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Jansonsi Silvi om kõgõ 
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nõia pääleloetuist sõnnost
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Kae lk 3

RAHMANI JANI PILT

Koolilatsi kirätöie võistlusõ tähtaig om seo kuu lõpun

Viis aastakka lõõdsapääliina

Lõõdsapääliina vällämärkjä ja hing Tartese Heino.

Võro instituut om vällä kuulu
tanu 33. latsi ja nuuri võrokiil
side kirätöie võistlusõ «Mino 
Võromaa».

Võistlusõlõ oodõtas kõik
sugutsit kirätöid: juttõ, luulõ
tuisi, naïajuttõ, näütemängõ, 
katõkõnnit, märgotuisi, laulõ 
jne. Timahava saava latsõ ja 
noorõ valli viie teema hulgast. 
Kimmäle või kirota ka vabal 
teemal. 

Kirotajit hinnatas vannusõ
rühmi perrä (I–III, IV–VI, 
VII–IX ja X–XII klass).

«Mino Võromaa» 33. võist
lusõ teema omma:

1. Ütest kotusõst Võromaal
2. Ütskõrd elli…
3. Nii sai … hindäle sõbra 
(Tühä kotusõ pääle või panda 

hindä, mõnõ tõsõ inemise vai 
kogoni eläjä nime.)

4. Vigurinõ lugu 
(Seo teema all või kokko sää

di ka tävveste abstraktsõ luu, 
näütüses kunnast ja Kuust, par
must ja pastakast jne.)

5. Kae seo olï oppusõs!

Latsi ja nuuri võistlustöid oodõ
tas vahtsõaastakuu 31. pääväs 
(31.01.2020) meili pääle kaile.
kabun@wi.ee.

Üts kirotaja või saata võistlu
sõlõ kooni kolm tüüd. Ku tüüd 
kuigi meili pääle saata ei saa, 
või käsikirä tuvvasaata Võro 
instituuti (Tartu 48, 65609 
Võro).

Parõmba kirotaja saava avvo
hinna. Lähembält saa võistlusõ 

kotsilõ küssü tel 525 3215 (Kai
le Kabun). 

Žürii vali kirätöie hulgast 
parõmba vällä ja nuu tüü pan
das üles Võro instituudi kodo
lehe pääle. Koolilatsi viie 
aasta parõm bist võrokeelitsist 
kirätöiest plaanitas vällä anda 
kogo mik.

«Mino Võromaa» om Eesti 
kõgõ pikembä aoluuga latsi ja 
nuuri umaloominguvõistlus. 
Tuu alosç pääle 1987. aastagal 
Võro hariduskuundisõ iistvidä
misel. Jutuvõistlus härgütäs 
nuuri opma umma kiilt ja hoit
ma ummi kombit. 2000. aasta
gast pääle kõrraldas võistlust 
Võro instituut.
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Viie aasta iist, 17. vahtsõ
aastakuul 2015 kuulutõ
di Põlva lõõdsapääliinas. 
Tuukõrd and́  lõõdsapäälii
nalõ säändse tiitli päälii
na Taĺna abiliinapää. Kuis 
omma lõõdsapääliinal 
edi mädse viis aastakka 
lännü ja määndse omma 
edesidse plaani?

Tuu takan, et Põlvast lõõdsa
pääliin sai, om mi ao kõgõ 
suurõmb lõõdsaentusiast, 
pilli miis, oppaja ja lõõdsa
meistre Tartese Heino. Timä 
käve säändse mõttõ ütel su
vitsõl lõõdsapidol vällä ja om 
pääliina tegemiisi kõgõ inämb 
vidänü. Põlvalõ sai lõõdsa
pääliin tuuperäst, et tan asu
tõdi lõõdsakuul, kohe  palïo 
lõõdsahuvilidsõ üle Eesti nak
siva kokko käümä. Perämädse 
viie aasta joosul om opat palïo 
vahtsit mängjit ja ehitet hulga 
vahtsit pille.

«Viie aastaga om väega 
palïo opatu nuuri mängjit ja 
ka vanõmbit inemiisi,» kõnõ
lõs Tartese Heino. Timä jutu 
perrä omma perämädsel aol 
nakkanu lõõtspilli opmisõ 
vasta huvvi tundma inämb 
tütärlatsõ.

A et pillimehel om mäng
mises pilli vaia, tulï naada ka 
pille tegemä ja vahtsit pilli
tegijit oppama. Heino opsõ 
esi pillitegemise är ja om 
avitanu mitmõl puul pilli
ehitämise kursuisi kõrralda. 
Heinol hindäl om parhilla te
gemisel 130. pill. A meistriid 
om kasunu tõisigi. Nii reh
kendäs Heino kokko, et taa 
aoga, ku Põlva om lõõdsa

Taĺna abiliinapää tõi viie 
aasta iist Põlvalõ lõõdsa
pääliina tiitli.

SEMMI RIHO PILT

pääliin olnu, om Eestin tettü 
300 vahtsõt pilli. «Mängjit om 
hulga, a pille om õks viil veidü,» 
löüd Tartese Heino.

Lõõdsamängjit kutsutas 
mängmä iks pulma, juubõlilõ vai 
firmapidolõ. Pääle tuu om aastan 
hulga lõõdsapidosid, kohe pilli
mehe kokko tulõva. 

Perämädse ao suurõmbas 
taga silöögis pidä Tartese Heino 
tuud, et inämb ei saa üle Eesti 
nätä «Rahvalõõdsa» kontsõrti, 
selle et toda üle kandnu Taïna 
Televisioon panti kinni. A Tartes 
luut, et midägi märgitäs vällä.

Põlva vallavanõmb Pelisaarõ 

Georg ütles, et lõõdsapääliina 
tiitli om Põlvalõ tuntust mano 
toonu. «Põlvat ku lõõdsapäälii
na tiidäs üle Eesti. Kimmäs om 
ka tuu, et Põlvah om lõõdsa
mängjit mano tulnu ja lõõdsa
mängjä mõistva olla uhkõ tollõ 
üle, et lõõdsamäng ei olõ raotu 
mitte õnnõ sõnno sisse, a om 
saanu uma pesäpaiga kah. Usu, 
et lõõdsapääliina kõgõ parõm
ba päävä omma iih. Ku noorõ, 
kes täämbädsel pääväl lõõdsa
mängu opva, nakkasõ rohkõmb 
kaala kandma, sis ma usu, et 
lõõdsapääliin saa viil helkä
vämb,» löüd Pelisaar.

Kunstnik Hälvini Yyhely uma 
näütüse vallategemisel Võ
rol Stedingu majan.
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Võro kunstigalerii 
kõrraldasõ vahtsõ 
tuuri

Riidi, 17. vahtsõaastakuul 
tulõ jälleki Võro liina kunsti
galeriidõ tuur. Tuu tähendäs, et 
kunstisaali omma valla eriprog
rammiga ja inämbüsen paigun 
omma õdagu paiga pääl ka 
kunstnigu ja galeristi, kiä kõnõ
lõsõ näütüsel olõvist töiest.

