
UMA LEHT
V  A  N  A  –  V Õ  R  O  M  A  A  R  A  H  V  A  U  M  A  N  K  E  E  L  E  N  L  E  H  T

Süküskuu
14. päiv

2017

Nummõr
19 (395)

Leht mass 0,50 €

Elleri Kalle: liivlaisist, 
kuralaisist ja võrokõisist
Kae lk 2

Ungari om nii lähkül, et ka autoga 
saa sääl ilostõ är kävvü
Kae lk 3

Kuis kolm naist 
katõ soega võitli 
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Hiidmuna seenenäütüsel
omma ka olõman tahvliarvudi, 
midä osavõtja saa koolitusõl 
pruuki, ku vajja piäs minemä. 
Egä osavõtja saa hindäle uma 
noorõ oppaja, kinka ütenkuun 
kaias, määndsit häti või egä-
pääväelon nutimassinidõ tarvi-
tamisõl ette tulla.

Koolitusõst ossavõtmisõs 
pallõldas kõlista telefonil 782 
1912 vai saata e-kiri aadrõs-
si merle@lib.werro.ee pääle. 
Kirja om vajja panda, selle et 
kotus sid om kimmäs hulk.

Teppo lõõtspilli 
tegemise kursus

Teppo lõõdsatalo ja Võromaa 
kutsõhariduskeskus kõrralda-
sõ aastil 2017–2019 kats Teppo 
tüüpi lõõtspilli tegemise kur-
sust. Edimäne kursus nakkas 
pääle  tulõval kuul ja sinnä võe-
tas vasta 15 huvilist.

Kursust plaanitas tetä kõr-
ra kuun, kolm päivä kõrraga 
Võromaa kutsõhariduskes-
kusõ tehnomajan, lisas tulõ 
esi koton tüüd tetä. Oppasõ 
pilli miis ja pillimeistre Tar-
tese Heino ja puutüü-oppaja 
Pumbo Taavi. 

Teedüst saa mano Teppo Prii-
du käest, tel 5135 350, e-post 
priiduteppo@gmail.com.

Ökoturismi koolitus

Tulõva kuu tetäs Võromaa 
kutsõ hariduskeskusõn Väime-
län 40tunninõ kursus, kon 
kõnõldas ökoturismist. Kooli-
tasõ tunnõdu ökoturismi prak-
tiku Ruukeli Aivar Suumaalt ja 
Piho Aigar Võromaalt. Kooli-
tusõ seen om ka mitu opireisi 
ja tüütarrõ.

Ligembät teedüst saa Võro-
maa kutsõhariduskeskusõst 
Kruusalu Terje käest, tel 785 
0817; 5690 5389, e-post: terje.
kruusalu@vkhk.ee.
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Pulga Jaan: luudusmärke perrä tulõ süküst viil uuta

Ohotusõ-teemalinõ 
perrepäiv Võrol
Pühäpäävä, 17. süküskuul om 
Võrol politsei- ja piirivalvõ-
ammõdi ja pästeammõdi ütit-
sen huunõn perrepäiv. 

Tähistedäs 150 aasta müüdä-
saamist tulõtõrjõ asutamisõst 
Võro liinan. Päiv nakkas pääle 
kell 12 rongikäügiga vana tulõ-
tõrjõmaja mant Seminäri uulid-
sa pääl. 

Kellä 14st pääle saa 
täämbädsen politsei- ja päste-
majan ekskursioonil käv vü, 
pästjide tüüd kaia, pruuvi 
sainast üles ronni ja rattaga 
viguri sõitu tetä. Tegemiisi om 
tuul pääväl viil.

Valgõvinne ansambli 
and Varbusõl kontsõrdi

23. süküskuul and Varbu-
sõ muusigamõisan kontsõrdi 
kuulsa Valgõvinne ansambli 
Etno-Trio-Troitsa. Ansamb-
lin mängvä kolm miist 50 esi 
Ida-Euruupa pilli.

Ansambli juht om Kirtšuki 
Ivan, suurõ habõna ja võim-
sa tenorihelüga. Troitsa laul 
perimüslaulõ esimuudu, a 
hoit meelen ka vannu laulu-
traditsioonõ.

Ansambli kodolehe pääl 
troitsa.net saat kullõlda, mää-
nest muusikat tetäs.

Noorõ oppasõ vanno 
nutisäädmit pruukma

Võromaa keskraamadukogo kõr-
raldas ütenkuun Võro nuuri-
keskusõga 26. süküskuul kooli-
tusõ, kon vanõmbilõ inemiisile, 
kiä veidü arvutit mõistva, opa-
tas nutimassinidõ tarvitamist.

Koolitus om mõtõldu 
raamadu kogo lugõjilõ ja kooli-
tusõlõ tulõja piäs üten võtma 
uma üsäpuutri, tahvliarvudi vai 
nutitelefoni. Raamadukogon 

RAHMANI JANI PILDI

RAHMANI JAN

Suurõmb seeneaig jõudsõ 
timahava kätte süküskuu 
alostusõn. Minevä nätäl 
sai Mõnistõ muusõumin 
nätä näütüst 123 sorti 
seenist. Kõgõ suurõmb ja 
esierälisemb siin oll ńäütü-
sel hiidmuna, mink ümbre-
mõõdus 172 sendi miitret.

«Hiidmuna kõlbas noorõst 
pääst süvvä ja kasus kõdunõ-
nu musta mulla pääl,» seleç 
seenenäütüse kokkosäädjä 
Koemetsa Ilze. Kuigi näütü-
sele tuud siin paistu perädü 
suur, om tuud sorti munnõ 
löütü suurõmbit kah: Ees-

tin om löütü hiidmuna, mink 
ümbremõõt 198 sendimiitret. A 
seenenäütüse kõrraldaja Koe-
metsa Ilze ja Tulviste Hele es 
olõ kumbki varrampa nii suurt 
siint nännü.

«Seo löüdse Lepä Rein tii 
veerest, ku tä vidäsi traktoriga 
hainapallõ. Kai, et sõnniguuni-
gu otsa om määnegi kiviunik 
tekkünü. Kuus hiidmunna kas-
vi vana lauda man keset sõn-
nigupatareid,» kõnõï Tulviste 
Hele suurõ seene näütüsele 
saamisõst.

Päält suurõ muna olï seene-
näütüsel viil esieräliidsi siini.  
Koemetsa Ilze pidä ütes esierä-
lidsembäs pipratatikut. «Ku taa 
kuivat ja purus tiit, and musta 
pipra maigu,» seleç tä. Tõõ-
nõ maigusiin olï näütü-
sel kah: küüslauk-
nööbik. 

Tuu om väiku siin, miä tulõ kah 
är kuivata ja purus hõõru, and 
söögile tsesnagu maiku.

Kõgõ parõmbis söögisee-
nis pidävä näütüse kõrraldaja 
pura vikkõ. «Puravigu kõlbasõ 
süvvä, õnnõ saadana kivipura-
vik ei kõlba, tuu jalg om verrev. 
A õnnõs om saadana kivipura-
vikku Lõuna-Eestin harva,» 
seleç Tulviste Hele. Üts halva 
maiguga puravik om ka 
sapipuravik, tuu tsurk 
kõik söögi är, ku tõisi 
siini sisse trehväs.

Lisas söögisee-
nile olï näütüsel 

hulga säändsit siini, miä süv-
vä ei sünnü. Ja olï puusiini, 
miä niisama ilosa kaia.

Seenenäütüst tetti tima-
hava Mõnistõn joba kuvvõs 
kõrd. Kolm perämäst aastat 
om Mõnistõ muusõum näü-
tüse kõrraldanu ütenkuun 
Eesti luuduskaitsõ seldsi 
Varstu osakunnaga.

