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Algusana

Sergei Jevstafejev on rodivunnuh Suojärven piirin Porojärven kyläh 31. 
kevätkuudu 1956. Häi kirjuttau pienii kerdomuksii omis kyläläzis da 
heijän elokses vuozinnu 1950-1970. Tevokset kerrotah tavallizien karja-
lazien argipäivis, heijän huolis da zobotois, suuris da pienis ilolois. Nii-
löin lugiettuu kerras ellendät, gu joga kerdomuksen kirjuttai on laskenuh 
omas ičes läbi. Häi rounogu bokaspäi kaččou omien kerdomuksien piä-
hengilöin touhuloih, suuren suvaičuksen da juumoranke kirjuttau heijän 
ilolois da on pahas mieles, konzu heidy midätahto vaivuau. Nämmä ker-
domukset liikutetah äijien lugijoin syväimii. Kirjuttajan kieli on kebjieh 
ellendettävy. Toinah segi ähkäi karjalan kielel kiändäjii ottavumah Ser-
gien kerdomuksien kiändämizen ruadoh.

Sergei Jevstafejevan kirjutuksii jo painettih Oma Mua -lehten da 
Taival-al'manuahan sivuloil. Smietimmö, gu moine kniigu pädöy karja-
lan kielen opastujile. Sidä voit käyttiä kerholois, kursiloil, yliopistos da 
školis. Toivotammo teile hyvii hetkii kniigua lugijes!

Svetlana Kondratjeva

Kerdomuksien kiännös livvinkarjalakse: Anna Usova, Jelena Ruppijeva, 
Aleksandr Jeremejev, Nadežda Mičurova

Verstaičendu: Jens Hattuniemi

Kielentarkistus: Natalia Giloeva
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Ukonvemmel
Terväh huškahtettihes oraskuun pruazniekkupäivät flaguloinke, pagi-
noinke da rajavardoiččijoin sal’uuttu kolmekerdazen ammundanke. Kylä 
uvvessah rubei elämäh omua rauhallistu kevätelaigua. Jiä jo oli lähte-
nyh järves. Talven aigua suittunuh liga tartui randoih. Rounogu unespäi 
havačunnuh päivänlaskutuuli nouzi da ruttoh pezi rannat korgiel uallol 
da jätti lahjakse pienen vihmazen. Uvvessah ozuttihes päiväine. Luondo 
hengähtih enzimäzel keväthengahtyksel. Tuhjot kattavuttih vihandazel 
kazvispölyl, koivulois puhkettih silmut da niilöin lehtet mendih hiiren-
korval. Joga kyläläine sanou, gu se on lahnoin kuvunaijan piämerki.

Rannale azetui gruuzumašin. Kabinaspäi muale hyppäi kaksi miesty 
uuzis sinizis fufaikois da šouferi mustis merimiehen sovis. Miehet avat-
tih mašinan bokkulaijat, viettih siepäi rauduvenehen viele da azetettih 
sen motoran peräh. Sit hyö vaikkani avattih da juodih pullon valgiedu 
viinua da kiännyttih kylähpäi. Keritettylöin fufaikoin polien tagua nä-
vyttih remenilöis rippujat naganat, kuduat rounogu sanottih: ”Olemmo 
kalastustarkastajat.

Kaksi päiviä hyö ajeltih järvie myö, vedäjen trosal omua ”raudukažii”. 
Tulduu järilleh, miehet pandih mašinah omat vehkehet da kai midä 
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suadih järvespäi: kolme merežiä da viizi nuottua. Tarkastajat käveltih pit-
kin randua, poltettih tabakkua da sit ajettih pohjazih järvilöih päi.

Ei ehtinyh vie heittyö muale dorogan pöly, kui kylärannan elos ru-
bei kiehumah. Venehet kalanpyvvyksienke toine toizen peräh kiirehel ru-
vettih laskemahes vezile. Kuului motoroin börizendy da airoloin loiskeh. 
Kaikin lähtiettih omih kalastandukohtih. Päiväine koskihes omil sugahil 
loittozen suaren kuuziloih da väritti vien zirkalon keldazih, ruskieloih da 
borduväril. Kyläs sammuttih jälgimäzet tulet. Se rubei uppuomah uneh.

Huondespuoleh kyläh allattih tulla enzimäzet kalaniekat. Kengo 
kandoi kodih peitettylöi vihmuplaššiloil kalaviršilöi, kengo kerras rubei 
puhkuamah kaloi rannal. Kylyn tyves kannol istui voinuveteruanu Nikita 
Osipov. Kirčistellen häi kačahtihes randubauhuh da šupahtih:

– Passibo Jumalal, ku elin keviässäh. Muheloittajen häi kačahtihes 
ičes ymbäri, eigo ken petties liene kuulluh sidä...

Randah tuli vie yksi veneh. Siepäi nouzi nelli nuordu miesty. Heijän 
muhizijois rožis sai ellendiä, ku vuitin kalas hyö myödih lespromhozan 
syöndykohtah. Kiirehtämättäh miehet nostettih nuotat ardoloil, juattih 
dostalit kalat kahten keskel da istavuttih kylyn pordahile ryyppiämäh hy-
väs kalamatkas. 

– Terveh, Nikita Ivanovič, mennyön Voiton päivänke! kirrattih hyö 
starikan nähtyy.

– Passibo, teilegi samua! – vastai died'oi peittäjen sellän tuakse omua 
vahnua viršisty. 

Sil aigua troppua myö rannale häpetti babiloin joukko vahnois 
pl'uuššužilietöis viršizet käis. Hyö istavuttih vahnale lauttuparrele, ku-
daman reunois nävyttih čiepin jället, da allettih paginat kylän uudi-
zis. Buaboloin peräh pyöräl, hypähtellen havvois, ajoi ruskeitukkaine 
brihaččuine. 

– Terveh teile, Mikki-diädö, – tervehti häi vahnua da heitti kepkan 
piäs. 

– Terveh, Genni, kuulin sinun muamas Anna Matvejevna rodih lin-
nan suurekse herrakse, sano tervehytty minuspäi...

Mieleh juohtui yksi kezäpäivy enne voinua. Jyryn jälles ozuttihes 
päiväine. Häi, silloi vie nuori terveh mies, astui järvelepäi, da nägi pienen 
tytön. Se oli Iljinan Matvein viizivuodehine tytär, An'uta. Häi pal'l'ahin 
jalloin juoksendeli luhtii myöte, puhkaili niilöin pinnal olijoi pienii il-
mupuzuriloi. Lapsen rožis nägyi tovelline oza.
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– Nikita-diädö, läkkä minunke, minä sinulles ozan ozutan.
Tyttöine vei miesty järven rannal kohuajal mägyriččäzel. Kengät ol-

dih umbipäi lijas.
– Sinä älä ligah kačo, kačo taivahah, mittuine čoma se on!
Mies nosti silmät da kai höpsähtihes. Järven piäl, päiväzen sugahis, 

taivahale ozuttihes kolme ukonvemmeldy. Ozuttihes, buitegu oijendet-
tuu käil voibi koskettua niilöin joga värii. 

– Buabo sanoi minulleni: ”Se Jumal taivahaspäi meile muheloittau, 
da työndäy rahvahale ozua”...

Äijy vuottu on vierryh sit aijas. Loppih voinu, rahvas tuldih järilleh 
kylih evakospäi. An'a loppi školan, tehnikuman da ajoi lespromhozah 
praktiekale. Kai olis hyvin, ga vastai häi rajal ruadajan keittäjän da korvii 
myöte uppoi omah suvaičukseh.

Briha rounogu oli tavalline. Hyvin pajatti da soitti soitol. Pajatti 
Volga joves sego laivois da heilutteli ruskieloi tukkii. Tyttö kačoi brihah 
suvaiččijoil silmil.

Tuli sygyzy. Rajavardoiččii lähti merilöih. Tytöle jätti oman furažkan, 
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al'boman pajoloinke da tämän ruskeitukkazen Gennin.
Loitton suaren tagan kuului motoran iäni. Babit vaikastuttih. 
– Kuule, Genni, kačo nuoril silmil, ken sie suarelpäi ajau? 
– Ga midä kaččuo, se on Jermoin Iivan, hänen ”Strela” motoran 

kerras tunnustat iänes.
Hyvän sualehenke tulou, veneh ylälaidassah on vien ual.
Kummalline mies on tämä Iivan. Toizet rahvas kalua vaihtettih 

dengah, a tämä ilmai kai jagau babiloile. Mikse händy karjalaine Jumal 
avvuttau?

Randah tuli veneh puolessah täytetty läpettäjäl kalal. Iivan hyppäi 
vedeh, vedi venehen randah, pyhki hiet očas vahnal kepkal da muhahtih 
valgieloil hambahil.

– Hei, akkaizet, kenbo abuh tulou?
– Terveh, Mikki-diädö. Mitus čoma olet!
Nikita Ivanovič heilutti Iivanale käil da kučui Gennii.
– Net baboit ollah voinulesket. Iivan kymmenevuodehizennu jäi 

orboikse. Kaikelleh opitteli händy, gor’arukkua, elaigu, eihäi kaikin hy-
vänke vastah tulla. Voinan jälles häi miinoi kabrasteli. Tulesgi oli da kon-
tuuzien sai. Kui näit, ei kovennuh hengel. Yhtes sinä, Genni, olet oigei, 
auttau händy Jumal, sendäh gu eläy häi muhunke syväimes, ukonvem-
belenke.

Voinuveteruanu ohkajen nouzi kannolpäi, otti oman viršizen da 
rammaten lähti astumah babiloin peräh. 

Karjalakse on kiändänyh Anna Usova
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Valgiet gribazet
Tämä kummu minun kel 
rodih vuozinnu 1970. Ol-
dih menemäs loppuh sy-
vyskuun päiväzet, kyläläzet 
varustettih talvekse kartoh-
kua, kalua, siendy da mar-
jua. Kogo nedälin priskutti 
vihmu, ga puhaldi suvituuli. 
Ozuttihes päiväine, lämbe-
ni, rouno järilleh tuli kezä. 
Huondeksel nostuu menin 
pordahile, minuh kerras 
lengäi moine hengentäppiä-
jy sygyzykezän tundo da ei 
suannuh ni sanuo maltua. 
Se on ellendettävy, silloihäi 

minul oli vai seiččietostu vuottu. Täs ijäs elaigu ozutahes loppumatto-
makse, olet voivas sego väis, suvaičet kogo muailmua, se, tiettäväine, mie-
lespidäy sinuu...