Galeriituur nakkas pää
le kell 17 vahtsõn kunsti
paigan LiivaATE (Liiva 11 
A, Võro liin). Edesi mintäs 
kell 17.30 kultuuri majja (Lii
va 13) Võro liina galerii näü
tüisi kaema. Kell 18.10 oltas 
Stedingu kultuuri kohvikun 
(Kreutzwaldi 15), kon om 
valla Hälvini Yyhelü (pil
di pääl) graafika ja maali
näütüs «Valgus». Kell 18.30 
jõutas tuuri perämäste paika, 
VanaVõromaa kultuuri kotta 

(Katariina allee 11), kon kaias 
Võromaa savimeist ride ütis
näütüst «Rutiin või ritu aal?».

Galeriituuri kõrraldõdas Võ
rol joba tõist kõrda, edimäst 
kõrda tetti sääne ütine käük 
minevä sügüse ja sis olï tuuril 
hulga huviliidsi.
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Oodõtas maakunna 
tiinidemärgi kandi
daatõ

Põlvamaa umavalitsuisi liit uut 
24. vahtsõaastakuus taotluisi 
maakunna tiinidemärke ja Põl
va maakunna korgõmba avvo
tasu vapimärgi vällä andmisõs. 
Kandidaatõ võiva esitä kõik 
inemise ja asotusõ. Esitämi
se taotlusvormi saa internetist 
www.polvamaa.ee/et/tunnus
tamine. Kandidaadi tulõ esitä 
Põlvamaa umavalitsuisi liidulõ 
epostiga polvamaa@polva
maa.ee vai postiaadressil Kesk 
20, 63308 Põlva.

Põlvan tunnustõdi aasta tegijit. Minevä riidi tunnusti Kultuurkapitali Põlva-
maa ekspertgrupp,  Põlva maakunna spordiliit, umavalitsuisi liit ja arõndus-
keskus Põlvan 2019. aasta parõmbit spordi- ja kultuuritegijit. Kõgõ korgõmba 
tunnustusõ, Kultuuripärli tiitli sai kultuurikõrraldaja Trumsi Marge. Kultuuri elo-
tüüpreemiä sai Vilustõ kooli pikäaolinõ raamatukoguhoitja Mähari Ene.

Aasta tegijäs kultuurin nimmati Laanõ Triinu, kiä olĺ  2019. aastagal 
Moosten toimunu kontsõrt-etendüse «Suidsusannasümfoonia» paigapäälne 
vidäjä. Helüluuja Lille Märt-Matise kirotõdu «Suidsusannasümfoonia» esiti 
põimukuu alostusõn Mooste folgikuan Eesti filharmoonia kammõrkoori muu-
sigu, rahvamuusigu Kalkuna Mari ja Hainsoo Meelika ja näütlejä Otsari Lau-
li, Karpovi Sten ja Trolla Agu. Lava pääle sääd́  sümfoonia Tagamõtsa Tarmo.

Tunnustamisüritüs olĺ  kirriv ja tandsulinõ. Puhkpillega mängiti roki-
klassikat, avvohindu saajit aviti kirivän kostüümin tandsja ja vahepääle tetti 
ka tiidüstiatri tulõvärki. Avvohindamisõ kunstnigutüü tekḱ Prangli Anne, õda-
gu säädse lava pääle Tootsi Kristo.
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Maakunna tiinidemärgi kandi
daatõ oodõtas ka Võro maakun
nan. SA Võrumaa Arenduskeskus 
uut kooni 3. radokuuni taotlusi 
maakunna korõmbidõ avvo
tasudõ, vapimärgi ja tiinidemärgi 
andmisõs. Avvohinna andmisõ 
taotluisi võiva esitä maakunna 
umavalitsusõ, voli kogu, juriidi
lidse isiku, liidu, ütistü, seldsi, 
klubi ja hariligu inemise.

Taotlusõ vormi ja ligemb 
teedüs tiinidemärgi kotsilõ 
omma saia Võromaa arõndus
keskusõ kodolehe pääl.

Tunnustusõ antas saajilõ 
vaba riigi aastapäävä paiku.
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«Mino Võromaa» seoniaoni vii
mädse, 30. kogomigu «Tsõõrik
väeline» kaasõpilt.
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Tähti täüs taiva tulõvärk

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

Vahtsõnõ aastakümme naaú mul pääle niimuudu, et ollimi osa 
külärahvaga kuun. Ku kätte jõudsõ süäüü, lätsimi vällä, a raket
te es lasõ. Tuu asõmõl kaimi taivast, miä olï esierälidselt tähine. 
Kavvõmbast kostu kül mõni pauk, a iks olï kuigi hulga rahuli
gumb ku hariligult vahtsõt aastat vasta võttõn. Tähti täüs taiva 
tulõvärk olï väega võimsa ja anè luutust, et elo või vahtsõl aasta
kümnel mõistlikumbas minnä.

Katõkümneaastast inemist peetäs täüskasunus. Ma usu, 
et aastasaa katõkümnendile jõudminõ muut ka seol aol elävit 
inemiisi rohkõmb täüskasunus. Looda, et jääs veidembäs õnnõ 
hindä pääle mõtlõmist ja arvamist, et inemine om luudusõ kruun 
ja kõik käü tan elon õnnõ inemise ümbre.

Vast nakkasõ inemise kõrrast inämb arvu saama tuust, et taa 
suur pido ja pillerkaar, lõppõmalda majandusõ kasuminõ (luu
dusõ arvõlt) ei saa inämb kavva kestä. Lõpulda ei kasu tan maa
ilman midägi. Ka inemine kasus katõkümne aastaga är suurõs 
ja pikembäs inämb ei kasu, süü ja võimlõ, palïo tahat. Ku proo
vit edesi kassu, võit hindäle õnnõ kurja tetä.

Arvatas, et ku täht taivast satas, võit midägi suuvi ja tuu lätt 
täüde. Ku ma järgmäne kõrd sadavat tähte näe, soovi, et inemii
sil olnu inämb aigu kaia tähti täüs taivast ja märgota tuu pääle, 
miä periselt mi jaos tähtsä ja mõistlik om. 

RAHMANI JAN,
Uma Lehe päätoimõndaja

Salaperätsele 
kaonu kapsta
Vahtsõ alostusõ omma põnõva. 
Ma kolisi joulukuu alostusõn 
Võro liina Kapstamäele elämä. 
Tunnista ausalõ, olõs inne tuud 
nimmegi kuuldnu. Õkva tekkü 
huvi, mille seol mäekesel sääne 
nimi om? Umakandi kodoluku 
tulõ jo tunda!

