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Kahro Marek lapikust 
maast ja ümärigust tõõst
Kae lk 2

Kas omma olõman korgõmba 
väe, miä mi tegemiisi juhtva?
Kae lk 4

Paigavaimu huvilidsõ kaiva 
Kõivu Madissõ kotussit 

Kae lk 3

RAHMANI JANI PILT

Lindora laadult saa vahtsõt Võro-Seto tähtraamatut

Kaplinski Jaani latsõ põlvõ 
suvõ saiva kaasi vaihõlõ

Kiränik Kaplinski Jaan umalõ vahtsõlõ võrokeelitsele raamatulõ autogrammi kirotaman. 

Võistlusõlõ saadõti 
44 vahtsõt võrokee-
list laulu
Timahavadsõlõ Uma Laulu 
võistlusõlõ tulï inneolõmalda 
hulk laulõ – kokko 44. Noidõ 
siäst valisi hindamiskogo lõpp-
võistlusõlõ 25 laulu. 

Seokõrdsõ Uma Laulu hinda-
miskogo liikmõ omma muusik 
Roose Celia, laululuuja ja muu-
sigaoppaja Tamra Kait, koorijuht 
Joosingu Küllike, Võro instituudi 
direktri Kuuba Rainer ja Viker-
raadio muusigajuht Teppani Sten.

«Lõppvõistlusõ laulõ olï väe-

ga rassõ vällä valli, selle et näid 
olï konkursilõ tulnu tõtõst palïo. 
Om uuta põnõvat võistlust,» üteï 
hindamiskogo liigõ Tamra Kait.

Võrokeelidse laulu- ja rahva-
pido Uma Pido kõrraldajidõ luu-
dut Uma Laulu võistlust peetäs 
joba neläs kõrd. Võistlusõga ta-
hetas härgütä laulutegijit luuma 
vahtsit võrokeelitsit laulõ ja täv-
vendä Uma Pido laulukavva.

Uma Laulu lõppkontsõrt tulõ 
7. märdikuul Mooste folgi kuan. 
Ligembät teedüst saa kaia tast-
samast reklaamiplakadi päält.
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4.–10. märdikuuni peetäs võro keele nädälit
4.–10. märdikuuni peetäs Võro insti-
tuudi iistvidämisel võro keele nädälit. 
Avaldami nädäli joosul plaanituisi 
tegemiisi kava, kohe või tulla täv-
vendüisi.

3. märdikuul kell 11.05 kullõ 
Vikerraadion «Mnemoturniiri», kon 
Kõivupuu Marju lugõ ette võrokiilse 
küsümüse!

Terve nädäli joosul saava kee-
lehuvilidsõ tetä veebin viktoriini, miä 
tutvustas eesti ja võro keele essü-
tüssõnnu. Lingi löüd Võro Instituudi 
kodolehe päält ja Facebooki lehelt.

Iispääväst riidini kell 11.30 ja 
22.30 saa kullõlda Vikerraadiost järe-
juttu: Kaplinski Jaani vahtsõt raama-
tut «Latsepõlve suve» lugõ Sootsi Ago.

Terve nädäli joosul omma Teppani 
Steni ja Oja Andrese saatõ Vikerraa-
dion harilikust võrokiilsembä.

6.–10. märdikuuni kõnõldas 

Kreutzwaldi muusõumin küläliisiga 
võro keelen. 

4.–8. märdikuuni peetäs Karilatsi 
vabaõhumuusõumin märdinädälit. 
Latsiaialatsilõ ja põhikooli edimädse 
ja tõsõ astmõ opilaisilõ kõnõldas võro 
keelen märdiao kombist, lauldas Põl-
va kihlkunna jt Lõuna-Eesti laulõ. 

4.–8. märdikuul tsihiotsmismäng 
Karilatsi vabaõhumuusõumin. Põhi-
kooli vanõmba astmõ ja gümnaasiu-
miopilasõ saava mängi võrokeelist 
maastigumängu. 

5. märdikuul kell 18 kirändüsõdak 
ja kontsõrt Tarto Kirändüse Majan. 
Kauksi Ülle ja Kahuski Maali kõnõ-
lõsõ umast võro-eesti luulõkogost 
«Paralleel universum». 

6. märdikuul kell 11 II–VII klas-
si opilaisi võro keelen ettelugõmi-
sõ päiv «Kullõ, ma loe sullõ!» Põlva 
keskraamadu kogon. 

6. märdikuul kell 11 ja 13 näüdä-
täs Kreutzwaldi majamuusõumin 
«Mino Võromaa» sarja 30. kogomikku 
ja Sepä Joosepi pilte näütüst «Tsõõrik-
väeline». Loetas ette latsi võrokeelitsit 
jutukõisi. Võro sõnnu tundmisõ vikto-
riin ja pildi tsehkendämine. 

6. märdikuul kell 18 muusika-
lis-kirjändüslik õdak Parksepä latsiaia 
saalin: muusikat tege ja laul Kalkuna 
Mari; ummi võro-eestikeelitsit latsi-
raamatit näütäs Laanõ Triinu.

7. märdikuul kell 11  ja 13 
Kreutzwaldi võrokiilse muinasjutu kul-
lõminõ helütsõõri päält Kreutzwaldi 
majamuusõumin. Valik: «Kuuvalgõl 
vihtlõja neitsi», «Vaeslatsõ jahvõkivi», 
«Väkev vähk ja ahnõ naane». Pildi 
tsehkendämine. 

7. märdikuul kell 18 vahtsidõ võro-
kiilside laulõ võistluskontsõrt Uma 
Laul Mooste folgikuan. 

8. märdikuul kell 11 ja 13 näüdä-
täs Kreutzwaldi majamuusõumin 
pilteepost «Kalõvipoig» ja loetas tuud 
ütitselt ette. 

8. märdikuul  kell 13.30 vahtsõ 
võrokiilse Tähekese näütämine Võro-
maa keskraamadukogo latsiosakun-
nan. 

9. märdikuul kellä 9–14 om Võrol 
Uma Meki suurlaat, kon kaubõldas 
kotusõpäälidse söögikraamiga. Laa-
du üts kauplõmiskiil om võro kiil.

