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Film tugõvist külänaisist

RAHMANI JAN

Lõuna-Eestin om üts külä,
kon ütski miis ei elä niikavva, et nännü uma 40.
aasta sünnüpäivä. Tuu
peräst omma naasõ pia
kõik maatüü hindä kätte
võtnu ja mehe närvetüse. Säänest luku jutustas
Vahtsõn-Roosan ja Haanimaal üles võet vahtsõnõ
lühkü film «Virago».
Tunnustusõ saanu kultuurikõrraldaja. 29. märdikuul tunnustõdi Põlva
maakunna silmäpaistvit ettevõttit ja seldsielo vidäjit. Tiitli «Põlva maakunna
sädeinemine 2019» anti Räpinä kandi kultuurikõrraldajalõ Trumsi Margele.
Trumsi Marge om Ruusa ja Räpinä kandin kultuuriello vidänü 30 aastakka, kõrraldanu ettevõtmiisi ja suvõlavastuisi. Marge löüd, et tankandin asju
vitä avitas täl tukõv juuritundminõ. «Ma esi olõ kõik aig ummi juuri man olnu
ja ei olõ är käünü,» kõnõlõs Trumsi Marge ja ütles mano, et vast avitasõ
juurõ ja umakandi kultuur ka täämbä nuuril maalõ jäiä.
Marge perämädse ao üts suurõmb tegemine om olnu EV100 Põlva maakunna koordinaatori tüü. Tulõvas aastas om Räpinä valla kultuurikeskust juhataval Trumsi Margel plaanin hulk tegemiisi Räpinä kihlkunna 390. aasta
päävä tähistämisega.
UL

Põlitsidõ kiili aastaga
lõpu tsõõriklaud

2019. aastak olï kuulutõt üle
ilmalidsõs põlitsidõ kiili aasta
gas. 16. jõulukuul peetäs
Karilatsi vabaõhumuusõumin
kokko
võtva tsõõriklaud, kon
kõnõldas mi kandi põlitsidõ kiili täämbädsest saisust. Ligemb
teedüs meiliaadrõsi info@uralic.org päält.

Võro talvõfestival
kõnõlõs vana ao aśost

Võrol Kandlõ kultuurimajan
peetäs 5.–7. joulukuul latsilõ ja
perrile mõtõldut talvõfestivaali.
Saa kaia tiatrit, meisterdä ja
jõulukuust ehti.
Ligembät teedüst saa kaia
inter
netin kodolehe vorukannel.ee päält.
UL

Pääle tuu, et kõik film om
Lõuna-Eestin üles võet, lüü
filmin taustanäütlejinä üten
ka hulga paiklikku rahvast.
«Seo musta komöödiä lugu
om härgütüst saanu mu
koduk üläst Vahtsõst-Roosast, kon mehe ülearru varra
Liiva-Hannussõ manu minemä tüküsse,» seletäs filmi
stsenarist ja režissöör Kirchi
Schneideri Kerli.
Filmitegijä jutu perrä
kaias filmin kitsambalt põlist sugudõvaihõlist konflikti, miä om pildikiilde pantu
läbi tugõvidõ ja päälenakkajidõ maanaisi. Nuu käändvä
pää pääle traditsioonilidsõ
suurolli, ku tegevä «miihitöid» parõmbalõ ku näide
tõõsõpoolõ. A laembalõ kaes
film võigõlust inemise tahtmiisi ja timä saatusõ vaihõl.
«Ütelt puult kõnõlõs film
Eesti maamiihi traagilidsõst
saatusõst, a tõsõst külest
om taa avvustusavaldus mi
tugõvilõ maanaisilõ, kiä
vapralõ maaelu ilu ja valuga

Kaadri filmist «Virago». Alomadsõ pildi pääl mängvä päätegeläisi Ulfsaki Juhan ja Tauraite Tiina.
silm silmä vasta saisva,» seletäs tä. Filmi päälkiräs panè
Kerli «Virago», selle et tuu
ladina keelest tulnu sõnaga om
läbi ao kutsutu nii kangit ku ka
vainulikkõ naisi.
15 minotit pikä filmi edimädse näütämise olli seo süküs
Kanadan Montrealin ja Poolan
Varssavin. Eestin sai filmi edimäst kõrda nätä Taïnan festivaali PÖFF aigu 24. märdikuul.
Režissöör luut, et vast jõud «Virago» üten tõisi kodomaidsidõ
lühkeisi filmega pia ka kinno.