Internetist Kapstamäe aoluku 
es lövvä. Küsse uulidsa pääl va
nõmbidõ inemiisi käest. Pakuti 
variantõ, et tan ollõv Vinne aol 
olnu määnegi aiand ja kunagi 
lihtsäle hainamaa, a väega kim
mäst teedüst mul siiämaalõ ei olõ.

Kapstilõ miildüs päiv ja tuul ja 
tan kundikõsõ pääl piäs seod su
võl jakkuma. Betoonmajju ümb
re om hulga suuri muro platsõ, 
kon saanu väega häste liinaaian
dust tetä ja kasvai sümbool sõ 
kapsta maaha panda. Noid, kel 
umma aiamaad ei olõ ja kiä hää
meelega vahepääl sõrmõ maa 
sisse tsuskasõ, olnu kimmähe.

Mullõ miildüse väega Tarto 
liinanuuri luudu kogokundli
gu aiaalostusõ. Olõ esiki olnu 
ütel aiakuunkäümisel, kon pää
le talgidõ tetti ütenkuun süvvä, 

aeti juttu ja inemise saiva sõb
ras. Liina aiandus olõi midägi 
vahtsõt ega ultramuudsat, seod 
tetäs ka Taïnan. Vahtsõ Maa
ilma seldsi korgaol häitsi üts 
kogokunna aid õkva kortõrmajju 
vaihõl ja parhilla om kinä alostus 
rahandus ministeeriümi kõrval.

Tan Võromaal olõ kogokund
ligu aiandusõga kokkõ puttu
nu õnnõ Küläoro permaaian 
Vahtsõ liina kerko man, a looda, 
et seo jõud inämbide inemiisi 
tiidvüste, et esi süvvä kasvata 
om hää ja tarvilik.

Ma imehtä ja saai sukugi 
arvu, mille Võrol olõi kortõr
majju man eräle prügükastõ 
biojätüsside jaos. Mu jaos om 
esihindäst mõista nuu vällä sorti, 
selle et tuust saa vahtsõnõ muld. 
Mille pidänü tuu muu asuga ütte 
patta pandma, nii et kiäki kongi 
piät seod viil eräle vällä tuhnma?

Olõt sa kunagi mõtõlnu, ku 
palïo biojätüssit üts kortõr
maja tekütäs? Seo om küsümüs 
kortõri ütisüisile, kiä saava jo 
säändse prügükasti telli. Ku palïo 
väärt mulda tuust saa suuri ja uh
kidõ kapstapäie kasvatamisõs.

Uutkõ tsipa, keväjä nakka tuu
ga Kapstamäel pääle!

Tark miis om ülnü: sa olõt tuu, 
midä süüt. Kui lähembält mõt
lõma nakkat, sis tuu ütelüs aja 
peris hirmu pääle. Kuis nii? 
Süü ma jo tuud mia tõsõki: 
poodist ostõtu, külmän hoietu, 
alla hinnatu, kile sisse mähitü, 
aigumis tärmin ei olõ kah viil 
peris müüdä. Kõrran?

Kaemi asja lähembält. Perä
mise aastakümne sisen olõ ma 
pidänü kümmetviittõiskut väe
ga erisugust kanatõugu. Noidõ 
hulgan muiduki ka nuu, kin
käs munnõ ja liha eesti rahvas 
päivpääväst süü. Mõni asi võtt 
peris kõvastõ pääd kratsma.

Munakana, kedä peetäs puu
rin, tulõva läbi hädä uma aas
tagõsõ (inämb näile ei anta) 
õks eluga toimõ. Kuna näile 
om manu arõtõt erilisõlt korgõ 
ainõ vahetus, sis piat nimä kõik  
aig midägi (vai kedägi) noks
ma. Kui säändse kana laskõ 
vallalõ, tormasõ nimä edesi
taga si ja otsva, kedä vai midä 
nokki. Ärä nokitas egasugu
madsõ soojustus materjali, kui
gi ütski noid är siiti ei mõista. 
Kõik hindäst vähämbä tsau
nitas surnus. Kunnapoigõlõ 

mintäs lumpi järgi, nii et kõtt 
saa likõs. Süümine ei paista 
näil kõgõ tähtsämp olõvat: tsi
pa suurõmb kunn jätetäs maha 
videlemä. Mõni näist haud esi
ki poja vällä, aga nuu kas tapp 
imä esi är vai pakõ näide mant 
minemä. Kas tulõ inemiisi 
siäst tsipa tutva ette? Anna or
jele vabadus.ee! Olõmi jo tuu, 
midä söömi.

Lihakannuga (broileriidega) 
om asi vast viil hullõmb. Ma 
olõ pidänü broileriide alustõu
gu – kornišit. Tuu tõug arõtõdi 
Inglismaal puhtkogõmalda, ku 
taheti ristata Euroopa ja India 
parembiid võitluskannu. Säält 
tulï vällä paksõ kintsõ, laja 
sällä, madaliide jalgu ja hirm
sa suurõ süämega tegeläne, 
kiä tapõlusõn sai korõmbiide 
jalguga tegeläisi käest tappa 
(nigu araablasõ USA lennu
väe käest). Munõs tuu tegeläne 
häbemädä veidü. Ummi poigõ 
hoit häste, aga kõik tõsõ üritäs 
maha tappa. 

Meil omma küländ suurõ 
avvu sisen juute tegemise. Ta
sunu miilde tulõta juute põhi
mõtõt: är söögu toda, mis om 

virka kasu nu, sääl ei olõ asja 
tasakaalun. Broiler om tollõ 
näütäjä poolõst edimäne, tsiast 
iinpuul. Tulõtami miilde, et tsi
ka ei süü ei õigõ juut ega õigõ 
araablanõ (moslem). Juut ütläs, 
et ei olõ koš šõr, ja araablanõ, et 
ei olõ halal. Mullõ om halalliha 
kasvatamise reegliid sellätedü. 
Miilde palïu es jää, aga mu 
zootehnikupää rehkend kipõstõ 
kokku, et tuu liha ei olõ mitte 
kõrdu, aga om kümniid kõrdu 
kallimp. Tsiateema lõpus viil, 
et meil peetäs praegu tsiku, kiä 
pekki ei kasvadagi, nii et kõr
ralik suidsuliha om puht nostal
gia vai ersatskaup. Ja kas tuu 
tsiga nüüd nii virka ei kasu? 
Virgõmbalõ viil, nii et halalist 
jääs asi viil kavvõmbalõ.