Illal yksi brihaččulois sanoi, gu ”paloksel” – nenga sanottih män-
dymečän palanuttu kohtua – kazvoi valgiedu gribua. Minä koppain 
saruas kaksivaihtehizen ”Riga”-nimizen motopiedan, paneldin huavon 
hardieloile, čökkäin veičen kormanih da niilöinke lähtin pitkin kyliä 
Suojärvelpäi. Kylän agjal azetuin tervehtimäh Kolkasovan Kol'ua – tua-
tan sevoittaren ukkuo. Häi oli kohendamas suurdu puuhistu ”ut'ugua”, 
kuduadu vedelläh traktoran peräs da muga tazoitetah juamua. Sienis 
kuultuu Kol'a nimitti minuu najivizekse optimistakse. Ollen optimistu, 
ga olgah, ližäin guazuu da edehpäi...

Azetuin kahten kilometrin piäh kyläspäi, mugasanotun 
”rajavardoiččijoin” lammin luo. Enne tiä oli salvettu rajavardoiččijoin 
mökkine, kunne myö puaksuh käimmö juomah čuajuu da saimmo pidiä 
käzis oigiedu automuattua.

Minä peitin puunjuuren tuakse mättähih mopon da lähtin astumah 
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suos poikki paloksele. Astun, hyn’hetän pajostu, riuhton mättähis buolua, 
ičelleni moine rodih hyvä mieles... Kuulen – huruas puoles milienne 
räžähtih, kiänäldin piän, ga sie pitkin ojitustu mättähis läbi juoksou suu-
ri elätti da kolme pienembiä. Mieleh tuli – hirvi kolmen poigazen kel. 
Kačon, kui juokseldatto pagoh. Heitäldin repun, viuhkutan sil piän piäl, 
juoksen niilöin peräh da viheldän mi on vägie. Pieni hyppäi hirvimua-
man jalgoih, se kiänäldi kuperkeikan, kačon, ga kabjoin sijas sil ollah 
kynnet. Muamorukku – nuathäi ollah kondiet...

Suuri harmannuh emäkondii kolmen poigazenke hävii pedäi-
mägyričän tuakse. Pidäyhäi tulla nenga lähäl kyliä, eigo varua ni joven 
tagua ruadajua meččyzavodua! Mustoh tuli ”Morozko” – kino, kus kon-
dienpoigazet kannellah suurii valgieloi griboi. Lähtin astumah pitkin 
mägyriččiä...

”Eee..”– kuulin iänen taguapäi da kiänäldin piän. Seččie metrii 
minuspäi seizoi tagakäbälil elätti da kaččou kohti minuh. Kogo ijäkse jäi 
mustoh se silmien lipahtamatoi sydämessäh menii kaččo. Pollästyingo? 
En, pyörähtih vai mieles: Syönnöygo kerras, vai havvannougo muah?

Minä luvin, gu ei sua seizattuo kondieh sellin, eigo sua lähtie pagoh, 
eigo ni äijiä muudu sua. Buaboi musteli, kui meijän rodn'u Lubosalmen 
kylän luo ambui yhten kondien, a toine taguapäi mädžäitti iččiedäh am-
bujua. Minä metrii viizi myöstyin, sit kiänäldimmös da juostol pagoh. 
Suos dai mättähis läbi lendäjen lennin, en tundenuh ni motopiedan pai-
nuo, hyvä, gu se kerras lähti käyttöh. Azetuin vai kylän lähäl Miikulan 
rinnal. Sanon kielastelemattah, tuaksepäi en ni kerdua kačahtannuhes, 
sendäh en voi sanuo, juoksigo peräh emäkondii vai eigo juossuh. Kol'a 
kuundeli minun paginua, kačahtih minuhpäi da kuilienne ruonogu höp-
sistyi...

Karjalakse on kiändänyh Aleksandr Jeremejev
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Jäi vai viizi millimetrii...
Lämmäl suovattuhuondeksel, kuigi puaksuh enne, kävelin bazarii myö 
yhtes myöndykohtaspäi toizeh. Loppih yön jatkunuh ruadovuoro, ies-
päi oldih huogavundupäivät. Panin ostokset autoh, otin kormanispäi 
lippuzen, kuduah oli kirjutettu midä pidäy ostua, ga mugai on – lihat 
jiädih ostamattah. Juostol lähtin tuttavan lihanmyöjällyö, kaksi – kolme 
ilahtuttavua sanua dai kunnon lihapala oli säkkizes. Nygöi vai kävvä ko-
dih akkua ottamah dai kerras kezämökile. Vai kiännyin autohpäi, konzu? 
korvas helähtih:

– A meile – Porojärvel...
Ruttoh kiänäldimmös, kačon – kaksi ijäkästy naistu heitettyy sum-

kat syömizien kel asfal'tale paistah keskenäh. Menin lähembäkse, naizet 
vaikastuttih, kačotah huaristuksis minuh.

– Prostikkua raukku, kudaibo teis on minun Porojärvelpäi?
Yksi naizis tembai sumkan da lähti sipettämäh mašinoin azetundu-

kohtahpäi kirraten: – Ole tervehen, Jevgenija Grigorjevna!
Toine naine kaččeli minuu piäs jälgoissah da sanoi muheloittajen:
– Minä elin Porojärvel. Meijän kodi oli raududorogan sillankorvas, 

a famiilii minun on Laleko.
– Ongo Slava Laleko teijän poigu?
– Slava-rukku on minun poigu, opasti yliopistos, ga händy, gor'ua, 

jo ei ole elos, Slava meni vedeh...
Naizel nostih kyynälet silmih, minä kiännin paginan toizeh čurah 

da hyvä, gu muga ruavoin. Häi puhkei paginah, toiči kai nagrahteli, a 
minä omis mielis kiännyin vuozih 1960.

Viijenden kluasan loppiettuu minä kirjutimmos školalazien meččy-
hoidajien joukkoh. Jo aijoi huondeksel myö istuimmo auton fanerku-
butkas lauččazil da ajoimmo meččäh. Dorogat silloigi oldin nygözien kel 
yhtenmoizet. Istuo pidi pitkin lauččua, lujah kobristajen sidä käzil dai jal-
loil, muite piä olis kolahtannuhes butkan lageh. Kaikkeh täh kaččomattah 
matkan aigua tyttözet čomašti pajatettih, a brihačut korottih anegdottoi 
da horhotettih täytty kidua. Matku meni ravieh, vesseläh da hyväl mielel, 
gu kai muugi lapsennu. Meččäh piästyy myö linduparvennu lennimmö 
autospäi muale, vastai meidy kylmil silmil vahnin mečänhoidai Valentina 
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Mihailovna F'odorova. Sihgi kerras loppevuttih meijän pajot da hor-
hotukset. Oli häi hoiskei, čoma inehmine, täyzi energiedy da voimua. 
Tundui sil, gu hänen pagizenduaijakse kai linnut vaikastuttih da kuunel-
tih. Myögi seizoimmo suut salvas, a mečäs ruadajat, rounoku saldatat, 
seizottih riävys. Hänel kai oli kunnos, kaikkiele kergii. Oligo taimendu 
täydymäh, oligo rengii da istutuslabjoi T-kirjandu mustoittajien pura-
hanjyttyzien varzienke.

Minuu Valentina Mihailovna pani puarah Vlasovan Pet'an kel. Mei-
jän kyläs oli kaksi Vlasovan Pet'ua. Niilöin eroitettavakse rahvas yhty 
sanottih Roššinskoikse, tostu-Gumarinskoikse. Sen Gumarinskoin kel 
minä ruavoingi. Häi oli munuu vuottu vahnembi, piädy pitkembi da 
leviembi hardielois. Myö hänenke rodimmokseh hyvikse dovarišoikse. 
Pet'a äijän lugi, äijän tiezi, hänen kel oli mis paista. Meijän istutusruavot 
mendih voinanaigazis toris kus traktoran jätettylöis jällis sai löydiä gra-
nuotoin palazii, ammuttuloi bul’kuloi, toiči ambumattomiigi. Pet'a niidy 
ei koskenuh, a minä keräin da peitin yhteh kohtah.

Kerran huondeksel Valentina Mihailovna tuli nuoren miehen 
kel, sanoi, gu hänen nimi on Slava Laleko, da häi rubieu tarkastamah 
školalazien meččyhoidajien joukon ruaduo. Tytöt hihetettih, sendäh gu 
Slava äijäl mustoitti heile Šuuriekkua ”Operacija Y”- kinospäi. Händy 
mugai silmien tagua ruvettih kuččumah ”studentakse”.

Murginassah ruattuu myö Pet'an kel täytimmö taimenil rengit, söim-
mö, Pet'a, kui hänel oli tavannu, šliehkahtih muate tuhjožikkoh. Minä 
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silkeskie juoksin omah patronoin 
peittokohtah. Jalgu puutui kannon 
juureh, minä öntästyin da lennin 
pitkälleh. Nostuu seizoi dogadin 
juuren ualpäi vierijän cilindrazen. 
Otin sen käzih, se mustoitti minu-
le sähkömotorastu, kuduan vualun 
piäh oli azetettu al'umiiniikriukku.

Opin liestiä, ga ei liesty. Kriuk-
ku oli kiinitetty vualuh čokil, čokin 
piäs oli rengahaine.

Kai tämä motoraine vie läpet-
ti, buitegu ollus vaste luajittu. 
Minä piätin kuitah heittiä kriu-
kun, oijendin čokin usat da rubein 
hil'l'akkazeh vedämäh rengahastu. 

Jäi vai viizi millimetrii, gu kuulin taguapäi šopahtuksen:
– Azetu...
Minuu gu hullai. Edeh tuli Slava, häi hil'l'azeh eroitti minun sormet 

”sähkömotorazes”, ähkäi edehpäi čokin da lämmytti sen usat eri puolih.
– Tiijätgo sinä, mi tämä vehkehii on?
– Sähkömotoraine.
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– Tämä on suomelaine granuattu, sinä sen čokkii veit. Gu olizit 
vie vai palazel vedänyh, sit olis... Toizil lapsil älä rubie sanelemah, minä 
upotan sen suoh.