7.–10. märdikuul saa Taïna liinan 
mardilaadul võro kiilt kõnõlda: võro-
kõsõ näütäse sääl savvusanna- ja 
käsitüükaupu. Mardilaat käü Saku 
suurhallin, võrokõsõ lövvät üles Va-
na-Võromaa Käsitüü märgi alt. 

Täpsempä teedüst saa kaia Võro insti-
tuudi kodolehe wi.ee päält.
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Võrol peeti hädä kõrral toimõtulõgi laagripäivä. Naiskodokaitsõ Võromaa 
ringkund ja MTÜ Kotkasõbrad kõrraldi minevä puulpäävä Võro spordikooli 
saalin «Ole valmis!» laagripäävä. Opati, kuis kaitsa hinnäst ja ligimäidsi kriisi-
olokõrran, kuis luudusõn pikembät aigu toimõ tulla, kuis tuld kistuta ja palĺo 
muud. Laagripääväl olĺ ligi 60 ossavõtjat.

Pildi pääl käü opitarõ, kon kõnõldas ja näüdätäs, midä silmän pitä ja üten 
võtta, ku läät mõtsa siinde vai matkalõ.

ALDOŠINI MERLITI pilt

Valmis om saanu tulõva aasta-
ga Võro-Seto tähtraamat. Midä 
vahtsõst raamatust lukõ võit, 
kõnõ lõs tähtraamadu kokko-
säädjä Pandi Annika: «Tulõ-
va-aasta tähtraamat kaes Võro ja 
Seto nuuri ja näide luudut. Sin-
nä sekkä om säetü ka tsipakõsõ 
laulu- ja tandsopido juttu. Autori 
omma nii joba tunnõdu ku ka 
viil tundmalda noorõ. Näütüses 
omma hindäst ja ummist mõt-
tist kirotanu  inneskine profi-
sportlanõ Piho Han Hendrik ja 
parhillanõ nuursootska Tarrosõ 
Triinu-Liis.

Luulõtuisi omma jaganu 
seoaastagadsõ TarSlämmi võit-
ja Kuslapuu Kaisa ni samal 
võistlusõl häid kotussit saanu 
Aalmanni Aliis ja Vesselovi 
Joosep. Tähtraamadu pildi om 
joonistanu kunstnik Mõttusõ 
Kadi. Tõisi kirotajit tulõ lugõjal 
hindäl avasta.

Vahtsõnõ om seo aastaga tuu, 
et tan tähtraamatun omma pia-
aigu kõik aúa kirotanu noorõ. 
Õnnõ üts retsept ja tsõõrigu täht-
päävä intervjuu omma tulnu joba 
tunnõtuisi ja tsipakõsõ vanem-
bidõ inemiisi käest.

Lisas juttõlõ, luulõtuisilõ ja 
retseptele om iks olõman ka kal-
lendri, a tuu om seokõrd tähtraa-
madu lõpun kuun jaoga «Simuna-
pääväst simunapääväni».

Võro-Seto tähtraamat om 
kõgõ edimäne raamat, mille ma 
esi kokko olõ pandnu, a looda, 
et mitte perämäne. Raamatut 
kokko panda olï tükk tüüd, a ma 
arva, et lõpptulos sai peris hää. 
Nii et tulkõ aga 28. rehekuul 
Lindora laadu pääle! Ku häste 
otsi, või säält tähtraamadu üles 
kah löüdä.»
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RAHMANI JAN

Trüküst om tulnu vahtsõ-
nõ võrokeeline raamat, 
Kaplinski Jaani kirotõt 
«Latsepõlve suve». Nigu 
raamadu nimigi ütles, tu-
lõtas kiränik miilde, kuis 
tä latsõpõlvõn suvildõ 
Lõuna-Eestin maal käve.

Raamatust löüd lugõja nii 
Kaplinski perekunnaluu 
põnõvit momente, perän sõa-
aigsõt olostikku ku ka ilosat 
vanaperälist võro kiilt. Jutu 
sisse omma köüdedü tähele-
pandmisõ luudusõ, kotus-
sidõ ja inemiisi muutumisõ 
kotsilõ ao joosul.

«Latsepõlve suve» om 
Kaplinski kolmas võrokee-
line raamat. Varrampa om 
timält võro keelen ilmunu 
esimuudu reisikiri «Mõtsa 
ja tagasi» ja luulõtuisi kogo 
«Taivahe heidet tsirk».
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Miihi tervüse päiv

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

Juhtu sääne lugu, et minevä kolmapäävä ma tüül es käüki. 
Otsus timi katõ naabrimehega võtta miihi tervüse päävä.

No või lugõja mõtõlda, midä säändsel pääväl tetäs. Et vast ol-
das päiv läbi teleka iin diivani pääl, õllputõl käen, ja targutõdas 
poliitilidsõst olokõrrast. A meil nii es olõ. Alostimi kell 6 hum-
mogu Kärgula ristist astmist, lätsimi jala Otõpääle. Kokko 21 
kilomiitret. Kõndmisõ aos tulï kokko kolm tunni ja 20 minotit.

Tervüst pututas sääne jalaga käümine niipalïo, et taa es käü pe-
ris ettevalmistusõlda. Seo aasta vabariigi aastapääväst pääle olõ-
mi pruuvnu kolm kõrda nädälin hummogist tunniaolidsõ jalotusõ 
tetä. Suvõl lõpõtimi uma käügi tihtipääle järven tsuklõmisõga.

Kõgõ inämb om küsütü tuud, midä mi ummi jalotuskäü-
ke aigu kõnõlõmi. A midä sääl iks nii väega kõnõlda. Või jo 
vakka kah olla. Seokõrd lätú kül osa aigu viiendä klassi matõ-
maatigaülesandõ rehkendämise pääle. Teimi hindäle selges, ku 
palïo lätt maakerä ümbremõõt suurõmbas, ku nõsta maapinda 
üte miitre jago korgõmbas. Soovita tuu pääle märki! Ja soovita 
kõigil, kel võimalik, pruuvi hinnäst vahepääl tsipa liiguta. Tuu 
tege pää selgembäs.