Ehitäjiide igitark küsimus 
om: kuis sa tahat, kas virgastõ 
vai häste? Tuu passis häste ka 
munakannulõ: kui virgastõ, 
sis munakõllanõ eriti erksat 
värmi ei olõ, kui just söögi sis
se ei olõ segätü saialillihäiel
miid (mahedamp varjant). Kui 
tahat häste, sis pia kannu, kiä 
munõsõ ülepäivi ja roitva väl
län. Noidõ muna kõllanõ om 

tõtõstõ kõllanõ.
Nii et kas häste vai odavalõ? 

Tuu käü ka kõgõ muu söögi
kraami kotsilõ.

Võtami asja kokku. Kiä taht 
müüdä ilma aelda ja latsist ei 
hooli, tuu söögu broileriliha 
ja puurikannu munnõ. Kiä 
om limbak nigu ma vai mui
du ringi aelõmisõst ei hooli, 
tuu võinu hindäle pindre pääl 
üttetõist kasvata: põrkniid, 
kaale, kurke, suvõkürvitsiid, 
verevät piiti, nakriid, upõ, 
herniid, kürvitsiid, pastinaaki 
vai muud, midä hing himus
tas. Nuu toiduainõ ei rändä üte 
pindre päält tõsõ pääle, kõik 
suvi omma paigal. Näide kas
vataja ja süüjä arvada kah Ees
tist niiväega minemä ei tüki.

Ja kellerd ei massa diskobaa
ris ümbre ehitä, nigunii lätt va
hel vuul är ja sis joosõt ja kaa
gutat nigu munan kana.

Ja viil: järgmine aastavahe
tus sööge veidemb ja mängke 
muperäst kasvai «Tagumist 
paari». «Õllõpruulja» suurt ei 
avita.

PULGA JAAN

Aastavahetusõ söömä pidu pääle mõtõldõn

Kiri Kapstamäelt 
Kiränik LUMISTE KATI and värskit mõttit, 
kuimuudu egäpäävä ello vaeldust löüdä 
ja märgotas tuust, miä parasjago 
süäme pääl.  

Eesti Kultuurkapitali Võromaa 
ekspertgrupp andsõ minevä 
nädäli alostusõn vällä aasta
preemjit. Kõgõ suurõmba, 
Kultuuripärli preemiä sai viie
meistri Ripsi Piret.

A elotüüpreemiä otsusç Kul
tuurkapital seokõrd anda Võro 
kultuurividäjäle Jansonsi Sil
vile. Silvi tegemise omma olnu 
köüdedü päämidselt Võro liina 
kultuurieloga. Väikun inter
vjuun Umalõ Lehele kõnõlõs 
tä ummist tegemiisist tsipa 
lähkümpä.

Midä sa esi umast elotüüst 
kõgõ tähtsämbäs piät?

Elo seeh hoitminõ, tuu om 
kõgõ tähtsämb. Mu elotüü om 
mu ainumadsõ tütre kasvata
minõ. Ja tuu, mis kõik säält 
kõrvalt om tettü, om tuu jaos, et 
meil tütrega elo seeh olõs. 

Määndse omma su hindä 
meelest kõgõ tunnõtumba 
asja, mis sa tennü olõt?

Ma ei olõ tuu inemine, kes 
nakkas mõtlõma vai hindama, 
mis taa kõgõ tähtsämb om. 

Mullõ om süämelähküne Papa 
Kreutzwaldi hoovitiatri. Ku tä 
luudi, olï egä aastaga üts üritüs, 
midä mi peimi hoovimängus. 

Haridusõ poolõst olõ eesti 
keele ja kirändüse oppaja. A 
mu päätüükotus om olnu Võro 
kultuurimajan Kannel. Sääl 
ma sai tutvas kõiki koorijuhtõ 
ja rahvatandsujuhtõga ja sääl 
ma olli Võro rahvatiatrin kah 
ütenlüüjä. Ma olõ kultuuri
majalõ väega tenolik, ka Papa 
Kreutzwaldi hoovitiatri sündü 
teno Kandlõlõ. 

Kõgõ tähtsämb om mu mee
lest tuu, et olõ kokko saanu 
väega palïodõ inemiisiga, kes 
omma tõtõst tegijä ja andõka ja 
laja ilmakaemisõga. Nä omma 
mu mõttidõga üten tulnu ja ma 
olõ näid takast tsusknu ja nimä 
omma minno kutsnu üten tüü
tämä. Ütsindä tuud kultuuri
tüüd kül kuigimuudu ei tii.

Olõt kõva harrastusnäütlejä. 
Kas olõt kokko rehkendänü, 
mitu rolli sa tennü olõt?

Ei olõ. Ja ma arva, et es saa 
taad preemiät mitte õnnõ näüt
lemise iist.

Preemiä anti iks elotüü iist.
Annas jummal, et tuu elo 

edesi lääsi ja tüü kah õks edesi 
lääsi. 

Uman näütlemisetüün olõt 
tennü palïo võrokeelitsit rollõ.

Ma arva, et ma mängi võro 
keelen kõgõ orgaanilidsõm
balt. Ku ma nakka eesti keelen 
mängmä, sis om tuu rohkõmb 
nigu mängmine.

Kas Võromaal om kultuuri
ello tõistmuudu vitä ku koskil 
muial?

Inemise elopaik om iks timä 
keskus. Ja tuu, mis kavvõmbal 
sünnüs, Taïnan vai Tartun, om 
mu elokeskusõst välänpuul. Ku 
püsüt paigan, sis näet elon roh
kõmb, om keski tark ütelnü.

Kas võrokõsõ ajava tõist
muudu umma kultuuri?

Inemise omma egäl puul ine
mise, a Võromaal omma mu 
inemise. 

Miä om olnu su tüüelon kõgõ 
rassõmb?

Ma olõ kõgõ võtnu säändsit 
tsihte silmi ette, et ei tiiä, kas saa 
toimõ vai ei saa. Tuud, kuis toimõ 
olõ saanu, mõistva tõsõ üteldä. 

Mullõ miildüs sündmüse ni 
lavastusõ valmistamisõ aig. 
Tulõ mi peräst jääs mõnikõrd 
hing vaivama, et võinu parõmb 
olla. A kõgõ saa parõmbalõ, 
sinnä olõi midägi tetä. Ku sa 
annat hindäst kõik, midä sul 
om anda, sis kes tuu süüdü om, 
et sa üle es hüppä tuust korgu
sõst, mis sa hindäle säit? Kor
gusõst ülesaaminõ ei olõ indi
viduaalala, tuu om ütine tüü. 
Egäüts and tollõ sisse nii palïo, 
ku täl anda om.

ESIMUUDU TREHVÄMINE. Mõnikõrd tulõ ette midägi sää
nest, midä mõistusõga häste seletä ei mõistaki. Ku lätsimi 
Jansonsi Silviga timäst pilti tegemä, arvaś Silvi, et pildi või
nu tetä Kreutzwaldi pargin kujo man.
Ku ollimi jõudnu pildi tegemise kotussõlõ, jalot́  Tamula järve 
veerest trepist üles õkva Lauluesä kujo poolõ Kudu Ilmar. 
Ilmar sai Kultuurkapitali Võromaa ekspertgrupi elotüüpree
miä aasta tagasi. Nii saivaki pildistämise aigu kokko katõ 
perämädse aasta elotüüpreemiä saaja. Ütle viil, et juhussit 
ei olõ.

