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RAHMANI JANI PILT

Savisepä avitasõ rutiinist rituaali tetä

Kultuuriruumi giidioppus

Opipäävä lõpõtõdi väiku Võro liina ekskursiooniga, kon aoluuharidusõga poliitik Padari 
Ivari näüdäś Võro liina põnõvit paiku.

Vannamuudu and 
sünnüpääväkontsõrdi
Ansambli ja kapell Vannamuu-
du saa 20 aastakka vanas. Tuul 
puhul and tä 24. märdikuul kell 
14 Võro kultuurimajan Kannel 
sünnüpääväkontsõrdi, kohe 
omma sõbra ja poolõhoitja lah-
kõlõ oodõdu. Kontsõrt om mas-
sulda, müügil omma kollõktiivi 
pildi ja suvõniiri.

Joulukuu alos-
tusõn peetäs Võrol 
kotussõ nimepäivä
Rahandusministeeriüm ja 
kotusõ nimenõvvokogo kutsva 
kõiki aoluu-, kodoluu ja keele-
huviliidsi kotussõnimepääväle, 
miä peetäs 3. joulukuul kell 11 
Võrol Kandlõ kultuuri majan. 
Tõisi siän astussõ pääväl ette-
kandõga üles Hõrna Aare, Saa-
rõ Evar, Kauksi Ülle, Fastrõ 
Mariko ja Kama Pikne.

Ligembät teedüst and Tormi 
Timo rahandusministeeriümist 
timo.torm@fin.ee, tel 611 3037.

Valla läts «Mino Võro-
maa» võistlus
Võro instituut om vällä kuulu-
tanu latsi ja nuuri võrokiilside 
kirätöie võistlusõ «Mino Võro-
maa». Säändse nimega võist-
lust peetäs joba 33. kõrd.

Timahava saava latsõ ja 
noorõ valli viie teema hulgast. 
Kimmäle või kirota ka vabal 
teemal. Võistlustöie saatmisõ 
tähtaig om 31.01.2020.

Inämb teedüst saa Võro insti-
tuudi kodolehe wi.ee päält.

Vana-Võromaa kultuurikua 
aasta viimätsel, a üteliidsi seo 
kandi saviseppi edimädsel 
ütitsel näütüsel «Rutiin või ri-
tuaal?» omma vällän egäpää-
vädse savi anoma, miä kodo 
lämmäs tegevä.

Päälkirä võigi valla seletä nii, 
et ütelt puult om tarbõkeraami-
ga köüdet süümise ja egäpää-
vätside toimõnduisiga – rutii-
niga, a tõsõlt puult and sääne 
käsitüü kõgõlõ nii harilikulõ 
suurõmba tähendüse.

Näütüse kuraatri Huulõ Jana 
mõtõï välläpanõkiga köüdüssen 
edimält abstraktsõ kunsti pääle, 
a näütüse mentor, kunstiaka-
deemiä emeriitprofesri Rohlini 
Leo märkse, et tarbõaúa omma 
väärt säänestsamma imehtämist 
ja imehtelemist nigu egäsugunõ 
muu kunstitüü, mis ei olõ tet-
tü pruukmisõs. Esieränis kitt tä 
Kagu-Eesti savikunstnikkõ, kiä 
ei olõ vannu saviasju tegemise 

moodust õnnõ kinni pidänü, a 
omma sutnu tuud vahtsõnda ja 
hindä umaperrä mano panda. 
Seo näütüs tege tutvas Rumvol-
di Aivari, Maaski Helemalle, 
Kevvai Karmeni, Nageli Krista, 
Kriguli Meelise, Kriguli Signe 
ja Konksi Urve käekirä. Vanalt 
Võromaalt om kasunu inämb 
savi kunstnikkõ, a näütüse iistvõt-
jidõ mõtõ olï näüdädä innekõkkõ 
noidõ savivoolitsõjidõ luudut, kiä 
tan paiga pääl eläse ja tüütäse.

Näütüs tetäs valla 22. märdi-
kuul kell 18. Välläpanõgi kõrval 
om plaanin pakku hulga muud 
põnõvat: huvilidsõ saava näütü-
ses kaia filmi kunstnigõ tege-
miisist. OÜ Saviukumaja kõrral-
das välläpanõgi aigu loengu ja 
tüütarõ, kon pääteemä iks savi-
vuulminõ. Tüütarri või uuta ka 
savikunstnigõ hindä puult. Näü-
tüst tävvendäs viil müügilaud, 
kost saa keraamikat üten osta.
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Latgali meediätegeläse käve võro kultuuriga tutvas saaman. Minevä 
nätäl käve Võrol latgalikiilse portaali päätoimõndaja Vilcāne Vineta ja lat-
galikiilside raadiosaatidõ toimõndaja Lazdiņa Renāte. Nä uursõ Võro insti-
tuudist ja Uma Lehe toimõndusõst, määne om võro keele täämbäne sais, 
ja kõnõli tuust, miä latgali keelega sünnüs. Pildi pääl arotasõ nä keeleasjo 
Võro instituudi keeletiidrüide Jüvä Sulõvi ja Saarõ Evariga.

Võro keele ja latgali keele sais täämbädsel aol om küländ üttemuudu. 
Latgalidõl om umakeelitsit tele- ja raadiosaatit tsipa inämb ku meil, inämb 
om nätä ka umakeelitsit poodi- ja uulidsasilte. A umakeelist koolioppust om 
latgalõl võrokõisist tsipa veidemb. Katoligu kerikun om latgali keelel täht-
sämb kotus ku võro keelel meil lutõri kerikun. Ja Latgale piirkunna panga-
automaadi keeles saat valli latgali keele.