Meččyruadoloin loppiettuu minä lähtin ad'voih Petroskoile. Sie 
omahizien lapsien kel myö enzimäzekse astuimmo Gogol'an uuličal oli-
jah laukkah, ostimmo šokoluadua, söimmö da joimmo tävvet vačat suuris 
raudustokanois myödäviä kokteilii. Jälles sidä Oniegan traktoruzavodan 
kauti astuimmo kodialovehmuzeih. Silloi se oli nygözes Aleksandr Nev-
skoin kirikös. Muzeis meidy enimyölleh mielytti ”Karjal Ižänmuallizen 
voinan aigua” ozuttelu. Myö ylbeillen kaččelimmo meijän kodirannan 
”Krasnoje znam'a” partizuanujoukon komendajan Vladimir Petrovič Ve-
denskoin da partizuanan Ivan Grigorjevič Ivanovan vehkehii. Suomelai-
zen voinuvehkehien keskes oli jo minule tuttu suomen M-41 granuattu.

Soitti telefon, se jo emändy ečii minuu. Minun paginkanzugi rubei 
kerävymäh iäres.

– Jevgenija Grigorjevna, vuotelkua kodvaine. Vuvvennu kuuzikym-
men kaheksa teijän Slava-poigu piästi minuu suures hiäs, voibi sanuo 
pellasti minun hengen. Passibo teile suuri nengozes poijas.

Naine avai sumkazen, otti nenäpaikan, pyhkii sil silmät da huulien 
čuput.

– Teile passibo nengomis hyvis sanois da minun Slavan mustos...
Häi kiännäldih da jo minuutan peräs hävii ostajien joukkoh.

Karjalakse on kiändänyh Aleksandr Jeremejev
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Muanitus
Lämmänny kezäehtänny kolme vahnua miesty istui laučal da kurii. Pagin 
mindählienne ei lähtenyh. Paččahah azetetus raadivos igäväl iänel sanot-
tih, kui pahoi eletäh loittozen Kongo-muan rahvas. Jalgumiäččykiža roih 
vai čuasun peräs. Miehis siiriči ylbiesti astui kylän karju, Makar-paimen 
kunnivoijen heitti šuapkan da luadi tervehyön. Net vastah vai piädy 
n’uglutettih da tavattih vie kurimistu. Vastaspäi olijale ahole rubei kerä-
vymäh nuordu, hyö terväzeh kerättih lehmien šitat da ruvettih kižuamah 
laptah. Enzimäzenny paginan algoi Ignoi Lendijev:

– Vasilii Zaharovič, saneles midätahto omas šouferin elokses.

Hänen jälles paginan jatkoi F’oudor Mekkijev, kylän kielenpieksäi 
da iloniekku:

– Sanele parem Ivan Ivanovičah näh.
Vasilii ounahasti kačahtih, selgei on: tädä häi vuotti kaiken ehtän.
– Silloi minä ruavoin vahnal mašinal, sen kabin oli fanieras azut-

tu, kuuzovu – lavvois. Midä käskiettih, sidäi vedelin: konzugo syömis-
ty, konzugo halguo, toiči herroi piirin keskukseh ajelutin. Erähäššy piän 
suatoin piirin arhiivan dokumentat. Net vein, kävähtimmös sit varastoh, 
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otin kaksi puččii sol’arkua da lähtin piirinhalličukseh. Näin: veriäs Ivan 
Ivanovič lähtöy, älä ni virka, putin herru. Piäs – šliäppy, silmis – očkat, 
kaglas – galstukku, pindžakon kormanispäi karandišat nävytäh, käis – 
nahkahine šalgu. Istavui häi mašinah, galstukal hiet očaspäi pyhkäldi, 
šallun ryndähih painoi.

– Läkkä kodih, Vas’a, muudu nimidä ei sanonuh.
Ajammo, ga päivy räkki on, motor hiilavuu, kolme kerdua tuli azet-

tua vetty valamah radiattorah. Ehtimmö vai heittyö sit seiččiekerroksizes 
mäis, (tiijättö la nenne seiččie jyrkiä kiännälmysty), ku milienne tagan-
päi romahtih da mašinan oigei puoli kallistui. Lähtin mašinaspäi, kačon: 
ratas on puhkennuh. Tahtoin kuuzovaspäi vararattahan ottua, ga se 
puččiloin uale oli mennyh, yksinäh sidä et sua. Kučun Ivan Ivanovičua, 
ga se vaikkani on. Avain veriän, a istuimel vai yksi šliäppy viruu da pes-
kudorogal jället kylän puoleh menijät nävytäh. Tuli ičel higie valuttua. 
Vaihtoin rattahan, ajan. Nellän kilometrin peräs näin: juoksou Ivan 
Ivanovič, gal stukku kaglas ku lippu heiluu, šalgu ryndähäh on painettu. 
Händy tabain, signualua azun, häi ku minuu nägi, vie raviembah rubei 
nel’l’uomah. Kirguan ikkunah:

– Ivan Ivanovič, šliäppy hos ota, eiga pleššipiän kylmiät.
Sit se azetui, silmät kolme kerdua risti, nouzi mašinah da sanou:
– Vas’ka, kuibo sinä piäzit? Mašinuahäi ammuttih. Sinä muite vai 

šouferi olet, a minä herruhäi. Kuulitgo, kui mašinua ammuttih?
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– Niken ei ambunuh. Se minul ratas, kui sinun piä toine, pal’l’as on, 
se räkkie mostu puhkeigi.

Kaikin nagroh pričkahuttih, F’oudor nagrandua kai laučalpäi pa-
kui, polvet leugua vaste painoi, heinis vierittelihes. Sih aigah vastaspäi 
olijan koin tagua ahole karahtih pieni kazvol tobjahko ukko. Käis hä-
nel oli rizinsumču, piäs – murčevunnuh šliäppy, maikan piäle pannuos 
pindžakos blezni ruskei gvardeiskoi merki. F’oudor azettuhuu kirgai hä-
nele:

– Ivan Ivanovič, konzu sinuu gvardieh otettih, sinä partizuanannugo 
olit?

Nimidä ei vastua. F’oudor jatkau:
– Ivan Ivanovič kielasta midägi, näitgos igävy on.
– Teile olis vai igenii vedellä, etto ni tiijä: kalmužiman tagan suoh 

Ioninoin lehmy on uponnuh. Minun poijat opitah sidä suaha, juoksen 
heile abuh.

Miehet veteruanale peräh hypättih, nuoret pualikat lykättih, heile 
jälgeh kiirehtetäh. Ivan Ivanovič laukas siiriči juoksi da toizeh puoleh 
kiändyi, laukan krinčale nouzeldi.

– Ivan Ivanovič, sinä kunnebo huavait?
– Ga Marja Ivanovna on kylyn lämmitännyh, pidäy čäkkine ostua.
– Ga lehmy kusbo?
– A lehmy lähti gvardieh liittolazekse…
Sanoi da laukkah lähti. Kodvazen vai mužikat vaikkani kačottih tyh-

jiä krinčua, sit kui käskyn suaduu kiännyttih da igävissäh harpattih ahole. 
F’oudor sammunuol iänel virkahtih:

– Tuaste on muanitannuh neče vahnu kielaskukki. Eihäi sudre kar-
jalazet sanota: vai kerran kielastannet, sit enämbiä ei uskota.

– Hyö sanotahgi: töytty ei malta kielastua, ližäi Vaslei.
Hänel tuaste silmät ruvettih kižuamah. A kylän raadivos täydeh ke-

roih kuului jalgumiäčyn maršu.

Karjalakse on kiändänyh Jelena Ruppijeva
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Kondien akku
Liennego se olluh viizitostu vuottu tagaperin, kezän lopul. Kuni eläk-
kehel olijat duaččuniekat lugietah, midä sualistu ollah suadu omis kaz-
vosmualois, sini opastujat duaččuniekat igävissäh kačotah syvystaivahah, 
opastujien vahnembat toivotah, ku syvyskuussah ei kylmetä heijän istu-
tetut gladiolusat da georgiinat.

Viizikymmenvuodehine mečästäjien konnun vardoiččii Vasilii 
Vasiljevič, buuriško da yksinäine mies, käveli pihua myöte, reduloi vahnah 
rengih kerätes midälienne vädžizi. Oli midä vädžistä. Egläi karahtettihes 
mečästäjät, hos oružoittah, ga keräle tuodih lihua, kalua, piivuo da val-
giedu. Keitettih kalarokkua, savvustettih lihua, sit syödih, juodih, tämän 
jälles kaiken yön taratettih mečästykseh, kalastukseh da suvaičusšeikkoih 
näh. Huondeksel tuli autobussu da vedi kaikkii linnah huogavumah, a 
hänele lijat tuli kabrastua. Pädöy herroile, a erähil, kačo, kondiet ollah 
syöttämättäh. Kondiet la! Rengi rämizendän kel pakui muale, tabakat 
pyhkimenny viertih rinnale. Kondiethäi tostu päiviä ollah syömättäh… 
Kahtu kondiedu, Maškua da Paškua, syötettih mečästäjien koirien opas-
tandah niškoi. Tottu sanuo, net oldih hyväntahtojat, läs kezet elätit.

Vasilii Vasiljevič rengin kopattuu hyppäi kondien kodalluo. Sidähäi, 
se on tyhjy, raudazen rešotkan al oli kaivettu oja meččäh päi. Tämänmos-
tu jongoi oli, sendäh vardoiččii koppai rengin da rubei pergamah sidä 
kepil, nenga häi ainos luadi, konzu kučui kondieloi syömäh.