RAHMANI JAN

Jansonsi Silvi: ütsindä kultuuri-
tüüd kül kuigimuudu ei tii
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2020. aastaga horoskoop

Priinime lugu
Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Mi kõik tulõmi umast latsõpõlvõst

Hüvä nõu

OINAS
TÜÜ. Marss tuu kuâaga tüüõnnõ, sullõ 
tetäs mitu hääd tüüpakmist, a kae perrä 
– kuiki pakmisõ võiva hää paistu, mas
saai kõiki vasta võtta. Om suur oht läbi 
palla.
RAHA. Üleminevädse aastaga tolmu
saatana omma su vainlaisi käest palïo 
rahha kokko varastanu. Et tuu su mano 
jõvvas, piät kõigist uusaastalubahuisist 
kinni pidämä.
ARMASTUS. Olõõi ja ei taha kah.
ILM. Schrödingeri ilm – hää ja halv 
kõrraga.

Katõtõistkümnele tähemärgile ennustas laelambi abiga vahtsõs aastas tüü, raha, armastusõ ja ilmaõnnõ Eesti kõgõ veidemb tunnõt tähetark 
KALDMANI HEDI (42).

 
PULL

TÜÜ. Tüüpuudus ajas pulli puu otsa. 
Nakka arboristis! 
RAHA. Pull tulõ pikä ilo pääle. Raha 
kah. 
ARMASTUS. Komeedi kommi 
kolmnukk kand kolm kaasat kaissu.
ILM.  Ku sa Greta Thurnbergi ei kul
lõ, tulõ sullõ egävädses aos halv ilm.

KATSIKU
TÜÜ. Mine otsi hindäle tõnõ tüü!
RAHA. Rahha om nii palïo, et jääs 
ülegi. Võit tuud rohkõmb latsilõ anda.
ARMASTUS. Es tulõ Vargamäele. 
Su mano tulõ.
ILM. Veenus vihastas su pääle ja saat 
säitsmes aastas põvva. Võit tä käest 
pruuvi andis pallõlda, a ei tiiä, kas tuu 
õnnistus.
 

VÄHK
TÜÜ. Kraba egäst võimaligust tüü
pakmisõst kipõlt kinni – noid tulõ 
seo aasta väega veidü. Ku sul om 
joba hää tüükotus, hoia seost kim
mält kinni, muido krabasõ tõsõ tuu 
är.
RAHA. Rahapada löüd su kivi alt.
ARMASTUS. Ku käüt vähä muudu 
taasperilde, lövvät ka uma naasõ ja 
latsõ üles.
ILM. Om tormõ ja sutõ aig.

 
NEITSÜ

TÜÜ. Kõgõ parõmbalõ pasva sullõ 
tulõval aastagal keerotamisõga köü
dedü tüükotussõ – DJ, tandsja, ke
raamik, poliitik.
RAHA. Majanduskriis tulõ. 
ARMASTUS. Armastus olõõi 
golf. Mulku saaai.
ILM. Kae üleminevä aastaga horos
koobist.

 
LÕVI

TÜÜ. Sa saaai ilmangi hääd tüü
kotust. Ku, sõs õnnõ tähetargana.
RAHA. Lövvät tsukruissi. A kae 
ette – tsukõr sulas, ku temperatuur 
maru kuumas lätt.
ARMASTUS. Supõrnoova tetra
eedri tuu kuumi lainit. Paarielon 
lõvidõl om elo vürdsine. Ütsikide 
elo om veidü mahhemb, a sõski om 
luutus hindäle seo õigõ löüdä.
ILM. Ilmast jäät seokõrd ilma.
 

 
KAALU

TÜÜ. Olõt väärt parõmbat tüü
kotust, ku julgõt hindäle tunnista. 
Jupiter avitas tuud sullõ löüdä.
RAHA. Saa otsa.
ARMASTUS. No nüüd peräkõrd 
tulõ.
ILM. Õnnõ lätt lämmämbäs.

SKORPION
TÜÜ. Tüüd om palïo.
RAHA. Rahha olï, a kulutit tuu kõik 
kaskidõ pääle är. Vahtsõl aastagal 
süüt õnnõ tõisi leeväkotist.
ARMASTUS. Inemise saaai su 
mõttist arvo. Tii näile uma plaani 
selges, muidu või kõik sitastõ minnä.
ILM. Kuna ostit kaskit, tulõ külm 
ilm.
 

VIBUMIIS
TÜÜ. Vahtsõl aastagal om tüütunnõ 
veidemb, saat umma aigu parõmbidõ 
pruuki.
RAHA.  Noh… jah… ega elon om 
tähtsämbit asju kah ku raha.
ARMASTUS. Armastusõl andsagu 
tii. Armut vaihõl pääväl, armut üül…
ILM. Keerlevit, sadavit helbit om 
täüs…
 

KIVIKITS
TÜÜ. Saat vahtsõ tüükotussõ Circle 
Kn.
RAHA.  Om ka parõmbit aastit olnu.
ARMASTUS. Õigõ armastus om joba 
su elon olõman. Hoia tedä! 
ILM. Mualumbinõ.

 
VIIKALDAJA

TÜÜ. Tüü man saa egä päiv torti, a är 
tuuperäst ummi ülesandit unõhtagu. 
RAHA. Raha on must ja mõskmine 
kah ei avita.
ARMASTUS. Kõik om halvastõ. Vast 
tulõva aastaga om parõmb.
ILM. Taivast satas lihapallõ.

 
KALA

TÜÜ. Maigutamisõga kavvõndalõ 
jõvva õi. Om aig naada kõrraligult 
tüüd tegemä. 
RAHA. Võidat lotoga. A är uhkõs 
minku, muidu lätt raha sama kipõstõ, 
ku tulï. 
ARMASTUS. Täpsät teedüst ei olõ. 
Lamp jukõrdas.
ILM. Pümme om. Pirn lätú läbi.

Tahami vai mitte, a mi kõik 
tulõmi umast latsõpõlvõst. 
Säändses, määne um olnu mi 
latsõpõlv, käänämi mi uman 
elon. Tiidläse kül ütlese, et 
20% pidi latsõpõlv mi olõmist 
kujondama ja ülejäänü 80% 
saami elo joosul keskkunnast. 
Ütelt puult või tuu eski õigõ 
olla, selle et maailm mi ümbre 
um nii inforikas, et läämi päse
mäldä tuuga üten.