Võrokeeline Vikipeediä kirotas, et latgali kiil (latgalīšu volūda) om Hum-
mogu-Läti katoliguusolidsõn Latgale piirkunnan kõnõldav piirkundlinõ kiil, 
miä kuulus indoõuruupa kiili balti rühmä. Latgali keele kõnõlõjit arvatas 
ollõv 150 000 ümbre. Latgali keelel om uma kiräkiil, minkan om jo 20. 
aastaga saa alostusõn ja varrampagi vällä ant suur hulk opikirändüst (aabid-
sa ja lugõmigu), a ka katoligu uso kirändüst. Läti riik olõ-õi siski siiämaani 
latgali kiilt umaette keeles tunnistanu ega taalõ piirkunna- vai vähämbüs-
keele õigui si andnu.
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RAHMANI JAN

Seo süküs peeti neli giide 
koolitamisõ loengupäivä, 
kon kõnõldi Vana-Võro-
maa kultuuriruumist. Opi-
päivi loengu võeti video 
pääle üles ja noid saa tar-
vita giide koolitamisõ man 
ka edespite. Perämäne 
loengupäiv 16. märdikuul 
kõnõĺ  Võro liinast ja lõppi 
väiku liinaekskursiooniga.

«Olõmi arvu saanu, et meil 
om tõsinõ hädä vahtsõ põlv-
kunna giidega. Täämbäne 
giide seltskund om väega 
palïo är tennü ja tsipa joba 
vanõmb. Nuuri pääle ei tulõ. 
Mõtlimi taast murrõst jako 
saia nii, et võtami kõik ägedä 
teema, mis mi tunnõmi, et 
giidi pidänü tiidmä, video-
loenguhe, ja nuu jääse meile 
tarvitamisõs mitmõs aas-
tas,» seleç Võromaa turismi-
kõrraldaja Moppeli Kadri 
Vana-Võromaa kultuuriruu-
mi turundamisõ programmi. 

Nii peetigi rehekuun ja 
märdikuun kokko neli opi-
päivä. Juttu tetti Teppo 
lõõtsast, savvusannast, 
Vana-Võromaa käsitüüst, 
kultuuriruumist, söögist 
ja Võro liina aoluust ja tan 
elänüist kultuuritegeläisist. 
Loengupidäjä olli uma ala 
spetsiälisti: Teppo lõõtsast 
kõnõli Ojasaarõ Toomas ja 
Teppo Priidu, savvusan-
nast Eichenbaumi Külli, 
käsitüüst Oja Vilve, söö-

gist Veer oja Eda, kultuuriruu-
mist Kuuba Rainer, Võro liina 
aoluust Otsa Mirja ja kultuuri-
tegeläisist Reimanni Nele. Kur-
susõpäivist võtç ossa 15–20 hu-
vilist, kõgõ perämädsest joba 
päält 30.

Moppeli Kadri kõnõï, et gii-
dindüs om maailman kõrrast 
tähtsämbäs muutunu. «Turisti 
otsva väega palïo kogõmust 
like a local, miä tähendäs, et 
tahetas nätä tuud, midä näge 
paiklik rahvas. Periselt ka 
üts-ütele vai perrile tettävide 

giidiekskursioonõ muud om 
maailman kasunu. Et meil om 
täämbä umbõs 30 giidi, sis 
ilmselgele jääs noist veitüs. 
Tahami ka noorin herätä huvvi 
giidindüse vasta ja mi väega 
loodami, et seo om teema ka 
opilasfirmadõ jaos. Giiditee-
nüs om sääne asi, et ku sa uma 
tuuri vällä mõtlõt, sis seo jääs 
jo sukka terves elos,» seleç tä.

Kursusõst ossa võtnu Nu-
tovi Ritta üteï, et kuigi tä olï 
palïodõ kõnõlduisi asjoga 
varrampa ka esi kokko put-

tunu, sai tä tast ka vahtsit 
tiidmiisi. «Ma tii Setomaal 
giiditüüd, a esi elä aoluulid-
sõl Võromaal, sis om hää ja 
põnnõv Võromaa tarkuisi 
mano oppi,» seleç tä.

Kõgõ põnõvamb olï Ritta 
jaos oppus Teppo lõõtsast. 
«Mu kadonu vanaesä olï pi-
dodõl pillimängjä, mängse 
Teppo lõõtsa. Tä pruuvsõ 
mullõgi opada, a ma es võta 
oppust. No sai tast lõõdsa 
kotsilõ vahtsit tiidmiisi,» 
üteï Nutovi Ritta.

Võro liina jõululaat 
uut umatettü kraa-
miga  kauplõjit
Timahavanõ Võro liina jõulu-

laat peetäs 8. joulukuu pääväl 
(8.12) liina vahtsõ keskplatsi 
pääl ja lähkün. 

Laat nakkas pääle kell 10 ja om 
ka seokõrd köüdet talvidsõ tandsu-
pääväga säälsaman platsi pääl. 

Laatu oodõtas kauplõma 
innekõkkõ käsitüüga ja esi-
sugumadsõ umatettü kraami-
ga kauplõjit, talosöögi ja muu 
talokraami müüjit. Kauplõmisõ 
kotussõ omma ilma massulda.

Uma kauba näütämine ja 
pakminõ olnu eräle illos, ku 
kaupmehe tuu man umakeelit-
sit silte tarvitanu.

Ligembät teedüst saa Võro 
liina kodolehe voru.ee vai tele-
foninumbre 785 0918 päält.

