Täʹsnnâʹlmm
Säʹmmlaid tääʹsn lie leämmâž kompass, čiâss da eeʹjj pååʹddi čuäʹjteei. Taaʹsnin lie vuäinnam koon
årra õõlǥi jååʹtted, ǥo tõk-veʹt čuäʹjte aʹlmmvuuʹdid di muʹšttle kuäs čuõvvân. Laaʹvje muʹšttled, stõ
teʹl ǥo iʹlleäkku teänab tiâtt kooiǥ di koon årra õõlǥči mõõnnâd, di kannât årsted vueʹrdded
seuʹŋŋeem räjja teʹl tääʹsn kuâsttješkuäʹtte. Tääʹsn kuâsttješkuäʹtte nuõrttbeäʹl ââʹlmest da jåʹtte
seämma årra ǥo peiʹvv še.
Õuddmiârk diõtt Nijddkäärja (sarvvakõlbb) siuttad čuäʹjted âʹlmmvuudid, jõs pâi määšš näärveed.
Seuʹŋŋnummžeʹst tõk lie vuõʹste nuõrtt-tââʹvbeälnn, kõsskkiinn aalda tõk lie jååttam ââʹlm
saaujbeälla, viõsttâr beäʹl âlddsid. Tueʹlesiinn tõk lie reddviõsttrest da tueeʹlää ääʹjeld ǥõs koikkše
taaʹvårra.
Säʹmmlaid leʹjje måtam tääʹsn vääžnjab ǥo nuuʹbb. Taasnid leʹjje še jiijjâs čiõlǥtõõzz leʹbe mainnâž.
Tâʹvv-sääʹm vuuʹd seʹsttjânnmest peäggte täʹssnââʹlm sõrvvšeeʹllmest da miarr-ååraž õs peäggte
kueʹllšeeʹllmest. Taaʹsni nõõm še vuõitte leeʹd jijjâsnallšem jeeʹres vuuʹdin. Õuddmiârk diõtt Juuʹse
tåʹbdde juuʹlevsääʹm årnn Johssan dnõ.
“Fávdná “, (Arcturus), Juuʹse da Sõrvv
“Fávdná” lij sõrvvšiilli, ǩeäst lij johsspeʹss ǩiõđâst. Sõrvv lij õs suu õõudbeäʹlnn. Tuâljaš oummu
åskku, štõ ǥo Fávdná pääčč da kådd sõõrv, di teʹl kâʹl âʹlmm kââmat vuâlas da šadd
maailmpuuttmõš. Juuʹsest lie čiõččâm täʹsnned da tõk kuâsstje mäte vaunn. Tõt lij sõrvvčiilli
johsspeʹss koin jordd sõõrv pääččad. Juuʹse kååččad še måttmin sääʹmvuuʹdin “ dávggát”,”
juoksa/juovssat” da “vávdná”. Sõrvv-täʹsnnkarttõʹsse koʹllje tääʹsn, kook lie âlddlõõžži da tõt lij
täʹsnnjoukk. Sõrvv lij jõnn täʹsnnkarttõs, kååʹtt lij leämmaž vääžnai säʹmmlaid. Sõrvv lääi nåkam,
koʹst vuõiti čuâvvad iinn påådd leʹbe iinn jååttem. Täʹsnnkarttõõzz hääʹmm jeuʹǯǯ sõõrv da tõʹst
vuäitt vueinned jõnn juõljid, čueʹrvid, di tuuʹrb.
Kuâustäʹsnn
Kuâustäʹsnn lij säʹmmlaid samâi vääžnai da sij lie pirstaam tõn õuddmiârkkan nåiddruʹmppe.
Peäggte, štõ tuâljaž nååid õʹnne kuâustääʹsn čuõvvân, ǥo vuõʹlǧǧe nåiddmaatǩid. Kuâustäʹsnn lij
nuʹt čuõʹvves. Jiõččääʹššest tõt ij leäkku täʹsnn, leša tõt lij Venus-planett. Kuâustäʹsnn lij moodrai,
tõst-ǥo tõt ij kuõsʹttu juõʹǩǩ eeʹjj jânnampääll da Venus planett joorrâm diõtt. Teʹl ǥo kuâustäʹsnn
kuâsttai, di tõt šeärrai ââʹlmest tueʹles di jeäʹǩǩes kuâus påådd.
Tueʹleskuâus lij teʹl ǥo peeiʹvčuõvv eʹđškuätt da teʹl tääʹsn kooččat Tueʹleskuâustäʹsnnen da tõt
kuâsttai nuõrttbeäʹl ââʹlmest. Jeäʹǩǩesveiʹǧǧ eʹpet lij jeäʹǩǩaa, ǥo peiʹvvčuõvv lij seuʹŋŋnemmen da
teʹl tõn kooččat jeʹǩǩeskuâustäʹsnnen.
“Kääʹlles” (Sirius) da Källazpääʹrna “Gállábártnit” ( Väinämöisen vyö)
Sirius-tääʹsn säʹmmla kočča nõõmin “Gállá” Kääʹlles leʹbe še “Boares Gállá”, Vuämm Kääʹlles.
Kääʹlles miârkkšââvv vuämm källsa, kååʹtt še lij vuâlggam šeeʹlled sõõrv. Käʹllsest lie koumm ââʹlj,
koid son lij vuâlggam ǩiõččâd mäʹhtt sij piʹrǧǧee sõrvvšeeʹllmest. Källazpäärna tääʹsn eʹtte âʹlmma
mâʹŋŋed jeäʹǩǩaa. Källazpäärna lie koumm âlddlõs tääʹsn da tõk käuʹnnje tâʹlles Sõõrv vuâʹlbeälnn.