RAHMANI JAN,
Uma Lehe päätoimõndaja

Pulga Jaani 
mõtõlus

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

15. kiri.  Mäng om 
väiku inemise tüü
Ma usu, et maailm olõs palïo 
helgemb paik, ku inemise ten-
nü veidemb tüüd ja mängnü 
inämb. Ka ummi latsiga. Herä-
tänü tihtsämpä uma sisemädse 
latsõ. Seo latsõ, kiä om heleväl-
lä, kilgutas ja taht kõgõ vahtsõt 
avasta. Kuna sa perämäne kõrd 
suurõst pääst seod teit? Mäng-
set ja hullassit nii, et kõik muu 
meelest lätú, hälset mõnuga, 
ronisit puu otsa vai kekset nii-
sama? Inämbüisi  suurõ ine-
mise pelgäse hindäst andúakut 
tunnõt jättä, a kas üts rõõmsa 
ja mängolinõ latsõ vanõmb ei 
olõ sis kõgõ parõmb?

Kinä mänguplatsi avitasõ 
seolõ väega häste üten, a jälki 
piä ütlemä, et avalikkõ vahvit 
ja arõndavit mänguplatsõ om 
Võrol kül väega veidü. Kesk-
liina mänguplatsi pääl ei olõ 
esiki hälle!

Seost sügüsest naksi umma 
katõaastagast tütärd latsiaiaga 
haëotama. Edimält õnnõ poo-
lõ päävä kaupa ja paar kõrda 
nädä lin. Siiäni ollimi õnnõ 
beebikoolin käünü. Näe uma 
latsõ päält, ku väega tund tä 
mõnno tõisi väikeisi inemiisi 
seltskunnast.

Tunnista, et neo pooligu 
päävä ki latsiaian omma olnu 

mu jaos väega stressi täüs, 
selle et osa latsi omma väega 
kurva, ikva ja uutva immä. 
Om nätä, et näid sekä ka vara-
nõ heränemine. Nä haigutasõ 
palïo ja mõnõl om sääne nägo 
pään, nigu olõski tä puulunõn. 
Noho ja köhäga tuvvas ka lat-
sõ hoita, hengämisteie haigusõ 
omma hariligult kah kurbusõ-
ga köüdedü.

Saa arvo noist vanõmbist, 
kel ei olõ kaaslast vai vana-
vanõmbit, kiä hoitnu, ja latsiaid 
om ainumanõ päsemise tii, et 
samal aol esi tüül kävvü. A 
inämbüs latsõvanõmbit omma 
siski katõkõistõ ja üte inemise 
sissetulõkist pidänü jakkuma, 
et tõõnõ vanõmb saanu latsõga 
koton olla.

Hariligõ latsiaidu rühmä 
omma ülearvo suurõ, et oppaja 
saanu kõigilõ ütteviisi tähele-
pandmist jaka ja egä latsõ 
umaperäga rehkendä. Saa täv-
veste arvo, et tan avitas õnnõ 
rividrill ja rangõ režiim, et 
latsõkaëaga sammu pitä: kõik 
kõrraga rõivilõ, vällä, sängü, 
pissile, süümä...

Seo om peris rassõ tüü, tuu-
peräst kitä väega noid oppajit, 
kiä seoga egä päiv toimõ tulõ-
va. Siski olõs parõmb, ku rüh-
mä olnu väikumba ja vanõmba 
löüdnü inämb aigu ummi latsi-
ga ütenkuun olla.

KAHRO MAREK, 
kiränik

Tõtõ om kattõ sorti: uskminõ ja mõõdõtav tõtõ
asi. Uskminõ sünnüi pään, a süämen

Lapik maa ja ümärik tõtõ Kallis kannu 
vabapidämine

Meil kõnõldas probleemist, 
et mahetoidu nõudja ei saa 
nõutut kraami kätte. A ka 
tootjal om (odava hinna 
man) tootmine piaaigu või-
matus tettü. 

Kõnõlõmi näütüses kana-
munnõst. Ma ei olõ kümniid 
aastiid poodi munnõ tarvitanu, 
aga kannu vabapidämine lätt 
mullõ kaunis kallis masma. 

Piltligult üldä, sis Vinne 
vangilaagriide süsteem olõs 
avitanu: korgõ vahitorn, kon 
püssämiis pasman, kas re-
pän vai kull ei ründä. 

Repän om kavval, timä 
näge vahimehe är ja tulõ 
sis, ku vahimiis alla süümä 
roni. Kull aga ründäs äkki, 
ligi maad ja paremba mee-
lega ududsõ ilmaga vai inne 
suurt vihma.

Muiduki saava kana esi ka 
ütte-tõist hindä kaitsmises 
tetä. Kikas (õigõ kikas) sais 
kesk kana karja, kaal korgõlõ 
nõstõt ja and vainlasõst mär-
ku. Kulli iist mindäs roosi-
puhma ala ja rebäse iist puu 
otsa. Midä piat vaenõ poigõga 
kana rebäse vasta ette võtma? 
Hinnäst ohvris tuuma!

Üts ildaaigu sündünü hallõ 
lugu. Mu perämäne tõupuhas 
kana ( jaapanlaisi koejoshi) 
haudsõ poja vällä. Poja kasvi 
joba õigõ suurõs ja tundu, et 
hädäoht om müüdä. 

Sis ütel pääväl, ku ma süüä 
tei, lätsi vällä ja näi: koejoshi 
kana om puhma all, kolm-neli 
miitret tarõussõst, pää purus 
pessetü ja koolu. Poja kõik 
ümbre ilma, pääle üte. 

Jälgist olï nätä, et kana olï 
sinnä tullu uma jala pääl. 
Kull olï kavvõmban üte poja 
kinni püüdnü ja kana tormaú 
kullilõ kallalõ. Kull olï opnu 
päid purus tsagama ja kana, 
perämist jõudu kokku võt-
tõn, tõi elusa poja läve ette, 
inemise kaitsõ ala. Roh-
kõmp tä üttegi sammu tetä 
es jõvva. 