Tahami olla parõmba ja vällä 
nätä edukamba, ku tihti suta
mi. Egäl juhul ei taha mi olla 
tõisist kehvembä, esieränis 
majandus likult.

Minosugudsõ vanainemise 
tuust väega ei hooliki, selle et 
mi tulõmi sõajärgsest vaesõst 

latsõpõlvõst. Sis es olõki midä
gi, ei telekat ega arvutit. Raa
diogi olï mõnõl ütsikul. Ma 
käve kuvvõndan klassin, ku mi 
küllä ülepää elektri sisse panti. 
Rõivit es olõ saia. Ma olli pere 
noorõmb lats ja kandsõ tõisi 
vanno asjo. Seo olï sis nii hari
lik, et es mõista parõmbat tah
tagi. A ega tuuperäst latsõpõlv 
viil õnnõtu es olõ.

Mänguasjo kah es olõ saia. 
Imä ummõï kaltsupupõ. Esä 
meisterè puust hampõlmanni, 
mehekese, kellel käe ja jala lii
kuva, ku nöörist tõmmata. Esi 
mängsemi kuusõ ja pedäjä
kukkõga, kes olliva meil lehmä 
ja lamba. Ikäv joht es olõ. Olï 
saia palïo raamatit, midä loimi.

Vanõmbil olli palga väiku, 
a süük, juuk ja küte olliva ka 
odavamba. Ku ma umal aol sai 
koëadu palga iist osta hindäle 
koopõratiivkortõri, sis prõlla 
toda keskmädse palga iist tetä 
ei jõvva. Hinna umma nii kor
gõs aetu. Nii juhtuski, et ostõ
tas kortõri vai auto pangalai
nuga, jäiäs aastis panga oëas, 
oldas kõik aig rahamurrõn. 
Palïo läävä tüüle tõistõ riiki, 
kon rohkõmb mastas. Nii mõ
nigi pere lätt tuuperäst lakja, et 
ei jõvva stressi vällä kannahta.

Tunnus, et nuuri latsõpõlv 
olõs nigu õnnõlikumb ku van
nol. Kõkkõ um saia: elektri, 
arvuti, nutitelehvoni ja poodin 
umma riiuli kaupu all loogan.

A midä ei olõ, um põlvkundõ 
umavahelinõ läbikäümine. Palïo 
vanaimä ja esä eläse eräle, 
inämbähe maal. Imäesä latsiga 
muial, tihtsäle liinan. Är um kao
nu järepidevüs ja huulminõ. Ka 
viisakus. Tuu paistus egäl puul 
silmä. Eski bussiga sõitõn. Nuur
mehe trügivä edimädsenä bussi 
ja istma. Ei taso luutagi, et kiä
ki inämb vanainemisele istmist 
pakk nigu vanastõ.

Ei olõki midägi tetä. Mi olõmi 
esi uma latsõ säändses kasvatanu 
tollõga, et kõik aig um tüü ja tüü 
ja latsi jaos ei jääki aigu. Kost tuu 
lats sis viisakust opis, ku ei olõ, 
kes oppasi. Nutitelehvon vanõm
bidõ asõmõlõ ei passi.

URMI AILI

Tenno ja Tõnno
Tenno nimme kand Eestin 221 
inemist, nimel Tõnno om 20 kand
jat ja mõlõmba tegüsi õnnõ lõuna
poolidsõn Eestin ehk Liivmaal. 
Priinimi tulï esänimest vai kav
võmba edevanõmba nimest. Ütte 
kõgõ harilikumbat eesti nimme 
Tõnu kirotõdi varatsõmbil aasta
satul päämidselt Tenno. Harvõmb 
kirotõdi Tönno. Viimätsest om 
inämbäste saanu täämbäne Tõn-
no. Näütüses Kanepin sai 1809 
vahmiilinime Tönno Tsahkna 
möldre Jago Petre Tanniel. Tõnno 
nime kandjist määnegi osa omma 
timä perrätulõja. Tönno panti ka 
Saarõmaal Kaarmal, Kodaveren 
ja TartuMaarja kihlkunnan. 

Tenno om kõgõ rohkõmb 
Võnnu kihlkunna nimi. 
Kerigu raamatist om nätä, et 
Tenno panti Kurista mõisan ja 
õkva väega mitmalõ perrele 
Ahja mõisan. Perekunna nimme 
panti ka Villändi VanaTännäs
silmä mõisan ja ütele perrele 
Räpinä Palo mõisan. Võnnun 
ja Räpinäl om ka nii, et tuud 
edevanõmba nimme es üteldä
gi vällä kujol Tõnu, a hoobis 
Teno vai Tenno. Õkva nii, nigu 
muu Eesti Tõnis om olnu kõgõl 
Võromaal Tennüs. Pühä Tennüs 
(Antonius), kinka päiv om 17. 
vahtsõaastakuud, omgi nime 
alussõs.

SAARÕ EVAR

Haiguisi tohtõrdaminõ

Vererõhutõbi
Vanastõ es mindä egä aúa
ga arsti mano ja koton kah es 
olõ aparaati, millega rõhku 
mõõta. Sis olï tuu ärtundminõ 
rohkõmb olõmisõ perrä. Ku jo 
kõrra arsti man är kävetki, sis 
sait tiidä, kas rõhk um korgõ 
vai matal. Mu esäl näütüses olï 
rõhk matal ja täl olï kõgõ asu
niku putõl vai soro puun kar
manin üten. Ku tä tundsõ, et 
pää naaú ümbre käümä, võtsõ 
pudõ list punnsuutävve ja elli 
jäl edesi. A kel vererõhk korgõ 
olï, tuu seie arooniamarju vai 
jõi mahla, mõlõmba avitiva. 
Sis tetti viil humalalehetsäid. 
Võeti üts supiluidsatäüs üte 
kruusi kiivä vii pääle ja juu
di lämmält puul klaasi kolm 
kõrda päävän. Väega hää rõhu 
alla võtja olliva ka linasiimne ja 
petersellilehe. Palïo tarvitõdi 
viil tsireli ja jasmiinihäitsme
tsäid, kohe panti mano ka veh
vermentsi. Tuu jaos võeti kõiki 
võrdsõlt.

Tsukrutõbi
Nigu vererõhuhaigit, nii olï ka 
tsukrutõpõ vanastõ veidemb. 
Inemise liiksõ rohkõmb ja ma
kõt es olõ kah nii palïo saia. 
Kaal olï normin.

Ku I tüübi diabeet, midä ra
vitas insuliinisüstega, um osalt 
jaolt pärilik, sis II tüübi ehk 
suuri inemiisi diabeet, midä 
ravitas tablettega, um inämbält 
jaolt mugavusõst tulnu. Esierä
nis tähtsä um kaal kontrolli 
all hoita, et ei olõssi ülekaalu. 
Tuus um vaia hinnäst liiguta. II 
tüübi diabeet teküs sis, ku kihä 
ei jõvva insuliini är tarvita vai 
muutus kõhunääre laisas.