Hiidmuna, miä näge vällä 
nigu suur kürvits. Näütüse kokkosäädjä Koemetsa Ilze ja Tulviste Hele siini täüs lavva man. 

Otsitas põnõvampi
võrokeelitsit sõnno

Võro instituut korjas 14.–26. 
süküskuuni kokko kõgõ põnõ-
vampi võro keele sõnno. Valik 
välläpakutuist sõnnost saadõ-
tas Friisimaalõ, 2018. aastaga 
Euruupa kultuuripääliina, kon 
noid sõnno saa Euruupa kiili 
tutvustavan keelemajan stende 
pääl näüdädä.

26. süküskuu pääväl peetäs 
Euruupa kiilipäivä. Taa päävä 
kuuluç vällä Euruupa Nõvvo-
kogo 2001. aastagal, et tukõ 
kiili opmist üle terve Euruupa.

Euruupa kiilipääväl kõrral-
dõdas mitmõsugutsit ettevõt-

miisi kiili opmisõ ja Euruupa 
keelekirivüse tugõmisõs.

Sõna, midä oodõtas, võinu 
olla kõgõ põnõvamba, ilo-
samba vai võroperätsembä. 
Egäüts saa noid vällä pak-
ku instituudi Moïovihu lehe 
pääl (facebook.com/Voro-
Instituut), a või ka kõlista tel 
782 8750. 

Sõnno välläpakjidõ vaihõl 
loositas vällä võrokeelist kirä-
sõnna ja muid võro kultuuriga 
köüdetüid avvohindu.
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Midä kõnõlõsõ luudusõ mär-
gi timahavadsõ sügüse kot-
silõ? Antsla kandi miis Pulga 
Jaan ronisi õdaguhämärüsen 
mäe otsa, kai ümbretsõõri ja 
püüdse midägi ette arvada.

«Tan ei olõ määnestki  süküst 
viil nätä. Ku ümbre tsõõri kaia, 
kas sa näet mõnt kõllast kõivu? 
No sääl om üts häste vana kõiv, 
säält vahelt paistus. Tuu om nigu 
kõllatsõmb külh, a tuu om kõik 
 aig kõllanõ.

Pai om kül pruunis lännü, tuu 
om arvada tollõst, et palïu vih-
ma om tullu. 

Aian om ka nii, et valgõ klaari 
nakkasõ ütsiku minemä klaaris. 
Maaha om näid muiduki sada-
nu, naid olï palïu sääl otsan. 
Eks ülearudsõ satasõ maaha. 
Sügüse ubina, nuu ei olõ suku-
gi viil valmi. Ma ei olõ eski viil 
julgunu mahla tetä.

Aiaviläga om nii, et ua omma 
ülearu ilusa. Hernil ei olõ kah 
vika. Põrkna omma viimätsel 
aol suurõs lännü. Kapsta ei olõ 
viil valmi. Kurkõ jaos olï seo 
kül halv suvi. Ja tomadi ei saa 
valmis: tulõva rohilidsõ otsa, 
vihma käen läävä mustas, vere-

väs ei lää. Ütsiku läävä, a või-
nu rohkõmb. Kartult om häste 
suuri, a väiksid kah om iks peris 
hulga seen.

Ku inemiisi perrä arvada, 
sis villä omma võtmada tan 
ümbre tsõõri. Pulga Jaan käü 
väega aigupiten. Ku olõs süküs 
tullu, kas tä nii aigupiten käü-
nü? Täl om aigu küländ. Ja nii 
om luudusõga kah.

Vai sis kaet eläjid. Kaarapõld 
om mõtsa veerest kõik är süüdü. 
Harilikult omma kaarapõllun 
tsiga ja kits, nuu omma säändse 
tõpra, kõndva kesk põldu ja nak-

kasõ sääl nätsütämä. A tan om 
ilustõ kõrralikult veerest võetu, 
arvada tõõsõ eläjä omma. Va-
rõssõ ja ronga, nuu söövä hoo-
lõga villä põra. Või-olla om 
tuu määnegi hädäabinõu näil. 
Kunnõ ei olõ, kurõ saiva tuust 
ammuki arru, lindsivä kohegi 
kavvõmbalõ. Vast sis hainaritsi-
kit süümä. A nüüt ollõv üts jagu 
näid tagasi.

Suu olï vanast kõik mügri-
sit täüs. Tulliva mu aiakraami 
kah süümä. Nüüt ei olõ süüdü. 
Märkse vällä, et naabrimehel 
om suu veeren tükk maad, kon 

om vana kulu, sääl eläse nasti-
gu. Nastigu söövä mügri är! Ja 
ku repän üüse tulõ, tuu ka kaib 
näid vällä. Ja sis arvada šaakal. 
Siin om mulkõ kõik täüs kai-
võtu, sügävält maa alt. Suurõ 
hüürläse lindsivä tan, inämb ei 
linda. Arvada omma nuu kah 
vällä kaivõtu joba. Säänest kül-
mä ei olõ ollu, mis noilõ olõs 
lõpu pääle tennü.

Ma arva, et süküst tulõ viil 
uuta. Nigu kevväi jäi ildas, jääs 
süküs kah põra ildas. Esiasi om 
muiduki, et tuu edesi-tagasi ju-
kõrdaminõ käü. Kõrd om sääne 
külm aig, mõni päiv om õigõ 
lämmi. Tuu jukõrdaminõ või 
nika jõuluni vällä minnä. And 
ütte ku tõist ilma. 

Mis säält edesi tulõ, talv. Ma 
ei mõista muud märki üteldä, 
kaksõ mehiläisi valla, panni 
näile süvvä, sis laepäält olï 
taru maru kõvastõ kinni tettü. 
Eelä panni söögi, täämbä naksi 
manu valama, täämbädse üüga 
olli jäl kinni tennü. Nii kõvas-
tõ pigitadu ei olõ nä innembä 
ollu. Mehilädse paistusõ külmi 
uutvat. 

Nuu külmä võiva sügüse ka 
tulla kõrras, a ma ei usu, et lõp-
ligult. Ku tulõ, sis tulõ sääne 
külm, mis puid ei hiidütä.»

Pulga Jaan istus mäe otsan ja arvas sügüsest ilma ette.
RAHMANI JANI PILT
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Midä poliitigu reklaamva?
Poliitikidõ suuri piltega püvvetäs ulĺõ, 

kiä esi märgota ja uuri ei viisi 
Kampaania kõrran elo

UMA LEHT
Tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä.
Toimõndusõ aadrõs: Tartu 48, 65609, Võro liin
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MUSTA RIIVO,
IT-miis, võrokõnõ, kiä eläs Taĺnan

Latsi- ja nuurikultuuri aasta kooliaasta alostusõn joova kooli-
latsõ kooli piimä. Nä märgotasõ, kuimuudu tetä vanavanõmbidõ 
päävä kontsõrti. Vast om midägi hääd miilde jäänü keväjädsest 
muusõumi üüst? Kas tuud saanu no kuigi är tarvita? Ja tegeli-
gult, Euruupa muinsuskaitsõpäiv om kah samal aol. Kas noid 
tegemiisi kaema jõutaski? A kõgõ suurõmb murõ om iks tuuga, 
midä kinki 100-aastadsõs saavalõ Eesti Vabariigilõ.

Kavva ei olõ aigu märki. Valimisõ käävä tävve huuga, kõgõ 
tuuga tulõ kursin olla. Sis omgi käen aig, ku jõulu võiva paaris 
kuus maailma är valluta.