Nuu poja hoitvagi nüüd mu 
lähküle ja kuuldva õkva är, 
kon ma vasaraga klopsi. Ja 
viil: tollõ kana eelmise aasta 
poig sai otsa täpselt niisama. 
Timä, kikas, tormas kanulõ 
appi. Väärt tõug jaapanlaisil 
arõtõt. Õigõ samurai.

Kui mõnõl nüüd kulle pää-
le süä täüs lätú ja taht tor-
mada mõtsa kätte masma, 
sis pidägu huugu.  Asi tol-
lõn, et kannu võtt vast ainult 
ega nelläs kull, mitte inämb 
( jutt käü kanakullist). Kui 
nakada kulle häötämä, sis 
mii arõtami (hindä tiidmäl-
dä) vällä õkvalt säändse 
kullisordi, kiä süügi ainult 
kodulindõ.

50 kanna võit viil kuigi är 
kaitsa, ku esi ihu ja hingega 
asja man olõt, aga kui kel-
gi ollõv 500 vaba pidämisel 
kanna, sis ma naara.

PULGA JAAN

Mõnõl soomõ-ugri rahval, 
ka eestläisil, om sääne müüt, 
et maa sai algusõ üte ilmadu 
suurõ kotka, kulli vai mõtussõ 
munast. Säält kuurdu kõik luu-
dus, tsirgu ja eläjä, inemise-
latsõ kah naidõ seen. Nalïaga 
poolõs või üteldä, et joba muis-
tidsõ eestläse tiidse, et mi elä-
mi ümärigu maamuna pääl. A 
nüüd omma jummal tiid kost 
vällä karanu tegeläse, kiä ragu-
va nigu rauda: maa ei olõ mää-
negi muna, hoobis pannkuuk!

Tiidläse kaibasõ, et suur 
jagu inemiisi ei usu tuud, midä 
tiidüs om selges tennü. Sa võit 
uma doktorikraadiga mitu 
tähtsät tüüd paprõ pääle viruta, 
a iks om koskil kõrtsilavva ta-
kan kiäki, kiä tiid hindä arust 
parõmbalõ, kuis aúa tegeligult 
omma. Ku maa om mõnõ mee-
lest lapik ja kõik senimaani 
tettü tiidüstüü om puha võlss, 
ei saa esiki malgaga näile mut-
su pähä pessä. Egäütel uma 
tõtõ. Uma silm näge iks kõgõ 
parõmbalõ ja hindä mudsu 
om pääle ligembäl ku mõnõ 
opnu mehe uma. Populistligu 
poliitigu omma tuu mõttõviie 
üle võtnu: nuu aúatundja, kiä 
näütäse, et mõni «kuldnõ» 
säädüs vai plaan tuu riigile 
õnnõ kahâu, kuulutõdas ullis 
ja tougatas kõrvalõ. Nii sün-
nüse egäsugudsõ Brexiti ja 
pensioni reformi.

Tõtõ om laian lastun kattõ sor-
ti: tõtõasi ja uskminõ. Tõtõ aúa 
saa tiidüsligult selges tetä, mõõta 
ja egä kandi päält uuri. Uskminõ 
om tuu, midä egäüts esi õigõs 
pidä. Sääne tõtõ sünnüs süämen, 
a mitte pään. Ku imä arvas, et 
tohtri taht timä last vaktsiinõga är 
mürgütä, sis om sääl takan hirm 
ja murõ uma lilli kese peräst. Esi-
ki tuhat tiidüslikku uurmistüüd 
ei panõ timmä miilt muutma. 
Õnnõtusõs ei olõ palïas tunnõ 
hää nõvvuandja.

Egäüts taht olla tark. Tahetas 
ilmaasju hindä jaos lihtsämbäs 
tetä, a suur tõtõ ei mahu ahta-
kõistõ pähä. Tuuperäst tsaga-
tas tõtõaúa jupõs, võetas umas 
tuu, mis õigõ tunnus, ja jäetäs 
kõrvalõ tuu, mis mudsulõ ras-
sõ kanda. Ku inemine usk, et 
kõik tohtri, tiidläse, poliitigu ja 
ärimehe omma üts sulikamp, 
sünnüse kergele ka mitmõ-
sugudsõ salanõvvu-teooria. 
Sis naatas tõõmeeli uskma, et 
tohtri omma rohufirmadõ palga 
pääl, juudisugu George Sorosõ-
ga iinotsan taht kõik maailma 
inemise hindä tallaalutsõs tetä, 
Estonialõ panti pomm ja Ing-
lüse kuninganna om kavvõst 
ilmaruumist sisse tulnu kuri 
sisalik (jah, esiki sääne popu-
laarnõ teooria om olõman!).

Hädä ei olõ õnnõ mudsu 
seen. Õkvalt sai Nobeli kirän-
duspreemiä Austria kirämiis 
Peter Handke ja kõrraga päs-
si jant valla: vahtsõnõ avvu-
hinna saaja salgas perätüt 
veretüüd Balkanil, ku serblä-
se tapi 1995. aastal tuhandit 
bosnialaisi. Kõgõlõ lisas hoit 

Heidke avalikult sõakuëategi-
jä Miloševici poolõ. Säändsit 
hää pää ja sulõga haritlaisi, kiä 
salgasõ marudalõ holokausti ja 
kiudutamist vai kaitsva muud 
viisi hirmuvalitsõjit, om aoluu 
joosul olnu uskmalda palïu. Nä 
ei olõ ulli. Säändse anniga ine-
mise tiidvä ju tõtõasju, a mille 
nä iks umast imeligust uskmi-
sõst kinni hoitva?

Tapatalgidõ ja ümärigu maa 
salgaja omma nigu ütest erä-
kunnast. Nä ei taha usku, midä 
tiidjä ütlese. Mõni inemine 
om sääne, et tä sääd hinnäst 
nimme vasta «päävoolulõ». Tä 
taht olla kõigildõ esimuudu, 
vastan rind hariligulõ mõttõ-
viiele. Ütle säändsele, et mi 
planeedi ilm om väega lämmäs 
lännü, ja timä aja nigu pull 
sõra vasta: seo om õnnõ üts lat-
si larmaminõ, ilmal ei olõ hätä 
midägi! Piäs sündümä ime 
ja vällä tulõma, et ilm inämb 
lämmämbäs ei lää, lüü tuusa-
ma tüüp kimmäle jõrrama: ilm 
ei olõ sukugi kõrran, lätt õnnõ 
kehvembäs! Mis tetä, ku mõ-
nõlõ miildüs hirmsalõ krassi.

