Murreteksti

Miten mie kuppariakkaa hoijin
Maria Abramova kirjoittaa omalla inkerinsuomen murteellaan, miten hänen lapsuudenkodissaan
parannettiin sairauksia.

U

attelin, jot en muista yhtää
mittä kiinostavaa siintä,
miten hoijettii läsivii ihmisii mein koton ja miten niit
ravitsettii. Meil ol´ Arkmal liäkär ja siel
myö käytiin jos käimme läsimää. Liäkär
kirutti reseptin ja sit mäntii sen kans
Vohmaan aaptiekka ja ostetti liääkkeet.
Ja sieltä se tervyys tul´.
A sit käivät ninku lapsuuven muistit piässä pyörimää ja muistui se miten
kerran tul´ miun ämmäillein vieraihe
yks vanhemp nainen. Se ol´ ämmäin
vanha tuttu, vielä Inkerin ajoilta. Tänään en muista, šalka kyl, ennää sen
kupparin nimmee. Enkä ole sen ainovan
kerran jälkee ko hänta hoijin kertaakaa
ennää näht. Toivottavasti ei kuollut tiä
kuppija miun parantamiseen.
Yleensä miun ämmäin , äitinäit´ sit,
pit´ meitä kaikkii hyvässä kurissa. Mitä
ämmäin sanoi, ni sitä mein talos
tehtiiki. Mie olin naverna sit nel´toista
vanha tai vähän nuoremp, ko sain
semmosen kunniahomman ko kupparin veren laskeminen. Mie olin vähäsein
oikeestan ämmäin tyttö: käin hänen
kansaa saunas, pesin aina hänel selän,
pesin hänen sotkutki. Ja usja join hänen
tuvas saunan jäkeen samovarast varenjan kans tšaijuuki. Mie katselin hänen
Suomesta tuotuu kirjaa ja kuuntelin,
mitä hiä luat´ vanhasta ajasta. Mut ko
hänel tul´liit vieraat ni sit ol´ Maikon
osa olla hiljaa ja istuu omas kammarissaa... Ämmää ja hänen vieraita ei
voint lapset häiritä.

A siinä kertaa kutsui ämmä minnuu
vieraan naisen kans saunaa. Ihmettelin
vähäsein itseksein, että mitäk's nyt?
Eik's ne ämmät jaksa toinen toisin
selkää pessä? Mut en virkkaant mittää.
Mein perrees laps luat´ sit, ko kana piss.
Enstäi saunassa pesimme kaik niin
kuin pittääki. Heitimme kunnon löylyt,
mie viel karsin oikein ahkerast molemmin ämmin selät puhtaaks ja sitten vast
alko se hämmästtyttävä homma.
Vieraal ol´ keral sellain' noita-akan
pussi, mistä hiä etsi yhen pikkaraisen ja
terävän kirveen näköisen veitsen. Sit
löytyi viel hänel sieltä säkistää monet
sarvet. Ihan ninku tavalliset lehmänsarvet, mut sarvin otsiin ol´ niinku tehty
pikkaraiset reijät. Hiä ot' sen kirven ja
löi kepjäl kiä'el ämmäin selkähe pikku
huavat, mist käi tulemaa vertä. Sit pan´
kuppija miun ämmäl sarven haavan piäl
ja im' sarvee toiselt puoleltaa. Sarvi
imenty selkään. Vieras tät' tek' samallain miun ämmän selkää viel pari-kolme
huavaa. Sinne sarven sissää tul´ ämmästä sellaista kamalaa tummanpunaista
vertä. Näin sitä ko kuppar pes´ sarvet
kuuman veen vatissa.
Ja yllätys, yllätys, sen jälkeen alkoi
miun homma. Minnu pakotettii parantammaa ämmäin tuttavaa. Sitä vart ko
miul ol´liit tarkat nuoren ihmisen
silmät ja ei millaistakkaa verenpelkoo.
Täti vua komens minnuu mihin ja
miten, ja mie vua leimasin kirveellä,
imin sarvetki vieraan selkää. Kuppija
vua kiittel minnuu ja valitti että ellää
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Aikuisiällä pitkään Tartossa asunut
Maria Abramova eli Maikko
tunnetaan inkerinsuomalaisten
keskuudessa luatijana eli hyvänä
murteenpuhujana. Kuva: K. Hasala
meist niin ettääl, muuten ois etteepäi
koko homman miul jättänt. Miul ol´
hyvä miel kyllä ko minnuu kiiteltii, a
viel enemmän ol´ hyvä miel, jot se
kuppija-täti ettääl el´. Hirvisin kamalast
että se kuppari kävvyyki minnu opettammaa. Koulus en luaatiint kenelkää
mittää. Mitäpä siel ois uateltu, ko ois
kuultu, jot pioneeri Maria oppi
kuppariks!

Mikähän Maikkoa harmittaa? 4-vuotias Maria
kylässä ämmän eli isoäidin luona Tallinnassa.
Oikealla serkkupoika.

Murreteksti

Kananmunalla
sua tervyyden
takaisin

Maria 13-vuotiaana pioneeriasussa. Hän syntyi vuonna 1953 Petroskoissa
inkeriläiseen perheeseen, puhui kotona inkerinsuomea ja aloitti ensimmäisen luokan
venäjänkielisessä koulussa. Seuraavana vuonna hän olikin jo Virossa Järvamaalla ja
jatkoi koulunkäyntiä viroksi.

A kananmunalla parans ämmäin kerran
veljenpoikaa, ko se jäi läsimää. Näin
miten ämmäin sen tek'. Niin ko sanoin
ennenki, et meil ol´ liäkär ja hiä ol´
avuks jos ko kuka lien' käi läsimää. Mut
ol´ko tuo liäkär mis lien' pois tai ol´ko
see sitten lavvantak-ilta, että hänt ei
oltkaa paikallaa. Mut pikkarainen poika
ol´ kuumessa ja lopen heikko ol´ hänel
olla. Ämmäin ot' tuoreen kananmunan
ja käi sitä virittämmää veljenpojan piäl.
Itse viel rukkoil: Isä meitän...
Ämmäin vieretel` munnaa niin, jot
aloitti käsistää-jaloistaa ja lopet' piän
piällää. Hiä käi sellain munalla koko
pojan läviten: selän, sivut, vatsan. Ja itse
rukoil koko ajan. Munan hiä kaivoi
jälestää muahan. Mihi hiä kaivoi ei
näyttäänt eikä sanontkaa. Mainits vua
että muna pittää kaivaa niin syvvää, jot
ei kukkaa löytäis eikä sais sitä sielt
poikkee.
Pojal pantiin vielä jalkahe viinasukat ja annetii juuvva tšaijuu vuapukkavarenjan kans. En tiie, mikä sil kertaa
poikaa oikein auttoi: kananmuna, viinasukat tai ämmäin rukous? No naverna kaik yhtessä. Mut seuraavan päivän
uamusil ol´ poika ihan ogurtsõ.

"Meidän perheen
naiset": Marian
pikkusisko Kati (vas.),
äiti Anna Helmi, Maria
isoäitinsä sylissä ja
isoäiti Maria Kabanen.
Eletään noin vuotta
1969.
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