Lõuna-Eesti kiili 
seminär Tarton
6. joulukuul 2019 alostusõga 
kell 11.15 peetäs Tarto Ülikooli 
päähuunõ Veski auditooriumin 
(Ülikooli 18-139, Tartu) semi-
nääri «Lõuna-Eesti keeled põ-
liskeelte aastal».

Ettekandõga astva üles Pa-
jusalu Karl, Tóthi Szilárd, Saa-
rõ Evar, Jüvä Sullõv, Kabuna 
Kaile, Leima Evelin, Hõrna 
Maarja, Vaabi Janek ja Tigasõ 
Merike. Näüdätäs ka vahtsit 
lõunaeestikeelitsit välläandit.

Seminäri kõrraldas Tarto 
Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja 
kultuuriuuringidõ keskus.

UL Potikedräga savianoma tegemine.
PILT MAASKI HELEMALLE MOĹOVIHU LEHE PÄÄLT.
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Valvjapinil tulõ laskõ hauku

UMA LEHT
Tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä.
Toimõndusõ aadrõs: Tartu 48, 65609, Võro liin
E-post: info@umaleht.ee, tel 78 222 21
Kodoleht: umaleht.ee
Mol’ovihk: facebook.com/umaleht

Päätoimõndaja:   Jan Rahman, tel 56 922 841 
    jan@umaleht.ee
Abitoimõndaja:   Kaile Kabun, info@umaleht.ee
Keeletoimõndaja:   Laivi Org, laiviorg@gmail.com
Latsinuka toimõndaja:  Mariko Faster, 
   latsinukk@umaleht.ee

Uma Lehe toimõndusõ kolleegium: 
   Tiia Allas, Külli Eichenbaum, 
   Aapo Ilves, Kaido Kama, 
   Ülle Kauksi, Rainer Kuuba, 
   Evar Saar.

Välläandja: SA Kultuurileht, kl.ee
Tellmine: Express Post AS, tellimine.ee, tel 617 7717

Käve minevä nätäl kõrras ütel umal pensionäärist sugulasõl kü-
län. «Nonii, nüüt omma sis aokiränigu naanu ministriid maaha 
võtma,» sai tervitüses. Naksi hinnäst vällä vabandama: mis no 
ma, väiku paiga aokiränik, mu jõud ei käü vast ütistranspordi 
keskusõ juhatajastki üle, kõnõlõmada ministrist. 

Rohkõmb mi poliitikast es kõnõlõ, a perän naksi mõtlõma. 
Miä tuu aokirändüse mõtõ iks periselt om? Olla ütiskunna 
valvja pini, om küländ levinü tiidmine aokirändüse rollist.

Pini om peris tarvilik elläi. Mul ei olõ parhilla pinni ja seo 
suvi juhtu, et mõtskitsõ seivä aiast kõik noorõ peedilehe ja poolõ 
herne är. Üts verrev sokukõnõ lätú nii ülbes, et es viisi hiidütä-
mise pääle kavvõmbalõ paeda ku paar miitret kõrvalõ puhma. 
Jäigi nii osast aiaviläst ilma nigu pini pehmest leeväst.

Jah, tõtõstõ, ministriid om aokiränigõ vällänuhituisi asju pää-
le valla tettü külh. Mäletä vanast Laari-aost lehepäälkirja «Inse-
ner Laari hüperboloid». Pääle tuud es lää inämb hulga aigu, ku 
pääministri olï ammõtist prii.

Aokirändüsel ei olõ võimu kedägi õkva maaha võtta. Tuud 
tegevä muu asutusõ vai laemb ütiskunna survõ. A aokirändüs 
saa vällä nuhki tsiatempõ ja noist inemiisile teedä anda.

Nii et ku mõni tegeläne, olkõ mu peräst vai ministri, pruuv 
mõtskitsõ muudu mi ütist aida palïas süvvä, om aokirändüse 
ülesannõ kõvva larmi tetä ja ku vaia, ka hamba siirde lüvvä. 
Õnnõ niimuudu saami luuta, et sügüse om midägi salvõ panda 
ja elo lätt plaani perrä edesi.

Suukorviga vai lühkü keti otsan olõvast valvjapinist olõ-i 
määnestki kassu.

RAHMANI JAN,
Uma Lehe päätoimõndaja

Pulga Jaani 
mõtõlusVõrokeeline laul eläs!
Pikäkarvalise eläjä
Mõtsaeläjiide liiklusaasta nak-
kas lõppõma. Kel tervüs kõrran, 
tuu jõusõ paraja rasvapadja naha 
ala korjada ja ots hoolõga kotus-
siid, kon saanu talvõl segämäldä 
magada. Liiklusõnnõtustõst võit 
vast joba kokkuvõttiid tetä. Mu 
tii pääle trehväú seo suvi kolm 
allaaetut mäkrä, kats kährikut, 
üts pesukaru ja üts nuur repän. 
Ku tuu perrä nakada eläjide ar-
vukust tulõtama, sis võit üldä, 
et mäkri om niisama palïu kui 
kährikiid ja pesukarusiid kok-
ku. Tegelikult asi küll nii ei olõ. 
Mägrä lätsi liikvõlõ sis, ku kärn-
tõbi hädäs lei. Mäger om tark 
luum ja ei taha kärnädse kähri-
kuga üten urun elädä. Nii et jätt 
uma põlistalu (Kährimäe) maha 
ja kaib hindäle vahtsõ uru. Kuna 
tä om aiglanõ luum, sis jääski 
tihtimpä autu alla.