Jevdokija Karpovna, myö duaččuniekat kučuimmo händy Outi-
buabakse, viizi vuottu tagaperin lähti eläkkehele da osti muapalan, kylyn 
da kodizen kaikkien toizien tarvittavien huonuksienke. Tänä kezän Ou-
ti-buabo ruadoi higi očas, kazvatti hyvän sualehen. Sinä huondeksengi 
huondeshämäris nostuu istui stolas da mietti, midä rohtuo olis parembi 
juvva, ku suas hätken ruadua da äijän ehtie. Sil aigua pihaspäi rubei kuu-
lumah, kui pričkau hallennuh laudu, da karhei rygimine. Tuaste on neče 
guazunhoidai tulluh midälienne eččimäh, mietti Karpovna. Suau nygöi, 
kehno. Endizenny opastajannu olles Outi-buabo julgiesti veriän kahtal-
leh avattuu hyppäi pihale. Hyppäi da hänel kai suu avvoi jäi.

Keskel morkovkuvaguo istui kondii da hobli näčytti sil olijua. Toizen 
turbu ozuttihes levinnyön teplitsan tagua, hänen kaglas ripui tomuatoin 
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oksu. Kondii hoblisti huulii da mängähtih: “Me-me”.
Ozutan sinule, kehno, muaman, tavassah sanoi suututettu akku da 

punaldihes järilleh kodih. Tembai häi pualičalpäi suuren al’umiinievoin 
kost’urkan, kudamale mindählienne oli vihandal kruaskal kirjutettu 
“Syömizien jiännöksih niškoi”, otti päčin vieres olijan koukun da hyppäi 
veriäh. Tuli krinčale da ku rubeihäi koukul pergamah kost’urkua.

Kondiet tämän kuultuu, juoksujalgua hypähtettihes häneh päi. 
Midä mieles oli Outi-buabal, niken tässäh ei tiijä. Ei ruvennuh häi hät-
kie aiduveriädy eččimäh, jupkan helmat nostettuu ku tuulispyöröi lendi 
sit läbi. Juoksou pihua myöte da kirguu: “Autakkua, pellastakkua, kodi 
palau…”. Vastah miehet labjat da rengit käis astutah, huolitetah babin 
kodii pellastamah.

Konzu tiijustettih, midä rodih, pandih kondiet huonukseh, kus pie-
täh guazuballonoi, da salvattih hyväh lukkuh. Ehtäl tuli Vasilii Vasiljevič, 
vazynyh, ruskeisilmäine. Väčkämättäh kuundeli kai, midä duaččuniekat 
duumaijah häneh näh. Sit astutti omii kazvattiloi järilleh kodih.

Outi-buabo sit päivän toibumas oli, čakkai kooperatiivan ižändöi, 
mečästäjien liittuo da vahnan tavan mugah opastuksen ministerstvua. 
Ga aigu oman ottau, lauhtui häi. Ga täs aijas lähtijen ruvettih händy 

kuččumah Kondien akakse.

Karjalakse on kiändänyh Jele-
na Ruppijeva
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Borrin kalarokku

Ongiruagu rodih hyvä, mietti Borri-brihačču, da kolme kerdua sylgi 
kočkazes rippujah sangieh čyöttöh. Häi kačahtih joven virdah da laski 
kubloin lähembi randua. Kočkaine oli suurettavu, ga tostu tuatan veh-
kehis ei löydynyh. Tuatto sidä nimittäy peremjotakse. Van'a-diädö sidä 
sanou prodolniekakse, no Borrin mieles enzi nimi on čomembi. Pitkäh 
nuorah on sivottu mondu langastu, kudamih on kriepitty äijy kočkastu. 
Kai tämä on levitetty puuhizeh juaššiekkazeh. Jiaššiekan bokis on pilattu 
ragozet, kudamis ozutetahes kočkazet. Tänäpäi yksi niilöis oli katkattu 
nuoren kalaniekan väil omah ongiruagazeh näh. Van'a-diädö opasti si-
domah kočkazii kaheksakerdazel solmul. Kubloin Borri luadi viinupul-
lon probkas. Nuaglazel kaivoi sih loukkozen, laski siiman da krieppi kai 
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varoin höyhenel – mitus čoma rodih!
– Nikitič, läkkä teriäm, päiväine jo laskehes, a meile vie liemi pidäy 

keittiä. Van'a-diädö pani veneheh jiaššiekat uistimienke da soudajen ai-
roloin vuoh pidi venehty rannan luo.

– Tulen, minä täs suurembat kalat suolain, a kiiškois liemen meile 
halvan suvaiččii keittäy, kuuletgo Borri.

– Kuulen, kuulen, vastai Borri, da hänen hengele rodih atkal
Kaksi nedälii tagaperin hyö Vas'kanke, kaheksavuodehizen 

brihačunke seizottih kylälaukas da kačeltih, kui laukan myöjy Anna Pav-
lovna ravieh pyörittäy bumuagukulii da täyttäy niilöi suurimal, maka-
ronal da zuaharil.

– Bor'a, kačo, mitus hyvä bankaine, parahite kočkazih näh pädis. 
Vas'ka ozutti sormel madalah pyöryžäh bankazeh, kudaman kannes mu-
hizi ruskeirožaine t'outa, da reunua myö oli kirjutettu suuril kirjaimil 
”Halva”. Mi se on halva, lapset ei tietty, a vot hinnan nähtyy pahelzuttih. 
Kus suaha sih jengat?

Sil aigua myöndystolalluo tuli Makariha-buabo, kudai voinan aigua 
sai kontuuzien. Sit aijas naine paistes plikutti silmil da taputti jallal.

– Anna Pavlovna, anna minule leibiä, suolua da... buabo taputti jal-
lal da plikutti silmäl, čäkkiine.

Brihačut hihittäjen eistyttih laukan čuppuh. Makariha sil aigua nosti 
myöndystolale omas vahnas kirzusumkaspäi tyhjät pullot, pluuššužilietän 
kormanispäi sai nen'apaikkah punotut jengat.

Brihačut kačahtettihes toine toizeh da juostozil laukaspäi pihal. 
Čuasus hyö kačeltih kai kylän kohtat eččijen tyhjii pulloloi. Kai, midä 
hyö suadih, tuodih laukkah. Ei täydynyh vai kolmattu pulluo. Väzyksis 
da pahas mieles Borri lähti kodih murginale. Pordahielluo tuatto sidoi ai-
dazeh Tiähtiine-nimisty hebokuluu. Delegäs brezentan ual nävyttih rav-
val nagloitetuttuloin jiaššiekoin n’okat da toizet laukkah viettävät tavarat.

– Borri, kačo hebuo, kuni minä jen'gah kävyn. Vaiku tuatan pe-
räh salbavui veräi, Borri otti jiaššiekaspäi kolme pulluo, avai probkat, 
kuadoi viinat šiiloižikkoh da juostojallal pättäviä bankua ostamah. Nimi 
magiembua halvua omas kaheksavuodehizes elaijas hyö Vas'kanke ei syö-
dy. Da i bankas täs sai pidiä hos midä. Yksi dielo vai huovutti Borrii, 
huomatannehgo, mi on kavonnuh. Illal kodih tulduu häi kerras ellendi, 
ku huomattih. Tuatto seizoi pertih keskilattiel, yhtel käil pidi štaniloi, 
toizes oli remeni.
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– Kuibo nygöi liemen keität? Terväh mužikat tullah järvelpäi, a mi-
nul vie nimidä ei ole varustettu. Borri mietti da opitteli käil tagapuoldu, 
tuatan opastus andoi vie omat tiijot. Laskiettuu rannale häi sai suureh 
kalastajien kattilah vetty, riputti sen suureh nogehizeh raudah tulirobl'on 
piäl. Konzu vezi rubei kiehumah, ližäin sih kymmeniezen palua kartoh-
kua da puolen rengii kiiškoidu. Voinnus kuorittua kartohkat da kalat, no 
kiiškoit oldih moizet libiet da pystäjät, ga niidy iäres jo nikui et suas. Väl-
täy mugagi, ližiän suolua, pippurii, lavrulehtie. Toinah ei tostavuta. Jär-
velpäi kuului venehen kridžineh, tuatan rygemine da Van'a-diädän iäni.

– Nikitič, vala vetty hangoin piäle, kačo milleh kridistäh. A rannas-
päi mil tullou, žiivatoilgo juomistu ken keitti vai mi happani?

– Da minä Van'a jo sen ellendin.
Mattähis Borri nägi, kui veneh tuli randah, kui tuatto kandoi sen 

loitombi meččah da kui kuadoi keitetyn liemen, mittumal koval iänel 
nagroi rannal Van'a-diadö da terväzeh puhkai kaksi haugii. Yhtes keit-
ti liemen, toizen kalan pastoi tuhkas. Konzu kyynälet silmis Borri tuli 
tulirobl'olluo, tuatto ei čakannuh händy, a vai lujah sebäi da ukkai tuules 
kovennuzil huulil piämal'l'uškah.

Karjalakse on kiändänyh Anna Usova
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Vahnu fotokuva

Porojärven kaheksanden kluasan školan fotoalboman sivuloi livailtes 
huomain yhten kuvan. Kuvas oldih Tatjana Nikolajevna Mareš da Vera 
Vasiljevna Zigangirova, heis ymbäri seizottih lapset pionierugalstukois. 
Moizet tutut da jo läs viijenkymmenen vuvven mendyy vie armahembik-
se roinnuot ilmiet. Kui sanotah moizil hetkil, mieleh juohtuttih mennyöt 
aijat.

Oli lämmin syvyskuun päivy. Tottu paisten, meile vie huondek-
ses sanottih, ku meijän opastai voibui da urokkoi nelländes kluasas ru-
bieu pidämäh toine opastai. Ezmäi kai oli kui pidigi olla: kirjutimmo, 
čotaičimmo, vaikkani kuundelimmo, ku hänen kluasan lapset ollah 
kymmendy kerdua meidy viizahembat, da sen jyttysty... Pitkäl väliaijal 
kižain jalgumiäččyh 4b-kluasan brihaččuloinke. Hyö huondekses potkit-
tih miäččyy jalloil da ajattelemattah omua suurdu viizahuttu lyödih sidä 
piälöil, opastuohäi pidi toizeh vuoroh. Soitti kelloine. Minä juoksujalgua 
tulin urokale, avain uksen kluassah...

– Nuori briha, salbua uksi!..
Seizon uksen luo tyhjäs kalidoras, piäs pyöriy, midä sanon muamale, 
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ga silkeskie kačon vastah astuu školan johtai Tatjana Nikolajevna. Käis 
hänel ollah kluasan päivykirju, ozutin da tukkuh kiärityt kartat.