Kae tingimuisi ligembält
www.tellimine.ee/kuldsari

vai kõlista 6177717,
märgosõna „LR kuldsari”

Hää lugõja! 
2020. aastaga alostusõst nakkas 
ilmuma „LR kuldsari”, miä tuu lugõjidõ 
ette valiku Loomingu Raamatukogun 
läbi ao ilmunu raamatist vahtsõn 
vällänägemisen. 
LR kuldsarja saat osta esieränis hää 
hinnaga üten mõnõ kultuurivälläandõ 
aastatelmisega.

kuvvõ aastakümne 
lemmigu

Vällä om kuulutõt Uma Lehe 
16. jutuvõistlus. Ku sul om 
rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, 
lusti linõ vai hallus õkva elost 
peri jutt, saada tuu Uma Lehe 
jutuvõistlusõlõ. Parõmbidõ 
kirä tükke autori saava avvo-
hinna ja hää jutu trükümi 2020. 
aastaga joosul lehen är.

Võistlusjuttõ sordi:
1. Periselt elon juhtunu naïa-
linõ vai tõsinõ lugu
2. Lugu, midä periselt es 
juhtu 
3. Mu oppaja
4. Võro liin om ilmanaba! 

Egä inemine või saata võist-
lusõlõ kooni kümme juttu. Jutt 
ei või olla inne mõnõn tõsõn le-
hen vai raamatun är trükit ega 
internetti üles pant. Lugu võinu 
olla mõistligu pikkusõga, mitte 
pikemb ku üts arvudilehekülg 
(3500 tähemärki, 700 sõnna). A 
või ka lühembä jutu kirota.

Egä jutu mano kirotagõ 
kimmä he uma nimi, aadrõs ja 
telehvoninummõr! 

Oodami juttõ nikani ku 
22.11.2019. Jutu saatkõ info@
umaleht.ee pääle vai Uma Leht, 
Tarto 48, 65609 Võro liin). 
Tunnissõna: jutuvõistlus.

UL

Uma Lehe 
jutuvõistlus
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Käük Kõivu Madissõ maiõ pääle

Priinime lugu
Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Kähri kerko man Pekril. Matkalidsõ omma jõudnu Kähri lähküle Pekri talo mano. 

Hüvä nõu

PLUMANNI KAJA-RIINA PILT

Maahaina võim. 
Tõnõ jago

Üteldäs, et poolõ haigusõ 
umma tekkünü mi hindä süül. 
Inemine um lännü seo hää 
eloga nii mugavas ja laisas, et 
süü palïo ja kõnd veidü. Nii 
kogonõski mi iho pääle rasva-
kiht, mis ei lasõ ihol hengädä. 
Süük um kah väkev ja egäsu-
gudsõ tõvõ nakkasõ meile tuu-
peräst pikäpääle ligi hiilmä. 
Et naid tõpi pidurda, ommaki 
ede vanõmba mitmit retsepte 
pruuvnu. Ja põlvõst põlvõ tar-
kuisi edesi andnu. Olõ esi kah 
näist mitmit perrä pruuvnu.

Inne kui lää tõpi mano, kõnõ-
lõ vannost tarvitusõl olnuist 
mitmõ haina ja maëa tsäist.

Nuurusõ ja ilo tsäi
Ubinakoorõ, pujengi häitsme-
lehe, jasmiinihäitsme ja 
mõts maaúkalehe. Katõ kruu-
si kottalõ võtta ekäütte üts 
supiluidsatäüs. Kuna ubina-
koorõ umma paksõmba, sis 
keedä 3–5 minotit ja lasõ 
5–10 minotit tõmmada. Võit 
egä päiv juvva.

Tsäi väsümise vasta
Oëavitsamaëa, tsitronikuur 
(või ka tsitronimahla tsäi 
sisse tsilgada), põdrakanep. 
Võta kolm ossa oëavitsamar-
ju, kats ossa tsitronikuurt ja 
üts osa põdrakanepit. Keedä 
väiku tulõ pääl 5 minotit ja 
lasõ veeränd tunni saista. 
Võit kah egä päiv juvva.

Rahustaja tsäi
Vehverment, viinalill (naiste-
puna), meliss. Võta kolm ossa 
vehvermendilehti, kats ossa 
viinalilli ja üts osa melissi-
lehti. Keedä 3–5 minotit ja 
lasõ 5–10 minotit tõmmada. 
Vai sis vala kõvva kiiv vesi 
pääle ja lasõ veeränd tun-
ni tõmmada. Võit juvva nii 
hummogu ku õdagu. A õda-
gu inne magamaminekit um 
parõmb, saat hää unõ.

Virgutaja tsäi
Nõgõsõlehe, apõlsinikuur ja 
piimohtjas. Või võtta kõi-
ki ütepalïo. Kes um nõgõsõ 
vasta tundlik, nigu ma esi, 
tuu võtku kats ossa apõlsini-
kuurt ja piimohtjast ja üts 
osa nõgõst. Keedä 3–5 mino-
tit ja lasõ 5–10 minotit tõm-
mada. Juu hummogist!

URMI AILI

MÜÜRSEPÄ KÜLLI

«Olľ hää olla ummi siän.» 
Säändse mõttõ kiroť Kers-
na Vahur Taľna võro seldsi 
küläliisi raamatuhe 2019. 
aastaga rehekuu 6. pääväl, 
ku käve meile umast elost 
ja tegemiisist kõnõlõman.

Taad väega esierälist telemiist, 
raadiohellü, aokiränikku ja 
kirä nikku, spordi- ja matka-
miist sai joba kavva aigu külä-
lidses mõtõldu ja kutsutu, a  
õnnõ nüüt sai asi teos. Külä-
line esi, suunukk ülespoolõ, 
üteï, et mitmõhärävankriga 
veeti kohalõ.

Tuu pääle kaemalda es tulõ 
määnestki vastassaisu esinejä 

ja saali vaihõl. Joba edimädse 
lausõga olï köüdüs luudu.