Umaette tegeläne om pesu-
karu. Seo suvi näi ma kolmõ tük-
kü eläväst pääst umbõs 10 miitre 
päält. Edimäne olï läbirändäjä 
esäne – piaaigu nigu kährik, aga 
kühmän sälläga, pikembä han-
naga ja tagajala jälg nigu latsõ 
jalal. Esäst näi maikuun, imäst 
päiv inne jaani päivä ja viil ütte 
kärntõbilist näi, kiä käve naabri 
vana talli pääle magama. Kassi 
jaos valmis pant krõbuski sei 
üüse är ja talli varjualutsõlõ 
olï hindäle peldiku kaibnu. Ma 
mõtli edimält, et nimä ommaki 
alõviku asuka, aga sis 18. au-
gustil näi Võru-Tartu tii veeren 
Sulaoja kandin ütte allaaetut 
pesukarru. Katõlpuul tiid suurõ 
mõtsa, nii et iks mõtsaelläi.

Piat ütlemä, et inemise ei tun-
nõ noid eläjiid kuigi häste. Häpe 
üldä, aga mu hindä pere naasõ 
tulli mullõ kõnõlama, et Joakidi 
mäe pääl om repän alla aetu. Ma 
olli tuu eläjä joba üle kaenu, tuu 
olï tiine mäger. Lindora laadun 
näütsi nahamüüjäle kattõ nahka 
ja ütli, et nuu omma pesukaru 
naha. Miis pahasi är ja üteï, et 
nüüd ommagi säändse kähriku 
– tumõdamba ja vöödilise han-
naga. Kõik õigõ, aga nuu om-
maki pesukaru. Ma sis rahusti 
miist, et ega noid kiäki kütti ei 
keelä, et om võõrliik.

Nii omgi, et repän, kährik, 
mäger ja pesukaru lätvä rahva 
suun kõik kähriku kirjä ja sis 
ikõtas, et kährikiid om ülearu 
palïu. Tegelikult sõidõtas 80–90 
km/h müüdä, näpuga sorkma ei 
lähä kiäki.

Pesukaruga om asi tsipa hal-
vastõ küll. Kodulindõ tä eriti 
kätte ei saa, kuna päivä maka, 
aga üüse roni varõssapessä. Süü 
muna vai poja är ja käänd esi 
sinnä magama. Tollõperäst ei 
olõ täl ka kärntõpõ nii palïu, et 
maka värsken õhun puu otsan. 
Õnnõs om täl ainult kolm poiga.

Raamatiist saat pesukaru kot-
silõ tiidüst ainult vahtsõst jahime-
he käsiraamatust, miä tegelikult 
om Saksamaal koostõt ja Eesti 
kotsilõ mõni lausõ manu pant. 
Pesukaru kotsile omgi lausõ, et 
Eestin tedä ei olõ. Täämbädses 
om tuu selge võlss, raamat ilmu 
2009.  Saksamaal om pesukarust 
saanu igävene nuhtlus ja Eestin 
lätt ilmselt niisama.

Kõigi noidõ karvakandjiide-
ga, nii vahtsiide kui vannuga 
peami opma üten elämä. Õnnõs 
om inemine viil hullõmb roidus 
ku pesukaru ja kohanõs kõgõga, 
ülearugi.

PULGA JAAN

Pildigalerii 7. märdikuul Moosten peetüst vahtsidõ võrokeelitside laulõ võistluskontsõrdist. 
Suurt jako kontsõrdi laulõst saa kaia-kullõlda internetin YouTube'ist Uma Pido kanali päält. 
Pildi om tennü URBASÕ ÜLLE.

Võidulaulu «Mõtõlus» esitäjä Määri Andres, Rahmani Elo, Rahmani Hebo ja Rahmani Jan.

Kalkuna Mari üten tütre Lindaga laulman laulu «Palvõ». Kõgõ noorõmb lauluautor 
Peetsalu Jaagup.

Ilvesse Aapo ja Varblasõ Marju ette kand-
man bluusiluku «Palĺa käega».

Laul «Uma saadussõ poolõ», lava pääl Piirisil-
la Aivar, Kalla Urmas ja Riitsaarõ Evar.

«Memme-taadu laul»: Piirjõe Rhianne-Liz, Hermlini 
Birgit, Randva Ralf-Randel ja  Peetersoo Lisette.

Mägi Marisõ laulu «Lats om hoitu» esitäse 
Maidla Reilika ja Maidla Mihkel.

Kuldsõst maast laulva Kelbä Heiki, Kasuka 
Hella ja Juki Andres.

Pihu Alo, Pulga Jaan ja Mõttusõ Liivi omma 
lava pääl lauluga «Eelevandi polka».

Võromaalõ süä ihkas. Nii laul Rosin-Pindmaa 
Kreet üten koolinuuri ansambliga.

Estraadiluku «Lembmise laul» esitäse Oleski 
Oskar, Oleski Villu, Jakini Egle ja Perlovi Bibi.
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Tasalik laululuuja Õkva Margit 

Priinime lugu
Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Rõõmsalõ hiitünü Õkva Margit peräst võiduluu välläkuulutamist Mooste folgikua lava pääl.

Hellamaa Sirli laul kõnõlõs noorilõ tutvast hädäst

Hüvä nõu

Maahaina võim. 
Neläs jago
Et ravivist maahainust api saia, 
tulõ seletä näide pruukmisõ 
viise. Lisas tsäile um viil mit-
mit tarvitamisoppuisi.

Siirop
Mõni kasv um nii mõro ja hal-
va maiguga, et tälle tulõ siirop 
pääle kiitä.