– No midä, Sergei, urokalego myöhästyit? Pie kartat käis. Minul 
tänäpäi on kaksi urokkua istouriedu kuvvendes kluasas, ethäi kieldävy 
tulemas niilöile?

– Ičegi näin, ku tahtot lähtie urokale. Älä pie pahua mieldy, nosta 
nenä ylembi, minä pagizen opastajanke...

Tulimmo kluassah. Sie oli moine hil’l’ažus? Minule ozuttihes, buite-
gu kuuluu, kui tiketetäh čuasut Tatjana Nikolajevnan käis.

– Sergei, istoi Niinan tuakse ikkunalluo.
Sit häi kyzyi vie kerran:
– Etgo tahto lähtie iäre?
Kuibo minä voin kieldävyö, konzu vie toizes kluasas opastujes kai 

suarnuneidizet pohodittih vai täh tyttöh, minun dovarišan vahnimah 
sizäreh, kudamanke vastevai kižaimmo miäččyh. Istuimmos sinne, kunne 
käski opastai. Kačahtimmos ies istujah tyttöh. Hänen tukat oldih sivottu 
kahteh bantah. Niilöin välih jiädih lyhyöt kidžertukkazet, kudamat ei tä-
vvytty kassoih. Mindähliennöy mieleh juohtui talvi. Mennyt vuon talvel 
puaksuh on olluh sähkökatkuo, sendäh opastajat ainos viritettih suurii 
karasinlampoi da riputettih niilöi školan kalidoran seinile. Brihačut pei-
tyttih pimielöih čuppuloih, tytöt kazitysti käveltih kruugas da pajatettih 
pajoloi. Kruugua oli kaksi: sydämes nuorimat tyttözet, suurembas vah-
nimat.

Minä peitoči kačahtelimmos hänehpäi. Kerosinlampan tulesgi hy-
vin nävyttih hänen kidžertukkazet bantoin välis.

Tatjana Nikolajevna nosti kartat da algai urokan. Sanuo sidä uro-
kakse ei suannuh. Viijen minuutan peräs minule mieleh ei juohtuttu 
nigo kidžertukkazet, nigo huondessyömizet, unohtui segi, gu minun 
pindžakos ei tävvy yhty nybliä. Enämbiä en mustanuh, ku olen Pora-
järven eläi da školan opastui. Se ei olluh urokku. Olin gu suarnas rou-
no. Tatjana Nikolajevna muga maltoi opastua lapsii da valloittua heijän 
mielii, myö kaikin rounoku iče olimmo sie, mis häi saneli. Kaksi urok-
kua huškahtih muga terväh, ga emmo ehtinyh ni silmiä lipahuttua, ni 
ryvähtiäkseh. Soitti kelloine, Tatjana Nikolajevna otti stolalpäi kluasan 
päivykirjan da sanoi:

– Uskon, gu urokku rodih teile mieldy myö. Vastavummo tuliel 
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kerdua. Sergei, älä vai unohta tuvva kartoi minun ruadopertih.
Konzu minä tulin johtajan ruadopertih, Tatjana Nikolajevna nägi 

silmis kyzymyksen: mibo se oli? Hänel rodih kummu da häi sanoi:
– Suvaiče, kuldaine, kniigoi, sit sinun joga päivy roihes mieldykiin-

nittäi da vessel.
Muga vahnan fotokuvan avul minä vie kerran vastavuin hyvän 

opastajan, Porojärven kaheksankluasan školan johtajan, kunnivoitetun 
Ven'an federacien opastajan Tatjana Nikolajevna Marešanke.

 
Karjalakse on kiändänyh Anna Usova



25

Zuaharipalaine
Jäi vai puolitostu kuudu lomassah, a sit, kačo vai, toizeh vuoroh tulou 
opastuo. Jegorka vägehes pani piäle talvipal'ton, čökkäi šuapkan piäh, 
otti portfelin kainaloh da juoksi pihale. Talvel häi astui školah lyhytty 
dorogua myöte, čurai kylän mäispäi, a sit meččytroppua myö kylmänyön 
suon kauti häi piäzi meččykyläh, a siepäi kaheksakluassahizeh školassah ei 
ole loitton. Ruskei viärykorvu Valet-koiraine hyppäi krinčazelpäi, n'ablai 
kielel brihačun šokkua da hyppijen omil pitkil käbälil lähti peräh. Ta-
van mugah Valet suatoi händy suon agjassah, sit kiändyi järilleh kodih-
päi. Enzikse, Jegorka iče kieldi ielleh menendäs, toizekse – se ei sobinuh 
vierahien koirienke. Nägyi, huondeksel troppua myö ajettih regilöih 
val'l'astetut hevot. Jälgilöin haudazih oli jo kerävynnyh vetty. Midäbo 
sanot, kevät tuli! Piäzimmö suole. Päiväine čiritti da sen valgo kuvastui 
harmavunnuos lumespäi. Jegorka kirčisti silmät, hänel himoitti hyppie 
čiuččoloin jyttyöh, kudamat kiistai n'okittih kagrusiemenii hevon hos-
ties. Silkeskie Valet otti vakkinazen ristikanzan vainun da rubei ärizemäh. 
Suol seizoi kaksi brihaččuu.

– Terveh, Jegorka, kačo, sie lähties rounogu sorzu uidelou.
– Ga ei se sorzu ole, sehäi hago on, vastai brihačču. – Työ parembi 

školah juoskua-kiirehtäkkiä, eiga uvvessah toizekse vuvvekse jiättö opas-
tumah.

– Emmo jiä, tänä vuon meil on hyvä opastai. Opimmo mennä lä-
hembi da kaččuo, mi se on, vai varuatgo?

– Lähembi, ga lähembi...
Jegorka rohkiesti lähti astumah edehpäi. Konzu lähtiessäh jäi vai 

kaksi metrii, uhkujiä rubei heittymäh alahpäi brihačun jalloin ual, da 
häi kainaloloissah uppoi ligahizeh kylmäh vedeh. Valet hambahil tembai 
brihačun kaglukses da vägevil käbälil rubei vedämäh omua dovariššua 
lähtiespäi. Jegorka kiändyi sellälleh, sit vačalleh da rubei ryydämäh jättä-
jen lumel ligahizen jällen.

– Sanoinhäi teile, mengiä školah! Ei ole sie nimittustu sorzua, vai 
yksi hapannuh hagopala.

– Sinä, Jegor, älä suutu, myö sinuu suatammo kodissah, sinä vai 
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školas sano, midä meijänke tapahtui.
Silkeskie rodih moine vilu. Jegorka juoksi mi vai oli vägie. Kotis 

šläbizi vezi, terväh rubei nägymäh kylä. Häi kačahtih tuaksepäi, suattaji-
en jälgii jo ei ni nägynyh, vai armas dovariššu Valet juoksi rinnal da ulizi.

– Kois ei ole nikedä, lähten buaballuo, sie on lämmin da ei čakata, 
sanoi Jegorka.

Buabo avai veriän da kerras ellendi kai. Häi heitti bunukan piäl-
päi kylmänyöt sovat, hieroi rungan valgiel viinal da juotti händy hiilaval 
čuajul vagoinke.

– Nygöi nouze vai terväzeh päčin piäle, sanoi buabo. – Minä panin 
sinne died'oin lämmät sovat, hänen villazen paijan da sukat. Selgie da älä 
heity alah, died'oi tulou – murginoičetto yhtes.

Buabo vagavah kačahtih lapseh da sit muhunke ližäi:
– Kačos vai, pihal on lundu, a häi umbipäi on lijas, tovelline mužikku 

kazvau, kel vai moine puuttunou.
Häi kiändyi Valiettah päi da sanoi:
– A sinä midäbo, viärykorvu, kunne kačoit, sinul bunukan vardoit-

tavakse annoimmo. Eigo ni huigei ole?
Koiru huijustellen vingahtih, ryömi ižändällyö, n'ablai hänen kätty 

da kačahtih silmih.
– Buabo, älä čakkua koirua, häihäi piästi minuu surman kynzis – 

vedi kaglukses lähtiespäi, parembua ystäviä minul eule.
Jegorka nouzi päčin piäle, terväzeh selgii died'oin varustettuloih 

sobih, kiäri hiemuat da štaniloin siärykset. Rodih lämmin. Nenäh tuli 
magiel maiman duuhul, päčin kirpičät, kui buaban käit, annettih runga-
le tervehellisty lämmiä. Mieleh juohtui kui kolme vuottu tagaperin hyö 
died'oinke käydih mečästäjän Miša-diädällyö kudžuu ottamah. Miša-
diädö, pienikazvoine, ruznas mies, enzikse vedi kodih koirazien muamua. 
Sit toi saruaspäi da pani lumele viizi kudžustu.

– Sinä, briha, tule lähembi da kuču koiraine, kudai juossou sinulluo, 
se sinungi on.

Jegorka kykistyi da hil'l'azeh viheldi. Ruskeikarvaine kudžu, valgei 
rombutačmu ryndähäs, ähkijen vellii da sizärii juoksi hänellyö da n'ablai 
kätty.

– Kačos, tovelline bubnuvaliettu on, nagrahtih died'oi.
Yökse kudžu pandih kažinoh, huondeksel lähtiettih syöttämäh sidä 

da kaččomah, kui koiraine magai yödy. Kudžul rodih pitky aigu yksinäh 
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olles, se piäzi lämmäs kodazespäi saruah da uinoi pučin raudahizen ren-
gahan tyveh, korvu sih rengahahgi tartui.

Jegorka ellendi – buabo burbettau suvaijen. Kymmenes vuvves hyö 
died’oinke ni kerdastu ei nostettu iändy Jegorkan piäle. Nagron da ilon-
ke hyö opastettih bunukkastu kaikkih kyläruadoloih. Died'oi sanoi, gu 
linnalazil on hyvä, heidy on äijy, da hyö voijah opastuo yhteh dieloh. Ky-
län elaigu on toine: rahvastu on vähembi, sendäh kyläläzil pidäy kaikkie 
maltua ruadua.