Arvada om inämbüsel 
tiidä, et tä Antsla poiss om, 
ja tuuperäst olliva mi seldsi 
inemise, kiä tä oppajast esä 
käe all trenni koolitust saanu, 
esierälidselt herevil, ku nä 
tuud uudist Vahuriga jagi.

Küsümise pääle, määndse 
nipiga täl õnnistu olla ainuma-
nõ aokiränik, kiä Voitkadõga 
kõnõlda sai, lätú Vahur väe-
ga herevile ja kõnõï, kuis tuu 
lugu sai kuldsidõ tähtiga tä 
aokiränigutüü raamatuhe kiro-
tõt. Märksõnas om «usaldus». 
Tuusama tunnõ olï ka saalin, 
ku tä mi iin kõnõï. Tuunsaman 
võtmõn olï ka vastus küsümi-
sele, kuimuudu tä jõud nii la-

jalt mitund jumalat tiini. Vas-
tus olï, et jummal om üts – tuu 
om televisioon, tõõsõ omma 
kõrvalharo, nigu katsajalal om 
mitu jalga.

Uma kiränigutüü parhilla 
perämäne (2018. aastal vällä 
ant) raamat Oti Urmasõst olï 
täl ka üten. Kiä tahtsõ, võisõ 
hindäle ka osta, üten auto-
ri pühendüse ja Oti Urmasõ 
lemmiklõhnaga perämädse 
lehe pääl. Tahtjit olï rohkõmb 
ku raamatit, nii et Vahur pidi 
vaihõpääl viil kotun käümä, et 
vahtsõnõ ports manu tuvva.

Kuna tä küläliidsiraamatulõ 
kirotõdu lausõ perrä hinnäst 
mi man häste tundsõ, loodami, 
et näemi tedä viil mi hulgan, 
ka seldsi liikmõna.

Telemiis Kersna Vahur käve Taĺna võro seldsil külän

Telemiis Kersna Vahur om trehvänü Taĺna võro seldsi auto-
grammijahtjidõ küüdsi. 

Keem
Perekunnanimel om täämbä 
Eestin 51 kandjat. Algkujul 
Keem om taa nimi pant õnnõ 
üten paigan – Vaabina mõisan 
Urvastõ kihlkunnan, Keema ta-
lust Keema Aadu perrele. 

Läänemaal Võnnu mõisan sai 
priinime Kem mõisa vabadik  
kangru Wilhelm uma perrega. 
Tuu nimi – kuigi välläütlemine 
olï kah [keem] – om edesi kestnü 
üte e-ga kiräpildiga, a mitte õnnõ. 
Keriguraamatin om nätä kirotust 
Kehm ja tuust olõs ildam ba võinu 
ka Keem saia.

Vaabinast Urvastõ mõisalõ 
edesi viidü Keema talunime 
perrä panti sääl mõisan prii-

nimi Keeman. Tuul nimel om 
18 kandjat, lisas viil Kehman ja 
Keemann. Kuigi nimi om peri 
Keema talust, kõnõldas seo ilma 
aigu Keemi-nimeliisist, vaest ka 
tuuperäst, et olõs võimalik vahet 
tetä näütüses Keema Hera (talu-
nimi + priinimi) ja Keemi prii-
nime kandjidõ vaihõl.

Keema talunimi om peris vana. 
1688 olï Kehma Marth säälsaman 
kubjas ja Kehma Paap elli Liiva 
kandin. 1638 olï esä vai vanaesä 
Keema Paap vahtsõnõ peremiis 
Kõrbjärve külän (Keema jär-
vi vana nimi!), tä olï sinna tullu 
Kruutusõst. Säänesama nimi om 
tegünü Laadoga-Karjalan, säält 
om peri soomõ perekunnanimi 
Kiema. Nime kõgõ usutavamb se-

letüs om vinne muudu kutsminõ 
Ге́ма [geema], miä vastas kerigu-
kallendri edenimmile German, 
Gemell ja Gemin. Kõik nuu omma 
Vana-Rooma edenimmi hulgast 
õigõusu traditsiooni üle võedu. 
Gemellus ja Geminus tähen di 
mõlõmba ’katsik’, Germanus ku 
edenimi tähend ’veli’. 

Keema Aadu pojapojapoja 
Kaar li latsist kats omma tuntus 
saa nu. Tütär Hella opsõ keele-
tiidüst, olï võro ja tartu keele 
suurkoguja ja -tundja. Poig Keemi 
Harald lätú sõa aigu soomõpoisis, 
tulï säält tagasi ku Haukka grupi 
luuraja, olï mõtsaveli ja sai sur-
ma lahin gun Lükkä punkri man 
joulu kuul 1945. 

SAARÕ EVAR

RAHMANI JAN

Joulukuu alostusõn saa 
tunnõdu kirämehe, filo
soofi ja füüsiku Kõivu 
Madissõ (1929–2014) 
sündümisest 90 aastak-
ka. Tarto ülikoolin om 
seo süküs kursus, kon 
kõnõldas Kõivu Madissõ 
võro-ainõliidsi teossidõ 
paigavaimust ja mõtlõ-
misõst. Minevä puul-
päävä käve tuu kursusõ 
rahvas ligembält tutvas 
saaman paikuga, min-
kast Kõiv umin kirätöien 
kirotanu om.

Kõivu Madis om kimmähe 
üts võro kultuuri suurkujo. 
Timä üten Lõhmussõ Aivo-
ga kirotõt ja 1987. aastagal 
ilmunu näütemäng «Põud 
ja vihm Põlva kihelkonnan 
nelätõistkümnendämä aas-
ta suvõl» olï üts võro kee-
le liikmisõ herätäjit. Taad 
näütemängu, kon kõnõldas 
Kõivu suguvõsa luku, män-
gitäs parhillaki Taïnan Eesti 
Draamatiatrin. Vast kõgõ ki-
rivämb tegeläne tollõn näüte-
mängun om põrssa lõikaja 
Peetso Saamo, kellega hiidü-
tedäs poiskõisi: «Poiss, kos 
väits! Peetso Saamo tulõ!» 
Näütemängust om tettü ka 
tele lavastus.

