllmen juʹn Sammeli kuuđad puõlvvõõǥǥâst. Suʹst kâʹl lääi Sammeli eman 

nuʹbben nõmman, ǥo vuõssmõs nõmmän lääi Sulo. Tän ääʹjest sooǥǥ seʹsttlõž nõõm lie še seʹrdjaam 

nuʹbben leʹbe kuälmeen nõmmân da puärraz ouʹdde õuddnõõm jijjâs miõl mieʹldd. 

Vueʹǩǩ uʹvdded sooǥǥ seʹst vaʹlljuum nõõm kuâsttai jeʹärben ååumpääʹrnai nõõmin. Nääll lääi tuuʹl 

seämmänaʹllšem ǥo Lääʹddjânnmest da Eurooppast. Puärrsummus âʹlǧǧ vuäǯǯai eeʹjj beäʹl ääʹjj 

nõõm da nuʹbb âʹlǧǧ õš jieʹnn beäʹl  ääʹjjas nõõm. Kuälmâd pärnn vuäǯǯai teʹl eeʹjj nõõm 

(käimmnõmm). Čuâvvai ââʹlj vuõǯǯu nõõmas jeeʹres ruâđi digu jännʹji, jieʹjji leʹbe čieʹcci mieʹldd. 

Puärrsumõs niõđ še vuõǯǯu nõõmâs täuʹjja ääkkin leʹbe jeeʹres ruâđin. Käimmnõõm leʹjje 

õhttvuõđâst siõljååʹttemoskku. Nõõm õõudbuš õõʹnni juâtki jiijjâs jieʹllem päärn nõõm pääiʹǩ. 

Aalǥâst päärn leʹjje pokaineeʹǩǩ kääim, leʹša tâl oummu alʹǧǧe uʹvdded nõõmid še jiõlli oummu 

mieʹldd. Käimmnõõm leʹjje vueʹǩǩ ciʹsttjed nõõm õõuʹdbuš õõnnjid.  

Säʹmmlaž nõmmuʹvddemäʹrbba kollai še tõt, štõ veerjlaž nõõm lââʹssen oummust lij säʹmmlaž 

kåččamnõmm. Tõt šadd nuʹt štõ õuddnõõm õõudbeäʹlla piijât miäʹrtõõllâmvueʹzz kååʹtt seeʹstesâânn 

nuuʹbb puärraz õuddnõõm di mååžna še maaddârpuärrsi nõõm. Nääit kåččamnõõmâst vueiʹtte leeʹd 

koumm-ǥi puõlvõõǥǥ õm. Kaabi Isä Onni. ns. Piatt Huâttar Paaʹvvel. Meäʹrtõõllâmvueʹssen vuäitt 

leeʹd še oummu jällsââʹjj, ämmat leʹbe pieʹllkueeiʹm nõmm õm. Paltto-Eero (aazzi Palttonjaargast), 

Nyere Juhháán, Postâ-Matti leʹbe Ooni Anni. (Aanrõõžž).  

Nuõrttsäämäs vuäitt särnnad õm.  Poošt-Maʹtt, Čueʹlsvuõn-Saammâl, Piâtt-Paavvâl, Eeʹllja Mäʹrjj, 

Kipri-Sandra. Åhnâs Ååʹll Määrfaž. 
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