Buabanke oli hyvä soudua venehel niityle da kävvä sieneh. Meččah 
lähtijes häi sanoi:

– Ota kaksi zuaharipalastu. Grivoin keriämizeh kai väit menetät, 
agu otat zuaharipalazen suuh, sit kui uuzi roittos. Yksi sinule, a toizen 
dovarišale annat.

Pertih tuli died'oi. Häi toi pedäihalgostu da rubei kiškomah päret-
ty viršilöih näh. Jegorka vönähtih da uinoi. Häi havačui pärien tervan 
da mahorkan savvuduuhuh. Ozutti nenän zuavessizespäi, died'oi jo ehti 
kiškuo suuren tukun päretty da nygöi jageli niilöi. Erähät päittih suurih 
viršilöih, toizet, pahembazet – pienembih.

– Havačuitgo? Tule syömäh, kapustusuuppu da kuaššu ollah päčis.
Terväzeh suupan syödyy da Valietal leibypalazen cökkättyy Jegorka 

istuihes died'oin rinnale.
– Midä ruavottah istut, keriä viršin pohjazet!
Pohjazet, ga pohjazet, tuttavu dielo.
– Died’oi, sano milbo erovutah liygiläzet – vienankarjalazis?
– Toinahgi kyzymykset sinul ollah, briha. Eruo karjalazien keskes 

suurdu ei ole: kaikin ollah ruadajat, gostii maltetah vastata. Samah lu-
aduh muadu kynnetäh, kodiloi nostetah, kalua pyvvetäh da mečästetähgi. 
Akat yhtenjyttyöh sobii ommellah, piirualoi pastetah, syömizii varuste-
tah da lapsii kazvatetah. Vai vuota, sanelen sinule yhten starinan. Ammui 
se oli, vie tsuarin aigua. Suureh linnah nostettih ravvanvalanduzavodu 
da ruvettih sie valamah ammuksii, padazii akoile da muudugi. Cuarin 
valdu on moine – gu on käskietty, kai pidäy azuo hyvin. Kuččuu zavodan 
piälikkö iččeh luo prikaššiekan da sanou hänele: «Minä ajelen Ven'ua 
myöte, keriän parahii muasteriloi, ga buite sinä tiä et voi löydiä hos kahtu 
hyviä seppiä». Lähti prikaššiekku käymäh pienih zavodoih da kylih, pidi 
sie neroniekoin kilvat, valličči kaksi parastu: pohjoiskarjalastu Seppuo 
da suvikarjalastu Pešua. Oli se talvel. Hyväs mieles prikaššiekku ryyppäi 
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viinua, iče huaveilou: «Mittuman palkan munule herru maksannou?» 
Hebo juoksou, rien jallakset ročketah, tervähgi linnu ozuttihes. Silkes-
kie mečäspäi karahtih suuri jänöi, läheni regie, juoksi puolen virstua sen 
rinnal da sit kiändyi meččähpäi. Humalmielis piätti prikazšiekku šuuttie 
seppien piäl.

– Kuule, Seppo, midä mieldy olet täs suures mustas jänöis?
Vienankarjalaine silmät möllälleh sanou:
– Sinä liiguago joit, mustii jänölöi ei ole olemas.
Prikaššiekku mängähtäh:
– Sinä minul vastahgo rubiet sanomah? Minä sinuu kaikkii pahem-

bih ruadoloih panen. Sano, mustuhäi jänöi oli! 
Seppo vedi kulmat yhteh da sanou:
– Rua minunke midä tahtot, sinun valdu, ga jänöi oli valgei. Se on 

minun jälgimäine sana! sanoi seppy da kiändyi sellin.
Prikaššiekku ei alevu.
– A sinä, Peša, midäbo sanot mustas jänöis?
Se kupettau ruskiedu pardua da sanou:
– Kačon meijän tammah, iče se on valgei, a händy da harju ollah 

mustat. Kačon da kummeksin, mindäh ei olle toizin.
Prikaššiekku ei alevu: 
– Minähäi sinule mustas jänöis taratan.
A Peša vastah:
– Minä tamman periä jänöidy en ni huomannuh.
Jegorka nagrahtih:
– Minä ellendin, gu vienalaine omas dorogas nikonzu ei kiänny, a 

suvikarjalaine jogahistu omal tiel kiändäy.
Died'oi otti syväinkormanispäi gaziettupalazen, kiäri mahorkutrup-

kan, pani sen suuh, sytytti da työndi ilmah savvupilven. Häi muhahtih da 
iški silmäl bunukale. Jegorka tarkah kačoi, kui died'oi muga terväzeh kai 
luadi hurual käil, gu toine käzi hänel oli jiännyh voinale.

– Died'oi, sanele voinas, sinulhäi on kunnivomerki.
– Voinu, Jegorka, on suuri pahus. Sanelen sinule yhten tapahtu-

man, sinä kai ellendät. Kerävyttih meijän kyläläzet pidämäh Voiton päi-
viä. Meni vuozi, gu loppih Suuri voinu. Kerättih stola, ken midä maltoi, 
sidägi toi. Juodih r'umkazin, akat soiton tuodih – himoitti pläššie. A ke-
nelbo soittua? Ignoidu kainalolois nostettih kruavatispäi da tuodih pru-
azniekale, Trošil kai rynnäs oli kunnivomerkilöis, häigi oli äijäl ruanittu 
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voinal. Myö vellenke hosgi jalloil olimmo, ga minul oigien käin sijas oli 
keppi, velli voinan aigua jäi ilmai huruadu kätty. Istuimmokseh kahtei 
rinnakkai laučale da vai soitammo pl'asovoidu. Velli oigiel käil sävelmiä 
vedäy, a minä hurual käil avvutan. Soitammo da nagrammo, muga hy-
vin meile se menöy. Kačommo rahvahah – akat ei pläšitä, vai itkuu työ-
täh. Troššigi peitoči kyynälen hiemual pyhkäldi. Kaksi nuordu, korgiedu 
kidžerpiäbrihua niistiekse roittih. Voinu on paha dielo.

Meni kevät, algavui hätken vuotettu kezä. Kezänke tuldih kalah-
käyndät, kezoinkylvendät jovel, vesselät kižat da illoil hyvä kino kluubas. 
Jegorka Valietanke kai päivät huški pihale. Kahtei hyö käydih meččäh da 
jovele. Ga se suovattu jäi mustoh dostalikse igiä.

Murginua vaste tuatto tuli gruuzumašinal, vedi saruah benzinka-
nistran. Tuatto varoitti Jegorkua, gu illal häi olis kois, gu yökse lähtie-
täh kalah. Iče ajoi ruadoh. Jegorka tarkasti kalanpyvvykset, pani nuotan 
virših da kačahtih vahnah bidonazeh – himoitti tiijustua, ollahgo hengis 
huondeksel kaivetut čyötöt. Häi juoksi kuhn'ale, otti kaksi zuaharipalas-
tu da terväzeh pihale Valietalluo. Krinčazen ual sidä ei olluh, kunnelienne 
koiru oli peittynyh räkes. Brihačču tuli aiduveriällyö. Dorogal, kudai vedi 
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toizeh kyläh, ajoi-viuhkai kaksi motociklua. Tiettävy dielo, viinah aje-
tah. Koiru virui toizel puolel dorogua koin pilvekses. Jegorka avai veriän 
da juoksi koiralluo. Valet hypähtih da käbälil ähkäi-tanahutti brihačun 
ryndähäh da muga lujah, ga se kai lendi tien reunale. Zuahari kirboi 
dorogučuuruh. Silkeskie koin čupuspäi lendi motociklu miehienke da 
koiru puutui kal'askan rattahien uale. Motociklu kadoi pölypilveh. Jegor-
ka juoksi ystävällyö da vedi-vikitti sen aiduveriän viereh.

– Valiettu, nouze! Valiettaine, myö sinunke kalah lähtemmö, nouze, 
armas... Vuota minuu, minä terväzeh...

Brihaččuine juoksi kodih da otti škuapaspäi zuaharivakkazen. Se 
n'olahtihes käispäi da kai zuaharit levittih stolale. Jegorka koppai net 
kobrah da juostol meni pihale.

– Valiettaine, kuldaine, täs zuaharit! Syö, min vai tahtot, minä vie 
tuon...

Koiru nosti piän, n'ablai kyynälis märgiä brihačun šokkua, pani 
omassah piän brihačun polvile da hilleni. 

Jegorkan hardieloile laskih käzi. Häi kačahtihes tuaksepäi – sie seizoi 
died'oi.
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– Died'oi, kuibo muga, Valiettaine, a...?
Hyö havvattih Valietan kylän tuakse, suuren kiven rinnal.
– Died'oi, minul tiä kivistäy! Jegorka painoi kätty rynnästy vaste.
– Anna kivistäy, se sinus hyvä ristikanzu itköy.
– Sinä, died'oi, astu, minä sinuu tabuan.
Brihačču tuli kiven luo da pani sen piäle kaksi zuaharipalastu. Sil-

keskie Jegorka tunzi, buitegu lämmin hengästys kosketti hänen šokkua 
– brihačču muhahtih. Toinah se oligi lämmin tuuli peldoloispäi.

Karjalakse on kiändänyh Anna Usova
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Susiedazet
Nadežda siirdi bokkah tyhjän čuaškan. Televiizoras meni mittuinelienne 
programmu, kus ainos hirhetettih. Pidänöygo ruveta burbettamah vai 
eigo pidäne? Ližäi iändy televiizorah, tuaste tuli meijän Naizien pruaz-
niekku… Murginale käydih lapset da bunukat, tuodih keräl kukkua da 
lahjua, oli vessel, kuului mälyy. Pajot, runot, hyvittelyt, lahjoin juandu 
da čuaju piirualoinke – kai tämä ylen terväh loppih. Kaikin ajettih omii 
dieloloi myö ken kunnegi. Täs sinule Naizienpäivygi, uvvessah pidäy yk-
sinäh olla. Nadežda otti vihkozen da rubei pyhkimäh stolal da ikkun-
pielizispäi nägymättömiä pölyy, kohendeli rouzu- da t’ul’panmal’l’oi. Kui 
ainosgi, istuihes ikkunan luo. Fonari valloitti pihua da mašinoin piendy-
paikkua. Lumel kattavunnuttu trotuarua myö astui häilyjen kolme mies-
ty humalikos. Käzis heil oldih yhtenjyttyzet kirjavat pakietat da keldazet 
t’ulpanbukietat.