Niimuudu, kampaania kõrran, taa elokõnõ viirdüs. Ei mõista-
ki üteldä, om tuu sis hää vai halv. 

Õnnõgi kaëaeläjä tunnõ tulõ vahel pääle. 
RAHMANI JAN,

Uma Lehe päätoimõndaja

Pildirida

Elä Taïna liinan ja olõ kaenu, 
et uulitsidõ pääle omma ilmu-
nu poliitilidsõ päähämäär-
mise. Suuri plakatidõ pääl 
omma näo, värmi, lõugahusõ. 
Näo paistussõ viil esieränis 
suurõ. Nigu sakõst omma ka 
maiu ja huunidõ müümise 
päähämäärmiisi pääl.

Üts rohilinõ kiri üteï: 
«Meie teeme» ja tõsõ ütli kah 
ütte ja tõist. Üte mehe pildil 
olï nimi all: Raivo Aeg – ja 
olïgi kõik. Miä tuu tähendäs? 
Ma sai tiidä, et Ao Raivo sää-
ne vällä näge, a edesi?

Ma tahaki-i noid poliiti-
kidõ päähämäärmisplakatiid 
lähembält kaia ja lukõ. Saa 
niisamatõgi kipõstõ arvu, 
mis sääl om, ja mu jaos om 
tuu kõik üts ja sama, õnnõ 
kirja om pantu esimuudu.

A midä päähä määritäs?
Märgoti hindäette: mis nali 
tuu om? Ku uulitsidõ pääl ja 
muialgi omma päähämäär-
mise, sis om sääl iks teenüs 
vai kaup vai midägi säänest 
(ja mullõ ei miildü sukugi, et 
tuud kõik kotussõ joba täüs 
omma). A poliitigu? 

Kuimuudu juhtu, et poliiti-
kit naati päähä määrmä? Seo 
om jo peris vastaolo, võlss 
asi. Ku ma piässi valima 
minemä, sis tulõssi jo kaia 
kas kodolehe päält vai kost-
ki muialt, midä tuu vai tõnõ 
eräkund taht tetä, midä luba-

tas. A ka tuud, midä nä mine-
vä kõrd lubasiva ja tahtsõva 
ja mis sis periselt tettüs sai. 
Ja mitte õnnõ minevä kõrd, a 
ka viil varrampa. Parhilla ma 
tuud viil ei tiiä, kost säänest 
asja lukõ saa.

Tahas teedä viil tuudki, kas 
sälätagonõ om puhas vai ei – 
egäsugumaidsi skandalit ja 
jandalit om jo poliitikan olnu, 
sakõst iks rahaga köüdetüt.

Kuis nüüt seo aúa mano käü 
päähämäärmine? Kas tõtõst 
lätt kiäki ja vali tuu perrä, kiä 
om tennü vägevämbä päähä-
määrmise ja muu kampaania?

Ahvitas vällämaad perrä
Mullõ paistus, et niimuu-
du püvvetäs ulïõ, kiä esi ei 
märgo ta, õnnõ kaesõ, kiä ilo-
sampa näütles, mõist küsü-

müisile ilosahe vastada vai 
niisama hindä suurõs puhku. 
Vai ku sälätagonõ päävä-
valgust ei kannahta, sis illos 
päähämäärmine pand aúa 
tasa kaalu?

Kas või olla, et kunagi päält 
vahtsõ vabariigi alos tust üts 
poliitik vai partei löüdse, et 
võisi umma asja päähä mää-
ri, nigu vällämaal tetäs, ja 
tõsõ lätsivä perrä nigu lamba? 
Egäl puul muial niimuudu te-
täs, teemi mi kah!?

Ku säändse plakadi omma 
üles pantu, sis panku joba 
tutvit inemiisi Eesti aoluust, 
nigu Hurta, Koidulat vai Pät-
sigi. A ku tuu olnu kah õnnõ 
üte poliitigu päähämäärmi-
ne, nigu täämbädse plakadi 
omma, sis võinu iks olõmal-
da olla.

Kiä taa kinni mass?
Päähämäärmine mass palïo 
ja tuu raha võetas jo rahva 
käest massõga. Kuis ma saa 
valli vai tukõ kedägi säänest, 
kiä rahva raha nii arulda lak-
ja pess? Mul telekat ei olõ ja 
ei tahaki, a pelgä, et sääl, kon 
päähämäärmine om liikva 
pildiga tettü, võiva nuu aúa 
viil hullõmba olla.

Ma soovida päähämäär-
miisist müüdä kaia ja iks tuu 
perrä valli, määne om peris 
elo olnu. Tuu või olla nii hää 
ku ka halv, lõugahuisist huul-
mada.

Timahava om tähtsä päiv 21. 
süküskuud. 800 aastakka tagasi 
olï suur lahõndik ja kuuli päält 
tõisi kats miist. Üts olï Lembitu 
ja tõnõ Kaupo, tõnõ tõsõl puul. 
Lembitul olï üle kõgõ maa kuun 
suur malv, mitu tuhat sõamiist. 
Kaupo ummi miihiga olï üten 
säksä mõõgavelliga. Mi jäi tuu-
kõrd alla ja kümme aastakka 
ildamb olïgi mi maa inämbüste 
võõridõ all. Kaupost kõnõldas, et 
timä olï mi ilmanukan edimäne 
õuruuplanõ, ollõv arvo saanu, net 
õdagumaa om ausamb, parõmb.

Aig om õnnõ näüdänü är, 
kumb miis sõs olï uma rahva 
jaos õigõmb. Lembitu rahvas, 
mi, olõmi alalõ, a vet Kaupo 
rahvas om häönü. Niipalïo ku 
kongi om kirjä pant näide sõnno, 
omma säksläne Winkleri Eber-
hard ja mi Pajusalu Karl kokko 
kogonu ja pandnu raamatulõ.

Liivlasõ ja kuralasõ
Umbõs katskümmend aastak-
ka om müüdä ütest jutoaamisõst 
Saarõmaa mehega. Olï koolin 
käünü inemine, sündünü 1950. 
ümbre, esä ku imä puult saarlanõ. 
Vällä tulï, et timä teedä eläse üle 
mere Kuramaal lätläse, a päält 
tuu viil kuralasõ ja liivlasõ. Timä 
teedä olõ es neo kats perämäst üts 
rahvas. No koolin olï opnu ja vast 
viil kostkiltki lugõnu liivlaisist, a 
vet vannu inemiisi käest olï kuul-
nu kuralaisist. Es panõ sõs kokko, 
juttu ollõv ütest ja samast.

Usku võit, et säänest arvamist 
om Saarõmaal viil. Selge om, et 
kuralasõ omma saarlasilõ läbi ao 
häste teedä ni tutva. Tõsõlt puult 
om koolioppusõ ja kirändüsega 
tulnu tiidmine liivlaisist.

Teedä om, et vanast neo sama, 
kiä parhilla omma liivlasõ, ütli 
hindä kotsilõ raandalist vai 
kala mied, sõs randlasõ vai kala-
mihe. Õnnõ viimätse saa aastaga 
om esti ja soomõ tiidläisi mõol 
ja raamatist tulnu tiidmine, net 
nimä omma liivlasõ.

Või arvada, net esti ja soo-
mõ tiidüsmehe saiva seo sõna 
säksläisi käest, mõista ei õkvalt 
külh üldä, kiä olï seo säksläne, 
kiä edimädsen pruugõ seo rah-
va kotsilõ nimme liivlasõ, die 
Liwen (Liewen).