Näütüses põdrasammõl. 
Võta klaasitäüs ütstõsõ külest 
vallalõ harotõduisi samb-
lit, vala üle poolõ liitri viiga. 
Keedä väiku tulõ pääl 5 mino-
tit ja lasõ 2 tunni tõmmada, sis 
kurna. Lasõ vedelik vahtsõst 
lämmäs ja panõ maigu perrä 
mett vai tsukõrd mano, et ilo-
sahe är sulas. Jahuta ja hoia 
külmän. Võta köhä kõrral 1–2 
spl täüt 3–4 kõrda päävän.

Salv
Näütüses saialillisalv. Panõ üts 
peotäüs värskit saialilli häits-
mit 200 g kuuma tsiarasva 
sisse. Kuumuta vesivanni pääl 
2–3 tunni. Jätä paaris tunnis 
lämmähe kaasõ ala tõmbama. 
Kiimä ei tohe laskõ. Kurna 
purki, panõ kaas pääle ja jahtu-
nult külmäkappi. Tarvita määr-
mises herpese, nahatõpi ja jala-
veresuuni põlõtikõ kõrral.

Salvi või tetä ka vaha ja õli-
ga. Võta 25 g mehilädsevahha 
ja 120 ml päävälilliõlli. Vaha ja 
õli vala klaaspurki ja panõ vii-
vanni. Aja vesi kiimä. Keedä 
väiku tulõ pääl, kooni õli ja 
vaha umma segi lännü. Võta 
annom tulõ päält är ja jahuta, 
vahepääl sekä. Võit mano pan-
da ka paar tsilka mõnda eeter-
likku õlli. Ku midägi koton ei 
olõ, kõlbas ka tsesnokimahl, 
kes lõhna ei põlõ. Vala purkõ 
sisse ja panõ jahedahe. Mää-
ritäs naha pääle niisutamisõs, 
nahakriimõ ja sinikide kõrral.

Kriim
Muido tetäs nigu salvi, a vett 
pandas ka mano. Võta 25 g 
mehilädsevahha, 25 ml vett ja 
120 ml kasvuõlli. Sulada õli 
ja vaha ütelidses massis. Sis 
tsilguta vesi mano ja samal aol 
sekä, kooni kriim paksus lätt. 
Jahuta, panõ mano eeterlikku 
õlli ja nõsta jahedahe. 

Sais kavvõmb ku salv ja 
tunnus nahalõ määrmises peh-
memb kah.

Oppus lätt edesi.
URMI AILI
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Timahavadsõ Uma Laulu 
konkursi päältkaejidõ lem-
mikus valiti Hellamaa Sirli 
laul «No kos tuu iPhone jäi!» 
Laulul om häste lännü ka 
edesi, YouTube'in oll´ lehe 
trükküminegi aigu laulu 
kaemiisi pia 9 000. A kiä om 
laulutegijä ja esitäjä Hella-
maa Sirli?

«Olõ inemine, kellele miildüs 
kõgõ rohkõmb laulda ja pilli 
mängi. Viil olõ ma Osola põhi-
kooli muusigaoppaja, kes pääle 
tunnõ iispääväst nelläpääväni 
kellä ütest katsani õdagu te-
geles naidõ latsi, nuuri ja suu-
riga, kiä tahtva pilli mängi ja 
laulda. Riidi ja pühäpäävä olõ 
ma Antsla baptisti kogudusõ 
man, et sääl nuuriga tegeldä 
ja laulda ja näidega pilli män-
gi. Ma olõ ka kolmõ latsõ imä 
ja mul om miis ja mehe imä ja 
üts pini, kellega ma kuun elä,» 
võtt Hellamaa Sirli lühkült 

uma tegemise ja elo kokko.
Rahvalõ miildünü laul sündü 

Sirlil tegemiisist vabal aol. 
«Olï puulpäiv ja ma tulli san-
nast. Üts mu latsist küsse, et 
kon tuu telefonilaatja om ja 

ega ma olõ-i toda nännü, ja 
tõnõ es levvä telefonni. Ma esi 
ka ei levvä vahepääl ja sõs mul 
naksi pään käümä viis ja sõna 
kuun. Istsõ klavõri taadõ ja 
paari tunniga sai laul valmis. 

Kõik nigu tulï koskilt ja ma ei 
tiiä, kuis tä niimuudu valmis 
sai,» seletäs Hellamaa Sirli 
laulu luumist. 

Võistlusõl kandsõ Sirli esi 
üten uma sõsara Kerliga luu 

ette. «Ku ma edimäst kõr-
da sinnä Mooste folgikotta 
astsõ, sis mõtli, et o my god 
ku suur tuu lava om ja mis 
iks saa. Tei pruuvi ja iks olli 
veidü närvin: mis tetä, ma 
olõ-i nii ammu kongi suurõ 
lava pääl üles astnu. A ku 
är laulsõ, olï väega hää miil, 
et ma iks tulli. Seo olï sääne 
võimsa kogõmus kullõlda tõi-
si ja esi üles astu. Taha tennä-
dä katõ käega tuud helümiist, 
kes hellü tekù!» seletäs Sirli. 
«Ja ku viil tulï tuu teedäand-
minõ, et ma olõ päältkaejidõ 
lemmik, sõs no es saa maada 
terve üü.» 

Sirli arvas, et laulul lätú 
nii häste selle, et taa kõnõlõs 
inemiisile, esieränis noorilõ 
tutvast hädäst. Laulu iist om 
tä kõvva ka tutvidõ käest kit-
tä saanu. «Tagasiside om olnu 
sääne, et and mullõ huugu tetä 
viil midägi ja tuvva seo laul 
viil rohkõmb just noorilõ võro-
kõisilõ ligembäle,» ütles Hella-
maa Sirli.