Kõivu Madissõ tõõnõ 
tähtsä võro keelen ilmu-
nu teos om mälehtüisisaëa 
«Studia memoriae» tõõnõ 
osa «Kähri kerko man Pek-
ril». Ka sääl kõnõlõs Kõiv 

RAHMANI JANI PILT

PILT VÕRO INSTITUUDI PILDIKOGOST

Kõivu Madis. 

umast suguvõsast, a päämine, 
minka tä tegeles, om hindä 
ja tõisi inemiisi mälehtüisi ja 
mäletä miisi uurminõ. Nii ei olõ 
määnegi ime, ku ütest ja samast 
aúast om tä kirotanu mitund 
muudu. Inemise mälehtäse asju 
esimuudu, ka ütel inemisel või 
mõnõst sündmüsest olla mitu 
esimuudu mälehtüst.

Kõivu Madis kirotas palïo 
ka lõhnust ja värvest, midä 
mäleh täs. Lõhnu siän and tuuni 
saialõhn, miä om jäänü miil-
de suguvõsa pekritüükuast, 
kon kõgõ saiu küdseti. Vär-

vest kõnõ lõs Kõiv kõgõ inämb 
kõllatsõst, sügüsele umatsõst 
vaha karva värvist. Ja vast kõgõ 
tähtsämb om Kõivu Madissõ 
Võromaaga köüdetüin jutõn 
paigavaim.

Tuud paigavaimu ja sügü-
seidsi värve kaeman, noid 
lõhnu nuhutaman kävegi 
kamp Kõivu-huviliidsi tuul 
kullatsõl rehekuu pääväl. Et 
jõudnu rohkõmb paiku läbi 
kävvü, sõidõti autidõga. Alos-
tõdi Mehikuurmast, kost osa 
Kõivu Madissõ Kiisleri-nime-
liidsi sugulaisi peri om. Käüti 

Kuurvere veski man, Kiuma 
külän, esihindäst mõista ka 
Pekri talo man Kähri lähkül. 
Päiv lõppi Kähri ja Põlva 
kalmu aia kaemisõga.

Et tego olï kursusõ opikäü-
giga, es kaia niisama ümbre, 
a mitmõl puul loeti ette Kõivu 
Madissõ kirotõdut ja kõnõldi 
egäst paigast lähkümpä.

Ülikooli Kõivu-kursust vidä 
Tarto Ülikooli Lõunõ-Ees-
ti keele- ja kultuuriuuringidõ 
keskus. Kursust lugõva Kalla 
Urmas, Saarõ Evar, Allasõ Tiia 
ja Parhomenko Eduard. 



P E R Ä M Ä N E   K Ü L G
4 Uma Leht, rehekuu 24. päiv 2019

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

Telli Uma Leht! 

6 kuud – 6 €, 12 kuud – 12 €, 

e-arvõ püsimassuleping 0.85 € kuun. 

Telli saa ExpressPostist: 
tellimine.ee/umaleht 

tel 617 7717.

Latsilõ

Minevä kõrra 
vastus om  
5 ÕIGÕT JA 
5 VÕLSS LAUSÕT. 

Avvohinna saa 
HEINMETSA HUGO (8)
Häätaro küläst. 

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

Muda Mari pajatus

Kes andsõ kõrraldusõ?

REIMANNI HILDEGARDI TSEHKENDÜS

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

Maolda nali

Järgmäne minejä
Vanapaar om kotoh. Naanõ 
tohkõndas köögih ja miis lugõ 
tarõh lehte.

Miis hõikas naasõlõ: «Lehte 
om pantu, et naabrinaanõ om är 
koolnu.»

«Mis täl viga olï?» küsüs 
naanõ.

Miis vasta: «Olõ-i pantu.»
Naanõ ohkas: «No sõs olõ ma 

järgmäne.»

Tii’ är’ ristsõna! Vastussõ saat kokko rohiliidsi tsõõrõ seest.

REILIKU KALEV

Olï 2015. aasta rehekuu 16. 
päävä hummok. Tei uma toi-
mõtusõ tarõn är ja lätsi muru 
pääle puid lahkma ja riita 
pandma. Tüüd olï umbõs tun-
ni jagu ja säändse tüü tii ma 
harilikult kõrragõ är. 

A tuukõrd lätú asi tõistmuu-
du. Jõudsõ tüüga umbõs poolõ 
pääle, ku panni millegiperäst 
kirvõ käest. Lätsi tarrõ, pand-
sõ parõmba rõiva sälgä ja sõit 
lätú rattaga Antsla liina.

Liinan lätsi Hauka Kon-
sumi puuti, kuigi osta es olõ 
midägi vaia. Osti mõnõ aúa, 
panni nuu sälläkotti ja naksi 
poodist vällä astma, et kodu 
tagasi sõita. 

Nüüt lätú asi jäl tõistmuudu, 
ku plaanin olï. Ma tei ussõ 
vallalõ, et vällä saia, a samal 
aol astsõ Kavanti Helve väli-
mädsest ussõst sisse. Saimi 
nõnnapite kokko. Helve om 
mu kunagidsõ tüüseldsilidse 
Nikandrovi Jüri tõõnõpuul. 
Teretimi ja ma küsse: «Kas 
Jüri om kotun?» Sai jaatava 
vastusõ ja ütli: «Lää Jürile 
küllä.» Olli tuu aasta Antslan 
käünü mitukümmend kõrda 
ja Jüri puul kats kõrda kotun, 
a kokku es trehvä ei Jüri ega 
Helvega.

Olï hää miil kokku saia 

ustava sõbra, kunagidsõ tüü-
seldsilidse ja hää inemisega. 
Juttu jakku meil paaris tunnis 
ja võtimi ka üte pitsikese. Juttu 
olõs viil kavvõmbaski jagunu, 
a kuna Jüri tervüs es olõ hää, 
suuvsõ kõkkõ parõmbat ja jäti-
mi nägemiseni.

Lätú müüdä päält nädäli, ku 
Helve kõlisç. Ku kuuli Helve 
hellü, sai kõrraga arru, et üts 

hää inemine om mi siäst kaonu. 
Nii olïgi.