Parhilla om sõski rassõ arvo 
saia, net mille naid sääl Kura 
rannil pedi naama kutsma liiv-
laisis. Ku kaia, sis omma külh 
naide katõ rahva keele mõnõn 
mõttõn üttemoodu. Ei saa õks 
olla peris kimmäs, et ku olï aas-
tak 1820, saanu Kuolka kalamiis 
peris häste kõnõlda näütüses 
Salatsi kutsariga. Ku üts olõs 
üülnü «broutšõb õbizõks Riigõ» 
ja tõnõ samma asúa «broutsib 
übisek Riig pääl», sõs ei tiiä joht, 
kas õks olõs peris selgele arvo 
saadu, net sõit hobõsõga Riiga. 
Tuul aol olï perämäne jago peris-
liivlaisi viil alalõ, Salatsi kandin, 
vai muistitsõ nimega Metsepoo-
lõn. Lõunõ puul Koeva veeren ja 

Väinä jõõl olli nää sõs jo ammu 
kaonu.

Taa, muistsõ ao Kuramaa 
rahval olõ es Kaupoga mää-
nestki kaupa. Näil olï hindäst 
uma riik, võit nii üldä, ja seo olï 
kokko katõst rahvast. Umbõs 
nigu seo ilma aigo Belgia. Om 
nimmat üte kuninga nimme, seo 
om Lammekinus, piaaigu nigu 
Lemminkäinen, kats rahvast olli 
kuralasõ ja kurši. Perämätse olli 
leedu sorti, a ku leedu vai balti 
rahva jaatas katõs – õdagupoo-
litsõ ja hummogupoolitsõ, sõs 
lätläse ja leetlasõ omma hum-
mogupoolitsõ, jatvingi, kalindi, 
prussagu ni kurši omma kõik 
vällä koolnu, viimätse kurši kat-
tõ umbõs 1850 ümbre mereran-
nil, täämbätse päävä Leedun. A 
neo Kuramaa rahva sõdisi umal 
aol säksläisi vasta viimätseni, 

perädü kõvva.
Om sõs tõtõ, net taad rahvast 

Kuramaa rannil olõ ei ilman kut-
sut liivlaisis, õnnõ viimätsel saal 
aastagal ja nimä omma esi seo 
nime umas võtnu.

No ja mis sis, võid üldä, a vat 
üts hädä om seoga. Vet asi om 
taa, net üten rahva nimega tulõ 
üten ka kõik liivlaisi aolugu ja 
kõik naa Dabreli, Ako ja kõgõ-
päält muidoku Kaupo. Kui pe-
rämäne mänge maaha är uma 
rahva ja seo rahva keele, sõs ku-
ralaisil olõ ei seoka midägi tege-
mist, a vet Estin ja kõgõ halvõmb, 
näide hindä kesken om tunnõ ja 
nigu tiidmine, net om tegemist. 
A seo olõ ei hüä, olõ ei õigõ. Ku-
ralasõ ei jaa Kaupo häpü, seo sõs 
mi rahva puult kaia. Nimä ei piä 
õigustamma, net nii nigu olõs-
ki õigõ ja jummal nigu kitt seo 
hüäs. Määne jummal seo piät 
olõma, kiä kitt hüäs üte rahva 
häömise? Innembä olõs tä külh 
seo, kedä mõlõmban, salatsi-liivi 
ku kura keelen üldäs kure.

Suurõ ilma hädä
Et kuralaisi vai raandlaisi vai 
sõs liivlaisi ilosal kodomaal piä 
inämb ei olõ, om süüdü suurõ 
ilma hädä ja mullitamisõ. Kõgõ-
päält kats verevide lippõga vägi-
vallavõimu, üte pääl viiskand ja 
tõsõl haakrist.  Muido olõs näid 
sääl paar tuhat, püünässi kal-
la, jahissi ülgit ja oodassi häid 
sinitsid merest nõsõjid lehmi. 

Muidoki olõs tähtsä käümine üle 
mere, Sõrvõ ja Kurõsaardõ, nigu 
innevanast kõgõ olï. Miilde tulõ 
ütlemine näide keelen: «Saarlis-
tõkš keiti siegamõl.» Saarlaisi 
vai estläisiga käüdi-toimõndõ-
di segi-läbi. Salatsi liivlaisil olï 
vastapite, estläisiga es olõ suu-
rõmbat tegemist. Seogi om vast 
joba Kaupo aost pääle. Selle net 
kergele anda ei andis vaimlasõ-
ga kampa lüümist, seo või kestä 
põlviviisi.

Ku nüüd üldä kõgõ seo pääle, 
net olï mis olï ja seo om olnu ja 
putu ei seo ilma ao tegemiisi 
mano, sõs tulõs arvo saia, peris 
õks nii neo asa olõ ei. Kaupokõnõ 
lätú Õuroopalõ, käve eski Rooma 
liinan är pääpappi kumardaman 
– timä rahvas om kaonu ja ede-
vanõmbidõ kiilt mälehtä ei ütski. 
Mi parhillatsõ päämihe ja aúapuu 
pedänü külh õks väega märkmä, 
ku palïo õks tandsi Brüsseli ni 
Berliini pille perrä.

Mõni või mõtõlda: a Kaupo 
latsõ ja latsõlatsõ saiva ausas 
säksläses – Fürst von Lieven vai 
Līveņu firsts. A säändsid, kiä nii 
luutva, ei tulõs meil valli egä val-
da ja võimu kätte anda.

Taa pututas ka võrokõisi
Õigõ inemine avvustas umma 
immä ja essä, niisamatõ mõist 
timä näide kiilt, saa arvo näide 
jutost ja ossa näide tarkusõst. 
Seo tähendäski, net om õigõ 
mõista edevanõmbidõ kiilt. Ku 

Liivlaisi nime umas võtnu kuralasõ ei jaa Kaupo häpü

21. süküskuul saa 800 aastakka madisõpäävä lahingust, kon sai hukka rahvajuhi Lembitu ja Kaupo. 
Võrokõnõ ELLERI KALLE kaes tsipakõsõ seokandi rahvidõ aolukku ja märgotas, midä meil täämbä tetä tulnu.

mõistad, om sul väärtüs ja avv, 
ku om unõhtõt är, olõd õnnõ üts 
kõlgas tuulõ käen, so arvaminõ 
massa ei midägi.

Kaâos om sääntsid ilman kis-
tumalda palïo ja kõgõ tulõ naid 
mano. Suur jago riike aagi säänest 
juunt, et kõik keele piät üte iist 
kao ma, riigikiil om taa, miä mass.

Õnnõs võidõldas tuulõ vasta ja 
kõgõ lätt seo võidõlus kõvõmbas. 
Ilma pääl om näüdüsid perädü 
hulk, kon inemise omma naanu 
opma ja oppama umma peris 
kiilt, edevanõmbidõ kiilt, mõnõ 
omma peris häste õnnistunu. 
Kõgõ lähkümbäle pututas meid 
kõrda lännü asi Põâa-Soomõn, 
kon inarisaami kiil om pästet är 
vällakuulmisõst. Säänest asúa 
om kuvõrd aetu ja aetas tansa-
man Lätin, liivlaisi vai kuralai-
si man. Om nuuri inemiisi, kiä 
keele omma är opnu, kaâos olõ 
ei näid mitmit sato. Ku olõs, olõs 
kiil ja seoga rahvas pästet. 

Maailman om jo terve riik, 
kinka kiil olï kavva vällä koolnu 
elävän keelen, nüüd kõnõlõs kõik 
rahvas. Seo om juutõ riik Iisrael.

Mi, võrokõsõ, piäs kah lõpus 
arvo saama, net meil om mi uma 
peris kiil, samasugunõ ku soo-
mõ, karjala vai taasama liivi kiil, 
et olõ ei seo määneki «esti keele 
paigapääline tõõsõnd». Ku baski 
saiva katõkümne aastaga uma 
keele kõnõlõjidõ numbrõ kolm 
kõrda suurõmbas aia, sõs või mi 
taadsamma tetä.