Raag
Seod nimme kand Eestin 445 
inemist. Nimme käändäs eri 
muudu – ammõtlikun stiilin 
tulõssi kõnõlda džuudotriinrist 
Raagi Ennost a võro muudu 
üteldäs Raa Enno. Või ka olla, 
et kongi Eesti kandin käändäs 
taad nimme Raag: Rao.

Nimmi pandmisõ aigu tekkü 
taa nimi Valguta mõisan Ran-
nun, Sangastõ mõisan, Võru 
mõisa Navi külän (hingerevis-
jonin Raach), Sõmmõrpalu mõi-
san, Vana-Kasaritsa ja Viitina 
mõisan ni Vahtsõliina kerigu-
mõisan. Lõuna-Eestin tähendäs 
raag puu muudu paiu ja õkva 
seo sõna omgi meil priinimes 

annõt. Võrdlusõs: Kanepi Sõrõs-
tõ mõisan annõti joba 1809 nimi 
Raggas. Sõna raagass tähendäs 
vanan võro keelen ossaraokõist.

Tartu liinalõ kuulunun Soo-
taga mõisan om 1826. aas-
ta hinge revisjonin Raick, a 
kerigu raamatin om samal 
suguvõsal nimi Raag vai har-
võmb ka Raig. Tunnus, et tuu 
nimi lätt uma edimädse tähen-
düse poolõst kokko hoobis 
Raia-nimega (Raig), minkast 
tulõssi kirota mõni tõnõ kõrd.

Harjumaal Ohekatku mõisan 
pantu Raag ja Järvämaal Koe-
ru Piibe mõisan pantu Roag 
tähendäse arvada ossaraokõist. 
Piibe mõisa nimme kirotõdi 
pikält paikliku keele muudu 

Roag, viil õnnõ 20. aastasaal 
tetti nimi kiräkiilses. Harju-
maal Keila Muraste mõisan 
pantu Raagus tähendäs niisa-
ma ossaraokõist, nigu ka vana 
võro keele sõna.

Nimme Raag võeti 1921 ka 
katõl kõrral Setomaal, a peris 
hulga tulï taa nime kandjit manu 
eestistämisega – nimme võeti 37 
kõrda. Eestistämise aigu mõtõl-
di nime tähenduses joba kimmä-
le ossaraokõist. Taïnan eestist ka 
üts Kanepist algusõ saanu Ragas 
vahtsõs nimes Raag. Kimmäs 
mõtõ paistus takan olõvat Kei-
la ja Lehtse kandi eestistämisel 
Greenbaum ’roheline puu’ > 
Raag.

SAARÕ EVAR

RAHMANI JAN

Ku Peri raamadukogo-
hoitja Õkva Margit 7. 
märdi kuul üten tõisi 
vahtsidõ võrokeelitside 
laulõ tegijidega Mooste 
folgikua lava pääl saisõ 
ja Uma Laulu preemjit 
vällä kuulutõdi, olli timä 
mõttõ joba kodotii pääl. 
«Sis tull´ nigu kapaga 
külm vesi: tuu oll´ hiitümi-
ne, a rõõmsa hiitümine,» 
kõnõlõs Margit võidu-
luu välläkuulutamisõst. 
Hiitü mise põhjus oll´ tuu, 
et võiduluus sai timä tett 
laul «Mõtõlus».

Laulukonkursi võitminõ 
ülläç ka tasaligu olõmisõga 
Õkva Margiti tutvit. «Kuna 
ma ei olõ mitte millegagi 
varõmb eski märki andnu, 
et mino käest võis midägi 
säänest tulla, sis nii mõnigi 
helisç ja küsse, et ega ei olõ 
nimmi kokkotrehvämine,» 
kõnõlõs laululuuja. 

Järgmäne päiv tulliva 
inemise Peri raamadukok-
ko Margitilõ õnnõ suuvma 
ja tedä kallistama. «Üts 
armsa külätädi tõi karbi 
kommõ, üteï, et om tast 

joba paar tükkü võtnu, karp ei 
olõ inämb peris kinni, a midä-
gi muud es olõ tuvva ja tä nii 
tahtsõ tulla. Seletämist olï üts-
jago, et kuis sis kül nii lätú,» 

kõnõlõs Margit.
Õkva Margit ütles, et timä 

laulu omma kõik sündünü mõt-
san ümbre hulkõn. «Nii omma 
nä kõik tulnu, üts 15 laulu,» 

seletäs tä. Inämbüs timä laulõ 
omma sündünü eestikeelitside 
sõnnuga, a kats laulu, minka tä 
võistlõma otsusç minnä, omma 
aoga esi lännü võrokeelitsis. 

Konkursi võidulaul sündü 
Margitil aastidõ iist Valgõ-
mõtsa tiiotsan bussi uutõn. 
«Taivas olï pilvi täüs, kaie 
noid ja säält tä tulï.»

Häste lätú võistlusõl ka 
Margiti tõõsõl laulul, latsõ-
põlvõmälestüsel  «Maëaaid». 
Palïo kontsõrdikullõja tulli 
perän ütlemä, et seo laul olõs 
nigu õkva näide hindä latsõ-
põlvõst.