Hariligu tsukrutõvõ tunnu
sõ umma suur joogihädä, sakõ 
kusõminõ, päävalu, kuri süä 
ja vaihõl ka kehv nägemine. 
Ku umma säändse tunnussõ, 
sis piässi tohtri mano kontrolli 
minemä.

Väega tähtsä um süümine. 
Kimmähe piässi süümä täüs
teräleibä, kardokat, pastat ja 
riisi, sääl um hulga kiudainit 
ja tärklüst seen. Palïo um vaia 
süv vä ka juur ja puuvillä, mis 
ei olõ väega makõ. Ei tohe süv
vä makjuisi ja juvva magusit 
juukõ. Lihasöögi olku rasva
vaesõ ja suula tulõ panda veidü.

Hää um, ku süvvä veidü kõr
raga ja tihtsämbähe, sis püsüs 
vere tsukrutasõ ütesugunõ.

URMI AILI
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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

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

Muda Mari pajatus

REIMANNI HILDEGARDI TSEHKENDÜS

Telli Uma Leht! 
Telli saa ExpressPostist: 

tellimine.ee/umaleht 
tel 617 7717.

Hummõn, 17. vahtsõaastakuu pääväl om tennüspäiv. Mõnõl puul mi kandin 
oll´ viil ildaaigu kombõs,  et Tennüsele viidi midägi hääsmeeles.  Midä viidi? 

PRISKO MART

«Kaevasin kraavõ kodumaa mulda

neiukõsõ südäme iist...»

Nigu tuun laulun kaibsimõ 
Jaanigõ kraavõ kodumaa 
mulda Rakvere maaparandu
sõn. Jaan üte, ma tõsõ kopa 
pääl. Mõlõmbal tulï sügüse 
Vinne kroonut tiinmä minnä. 
Tol ilusõl 1958. aastaga suvõl 
olï mi tüüots Seidla kandin. 
Tuukõrd olï viil külän ilusiid 
tütärlatsi jalagõ segädä.

Egä puulpää simman ja 
peräst kinnu lüüdi tandsu 
ommukuni. Magasiva nu 
näitsiku lauda vai aida lakan 
värskide hainu pääl. Ehalkäü
mine olï moodun.

Ütsikun majan suu veeren, 
kost Jaan kraavikaibmisõgõ 
müüdä lätú, eläsi üts nõia
muur. Nõial olï väega illus tü
tär Elsa, musta päägõ, pruunõ 
silmigõ särtsäk neiu. Tä ma
gasi aidalakan.

Ütel tandsupidul visaú Jaan 
Elsalõ silmä pääle. Ka Elsalõ 
Jaan miildu – iks kinä sih
vakas lokin päägõ nuurmiis, 
kiä kunagi es haisa viina 
vai tubaku perrä. Nätäl aigu 
kudruç Jaan Elsa kõrval aida
lakan, inne ku teki alla läm
mäle lubati. Ka es olõ Elsa 
lõdva püksikummigõ. Jaanil 
lätú viil kõva nätäl, ku tedä 
«kauõm bõlõ» lubati.

Jaan oll krutskit täüs, tek
se riista otsagõ tsõõri ümbre 
Elsa naba, tõmmaú sis juti ala 
õigõ kotsa pääle ja üteï: «Seos 
kõrras avitõs.»

Elsa, kiä Jaani puult tulitsõs kü
tet, lätú maru vihatsõs. «Seo jääs 
sul saisma säidse nädälit ja säidse 
päivä,» ja lugi nõiasõna pääle.

Järgminõ õdak olï retel aida 
pääle tõmmatu ja luuk seest
puult haagin. Jaanil sinnä 
inämb asja es olõ.

Kolmõ päävä peräst tulï Jaan 
mu manu, hindäl nägu pään ku 
upnul rotil. «Joba kolmas päiv 
sais. Sekäs tüütegemist ja naas 
valutõmõ kah viil,» kurtsõ Jaan.

«Poodi kõrval om tohtrijaos
kund, vast saat säält api. Tege
vä määntsegi süsti vai saagva 
maha,» lohuti ma Jaani.

Lätski Jaan tohtri manu. Lav
va takan istsõ vanõmb tohtri
tädi, kõrval saisõ vibalik valgõ 

pääga õdõ. «Miä tüümihel ka 
kurta om?» tekse tohtritädi otsa 
valla. «Sais joba kolmandat päi
vä, sekäs tüütegemist ja naas 
valutõmõ kah,» kokuç Jaan.

«Nuurmiis, tuu nüüd kül 
määnegi hädä olõi. Kae ku ei 
saisa inämb, sis om kehväste,» 
lätú tohtril nägu naarulõ. Õelõ 
kõrval visaú joba puna palgidõ 
pääle.

«Nõiatütär Elsa lugi sõna 
pääle ja üteï, et saisma jääs tä 
mul säidse nädälit. Nii kav
va ma kül vasta ei piä,» kokuç 
Jaan edesi.

«No ku Elsa taa kotusõ är 
nõidsõ, sis om asi halvastõ,» 
lätú tohtri nägu tõsitsõs. Tä otsõ 
vällä raamadu, et kaia, mis roh

tu taa hädä vasta om.
«Süst... midä mi riigin ei 

olõ. Jääs õnnõ lämma piimä 
sihen leota kümme minutit,» 
ja saatsõ Jaani puuti piimä 
perrä.

Piim aeti lämmäs tuun kõ
võran neeruanuman. Õdõ 
pidi Jaani «asjapuu» kõvõras 
painutõmõ ja piimä sisse suru
mõ. A mis kõvõrõs es painu ja 
piimä seen es püsü, olï Jaani 
miheau. Õdõ vereç näost ku 
ladvaupin, eski jala olli õhun. 
Tulï vällä otsi kolmõliitrine 
mannõrg. Jaan saadõti puuti 
piimä manu tuuma. Vahepääl 
olï piim poodin otsa saanu. 
Õnnõs nägi Jaan poodi kõrval 
parmõ õlut libistämän, näil 
saisõ kõrval võrkkott piimä
putlitõgõ. Jaan karaú puuti, 
ostsõ kõgõ kallimbõ konjaki ja 
tekse parmõgõ vahetuskaupa.

Nüüd panti Jaan näogõ sai
na poolõ esi uma «asjapuud» 
mannõrgun leotõmõ. Õdõ 
saisõ kõrval, kell peon, ja võt
sõ aigu. Joba ütsändäl minotil 
tundsõ Jaan, et midägi nätsä
tõs mannõrgu põhja.

«Näet, saigi nuurmiis hä
däst valla,» ohaú tohtri.