Elleri Kalle.

ÄRSÜÄNDÜMISE 
MASSINAVÄRK

Pildiria tekḱ VALPRI VALDO.
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FASTRÕ MARIKOPILT

Ungarit tunnõt paprikast ja avarusõst

Vana pilt kõnõlõs

Kaitsõliidu aastapäiv
1917. aastaga 7. süküskuul asutõt 
Sakala ja päiv ildampa, 8. süküs-
kuul asutõt Võro mallõv panni 
Eesti Kaitsõliidulõ alossõ. Võro-
maa mallõv pidi umma 20. aasta-
päivä 12. süküskuul 1937.

Joba varra hummogu naaú 
Võro liina tulõma mundrin kait-
sõliitlaisi, naiskodokaitsijt, nuuri 
kotkit ja kodotütrit. Päämidselt 

tõi näid kokko bussi ja veoauto. 
A mõnõ malõvkunna tulli tävven 
kuunsaisun ka jalaga.

Kokko tulti Võro turuplatsi 
pääle, kon aúati joba ka ring-
häälingu ja kultuurfilmi mehe 
– naidõ edeotsan olï raadiomiis 
Moori Feliks. Võro liina pääl 
liiku tuu päiv arvada 10 000 
inemise ümbre. Keskpäävä tetti 
üksusõ ülekaeminõ, midä juhaç 
Võromaa malõva päälik Heljuste 

Doonau om pikkusõ poolõst tõnõ jõgi Euruupan ja juusk läbi kümne riigi. Tan pildi pääl juusk jõgi Visegradi liina man Ungarin.

NIKLUSÕ MARE

Väimelä koolimaja iin saisnu 
Stalini kujo kattõ üte üüga 
kõgõ postamendiga.

1962. aasta keväde olli ma 
Väimelä koolin opman. Tahtsõ 
saia tõpratohtris. 

Tuukõrd es olõ sääl mäe ot-
san muud ku suur koolimaja ja 
kõrval katõkõrdnõ internaadi-
hoonõ, kon mi elli. Koolimaja 
iin platsi keskel olï postamendi 
otsan suur Stalini kuju, illus 
lilli pinnär ümbre. 

Süümä kävemi mõisahuunõ-
lõ. Ütskõrd hummuku lätsimi 
jäl süümä minemä. Kaimi, et 
koolimaja iin om midägi võlssi. 
Kiäki panè tähele, et Stalin om 
kõgõ postamendiga kaonu. Jo tä 
sõs kunagi üüse olï är viidü. 

Pääle tunnõ lätsimi otsma. 
Kävemi kiviunikit müüdä 
vahtman. Tuul aol olï näid egä 
põllu veeren. 

Viimäte löüdsemi kavvõst 
mõtsa veerest. Kihäjupi olli 
peris suurõ, a pääd es löv-

Stalini kuju kattõ üleüü

vä. Tahtsõmi kasvai jupikõist 
vuntsigi hindäle saia. Tuu olï 
kimmäle kas purus pestü vai 
kohegi allapoolõ käkitü.

Lätú mõni päiv müüdä ja 
põllu praktiga tunnin kästi tal-
list hobõnõ tuvva ja Stalini 
asõmõlõ lillipinnär tetä. Sinnä 
olï laudust raam tettü. Vidäsi-
mi tuu mulda täüs ja istutimi 
lilli kasumõ.

Tuust om viil piltki alalõ. Ma 
olõ pildi pääl hüvväkätt ja kor-
ja mulla seest prahti. 

Ündrikuga olï mu hää sõbõr 
Mare, a tõõsõ tütärlatsõ nimme 
olõ-i mul meelen. Ku tä hindä är 
tund ja ka mu vasta huvvi tund, 
või hindäst teedä anda. Tuud saa 
tetä niimuudu, et kõlista Uma 
Lehe toimõndustõ 782 2221 vai 
e-kiräga info@umaleht.ee.

PILT OM PERI VANA-VÕROMAA KULTUURIKUA MUUSÕUMIST

Eesti Kaitsõliidu tsiklimehe Võromaa malõva 20. aastapäävä 
paraati uutman 12. süküskuul 1937. Võro Katariina kerigu iin.

Jaan. Pääle ülekaemist võeti vas-
ta korgõmba külälise, kink iinot-
san olli Kaitsõliidu ülemb Oras-
maa Johannes ja 2. diviisi ülemb 
kindral Kruusi Jaan.

Paraadi võtç vasta ülembkind-
ral Orasmaa. Perän tuud anti 
pühitsedü lipu üle Võro liina-
ümbruskunna malõvkunnalõ, 
nuurkotkidõ malõvalõ ja Võro-
maa ringkunna kodotütrile. 

Kell veeränd kolm naaú pääle 
paraatmarss, miä olï üle poolõ 
tunni pikk. Rahva panni roh-
kõmb elämä Kaitsõliidu tsikli-
mehe, kiä omma ka täämbädse 
pildi pääl. Poolõ nelä aigu naaú 
liina spordiplatsi pääl suur vaba-
õhuaktus, midä olï kaema tulnu 
päält 5000 inemise.

Nädäli iist, 8. süküskuul 2017, 
tähisç Kaitsõliidu Võromaa mal-
lõv Kandlõ kultuurimajan umma 
100 aasta juubõlit. Tuul puhul 
ilmu Võromaa malõva aoluuraa-
mat, koh om är trükit ka 20. sün-
nüpääväs vällä ant kogomik

RUUSMAA ARTHUR, 
Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja

Tütärlatsõ Stalini kujo asõmõlõ lillipinnärd tegemän.
PILT NIKLUSÕ MARE ERÄKOGOST

FASTRÕ MARIKO

Kotusõnimeuurja Fastrõ 
Mariko ja Saarõ Evar käve 
minevä kuu lõpun Ungarin 
Debreceni liinan. Sõidu ot-
susti nä ette võtta autoga. 
Tan om väiku ülekaehus 
tuust, midä tii pääl nätti, 
kuulti  ja süüdi.

Ungarihe lätsimi päämädselt 
tuuperäst, et sääl peeti jälki 
nimetiidüse kongressi. Tuu 
tähendäs, et üle ilma tulõva 
kokko nimmiuurja ja pidävä 
neli päivä ettekandit maailma 
kotussõ-, inemise-, eläjä- ja 
muist nimmist. A üte sõidu 
joosul näge ka hulga põnõvat, 
esieränis sõs, ku reis lätt auto-
ga läbi viie maa.

Kaimi kõrraga, et Deb-
recen, miä olï reisi tsihtpunkt, 
olõ-õi kaardi päält kaiõn nii 
väega kavvõn midägi, et sinnä 
om autoga umbõs katõ päävä 
tii. Kats päivä olõs är lännü ka 
sõs, ku olõs linnugi ja rongiga 
lännü. 

Niisõs naksimi üte puulpää-
vä hummugu Võromaalt sõit-
ma. Pia ollimi joba Lätimaal, 
kon sattõ kõv va vihma. Val-
miera tii pääl olï remont, nii 
et värskist auto mõsust jää es 
midägi perrä. Leedun võtimi 
kütet, sääl olï viil odavamb ku 
Lätin, ja joba ollimigi üle piiri 
Poolan. 

Sõbõr Junttila Santeri ja 
timä elukaaslanõ Liivamäe 
Eve sõidi ka miika üten. San-
teri mõist väega mitmit kiili 
ja om uma käe pääl ka poola 
kiilt opnu. Timä nakaú meile 
ka oppama, kuimuudu tulõ 
lukõ silte päält Poola kotussõ-
nimmi. 

