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Hänel, ken lähtöö 
uutta alkua päi

Kons tunnit ei mää etteepäi

Ota poikkee tiä käpy kenkästäis 
kua ves´ suappahast
nosta ämpär niävöltäis
juo stakana pohjaa sua.
  
Pije vesselyyttä
ole valosa,
ole pulune.
  
Elä leikkaa sirpil kätteheis
elä puvota kirvest varpailleis
elä unoha avvaimii kot´tiihe
elä puvota kenkättyi sytämii.

Vie risasäkki kerallais.

Myö katsotaa lehmän kans televisoraa
Hiä emmoosa ikävöi, mie, raukka, 
isäjäin
kumpanenki, jot kuka lienöö
virittäis valon kiukaahe
lois lumen katolt poikkee
hakkais rappusilt jiät.

Enstäi myö koitellaa tshempionatu 
miira
a jälest käy lopen kehno miel
ja mie laitan lehmän massinahe
ja mänemmö
suur rintkan plassatkal ajelommaa 
suurii rinkilöi.
  
Ai-voi, miust näyttäjää tiä lehmän 
tirskunta.

Heli Laaksonen (s. 
1972) on suosittu 
esiintyjä Suomessa. 
Hän on yksi Suomen 
murrebuumiksi 
kutsutun ilmiön 
keskushahmoista. 
Hän on julkaissut 
usean runokokoelman 
lounaissuomen 
murteella. Kuva: Miikka 
Lappalainen

Juo stakana pohjaa sua - 
nykyrunoutta inkerinsuomeksi

                                                Heli Laaksonen

Runoajelu-festivaali huristelee tä-
nä vuonna Tarttoon. Viron naapu-

Inkeri-lehti osallistuu ajelulle jul-rimaiden runoilijoita ja kieliä yhteen 
tuova festivaali pysähtyy tänä vuonna kaisemalla esiintyjien runoja inkerin-

suomen murteella. Ne on kääntänyt poikkeuksellisesti vain yhdessä kau-
folkloristi Taisto Raudalainen, joka pungissa. Tämänkertaisena teemana on 
omaksui lapsena inkerinsuomen mur-murrerunous. Tapahtumassa esiintyvät 
teen isotädiltään ja on koko aikuisikänsä runoilijat, Heli Laaksonen, Contra ja 
kiertänyt Inkerinmaan kyliä diktofonin Jan Rahman jotka ovat kaikki tun-
kanssa.nettuja oman murrealueensa edustajia.  

Runoajelu-festivaalin murreilta jär-Toinen tapahtuman järjestäjistä, lat-
jestetään 15. marraskuuta klo 16 Tarton vialainen runoilija Guntars 
Kaupunginkirjastolla. Heli 

Laaksosen käyttämä laitilan murre 
kääntyy latvialaiselle latgalin murteelle.

Runoajelun kotisivu:  runoajelu.com
Runoajelu Facebookissa: Poetry Ride

tapahtuman toinen järjestäjä Jenni 
Kallionsivu. 

Godiņš 
kertoo kokemuksiaan siitä, miten

- Murteesta toiseen kääntäminen 
avaa meille ihan uusia näkökulmia        
ja halusimme järjestää siitä tämän 
vuoden yleisötapahtuman. Muuten 
keskitymme tänä vuonna kehittämään 
festivaalia kulissien takana, kertoo 

Suosittu runofestivaali esittelee

Runojen inkerinsuomennokset: Taisto Raudalainen
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Contra eli siviilinimeltään Margus 
Konnula (s. 1974) on võrulainen 
runoilija, jonka vironkielisen laajan 
tuotannon joukossa on myös joukko 
võrunkielisiä runoja. Contra tunnetaan 
leikkimielisenä riimittelijänä, joka ei jää 
sanattomaksi televisiossakaan.