Elo mõttõ otsja
Loomu poolõst om Margit 
otsja. Tä om opnu kutsõkoo-
lin kontrolör-kassapidäjäs, 
mis täämbädsel aol  piäs tä-
hendämä klienditeenindäjät. 
Margitil om viil raamadu-
kogohoitja kutsõtunnistus ja 
parhilla lõpõtas tä ka mas-
saažikuuli. Kümme aastat 
om tä olnu aokiränik, a om 
olnu ka koolin pikäpäävä-
latsi «kaëataja». «Nigu hunt 
Kriimsilm uma ütsä ammõti-
ga,» seletäs Õkva Margit.  

Kõigi noidõ otsmiisi pääle 
ütles tä, et täämbä viil ei tiiä 
täpsele, mis asju tä siiä ilma 
ajama om sündünü. «Midä 
kiäki periselt tan ilman aja, 
jääski inämbüsel meist üles 
löüdmäldä,» om Õkva Mar-
git kimmäs.

Hellamaa Sirli (hääd kätt) üten sõsara Kerliga (klavõri takan) laulu ette kandman.
URBASÕ ÜLLE PILT
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Vastus saada’ 
üte nädäli joosul 
meili aadrõssi pääle 
latsinukk@umaleht.ee
vai postiaga:
Uma Leht
Tartu 48
65609 Võro. 

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.

Tossu Tilda pajatus

Latsilõ

Minevä kõrra 
vastus: 
4 ÕIGÕT JA 
6 VÕLSSI LAUSÕT.
 
Avvohinna saava' JAROSLAVSKI OLIMAR (9) Verioralt 
ja RAUDNAGELI TIMO (12) ja JOEL (10) Kirumpäält. 

Parm tsuskas
Naĺapildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst 
Rõugõ Rebäse külä miis VARUSTINI ANDRES, tunnõt ka nimega PARM.  

Muda Mari pajatus

Massulda sõit

REIMANNI HILDEGARDI TSEHKENDÜS

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

Maolda nali

Tii’ är’ ristsõna! Vastussõs saat teedä’, kuis algas taa vanasõna.
____  __________  _____, tuu hoit hobõst kah.

Väega hää unõrohi
«Kuis nuu kündle mõosõ, mis 

ma sullõ unõrohos vällä kiro-

ti?» küsüs tohtri ravialodsõ 

käest.

Ravialonõ kitt vasta: «Umbõ 

häste! Jõvva-i viil näppugi 

taga otsast vällä tõmmada ku 

joba maka!»

Takastperrä tarkus
Ma kuuli raadiost, et võit terve 
eloiä oppi, a koolõt iks ullina. 
Esieränis ku taha-i oppi tõisi 
vikost, a piät esi kõik läbi te-
gemä.

Vaivalt nätäl pääle suurt tor-
mi arvaú üts kabinetimõtlõja, 
et kipõstõ tulõ terve Eestimaa 
raudtiirongi elektri päält käü-
mä panda. Jo tuu suur mõtlõ-
ja es olõ kuulnu, et mi kandih 
olõ-s tormiga murdunu puu 
õnnõ suuri teie ja elektriliine 
pääl, a raudtii olï kah pedäjit ja 
kuusi täüs ja rong saisõ. Paiga-
päälse saemehe pästi sõs rongi 
liikma, a vaivalt egäl puul mõt-
sa vaihõl elektrimiihi õkva võt-
ta om, et liine kõrda tetä. 

Kõnõldas, et säändsit tormõ 
ja suurt sato nakkas kõrrast 
sakõmbahe olõma. Sõs võissi 
nüüd pääle tormi takastperrä 

tark olla ja rohkõmb ette mõ-
tõlda.

Mardi küüdse 
külmäse
Kuuli raadiost, et seo aasta nakkas 
riik santõ kokko lugõma. Egäüts, 
kiä arvas, et and sandimõõdu väl-
lä, või hinnäst üles anda.

Mardipäävä aigu olï perüs 
palïo nii santõ ku Martõ ümb-
re juuskmah. Eski telekahe ja 
raadiohe jakku näid. Tiiä-i, kas 
näil küüdse väega külmsivä? 

Meil Võromaal olï külh ilm 
lämmi. Likõvõitu ja undsõnõ, 
a varba es valta. Ku õkva kiäki 
mua seeh varba pääle es astu.

Jo noil pääliina Martõl sõkuti 
kõvastõ varbidõ pääl. Vast kad-
ripäävä om maa valgõ ja saa 
vildi jalga panda, sõs ei sõkuta 
ütstõsõ varbit är.

MUDA MARI

LILLEMETSA MARE

Mineväaastaga 16. märdikuul 
käve Tarton silmäarsti man. 
Arsti man lätú häste: seo silm, 
mis vahepääl näüdäú musta ja 
karvast pilti, nakaú vahtsõst 
nägemä. Om tett viis kõrda la-
sõrit ja kolm silmäsisest süsti.

Sõitsõmi sis Tartoh tütrega 
liinaliinibussiga bussijaama ja 
oodimi viimäst massulda Val-
ga-Valka liinibussi kell 17.30.

Bussijaamah olï üts Leedu 
miis ja tuuaig otsiti õkva tõist 
Leedu autovarast. Seo herr olï 
palïo sündsä tuu jaos. Kiroç 
arvotin ja kõnõï kinkagagi 
leedu keelen.

No pia lätsimi vällä, rah-
vast olï palïo. Üts papi olï 
asfaldi täüs laotanu pakinut-
sakit, noid olï ütesä tükkü. 
Ma sai edimäidsi siäh bussi 
pääle ja ütli «massulda Val-
ka». Bussijuht üteï, et kõik 
saava täämbä Valka. Ma küs-
se, kas pääle valimiisi inämb 
ei saaki? Tä üteï, et ku õigõde 
valit, sis iks saat.