Santeri esi olï mi riioli päält 
üten võtnu Kauksi Ülle ro-
maani «Paat» ja nakaú auto 
pääl tuud lugõma. Ku mõ-
nõst kotussõst aru es saa, sõs 
mi sellädi tälle. Santeri nakas 
märdikuun Helsingi ülikooli 
tudõngilõ võro kiilt oppama. 
Tä mõist joba peris häste ka 
võro kiilt kõnõlda.

Üümaja Poola piiri veeren
Ku pümmes naaú minemä, ot-
sõmi Poolan tii veerest üümajja. 
Pia lövvimigi üte mugava hotel-
li, kon restoraanin peeti pulmõ, 
a tuust huulmalda anti ka reisjile 
õdagusüüki. Santeri soovitusõ 
pääle telsemi kohalikust jõõst 
peri iherüst ja pelmeene hapnidõ 
kapstidõga. Mõlõmba olli umbõ-
lõ hää.

Pühäpäävä hummugu anti ho-
telli hummugusöögis pulmõst 
perrä jäänüt külmlauda. Päält 
tuud jaksimi umma sõitu ja näi-
mi, et joba kell katõssa lätú Poo-
lan väega hulga inemiisi keriku-
he. Ja noid kerigukülli iks jakku! 
A olï ka hulga politseid kõkkõ 
valvman, nii et reis lätú edesi 
väega aigladsõlt. Tuu ai autojuhil 
närvi mustas, a ku joba Karpaadi 
mäe paistma naksi, lätú ka miil 
lahhembas. Üle Karpaadi mäki 
sõidimi kuus kõrda. Slovakkian 
olï  veidikese ka väega kõvõrat 
mägitiid. Mäki pääl lätsi läm-
mäkraadi alla +16 pääle, a midä 
lähembäle Ungarilõ, tuud läm-
mämbäs lätú. 

Kuumalainõ Ungarin
Ku inne Debreceni liina auto 
kottpümmen kell katõssa õdagu 
kinni pidäsimi, näüdäú kraadi-
klaas +27. Autoussõst tulï  sisse 
suur lämmi ja kõrva püvvi kinni 
andsagu helü. Tuu olõs olnu nigu 
tsirk, a raamatist olï  loetu midä-
gi tsikaadõ (putuk) laulust. Mi 
kuulimi säänest laulu ildamb viil 
ka liinan, a peris täpsähe teedä es 
saaki, kiä tuu sõs säänest trrrt-tr-
rrt-hellü tekù. 

Ungarin olï  timahava suvõl 
olnu kuumalainõ. Egä päiv olï  
lämmind olnu üle 40 kraadi. 
Hää, et tuus aos, ku mi sinnä 
jõv vi, olï  kümme kraati jahhem-
bas lännü, a 30–32 olï  kah iks 
umbõlõ lämmi. Pästse õnnõ tuu, 
et õdagu lätú jahhembas, nii et 
ütskõrd olõs piaaigu pidänü esiki 
kampsi sälgä ajama. 

Jätimi Santeri ja Eve maha 
jakkama umma reisi Itaaliahe 
uma käe pääl. Nimä ei reisi ku-
nagi linnukiga, a autodõ, bussõ, 
laivu ja esieränis rongõga. Nii-

viisi om aigu tutvas saia paik-
likkõ inemiisi, kiili, kotussidõ ja 
süükega. 

Paprikaga söögi
Paikligu söögikotussõ pand-
va uma ussõ inämbäste kellä 
22 aigu kinni, esiki ku inemise 
saban uutva ja süvvä nõudva. 
Kõrd om kõrd. A tuuiist omma 
pekripoodi hummugu joba poo-
lõ säitsme aigu vallalõ ja ine-
mise käävä säält otsman värskit 
saia. Hummugusöögis võetas 
saia vorsti, juustu ja paprikaga. 
Terävät tšillit pakutas egä söögi 
kõrvalõ: panõ esi sisse nii vähä 
vai hulga, ku tahat. Paprikavorst, 
paprikakreem, paprikašokolaad 
omma tävveste hariligu. 

Üts süük, miä ka mi rahvalõ 
tutva, om guïašš, a Ungarin om 
tuu paks supp, kohe om sisse 

pant tomadipastat, paprikat, kar-
dulitükükeisi ja lehmälihha. To-
madipastaga tetäs ka mi guïaši 
muudu suusti, a tuud sääntse ni-
mega ei kutsuta. Soosti kõrvalõ 
süvväs väikeisi klimpe. Ega söö-
gi manu süvväs harilikku valgõt 
saia, nii et reisi lõpus tulï  joba 
väega leeväisu pääle. Söögi kõr-
valõ võit võtta frötsi, miä om vei-
nijuuk, kon seen üts osa veini ja 
kats ossa mullivett. Vai sõs lim-
munaati, miä om värskilt suurõ 
klaasi sisse tettü ja kon seen om 
marjamahla, tsitronilipsukõisi, 
jääd ja mullivett, tõnõkõrd ka 
vehvervendsilehti vai viinamar-
ju. Keefirit sai kah, a tuud müüdi 
ja süüdi nigu jogurtit topsi seest 
luitsaga. 

Vein tulõ muidugi Tokaj lii-
nast. Tävveste kogõmalda ol-
limi ütest veiniärist üten ostnu 

üte kõgõ parõmba veini: makõ 
kuvvõst viinamarjasordist tettü 
Tokaji Aszu. A hääd veini tetäs 
ka suurõ järve Balatoni veeren.

Ungari om nigu Setomaa
Bussiekskursioon vei meid 
Ungari edimäste pääliina Esz-
tergomi, ja umbõ ilosalõ paika 
Vise gradi. Giid kõnõï  lühküle är 
Ungari aoluu. 

Ungari saatus om üttemuu-
du Setomaaga: 2/3 inneskidsest 
Ungari kuningriigist võeti pääle 
I ilmasõta är ja anti tõisilõ riike-
le. Ärvõetuidõ maiõ pääl kõnõl-
di inämbäste tõisi kiili, a mitte 
õnnõ. Parla eläs Ungarin ligi 10 
miljonni inemist, a lähiriiken, 
inneskidsen Ungarin 3 miljon-
ni ungarlast. Ka Visegradist üle 
Doonau jõõ paistu Slovakkia 
ungar laisi liina ja külä.

Maal põnõvamb ku liinan
Liina viidi meid kah: kõrras 
saimi nuhuta pääliina Buda-
pesti õhku. A sääl meil palïu 
aigu ümbre kaia es jää ja tuu-
peräst ka midägi põnõvat es 
näe. A maal näimi külh: vannu 
traktorit, hainakuurmat, kon 
hobõsõ iin, maisi- ja päävälilli-
nurmi, arbuusi-, kürvidsä- ja 
meloninurmi, viinamaëamä-
ki, lehmä- ja hobõsõkarju, tii 
veeren virsigumüüjit, parvõ 
üle Tisza jõõ. Ilusat sinist Doo-
naud ka näimi. Ja suurt-suurt 
avarust hindä ümbre.

Tagasi tullõn otsõmi iks uma 
paksõmba rõiva vällä ja aimi 
sälgä. Kuigiviisi olli ka latsõ 
edimädse koolipäävä üle elänü 
ja tõsõ koolipäävä alostusõs 
seivä katõ suupoolõga Ungari 
pekki Eesti musta leevä pääl. 



näütüses, a ülene tsiht om õks 
arõngu poolõ.