Kirchi Schneideri Kerli om Võromaalt
Vahtsõst-Roosast peri stsenarist ja
režissöör. 2019. aastagal lõpõt́ tä
Ameerikan Miami ülikoolin doktorantuuri meediäkommunikatsiooni eriala
pääl. 2018. aastaga suvõl tekḱ tä
režissööritüüd OÜ Nafta Films tettü
lühkü filmi «Virago» man, mink stsenaariumi tä opitüü käügin kirot́.
Miamin om Kerli üten naisfilmi
tegijide rühmän, mink looming lahksas armastusõ ja seksuaalsusõga
köüdetüt musta komöödiä vormin.
Parhilla tege Kerli nii täüspikä
mängufilmi ku üte lühembä seriaali
stsenaariummi.

RAHMANI JANI PILT

Tegüsä kodanigu tege rõõmsas hää kogokund
RAHMANI JAN

Minevä nätäl tunnustõdi
Võro maakunna tegüsämpi
inemiisi ja ütisüisi. Maakunna tegüsämbäs kodanikus
2019. aastagal valiti Karula
kihlkunnan Kaika kandin toimõndav Freibergi Lilian.
Kõgõ suurõmb «aktivistitegevüs» om Lilianil Kaika
seldsimaja tegemiisi kõrraldaminõ. Kaika vanan koolimajan
Kaikamäel käävä kuun latsi
ansambli, Kaika kuur, omma
kontsõrdi, kõrra kvartalin peetäs kõrtsiõdagut. Ja ümbrekaudnõ rahvas saa pitä ka sünnüpäivi ja matussit.
«Minnu pand taa maja
käüginhoitmisõga tegelemä seo
kant esi. Neo inemise. Seo om
niivõrd lahe kogokund. Taa saa
kokku esi kogukundõst, mitte
õnne noist, kellega ma esi roh-

kõmb läbi käü. Mul om kõgõ hää
miil, ku kiäki, kes ei olõ pikkä
aigu Kaikamäel käünü, jäl sinnä tulõ ja avastas vahtsõst hindä
jaos paiga, kos tä om kunagi
koolin vai pidul käünü. Kaikamäe mõtõ om, et esisugumadsõ
kogukunna saanu kah kokku.
Lisas om tan palïu latsi ja nuuri,
kes tahtva midägi tetä, ja suuri
inemiisi, kiä inspiriirvä uma
olõkiga. Seo külämaja piät tan
olõma ja tuuperäst ma võtsõ taa
hindäle kaala pääle,» kõnõlõs
Freibergi Lilian.
Lisas seldsimaja tegemiisile
om Lilian Karula rahvuspargi
man kultuuriperändüse aúatundja. Ka tuu tüü man omma
tähtsä kogokunna jaos kõrraldõtava koolitusõ ja opipäävä.
Nigu tegüsil inemiisil õks, om
ka Freibergi Lilianil viil tegemiisi: näütüses 100-pääline lambakari, midä tä hää ja pehme villa
saamisõs pidä ja arõtas.

Teküs kodanik Freibergi Lilian Ähijärve veeren.