Vahekäik sai kah rahvast 
täis, no riidi õdak jo. Sis tulï 
tuu pakinätsäkidega miis ja 
üteï, et timä piät Taïnast Val-
ka saama, a bussi pagasnik 
es tulõ automaatigavia peräst 
vallalõ. Miis panè nuu paki 
bussi tsõõrõ ette, et buss ei 
saasi vällä sõita. Bussijuht 

lätú kuëas, üteï, et igäväne hädä 
seo Valga liiniga, timä taad 
inämb ei sõida. Lõpus topsõ 
neo paki umapuulsõdõ pagas-
nikudõ ja sõit nakaú pääle.

Peräkõrd tahç tuu reisjä 
Saksa matsin maaha minnä. 
Küsse üte neiokõsõ käest vinne 
keeli, tuu üteï, et timä mõista-i 
vinne kiilt. A no sis bussijuht 
pidi Saksamatsin kinni. Toolõ 
mehele olï üts katõ piniga pro-

vva vasta tulnu. No laatsõ sis 
nuu nutsagu muro pääle maa-
ha, paistu nigu Taïna prügimäe 
kraam olõvat.

Ma mõtli, et ku tuu provva 
tuud papit ei võta, kohe tä sis 
vasta üüd saa.

Järgmädsel pääval küsse info-
punktist raamadukogohoitja Sai-
ma käest, kiä tuu imeline miis 
olï. Saima üteï, et seo om pi-
ni-provva Taïna puult peigmiis.

Noh jõudsõmi sis peräkõrd 
Valka, bussijuht muutu kah 
lõbusas, tenssimi tedä süä-
mest. Mullõ tulï minnij vas-
ta, jäi timä poolõ üüses. Kell 
12 kuuli kõvvo paukõ – seo 
olï «Läti 100» tähüstämine. 
Läti-Valga liinapää Krauklis 
olï kostki suurõtükü lainanu 
vai olli nuu tulõvärgi paugu. 
Naksi lugõma, a lätú segi ja 
jäi vahtsõst magama.

Vussilännü sandinkäük

Mul om antsak kullõlda marti- 
juuskmisest. Mehkamaal käüti 
ja käüdäs mardi- ja kadrisan-
din. No kink iist vai takan sa 
joosõt? Liina uulitsõid piten 
viil, maakotusõn tulõ kävvü ja 
hoita, et silmä pähä jäänü.

Taa lugu juhtu 1953. aasta-
ga mardiõdagul. Mi kandin olï 
Nõukogudõ Armee kolhoos, 
ja egän majapedämisen latsi ja 
nuuri inemiisi. Elektrit viil es 
olõ, istimi petrolilambi valgõn 
edetarõ laua ümbre.

Aknõ takast naksi kuuldma 
kõvva lauluhellü:

«Laskõ sisse mardisanti, ma-
a-ar-di! Laskõ sisse…» Laulu-
helü asõmõl kostu enne joosu-
müdinät…

Mis no juhtu? Esä lätú vällä 
kaema. Mardisandi olli aknõ 
takan kogunõdõn ajanu ümbre 
sinnä külmä vii pangi jahtuma 
pantu plekist kümneliitridse 
mannõrguga õdagudsõ piimä. 
Tuul aol olï piimä egan maa-
perren ellujäämises vaia. Sandi 
pelksi, et saava mu imä käest 
«õnnista», tuu tähenè tõrõlõmist.

Miä lännü, tuu lännü, medä 
tan enämb pahandat…

HANIMÄGI HEIDI-HELE

Pudõr tarakannõga

Üts vinne vanamiis viidi vä-
güsi haigõmajja. Es olõ tä 
sääl millegagi rahul ja helisç 
kodo, et tulkõ no perrä.

Saadõti tälle üts noorik 
küllä, et tuu panõssi papi-
lõ mõistust päähä ja aigu 
viidässi. Papi sai süäme puh-
tas kõnõlda.

A sis tulï õdagusüük. Papi 
kai ja imehç: vai jummal, taa 
om külh pudõr tarakannõga!

Olï olnu riisipudõr, kohe 
rosina sisse segätü...

RAUDKATSI ENE

Midägi hääd kah!
Kõva tuulõhuug vei minevä 

kuu pühäpääväl Võro alajaa-
ma päält katussõ ni eelektri 
kattõ Võro liinast ja maakun-
nast. Liinan tulï tä tagasi vas-
ta üüd. A mitu tunni pümmen 
olla olï inemiisile midägi vaht-
sõt. Tuust kõnõldi iispäävä egäl 
puul. Latsiaian kah.

Vanõmba rühmä latsõ olli 
eelektriunodõ pääle pahanu, et 

telekast es saa multikit kaia ja 
arvudimängõ mängi. A väiku 
Siim olï õnnõlik.

«Ummõtõ olï imäl ja esäl 
aigu, et saimi kõik kuun olla. 
Kündletulõ valgusõn kõnõli nä 
egäsugutsit juttõ, pääaúaligult 
tuust aost, ku nimä väiku olli. 
Sis tõi esä suhvlist lavvamängu 
vällä ja lätú vallalõ «Tsirkus», 
kon ma esäle är tei,» olï Siim 
rahul. Tõõsõ latsõ olli tedä kul-
lõldõn mõtligus jäänü.

Telli Uma Leht! 
6 kuud – 6 €, 12 kuud – 12 €, 

e-arvõ püsimassuleping 0.85 € kuun. 
Telli saa ExpressPostist: 

tellimine.ee/umaleht 
tel 617 7717.