Vannu inemiisi kästäs avvus-
ta, a tuu om rohkõmb viisaku-
sõst. Ku esä om pojast ullimb, 
sõs vanaesä om latsõlatsõst 
joba vaimlidsõlt tõsõ ja ullim-
ba planeedi päält. Mu vanaesä 
näütüses es käü kõrdagi elon 
internetin, es kõlista mobiiliga, 
es pruugi e-valimist, es massa 
Maximan pangakaardiga.

Kõik vanarahva tarkus omgi 
tuu, mis kuusaisuga vili maa-
ha tetä, mis kuusaisuga hiussit 
lõigada, et siini koëatas sügüse, 
lummõ luvvas talvõl. Omgi kõik 
taa tarkus. 

Vanalrahval olï õks üts pe-
ris tarkus kah. Tuu tõtõstõ tark 
vana sõna ütles, et inemine kaib 
hindäle hambidõga hauda. Vana-
esä üteï tuud tihtsähe. Latsõn 
pruumsõ ma tuud hindäle ette 
kujota, esieränis ku vanaimä 
ohaú, et tä om joba nii vana, et 
ei tiiä ilman toda päivä, ku hauda 
kaibma tulõ naada...

Ma õks pelksi väega, et üts-
päiv lättki vanaimä surnuaida 

Kae’ võrokeelitsit JÄNO-JUSSI MULTIKIT: http://wi.werro.ee/lastekas/
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Latsilõ

Kuuluda

Maolda nali
Mõni nali om nii maolda, et aja peris 
naardma. Toimõndaja om üte säänd
se siiä vällä valinu.

Suvõpuhkusõlt om tagasi 
võrokeeline raadiosaadõ
«Vahtsõmbat Võromaalt!»

Vikerraadion egä neläpäävä kell 17.05.

Vastus saada’ üte 
nädäli joosul 
meili aadrõssi pääle 
latsinukk@umaleht.ee. 

Vastussõ mano panõ’ 
kirja uma nimi, vannus 
ja kimmähe ka
postiaadrõs.

Vastajidõ vaihõl 
loositas vällä 
võrokeelitsit 
latsiraamatit vai 
plaatõ.

Latsinukka tugõva’ 
Võro Instituut ja Võro 
selts VKKF.

Mineväkõrdnõ vastus: 
lehmäl olĺ  puudus HAND. 
Puudus olĺ  ka tõõnõ kõrva
nummõr, nigu mitmõ’ vastaja’ 
õigõhe tähele panni’. A kõrva
nummõr olõõi lehmä kihäosa, 
nii et taa olõõi õigõ vastus.

Avvuhinna saa 
UFFERTI URMAS (5) 
Voorõpalo küläst.

RUITLASÕ 
OLAVI,
väiku jutuga miis

Vanarahva tarkus
Ma väega vanarahva 
tarkusõ uskja miis ei 
olõ. Vahtsõmb rahvas 
om õks kõgõ targõmb 
olnu. Ku poig om esäst 
ullimb, om seo evolut-
sioonilinõ tagasikäük. 
Nii või pikäpääle tagasi 
ahvis arõnõda, ahvist 
jäl kalas ja kalast taga-
si vetikus. Muidoki om 
säändsit tagasiminegi-
näütit, nuur Ossiniovki 

ja nakkas sääl hindä-
le hambidõga hauda 
kaibma. Maa om jo 
must, vaklu täüs. 
Vanaimä ei olõ nii 
väega väiku midägi, 
haud tulõ sükäv kai-
ba. Tuuiist vanaimä 
suu om tõtõstõ väi-
ku, ütte lapjutäütki 
viskas tä suuga puul 
tunni vai tunn...

Et ma pidi vanna-
immä kõgõ avitama, olli kim-
mäs, et mul tulõ tälle appi suuga 
hauda kaibma minnä. Mille mi 
lapjut tarvita ei või, tuud es tihka 
ma küssü, selle et tuul aol olli ma 
kimmäs, et vanarahvas om nii 
tark, et ku tä joba midägi ütles, 
sis nii om ja tuuga ei vaiõlda.

A olkõ pääle, latsõ mõttõ. Ku 
vanaimä aig täüs sai, olli ma joba 
suur ja tiidse, kuis aúa käävä. A 
seo vanasõna om tõtõstõ kõgõ tar-
gõmb mõtõ, mille pääle vanarah-
vas om tulnu. Hambidõga kaivat 
sa tõtõstõ hindäle hauda. Üts puul 
vanasõnast käü tuu kotsilõ, mis sa 
suust sisse ajat, tõnõ tuu kotsilõ, 
midä sa suust vällä ajat.

Suust vällä ajaminõ võlss aol 
ja võlss kotussõn või õkvalt sur-
maga lõppõda. Suust sisse aja-
minõ, ku sa õkva torosiili ei juu, 
tapp aigladsõmbalt. A seo ilma 
ao tiidüse perrä om kimmäs, et 
terävili, tsukru, suul, pipõr, liha, 
piim ja kardokas kah sinno väe-
ga pikalt elämä ei jätä. Süü hai-
na, piä mokk maan ja elät kavva. 
Kuigi tõsõltpuult jäl, mis elo seo 
sääne om...

Tossu Tilda pajatusõ

Teemi elektritöid. Tel 520 5016. 

PANGA MILVI

1964. aastaga süküskuu mu 
kotun Haavistun. Olï ütle-
melde illus päiv. Mi imäga 
võtsõmi kartlid. 

Säälsaman kodusöödü 
pääl pedäsivä lehmä lõuna-
uinakut ja lamba mäletsivä 
kah näide ligi. Õnnis rahu 
taivan ja maa pääl.

Kõrraga olï kõik katski, 
ku õhun kuuldu lellänaasõ 
helle kisa: «Susi, susi!» 

Es olõki susi. Näid olï ter-
velt kats. Mõlõmba astsõva 
mõtsa poolõ, ütel lammas 
kõrripiten, tõsõl küllevillust 
hambin. Lambakõsõ, esi vai-
valt poolõ soe korgudsõ, ast-
sõva näidega nii ütel meelel, 
et õkva imeste.

Muiduki es jää ütski meist 
kolmõst tuud pilti kavvas 
kaema. Kartlikonksu käen, 
pannimi kõvastõ üüräten 
rüüvliid takan ajamõ.

Väejuhi ammõti võtsõ 
väiku karjakrants Eku hindä 
kanda. Mõtsani olï tükk 
maad üle lakõ Nurmmäe. 
Külh tuu asi mi lambakõsõ 
pästsegi. Mõlõmba volkami 
lasksõva uma saagi valla-
lõ ja kattõva kipõ käügiga 
Raba suu varju.

Küllest peetü lammas 
näüdäú säälsaman kõbusat 

olõmist, kõrist peetül kullu imä 
kässi vahel veidükene aigu toi-
bumisõs.

Imä saistaú pistü ja üteï: 
«Täämbä piät karja mineme.» 

Minnu panè tuu jutt väega 
imesteme. Arvssi, et säändse 
suurõ kärä pääle omma soe 
vähämbält mõnõkümne verstä 
pääle pakku lännü.

Aig muiduki näüdäú, kellele 

Kõgõ parõmb auto
Mehe vaidlõsõ, määne om kõgõ 
parõmb auto.

«Saksa auto omma kõgõ pa-
rõmba. Jupi omma odava ja 
saia, ku midägi remonti vajja,» 
ütles üts.

«A Jaapani auto omma viil 
parõmba. Noid ei piäki remont-
ma,» om tõõnõ tõist miilt.

«Ah, mis ti vaidlõti. Kõgõ pa-
rõmb auto om iks ammõdi auto,» 
om kolmas kõgõ targõmb.