Måtmin sääʹmvuudin Käʹlläzpaaʹrnid kååʹččee Kueʹllšeeʹlljen leʹbe Vuäʹggjen leʹbe
Vuäggäipäʹrnnen. Källazpääʹrn täʹsnnkarttõs lij sõõrv šeeʹllmen. Õuddmiârkkan sauʹjjsääʹm papp
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Peeiʹv Pääʹrn vuõddmâstõõllam-mätǩǩ Boʹhttri maaiʹlmest. Mainnâz mieʹldd Peeiʹv Päʹrnn viiǯǯi
jiccses kaavân Boʹhtter niõđ da suänaid čõʹdde koumm pääʹrn, koid kåčču nõõmin “Käʹllazpääʹrn”
Ǥo ââʹlj jâʹmme, sijjid paaʹjee âʹlmma täʹsnnen.
Čuõiǥteei
Čuõiǥteeʹjid kååččad še sõõrvčuõiǥteejen di måtam sääʹm årrčin še juumǩin leʹbe ristt-täʹsnnen.
Čuõiǥteeʹji kuõhtt âlddlõs tääʹsn; Castor da Pollux. Tõk lie taʹlles Källazpääʹrnai vuâlbeäʹlnn.
Čuõiǥteei lie še viõǥǥtõõllmen sõõrv. Tõk čuõiǥte Sõõrv nuʹt kõrrsânji ǥu pâi vueiʹtte da suännai
täävtõssân lij piâssad sõõrv õõudbeäʹlla årstâʹtted tõn, štõ Fávdná vuälči pääččad Sõõrv
joʹhsspeeʹssain leʹbe Juuʹsin.
Ââʹlmčuõldd (Stella Polaris)
Ââʹlmčuõldd leʹbe Tâʹvvtäʹsnn leʹbe Stella Polaris lij leämmäž še aaibâs vääžnai säʹmmlaid. Tuâljaž
oummu oskku, štõ Ââʹlmčuõldd leʹbe Tâʹvvtäsnn lääi nauʹlljuum âlmma ǩidd da tät čeäggji mäʹte
ståʹlbb leʹbe muõrr, kååʹtt vuälai ââʹlmest maddu da tõn pirr joori âʹlmm maailm pirr. Tâʹvvtäʹsnn lij
ââʹlm kõskkpääiǩest da åårr, štõ tõt pââšš õõutsââʹjest håʹt jeeʹres tääʹsn joʹrre tõn pirr da joʹtte pââjas
da vuâlas. Ââʹlmčuõldd lääi čuõlddân kâskka ââʹlm da tõt tuõʹllji puk taaʹsnid pâʹjjen štõ
ââʹlmveeidasvuõtt ij kõõčč jânnam õõl.
Tuâʹljaž oummu oskku, štõ puk tääʹsn leʹjje ǩiʹdduum õʹhtte. Jõs miine kõõččâd leʹbe pääčč
ââʹlmčuõld, di teʹl kâʹl râʹvve puk tääʹsn di âʹlmm vuâlas. Tuâʹljaž åskkmõõzzi mieʹldd maailm
maaimõs peiʹvven Favdna pääčč Ââʹlmčuõld. Še Ââʹlmčuõldd di obb âʹlmm kââmte vuâlas da
moʹttje jânnam. Jânnam pueʹlškuätt naʹde šâdd maaiʹlmpuuttõmõš.
Täʹsnntueʹll leʹbe Eeʹjjmiârkk
Täʹsnnstueʹll kuâsttai teʹl ǥo lij šiõǥǥ šõŋŋ da jââʹlkõs. Täʹsnnstueʹll čuâvv viʹlǧǧesläǥnen ââʹlm
rââst. Toʹben lie jiânnai uʹcc tääʹsna, kook lie samai kuʹǩǩen. Tõk lie jiânnai kuuʹččben ǥo vueʹppes
tääʹsn Favdna da Sõrvv, leʹbe Kääʹlles.
Jeeʹres tääʹsn
“Fávdná” - tääʹsn ǩeâštʼteei lij ââʹlmest samai nuuʹbb beäʹlnn Fávdná-tääʹsn, âʹte Ââʹlmčuõldd šadd
kõʹsǩǩe. Ǩeâštʼteei lij še vuâʹlggam sõõrv šeeʹlled da jordd še appšed sõõrv.
Pieʹnne lie koumm uʹcc tääʹsna âlddlõõžži. Orion puäkkanj vuâlbeäʹlnn. Måtam vuuʹdin pieʹnnid
loʹǩǩe kuullâd Čuõiǥteeʹjid. Måtam åʹrrčin pieʹnne koʹlle Vuämm äkka, kååʹtt uʹsttâst pieʹnnid Sõõrv
uukkâd. Vuämm ääkk toobdat še nõõmin Nijddkäärja. Mainnâž mieʹldd čiččam nijddâd šiʹlle
kååʹddid, leʹša seeʹllmõš ij leʹkkstaam nuʹt puârast. Niõđ okknõʹšše nuʹt čuuʹt, stõ uiʹddee jiijjâs ââʹlm
täʹsnnen. Bieʹzmen lij kuõiʹt tääʹsn joukk, kååʹtt lij Källäžpaarni paajbeäʹlnn. Säʹitt, neiʹbb da kruâitt
õs käuʹnnje Käʹlläžpääʹrnai vuâlbeäʹlnn. Sääʹrnat, štõ sääitain Källäžpääʹrn kåʹdde sõõrv, bieʹzmrin
vieʹssee tõn, neeiʹbin äʹhtte da kruâitin ǩeʹtte.
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