Pidäy soittua susiedale Verale, onnuako häi sežo yksinäh kois is-
tuu. Vera, kuigi Nad’a, ei muga ammui pani muah oman miehen daigi 
igiä heile oli yhtenverdu. Yhtelaigua školah käydih, yksii kniigoi myö-
te opastuttih, yhty muuzikkua kuuneltih da tansiloih käydih, ga vai eri 
pos’olkois. Onnuako oza moine lepitty oli, ku nygöi hyö eletäh yhtes 
linnas, yhtes kois da sen ližäkse yhtes podjiezdas.

– Kus ollou se telefon-rašku? Toinah kuhn’al…
Soitettih veriäh. Nedežda avai sen. Kynnyksel seizoi Vera butilku 

šampanskoidu käis da n’amuvakkaine kainalos.
– Terveh, ystävy, hyviä pruazniekkua sinulles! Pyhki vai kyynälet sil-

mis, eiga minägi rubien itkemäh. Kus sinul oldaneh ryyppymal’l’at? Tules 
vai stolah, eiga viinu sinuh kaččojes muigenou.

Katettih stola da täytettih juondumal’l’at. Susiedan tulduu fatieru 
rounogu rodih valgiembakse. Nadežda sanoi sit Verale. Se puhkei nagroh.

– Tiijätgo, ku minul on juuri moine tundo, konzu sinä tulet minun 
luo. Nostammo vai mal’l’at meijän miehis tuači! Emmo rubie heidy po-
minoimah, ga sanommo passibo, gu hyö opastettih meidy arvostamah 
elaigua.

– Ga Jurka minun, toiči lähtöy garažah kartohkua tuomah, ryyp-
piäldäy sie, sit jo humalikos kodih tulou. Minä käit bokkih panen. Häi 
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kaččou minuh omil ruiskukansinizil silmil da ottau sižälispäi pienen neis-
kellozien kukkubukietan. Uskot vai et, minun syväindy gu palaval uallol 
katoi – ukkailin händy muga, ga duumaičin kuolou minun sebävyksih. 
Eh, midälienne kurkoi nouzi kulkuh, itkie himoittau.

– Älä sinä huijustelei, itke! Kuule, sanelen minägi sinule yhtes ta-
pahtumas. Elimmö myö silloi pos’olkas, Suojärven piiris. Minun ukko 
Van’a hyvä mužikku oli, kaikkiele ehti: ruadoh, kalah, meččäh daigi og-
roduruadoloi spruavi. Pedvuahes kogo päivän, väzyy, sit panou televiizo-
ran, istuhes kreslah lähembi päččii, nostau jallat pehmiele stuulazele da 
mugai rubieu čuhaittamah gu kaži. Kerran ildazen syödyy pezin astiet 
da istuimmos huogavumah hänen lembikreslah. Tuli Van’a, nägi minuu 
kreslas da sanou:

– Nad’a, laske minuu istumah.
A mina hänele vastah:
– Sano tiedohussana!
Häi heityi polvilleh da sanou:
– Minä suvaičen sinuu ylen, ylen äijäl!
Nadežda minuutan oli vaikkaine, kiändyi ikkunah päi, gu susiedu ei 

nägis hänen kyynälii da pyhki silmät salfietkazel.
– Verunčik, kačos mittuine kaunis siä on pihal.
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Hyö siirryttih lähembäkse ikkunua. Ikkunan tuan, fonarin valgies, 
kevätkuun taivahan pimevyöspäi hil’l’kkazin pakuttih karjat lumihiuda-
lehet.

– Tiijätgo, Vera, nengomil hetkil minule ozutahes, ku kai elaigu on 
vie iespäi, ku terväh algavuu suarnu…

– Tiettäväine, algavuu, vaigu sinä, Nadežda, usko sih. 
– Dai sinä, Vera, usko!
Susiedazet koval iänel ruvettih nagramah…

Karjalakse on kiändänyh Nadežda Mičurova
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Paimoi

Kaiken yön bol’ničan ikkunan tagan kuului pohjazen tuulen bauhundu. 
Se gu taivas rouno kolaitti ikkunan st’oklii «lumisuurimil», toiči suuril 
vihmupizarehil pergi raudahistu vihmuvezibutkie. Ziina-buabo nouzeldi 
kruavatil da otti yöstolazelpäi vezistokanan da ryyppäi siepäi kerdazen-
toizen vetty. Pihafonarin tuli hyvin nägyi paluatas. Čupus seizojas krua-
vatis virui da ohki vahnu Mat'oi-buabo. Jo kolmattu vuottu häi oli alasi-
jas da ei paissuh, hänen käit da jallat odva lekuttih. Toiči Mat'oi-buaban 
omat tuodih händy bolniččah vračoin luo. Ziina-buabo pani stokanan 
yöstolazele da ummisti silmät.

Jälgiaigua häi nägi yhty samastu undu, kui lypsäy kozua, sit menöy 
kodih da laskou net maijot sieglazes läbi poluudittuh kost'urkah. Kaži 
sil aigua pyöriy jallois. Buabo valau kažile maiduo juodazeh. Sit astuu 
pezemäh käzii käziastielluo da ottau vahnas zuaharničaspäi Outin n'amu-
magien. Haukkuau sit palazen, oppiu sen vären'n'usyväimen maguu da 
menöy toizeh pertih. Sie seinii myö seizou kaksi kruavattii, ikkunoin vä-
lih on pandu stola, kudaman piäl rippuu zirkalo. Stolal seizou samvuaru. 
Buabo menöy oman kruavatilluo. Sen piäl, seinäl on riputettu Br'ulovan 
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Račastai-nimine kuva. Häi pyhkäldäy peredniekal pölyt da kiännäldäh. 
Vastalpäi toizel kruavatil istutah muamo da buabo. Muamo on vie moine 
nuori, taivahankarvaine pluat't'u hänen piäl da čoma paikku kukkazil 
olgupiälöil. Igii myö buabah on hänenke yhty vuottu.

– Midäbo nenga aijoi tulitto, minä vie samvuarua en hiilutannuh, 
engo kyrzii pastanuh. Gost'at nostah da lähtietäh ukseh päi. Uksis buabo 
kiännäldäh Ziinah päi da gu išköy silmäl. Tähgi Ziina-buaban uni kat-
kieu. Sih häi ainos havaččuu, viruu da duumaiččou, mikseliennöy moi-
zen unen nägi.

Tata, ta-ta-ta, tata, ta-ta-ta – rubei kuulumah ikkunaspäi, häi mu-
hahtih...

– Terveh, paimoi-rukku!
Konzuliennöy pienenny tyttözenny häi suvaičči istuo järvirannal da 

kaččuo, kui vieno lämmin tuuli kosketteli vien pindua da heilutteli val-
gieloi lumoloi da rannas kazvajii keldazii bolbokkoi. Nuori paimoi ajoi 
kylän karjan juotandukohtah. Lehmät kiärbäzis da puarmois peityttih 
järveh. Sil aigua paimoi otti torven vahnan vihmutakin kormanispäi da 
algai soittua. Se soitandu oli ylen prostoi da ellendettävy, ta-ta-ta, tra-
ta-ta. Sen kuultuu lehmätgi alevuttih. Net seizottih da näčytettih heiniä 
hännät vies.

Vuozi tagaperin Ziina-buaban jallat vouse heitettih kävelendän. Piä 
da käit hyvin ruatah, a jallat, hos sinä midä rua, ei kuunnella. Sendähgi 
pidi händy bol’niččah panna. Paluattu, kus virui buabo, oli valgei da läm-
min, kruavatti seizoi juuri ikkunan luo. Konzuliennöy paluatan ikkunoi 
typittih talvekse. Jälles se ruado heitettih, kleityt bumuagat kiškottih iäre, 
pertis sendähgi oli lämmin. Sidä jälgiegi ikkunsalvaččimen luo jäi rip-
pumah pieni bumuagupalaine. Konzu tuuli ikkunah, se rounogu pajatti 
omua pajostu, gu paimoi torvel soitti.

Ziina-buaban tervehys päivy päiviä vai paheni, sendäh hänele annet-
tih paikku niistielöin internuatas. Kenlienne kolahutti ukseh, paluattah 
tuli feršali Boris Ivanovič. Pehmei muhahtus da moizet omat, armahat 
silmät kerras parandettih buaban mieldy.

– Terveh, Timofejevna, tänäpäi on minun ruadovuoro. Duumaičen, 
pidäy kävvä sinuu tiijustamah. Kuundelemmo, kui sinun syväin 
ruadau..... Hengitä.... Älä hengitä.... Täs minä sinule varustin lekarsvu-
lippuzen – tänne on kirjutettu, midä pidäy juvva. Gu roinnou hädä, 
soita-piruhuta meile. Atkal roihes tiä sinuttah. Kusbo on sinun tetratti 
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pajoloinke? Kačo, tiähäi se on. Boris Ivanovič avai sen tetratin da lugi 
iäneh: «V l'ubvi nado deistvovat' smelo...». Olet vai, sinä, Timofejevna!

Ziina-buabo rubei nagramah. Sangei pajotetratti kleittylöin 
poštukartočkukukkazienke jäi hänele erähäs hänen fatieran eläjäs. Kuk-
kazien välih čomasti oli pandu kymmenien pajoloin nimet.

– Ivanovič, suuri passibo sinule zobotindas. Egläi Lilija Stepanovnan 
ruadovuoro oli. Häi toi minule voijettu jalgoih niškoi. Kolme kerdua 
čokkelihes minulluo, pagizimmo hänenke, taratimmo meijän naizien 
elaigua da ozua. Häi minun kätty silitti, rounogu prostihes. Hyvät ruada-
jat ollah meijän bol’ničas. Minulgi rodieu igävy teidy.