Telli Uma Leht 
Võromaalt peri sõbralõ, tutvalõ vai sugulasõlõ! 

6 kuud – 6 €, 12 kuud – 12 €, e-arvõ püsimassuleping 0.85 €. 
Telli saa ExpressPostist: 

tellimine.ee/umaleht 

Kolmõ naasõ soejaht

Kae ette astmiisiga!
Vinne aol sõidi üte Võro perre 
esä ja imä umalõ ammõtkund-
ligulõ kokkotulõkilõ Eestimaa 
kavvõmbalõ otsa.

Latsõkõsõ, kes olli viil kü-
länd tsilïokõsõ, veivä nä tuus 
aos maalõ sugulaisi hoita. Ega 
latsil sääl hätä es olõ: puhas 
õhk ja kõrralik maasüük.

Väega suurt huvvi paki liina-
latsilõ eläjä. A poiskõsõlõ es 
miildü, et lauda ümbre pirisi 
kärbläse ja purõja parmu. Lats 
pagõsi  kiusajidõ iist. Ütskõrd, 
ku poiskõnõ jäl varjo otsõn muro 

pääl juussõ, tä nilvõstu ja astõ 
õkva lehmäsita sisse. Olï sis väi-
kul liinaherräl rüükmist ja tõisil 
timä ruukmist. Kõik sai kõrda.

Ku latsõvanõmbil kokko tulõk 
läbi sai ja nä latsilõ perrä tulli, 
üteï vanatsõdsõ muiatõn: «Om 
au teile värski parteikandi daat 
üle anda!»

Tuu aig olï moodun üts naïa-
jutt parteihte astmiisi kotsilõ. 
Jo sis vanatsõdsõ poiskõist üle 
andõn toda haussjuttu mõtõïgi. 
Kipõn oppust tasos parhillatsõl 
aol kah miilde jättä. Õnnõ et 
täämbä om parteisit palïo roh-
kõmb.

FASTRÕ MARIKO PILT

Telli Eesti lipu, vimpli, varda ja 
vardahoitja e-poodist: 
www.lipuvabrik.ee. Kauba saat 
kätte 24 tunni /1 tüüpääväga.

õigus jäi. Imä võtsõ keräkor-
vi, sukavarda ja lätúki õdagu-
poolõs karja. Mull tulï ütsinde 
kartlinurmõ mossitõmõ jäiä. 
Nurmmägi om õkva sanna ta-
kan kodu ligi, a nii korgõ, et 
lähkün ollu immä ja eläjid es 
olõ nätä. A veitü ao peräst olï 
mäe takast midägi kuulda.

Tuus aos, ku mi lellänaasõga 
kaema joosi, misperäst imä jälh 

huikas, olli mõlõmba mõtsa-
pini ilustõ võssu kaonu. Olli 
tõsõ tulnu umbõs poolõsaa-
meetridse vahemaaga tõnõ-
tõsõst mõtsa viirde vällä. 
«Saisõva ku saki,» üteï imä.

Järgmidsel pääväl saimi 
teedä, et lambapraadildõ tuu 
soepaar sukugi es jää. Paar 
tallu edesi Partsa-Värtelt olï 
võetu oinakõnõ keti otsast.

Hää, kui mudso 
kipõlt tüütäs
Tuu olï Vinne aigu, ku kooli-
latsõ pidi sügüse kooliaost 
mõnõ päävä koloosin kardulit 
võtman käümä.

Ega tüü üle jõu es käü. Pidi 
õnnõ kipõstõ uma maajupi 
päält karduli är korjama, inne 
ku traktor vahtsõ tsõõriga 
virkse valla aiõ.

Ma es tulõ tuu päälegi, et 
sääne jõhkataminõ, üles ja 
alla ja vahetpidämädä, või 
naada tervüse pääle käümä.

Tõõstust anè kipõ valuläü-
gätüs kõtost läbi ja pääle tuu 
tundsõ, et põâa lüü alt är.

Kaiõ ümbretsõõri, kost pas-
likku kotost löüdä.

Õkva ligi olïgi kuusõhekk. 
Suurõ joosuga panni sinnä-
poolõ.

Niiku sai aúaga pääle naa-
da, näi, et mu poolõ om tsihi 
võtno naabrimaja tsilïokõnõ 
valgõt karva pini.

Tuu ai mul nii hirmu nahka, 
et naksi esihindäst haukma, 
nigu pini tekse.

Pääle tuu, et ma hauksõ, 
panni tähele, et olli hinnäst ka 
nelä käpä pääle lasknu.

Mis pini, tuu pini.
Pini tund iks pini är. Jo ma 

sõs andsõ eläjä mõõdo vällä.
Valgõt karva kutsik litsõ 

kodo poolõ, nii et jala es putu 
maad. Kiudsõ ja ulgsõ hallõ 
helüga.

Ma jäi tuupääle mõtlõma, et 
kül om hää, et mudso kipõstõ 
tüüç ja mu kimmäst surmast 
pästse. Püksiki jo poolõn vin-
nan – niimuudu ei olõs kuigi 
kõlvanu taivariiki minnä.

Säälsaman kuulsõ pernaasõ 
hõikmist: «Tiksu, tulõ õkva 
kodo, sääl heki all om üts 
hirmsa elläi!»

Nii omgi kardulivõtmisõst 
mullõ miilde jäänü, kuis mud-
so kipõlt tüüle naaú ja suurõs 
abis olï.

HOLSTEINI SIRJE

KOHA PRIIDU TSEHKENDÜS

Rehkendä’! Vastussõ’ saada’ mei-
le ildampa 21. süküskuu pääväs!

1. Aida pindre pääle olĺ  jäänü viis 
saialillihäiermät. Lats koŕaś noist 
kolm vaasi. Mitu saialillihäiermät 
jäi viil pindre pääle?

2. Imä tõi kilemajast viis kõllast 
tomatit ja kuus verevät tomatit. 
Mitu tomatit imä kilemajast tõi?

3. Puu otsan olĺ  õnnõ kats pluu-
mi. Tuulõga sattõ üts noist alla. 
Mitu pluumi jäi puu otsa?

4. Vanaimä pand́  edimält pliidi 
ala kats puuhalgu, peränpoolõ 
pand́  viil säidse. Mitu puuhalgu 
pand́  vanaimä pliidi ala?

5. Esä võtt́ ütel pääväl kombaini-
ga nurmõ päält är neli punkritäüt 
villä. Tõõsõl pääväl võtt́ tä säält-
samast viil viis punkritäüt villä. 
Mitu punkritäüt villä sai esä üte 
nurmõ päält?

Majandus om kuŕast?
Kuuli raadiost, et jälki om Ees-
timaal elo vussi lännü. Kuimuu-
du ka valitsusõ aúapulga vasta 
ei punni, majandus kasus ku 
mühises. Õnnõ tuust ei saa ma 
arvu, mille tuu majandusõ kasu-
minõ halv om.

Ku minevä sügüse Rõiva valit-
sus maaha võeti, sõs panti näile 
süüs, et majandus kasus ülearvo 
aigupite. Kül Taavi-poig seleç, et 

pia nakkas kõvõmbahe kasuma, 
a es tähendä inämb midägi. Iks 
võeti maaha.

Ja õkva nakaúki majandus kasu-
ma. No omma kõik tagajalgu pää-
le karanu ja ikva, mis edesi saa, ku 
nii häste lätt.  Et kas Ratta valitsus 
satas kah pukist. Ku nii, sõs om 
majandus kuëast. A või-olla hoobis 
jõud Eesti pia viie rikkamba riigi 
sekkä. Võta sõs kinni.

MUDA MARI