Haudapandminõ sündü ilu-
sal päivlidsel 29. rehekuu pää-
väl Antsla matusaida. Olli üts 
kirstu kandjist kabõlist havva-
kotusõlõ. Pääle muldapandmist 
olï matusõlaud, kon kõnõldi 
Jürist ku nalïamehest, kes tegi 
nalïa ka hindä üle, abivalmist 
inemisest, ustavast sõbrast, 

hääst tõõsõstpoolõst, latsi 
esäst, kasulatsi esäst ja latsõ-
latsi vanaesäst.

A kes andsõ mullõ kõr-
raldusõ tüü poolõlõ jättä, et 
nõnna pite kokku saia Helve-
ga? Kas omma olõman määd-
segi taivadsõ väe, kes mi tege-
miisi vahel juhtva? Olõ õks 
tuu pääle mõtõlnu, a seletüst 
ei olõ löüdnü.

Närdsuseto küläh
Seo lugu juhtu umbõs minevä 
aastasaa kuvvõkümnendil aas-
til, ku viil närdsoseto vai kausi-
seto, kuis kiäki kutsõ, ilma piteh 
hobõsõga rännäú. Tä koëaú närt-
sõ ja noidõ iist andsõ vasta savi-
liudõ vai pottõ. Arvada vei sõs 
närdso Räpinä paprõvabrikohe.

Külli pääle olï säädüse puult 
sõna saadõt, et õga inemine piät 
laskma üte üü kausisetol hindä 
puul maada.

Üts õdak jäigi närdsoseto mi 
poolõ üüd. Õdaku tegi imä tälle 
leso pääle asõmõ, selle et tä kai-
vaú külmä. Üümaja iist kinkse 

seto ilosa livva tenotähes.
A üüse pandsõva suli tähe-

le, et kausiseto hopõn sais mi 
moro pääl, ja tulliva vargilõ. 
Nä võti kõik parõmba kausi ja 
poti ärki.

Hummoku paksõ imä viil se-
tolõ süvvä ja sõs lätú viimäne 
hobõsõ mano, et voori pääle sõi-
ta. Äkki panè tähele, et närdso-
kuurmat om tohratu. Seto nakaú 
serkämä liudõ – es olõki, õnnõ 
mõni pott. Vennikene viroç kõik 
räbälä vankrist maha, esi sülgeli 
ja vandsõ kuradit. Suurõ viha-
ga karaú seto vankrihe ja andsõ 
valgõlõ piitsa. Närdso jäivä mi 
moro pääle videlemä.

Külä pini ummi kutsikidõ-
ga tulli esi appi. Näil olï suur 
lõbu pulstõ puusti, noid tuus-
tada ja kakku. Sääl viil purõl-
da parõmba räbälä peräst. Osa 
kaltsõ vinsi kutsigõ külä pääle 
lakja. Inemiisi ussaia mustõndi 
õnnõ räbälist, nigu olõsi kuur-
ma santõ maaha kopsatu. Nii 
mõnõgi muti käest, kiä es tiiä 
seto puustmist, saimi tuuperäst 
hörsädä.

A kausivarga kõsisti peeni-
keist naaru ja mekse kangõm-
bat kraami. Nimä jõudsõ inne 
setot livva maaha müvvä.

LIIRA SINGA

Bussijutt

Kats mutikõist istva kõrvuisi 
bussin ja ajava juttu.

Bussi moodor mürises. Ja 
egas vanal inemisel kõrvakuul-
minõ olõ-i inämb tuu, mis täl 
noorõn olï. 

Üts mutikõnõ kitt: «Mul kas-
vi seo aasta kurgi nii pikäs ja 
tomadi nii suurõs!» Tä näütäs 
kässiga kurgi pikkust ja katõs 
kokkopitsitedü ruskuga tomadi 
suurust.

«Midä?» küsüs tõõnõ mu-
tikõnõ. Kõnõlõja ütles vaht-
sõst, et kurgi olli voh ku pikä 
ja tomadi voh ku suurõ. Et asi 
selgemb olõs, näütäs tä kässi-
ga ette. «Midä?» küsüs tõõnõ 
mutikõnõ jäl. No lätt kõnõlõja 
tuusama jutuga kolmanda tsõõ-
ri pääle. 

«Ma saa arvu külh,» kost 
tõõnõ mutikõnõ. Trüüstmises 
arvas viil: «A vast om tä muido 
kah hää inemine.»

TOSSU TILDA

Vilepuhkminõ 
kaitsõ ala

Ma kuuli raadiost, et võetas 
vasta puhkpilliorkestridõ kaits-
misõ kõrd. Tuu om õigõ külh. 
Ma olõ iks nännü, kuimuudu 
nuu orkestrijuhi vehkvä vihat-
sõlõ katõ käega pillimiihi iih, 
vits käeh. Võiolla mõni om eski 
kässiga külge lännü. Selle om 
näid iks vaia kaitsa.

A ma sai arvu, et tuu säädü-

sega kaitstas õnnõ vilepuhkjit. 
Suurõh sümfooniaorkestrih 
om noid pille kah, midä piä-i 
puhkma. Vai mõtõldaski, et ku 
viiulimängjäl om uma kepp, 
millega tä viiulikiili nühk, sõs 
julgu-i orkestrijuht näid puttu. 
Kõgõ parõmb om suurõ trummi 
mängjil. Noil om uma kimmäs 
sõanui. Tuu nuiaga või kõigi-
lõ vasta anda ja ka vilepuhkjit 
kaitsa.

MUDA MARI

Kõrvalõ:
3. kodovalvja elläi
4. vihtlõmisõs tarvilik asi
5. nõkluga puhm mõtsan
8. nummõr ja puu
9. inneskine president

Alla:
1. kirgjä kodotsirk
2. esäne lammas
6. ruigaja kodoelläi
7. latsõvanõmb
8. väiku piimäandja kodoelläi
10. mitte edimäne, a ...
11. nõkluga mõtsapuu
12. naïakas hüplejä elläi
14. piimäandja elläi
15. mõmisõja mõtsaelläi

11. tsirgukõisi kodo
12. edimäne kooliraamat
13. härm (eesti keelen) 