Lähti Ivanovič, tuli kaksi abuniekkua, hyö pestih paluatan lattiet, 
sanottih, buitegu herru rajonaspäi tulou. Jälles murginua avaitettih ustu. 
Paluattah astui nuori naine n'abei kost'umu piäl, očkat silmis da tukat 
čomah luaduh suvittu. Käis hänel oli nahkahine papku. Hänen jälgeh 
paluattah astui bol’ničan piävrača. Naine pani hyvin očkat silmile, kačoi 
paluattua da sanoi piävračale:

– Työ mengiä vai omii dieloloi sellittämäh, minä täs iče ruan...
Häi salbai uksen da meni Mat'oi-buaballuo.
– Terveh teile, Zinaida Timofejevna, minä olen L'udmila Nikolajev-

na, minä toin teile dokumentat piirin Sobiesaspäi..
Ziina-buabo nagrahtih.
– Kuldaine, häi eihäi sinuu kuule. Jo min vuottu on kalman porda-

hil. Zinaida Timofejevna se minä olen. Ga älä jo huijustelei! Kačo, kui 
rožat sinul ruskottih, vikse ei muga ammui herran leibih piäzit.

– Misbo tiijustitto? Minul on vai nelli kuudu ruattuu.
– Rožat vie ruskotetah daigi silmii myö nägyy, gu hyvä ristikanzu 

olet. Erähil, kačo, silmät ollah st'oklahizet, gu särril rouno. Tulet moizel-
luo «päppelipiän luo» kyzymäh abuu, häi kaččou-möllöttäy sinuh omil 
st'oklusilmil rounogu sinuu ni ole ei. A ičelleh stolal virutah sanaristakko 
da karandiššu. A paginat heil yhtet: «Ken teidy tänne työndi?» Da sit 
«Aaa, sit vuottakkua vastavus!»

Tule vai sinä lähembi da istoi rinnale.
Ikkunan čuraspäi uvvessah rubei kuulumah tra...ta...ta – iänii. Zii-

na-buabo rubei matkimah sidä iäniluaduu.
– Iivan vihmal astui, sovat hänen kastui... Sinä, kuldaine, älä va-

rua, tolkus vie olen. Tämä on meijän karjalazen muuzikkumiehen Iivan 
L'ovkinan pajo. Sit pajatetah kui Iivan lähti eččimäh andilastu. Läbi 



38

kastui vihmas, a hänele vastah tuli Nastoi-neidine. Kaikelleh se oli hyvä, 
ga yksi vai viga hänes oli – pahoi kuuli.

– Zinaida Timofejevna, sanokkua jo ielpäi, konzu rubietto vierahal 
kielel pagizemah.... A midäbo rodih sen naizenke, kudai teijänke yhtes 
paluatas viruu?

– Eihäi tämä ole vieras kieli, se on oma karjalan kieli. Ennehäi kes-
kenäh omal kielel ainos paistih, ven'ua ei murrettu. Kuule, konzuliennöy 
meijän hierus oli kaksi kirikkyö. Hosgi pieni silloi olin, ga hyvin sen 
mustan. Buabo minul saneli, gu kylän komsomol'cat piätettih azuo kluu-
bu yhteh kirikköh. Tuldih soittoloin da pajoloinke, ristat kiškottih da 
tukkuh lad'd'attih, piäle obrazat lykittih. Vahnat seizotah, kačotah heijän 
ruadoloi da itkietäh. Enne kogo mierol kirikkölöi nostettih. Voinan aigua 
meijän kylä oli poltettu. Sen vai voin sanuo, net samazet komsomol'tsat, 
ket oldih kirikkyö čälliämäs, vie enne voinua kunneliennöy hävittih, toi-
zet mieles liikuttih, erähii muga hulgai, ga alasijas virujes hyö jumalua 
pokorottih piästiä heidy. Jälgimäine heis täs Mat'oi-buabo on.

L'udmila Nikolajevna otti pindžakon kormanispäi nenäpaikkazen, 
pyhki huulet da očkien st'oklat.

– Mittumii sruastiloi pagizet, gu kauhies filmas rouno.
Ridžizijen avavui paluatan uksi, siepäi ozuttihes törhypiäbriha.
– Ziina-buabo, etgo sinä tiijä, kusbo muamo on?
– Häi on kuvvendes paluatas, Griša, fil’mua kaččou. Kuibo sinun 

počit eletäh, eigo nälläs olla?
– Ga, hyvin eletäh. Tervehytty sinule, Ziina-buabo, käskiettih sa-

nuo. Se on hyvä, gu vie šuutit.
– Puolitostu vuottu tagaperin Grišan muamo ajoi linnah nedälik-

se da jätti hänele jengua, huavon kombikormua da kartohkua. Lähtijes 
häi käski omal aijal syöttiä poččiloi. Vaigu Griša jätettylöih jengoih osti 
viinua da kymmene buhankua leibiä. Häi tuli poččiloin luo, lykkäi nii-
löile kai leivät da sanoi: «Tahtonetto – syögiä kerras, jättänettö – täs teile 
viijekse päiviä».

Ziina-buabo nouzeldi kruavatil, ryyppäi vetty da kačahtih vastalpäi 
istujah naizeh. Se naine istui da mudžoi käis nenäpaikkastu.

– Zinaida Timofejevna, ongo teil lastu?
Ta-ta-ta – kuului ikkunan čuraspäi.
– Minä vie lapsennu olin ylen pieni kazvol. Minun igähizet tytöt 

ainos oldih piädy pitkembi minuu. Peitoči sanottih minuu pikkarazekse 
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Zinoikse. Mustan, kučui kerran minuu buabo ičen luo da sanoi:
– Kačon, piet pahua mieldy, gu olet pieni kazvol. Sehäi ei ole piäli-

mäine dielo ristikanzan elokses. Sanotahhäi: «Pienigi kando rien kumu-
au». Opi eliä iččeh näh da olla pakiččemattah midägi. Midä iče lunnastit, 
segi hyvänny pie. Älä luaji nimidä pahua toizile, ga musta – pienikazvo-
zelgi pidäy vähäzel olla pippurin jyväzenny.

Buaban sanat ilmazekse igiä painuttih minun mieleh, rahvahanke 
ainos olin hyväzilleh, omua iččie piin käis. Jumalgi minuu avvutti – sain 
tyttären! Tyttöine rodih moine pikkaraine kuldukudritukkaine, muhe-
loitti, gu anheli rouno da nagroi, gu kelloine helizi. Minuu ozavembua ei 
olluh nikedä muailmas, kuni meijän kodih ei tulluh gor'a. Rubei minun 
tyttöine ylen jygieh hengittämäh. Minä händy koppain da feršalin luo 
vein. Tulimmo bol’niččah, a sie jo nelli voimattomua lastu on. Istutettih 
meidy autoubussah da viettih piirin bol’niččah. Piäs ei lähtetellyh, agu 
keroimärgy tartui minun tyttözeh. Kolme lastu piäzi hengih, a kaksi... 
Sinä piän kai minun elos azetui, sih meni minun oza da usko parembah. 
Egläi vie net oldih minunke, a tänäpäi nimidä – vai loppematoi tusku jäi 
vaivuamah minuu. Sen ellendäy vai muamo, kudai kalmai oman lapsen.

Silloi enzimästy kerdua äijäl huononi minun tervehys, kai jallat hur-
vehtuttih. Kui sit piäzin, iče en tiijä. Hyvät rahvas avvutettih. Sit aijas 
rubein avvuttamah yksinäzii naizii heijän lapsii kazvattamah. Olin hyväs 
mieles, konzu heil kai hyvin oli da pahas, konzu midä priiččua löydyi. 
Rubein ruadamah päivykois lapsienkazvattajan abuniekannu, gu olla lap-
sienke. Net terväh kazvettih da lähtiettih omile dorogoile. Minä kačoin 
lapsih da hyväs mieles olin.

Ta-ta-ta – kuului ikkunan čihkandu.
L'udmila Nikolajevna, sano raukku minule, ongo sit bahadel'n'as, 

kunne minuu huomei vietäh, kalmužin?
– Zinaida Timofejevna, olettogo tolkus, mibo bahadel'nii! Siehäi 

tänäpäi ruadau hyvä, nygyaigaine bolničču, kus ollah tiedäjät rahvas. Se 
bol'ničču on karjalazes kyläs, rodieu teil kenenke paista omal kielel daigi 
paikku sie on čoma: kangasmeččy, lähäl Luadogan järvi, gu kurortal roit-
tos. Gu kerran tahtoitto tiediä, kalmužingi ei ole loitton – kyläh ajajes 
ihan dorogan luo.

– Oi, mi hyvä, a minä pahua mieldy piin. On meijän hierus yksi 
mužikku Jelisein Vas'a, hyvä moine mužikkaine, ni vouse ei olluh viha-
tabaine. Häi on meijän kalmužiman kaččoi. Gu kuollou kentahto hyvä 
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ristikanzu omis hierulazis, häi hyvän kalmukohtan löydäy, gu huodeksil 
sen piäl päiväine nouzis da kalmua lämmittäs. A kus lämmin on, siegi 
kukkastu kazvau. A gu ristikanzu oli skuuppu, häi kalmužimal moizen 
paikan löydäy, kus vai yhty sammaldu kazvau.

Minä en petties tädä paginah olen ottanuh, tahtozin ičelleni kalman 
dorogan vieres. Agu kentahto tuttavis tulou käymäh minun piäle, sit ei 
pie hätkie eččie. Tullah hyö minulluo, Outin-n'amuu tuvvah. A minule 
hyviä mieldy roih...

Tra-ta-ta – uvvessah vingahtih ikkun.
L'udmila Nikolajevna meni ikkunan luo, kiškoi ikkunsalvaččimeh 

kleityn bumuagupalazen da heitti sen yöstolazen piäle.
– Älgiä duumaikkua pahua. Huomei teidy vietäh internuattah – iel-

leh pidäy eliä. Minä kävyn vračalluo da tulen järilleh prostimahes teijän-
ke.

Häi lähti paluataspäi da salbai uksen. Uksen salvates se bumuagupa-
laine liivahtihes da heityi pieluksele. Ziina-buabo avai tetratin pajoloin-
ke, čökkäi sen bumuagupalazen sivuloin keskeh da sanoi:

– No, midäbo, paimoi-rukku, huomei dorogah lähtemmö.
Da salbai tetratin...

Karjalakse on kiändänyh Nadežda Mičurova