                                                

ontraC

Kuva: Alisa Javits

eri murteita

Puot´

Peekkar

tallaan työstäin ennee kuutta
keskel kojin tietäin uutta
pikkuruine seisoo laukka
pikkarain ko myyränloukku
hänel ono ällyy-kykkyy
kiertää minnuu kiireen kautta
antaa vesselyyttä-lykkyy
  
puojin iessää luajin juttuu
kii’ mie ämmähe käyn tuttuu
vison tavarain kuin sattuu
annan torvel vällein tuu-tuu
valoil vastaa ikkun’-ruutu

  
ko miul ono nervat pinkoil jo viikkoi
luoksein käy yl´piätää jauhoissa peekkar´

hieroo ja vaivaa hiä minnuu ko taikinaa
sähöt hiä seinäst ko katkaisis kokonaa
kons heikost mie nousen, hiä lisäjää hapanta

ken tiä toine miust osajais mättiissä
sorjan ja ympyrsläisen ko mättähän
ai-voi mikä taikaväk´ siunaa siun kässii
miun tärähtänt aivoin ei konsaa nyt lässii
  
uhvatal toukkaat miun hiilien joukkoo
kiukaasta tullen mie kypsempi toukkaa
hipiäl varil viel maasii sie voijat
ei enempää osajais piästellä noijat

vejättää lokasest ojast hiä kiv´tiel
ryvettynt eloni ettepäi viepi

eikä hiä konsaa  puistele  otpuskaa



  Lokakuu 20136

Runo

A potsti jok´ainova kerta hätistäjä Portti korpehe
häätää  
minnuu tiän männyn luoks.Auk ono korven veräjä.
  Käy sissää, täst lähtöö troppa
Tiän männyn juurel onotoisee korpehe, ahopellol
ruavaan kallo.ja virpoihe kasvettunel niityl.
Piältpäi ruohonpäine, sammalen-  
karvaa.Käy sissää, täst lähtöö troppa
Tiä, tuumaan, ono suoja-kraaskaa,toisee muailmaa, miss ono louhkii
jot viholline ei mahtais käyvä pellii.oravii, lintuloi, kusiaisii ja
  yks karhu, pikkaraine varma karhu.
Kats’ ku käyt katsomas!  
Korven portti ono auk.Täss metsäss ono ussia, ken hätistellöö.

Kiitän osajain, jot hyö
ei käy kii´, on heikkoi.

Myry kaatoTaitaat olla hätistäjän poikii.
  
Eestäi ol´ hein kans hätä.
Lähen käymää, a konsaa en tiijä,
mihe piäsen perille.
Hyvä, jot jovvuin ain jojen rantaa.
  
Tänäpäin mie saan jo hyväst tolkkuu
piäsen peril mitä mikäkin tähentää.

  
Jällee mie tallaan tätä torokuu
kumpasen mie yksinnäin vua
tiijän, niäen, tunnen
  
Onk’s tiä nyt rukousta
lipokka mitä-ni tiukkuu?

Myry kaato puita
kaks koivuu juurin kera
kaks suurta kuusaa
  
Kuin ristilöi vanhoil kalmoil
toin’-toisin piäl rinkii-rankii

Hakkuuaukeella
Myry kaato puita
kaks koivuu konkeloin kera Perrää kuuven kymmenen aast-ajan
kaks suurta kuusaa mie palaan tänne uuvestaa –
  ja tiäl ono korpi.
Boobroin kaluttu koivu
en kuinkaa voi suaha tolkkuu
miks hiä mieltyy petäjii?

                                                

an RahmanJ Jan Rahman (s. 1975) eli võrulaisittain Rahmani Jan kirjoittaa pääasiassa võrun 
murteella. Hänen runoistaan voi tunnustella etelävirolaisten syvällistä suhdetta 

luontoon. Oman tuotantonsa lisäksi Jan Rahman on võruntanut muun muassa Heli 
Laaksosen ja Hasso Krullin runoja ja Shakespearen draamaa. Heli Laaksonen on 

puolestaan kääntänyt Rahmania omalle lounaissuomalaiselle murteelleen. 
Kuva: Alar Madisson


