
8584

PITTÁ 33

muotâäijih 

33. Majehistälvi 
Ákku: Mun jo tiettim-uv et šadda vala 
majehistälvi ko keesi poođij nuuvt 
tooláá.

Ánná: Já itten lii jonsahpeivi!

Ánná porá leeibi já juhá teejâ. Talle sun 
kárvudât. Sun piäjá stevilijd juálgán, 
tälvipihtâsijd pajalân já mana olgos. Sun 
leehâst njäälmi já muotâčalmeh kaččeh 
suu njuohčâm oolâ. Hitruu! Ánná mana 
Saammâl pááikán.

Ánná: Puáđi olgos Saammâl!

Saammâl: Naa, rähteen muotâäijih.

Ánná lii seeŋgâst kocemin. Tälviv lii 
hitruu koccáđ toos, ko ákku cokkit tuulâ, 
smiättá Ánná. Forgâ tupe lii liegâs. Sun 
leehâst čoolmijd. Tälviv! Täälhân lii keesi, 
sun muštá. Ánná paijaan seeŋgâst já 
kiäččá laasâst olgos.

Ánná: Muáttá!

Ákku: Naa, pyeri iiđeed.

Ánná: Pyeri iiđeed, ákku, olgon 
muáttá!

Ákku: Naa, já lii koolmâs.

Ánná: Vuoi pennuuseibi!

päikki 

jävri 

puásui 

vyesi 

muotâ 

šiljo 

káttu 

myettee

majehistälvi takatalvi

seeŋgâst sängyssä

kocemin hereillä

tälviv talvella

koccáđ herätä

toos siihen

cokkit tuulâ sytyttää tulen

tupe tupa

leehâst čoolmijd avaa silmät

täälhân nythän

muštá muistaa

muáttá sataa lunta

mun tiettim-uv minä tiesinkin

šadda majehistälvi  tulee takatalvi

poođij tuli

tooláá aikaisin

itten huomenna

jonsahpeivi juhannus

juhá juo

teejâ teetä

kárvudât pukeutuu

piäjá stevilijd 
juálgán

laittaa saappaat 
jalkaan

piäjá tälvipihtâsijd 
pajalân

laittaa talvivaatteet 
päälle

leehâst njäälmi avaa suun

muotâčalmeh lumihiutaleet

kaččeh putoavat

njuohčâm oolâ kielen päälle

rähteen tehdään

rähtiv muotâ-
pááluid

tekevät lumi-
palloja

njäbbi suojasää

muotâäijih 
taarbâš njune

lumiukko tarvitsee 
nenän

mun viežâm 
porkkan

minä haen 
porkkanan

porkkan kieđâst porkkana kädessä

uápis puásui tuttu poro

šiiljon pihaan

uážuh saat

aldeláá lähemmäs

uccâ vyesi pieni vasa

čuávu seuraa

paaldân viereen

leggist heittää

spellâđ pelaamaan

Afrika tääsni Afrikan tähteä

Jonsahpeeivi 
muotâäijih

Juhannuksen 
lumiukko

čuážžu seisoo

laasâ tyehin ikkunan takana

njunettáá ilman nenää

Párnááh rähtiv muotâpááluid. Lii njäbbi. 

Saammâl: Muotâäijih taarbâš njune.

Ánná: Naa, mun viežâm porkkan.

Ánná puátá porkkan kieđâst. Sun huámmáš, ko uápis puásui puátá šiiljon.

Ánná: Keejâ Saammâl, Tiälkku puátá.

Saammâl: Puáđi teehin Tiälkku, uážuh porkkan.

Tiälkku puátá aldeláá. Uccâ vyesi čuávu Tiälhu.

Saammâl: Keejâ Ánná, tast lii vyesi!

Ánná: Oi, tot lii nánnáá! 

Saammâl: Puáđi, puáđi!

Tiälkku puátá vala aldeláá. Tot ij tuostâ puáttiđ aaibâs paaldân. Ánná 
leggist toos porkkan.

Ánná: Ennuv lukko Tiälkku, tun lah tääl enni.

Párnááh moonnâv siisâ spellâđ Afrika tääsni.

Jonsahpeeivi muotâäijih čuážžu laasâ tyehin njunettáá.

laasâ 