Õdõ olï nii õndsa näogõ, 
nigu olõs prõllaaigu surnu 
ello herätänü.

Tüü sai Seidlan otsa. Koli
simi tõistõ paika. Ku Jaanigõ 
säädsemi näitsikit külä pääle 
kaema, üteï Jaan: «Kaemi 
tassakõistõ, äkki eläs seon 
külän ka mõni nõid!»

«Nõid nõias, a sul ei massa 
pühäligu toimingu man tsur
ki,» nuumsõ ma Jaani.

Nõiatütre needüs

Hääd vahtsõt kullõ
misõ aastat!
Ma kuuli raadiost, et latsõ taha 
ei inämb lukõ. Tuud juttu ma 
ei usu. Mu meelest om vasta
pite. Latsõ tahtva nii lukõ ku 
kirota, pääasi, et näile nutivitin 
kätte andas. Latsil omma  eski 
säändse esimuudu pässä, mille
ga saa umbõ kipõstõ kirota. Ja 
ku kiäki kirotas, sõs kinkalgi 
tõsõl tulõ tuud jo lukõ kah.

Tuu, midä latsõ ei taha ja ei 
mõista, om kullõminõ. Tuu jaos, 
et kullõmist oppi, piät kiäki 
näile väikust pääle kõnõlõma. 
Vai raamatist ettegi lugõma.

Alanu aasta om eesti rahva
juttõ aasta. Tõõsõlt puult om 
seo aasta meil ka digikultuuri 

aasta. Tahassi nätä, kuimuudu 
nuu kats asja kokko pandas. 
Kas teil om meeleh, kuis va
nastõ pidolavvah vana inemi
se ummi juttõ kõnõliva. Latsõ 
kulssi, suu ammulõ. Egä kõrd 
olli nuu jutu pia üte ja sama. Nii 
jäivä jutu ütskõrd pääluu sisse 
ja pia naksimi esi noidsammo 
juttõ ummilõ latsilõ edesi kõnõ
lõma. A täämbä om pidolavvah 
ka palïo vanaimmi, kiä nõnna 
telehvoni riibmise mant üles ei 
nõsta. Nuurist kõnõlõmada. Ei 
nä kõnõlõ esi, ei kullõ nä tõisi. 
Et kiildmine ei avita, sõs võissi 
üle riigi paar kõrda aastah torm 
kõik masti maaha võtta. Saasi 
jälki juttõ kõnõlõma naada.

MUDA MARI

Kuis õnn Võro 
naasõlõ üskä sattõ
Tuu es olõki nii ammu, ku meil 
olï suur kaubapõud. Vet egäl ütel 
olõs kõnõlda, kuimuudu tä üte 
vai tõõsõ aúa tuul aol sai. Mõni
kõrd lätú niimuudu, et õnn sattõ 
uutmalda üskä. Niimuudu juhtu 
mullõ tutva Võro provvaga Taï
nan 70ndide aastidõ keskel.

Kuunolõk lõppi varramba är 
ja bussini jäi peris palïo aigu. 
Naanõ mõtõï puutõn tsipa ümb
re kaia. Vahtsit saapit olï väega 
vaia, selle et vana es piä inämb 
vett. Saapapoodin jäi naanõ 
ussõ mano saisma, et märgota, 
kohepoolõ minnä. Poodin olï 
palïo rahvast, paistu, et vahtsõt 
kaupa olï vällä pantu. Naasõ 
mano astsõ lahkõ olõmisõga 

naistõrahvas ja kutsõ tedä üten. 
Nä lätsi trepikesest üles. Tuu 
naanõ poodist, arvada et juha
taja esi, võtsõ riiuli päält pikä 
varrõ ja platvormtallaga pruu
ni saapa ni kässe jalga pruuvi. 
Nuu olli parra. Mis tan pikält 
mõtõlda, Võro naanõ ostsõ ilo
sa Ungari saapa är.

Nuu saapa tiinse kandjat kav
va. Üten aúan olï saapidõ uma
nik kimmäs: saapa es olõ timä
le mõtõldu. Võro naanõ astsõ 
poodi ussõst sisse õkva sis, ku 
oodõti kedägi tõist. Tuul aol aeti 
asju tutvidõ tutvidõ kaudu, nii 
võisõ õigõ ostjagi poodi rahvalõ 
tundmalda olla nigu Võro naa
nõ.

TOSSU TILDA

Hää oppaja
1965. aastal tulï Misso kuuli mi 
klassijuhatajas pedagoogilidsõ 
haridusõga nuur oppaja Kol
ga Tiiu. Väke täüs, sõbralik, 
helkävide silmiga ja naarulinõ 
neio. Tedä näteh hüpsi klassi 
latsõ rõõmust. Kunagi es pa
handa kuulmeistre opilaisiga. 
Ku kiäki koerust tekse, klaarsõ 
tä hääga aúa är.

Tiiu mõistsõ kõik tunni põ
nõvas tetä. Eesti keele tunnih 
mängse tä akordioni üteh, ku 
mändselgi luulõtusõl trehväú 
nuut olõma. Sõs jäi värsi väe

ga kergehe päähä. Mu säädse 
tä ka koolipidodõl värsse lu

gõma. Tiiu opaú viil laembalt 
ilmaello kaema ja targalt ki
rändit kirotama.

Muusigatunni tükse ettenät
tüst pikembäs vinnümä. Sääl 
mängiti tsõõrimängõ, tandsiti ja 
opiti püüne pääl hindä liiguta
mist laulmisõ aigu. Ildamba lauli 
ma kooli tütrigõ ansamblih.

Vinne keele tunnih vei op
paja meid puuti ja postkonto
rehe, koh pidimi uma ostmisõ 
ja aúaajamisõ toimõndama 
vinne keeleh.

Ütes tähtsäs aúas pidi Tiiu viil 
sirgõ rühi hoitmist. Ku kiäki küh
mä vaiu, kopuç oppaja sälä pääle. 

Kõik opilasõ jo värisi tuud.
Ka nüüd viil oppas Tiiu Mis

so rahvamajah memmetaadi 
tandsurühmä Meelespea ja laul 
esi ansamblih. Tä helkävä sil
mä ja naaruhuulõ omma õks 
viil alalõ.

Suur aituma Sullõ, kallis 
Tiiu, et olõt mullõ elos üteh 
andnu hää jutukirotamisõ op
pusõ, eloh läbilüümise mõist
misõ, laja ilmakaemisõ, palïo 
tarkusõterri ja sirgõ sälä.

Tuhat tervüst ja hääd Sullõ 
edespiditses!

Su opilanõ LIIRA SINGA

Ku lahendat ristsõna är, 
saat vastussõ teedä’. 

Vastus saada’ meile 23. seo 
kuu pääväs. Är ildas jäägu’!

Kolga Tiiu.