RAHMANI JANI PILT
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MÄRGOTUS

Ma osta nii, et maa om must!
Minevä riidi peeti mi maal kah suurõ larmiga musta riidit. Ma
ei tiiä täpsele, mis päiv tuu sääne om, vist kostki Ameerigamaalt
peri suur müümisepido, kon meelütedäs inemiisi iks inämb asju
ostma. A taa ei olõ viil kõik! Tulõman om jõuluaig, mis kah
päämidselt äri, asju ostmisõ usku kuulutas. Ja ka tuu ei olõ viil
kõik! Ku jõulu läbi saava, nakkasõ palïodõn paikun jäl allahindlusõ, miä õks ja viil ostma kutsva.
Päält musta riidit tulï uudis, et timahava om taal pääväl väega palïo kaupa ostõtu. Ameerikan ostõti tuul pääväl internetist
kaupu umbõs poolõ aasta Eesti riigieelarvõ suurudsõ raha iist.
Ja toda kõkkõ viil inne iispäivä, ku vahtsõnõ kampaania kõrran
internetist ostmisõ päiv Ameerigamaal läbi tetti ja viil suurõmba raha iist asjo ostõti.
Päämidse aúa, midä ostõti, olli telefoni. Täämbädse ao telefon
ei olõ inämb kõlistamisõs mõtõld. Tuu om meelelahutuskeskus,
mink üts tähtsämpi funktsioonõ om inemiisile vahtsidõ asju
päähämäärmine. Seo om kinnine tsõõr: ostat vahtsõ telefoni,
miä pand su märkmä jäl vahtsõ telefoni ostmisõ pääle, ja nii
mugu lõppõmalda edesi.
Periselt inemise muidogi ostõtuist asjust õnnõligumbas ei saa.
Saa ei kõrraga kattõ telefonni kraapsada, ei jõvva lõunas kattõ
praati süvvä ja ei olõ vaia ka kattõ kirstu, ku ütskõrd sinnäpoolõ
läät. Om hoobis nii, et suur ostminõ või tetä inemise õnnõtumbas, selle et pääle kõiki naid riidit, jõulumüüke ja vahtsõaasta
allahindluisi või haiguta pangakonto pääl suur must mulk. Ja
tuu või meele peris mustas aia.
RAHMANI JAN,
Uma Lehe päätoimõndaja
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90 aastakka Kõivu
Madissõ sündümisest

5. jõulukuul saa 90 aastakka tunnõt kirämehe, filosoofi ja füüsiku Kõivu Madissõ
(1929–2014)
sündümisest.
Täämbädse Uma Lehe märgotusõküle pääl püvvämi märki
Kõivu Madissõ tähtsüsest ja
tähendüsest, toda võro keele
ja kultuuri mättä otsast. Tsipakõsõ toomi är ka sündmüisi ja asjo, miä Madissõ sünnüaastapäävä aigu tetäs.
Kõivu Madis olï üts kimmäs
võro keele ja kultuuri liikmise
herätäjä. Timä üten Lõhmussõ Aivoga kirotõt näütemäng
«Põud ja vihm Põlva kihelkonnan...» olï üle hulga ao üts
pikembit ja võimsambit tekste,
miä võro keelen trüküst tulï.
Pääle tuud naksi pia Kaika
suvõülikooli ja tõõsõ suurõmba
võrokeelidse ettevõtmisõ. Kõivu

Madis olï tuul aol kõgõ ummi tegemiisiga võro keele ja kultuuri
vahtsõstsündümise man.
Mul olï avv Madist suvõ
ülikooli kaudu tunda ja mitmõl
kõrral pikembätki juttu aia. A
üts juhtuminõ om jäänü hämä
räs. Olï 1994. aasta lõpp vai
1995. alostus. Lätsi Tarto ülikooli raamadukokko, kon rõiva
hoiun astõ Madis mullõ ligi, pitsiç kätt ja üteï: «Palïo õnnõ!»
Es tihka küssü, mille puhul,
mõista-s kuigi olla. Ei mõista
siiämaalõ parõmbat seletüst
märki, ku et tuud aigu olï vällä tulnu ja popis saanu laul
«Kõnõtraat». Kas tõtõstõ pidi
tunnõt mõtlõja ütte poplaulukõist nii tähtsäs, et autorilõ
õnnõ suuvi?
RAHMANI JAN

Kõivu Madis.

Madissõ sisemädsest sunnist luudu näüte
mängu omma suurõmba ku lihtsäle hää teksti

Edimäst kõrda puttu ma Kõivu Madissõ luuduga kokko
ao
kirä Akadeemiä kaudu,
ku sääl ilmu kunagi Madissõ
tekst päälkiräga «Meil aiaäärne tänavas. Analüüs».
Tuu heräç mu seen suurõ
poolõhoitmisõ ja avvustusõ.
Tiatrikooli aigu sai tuud sis
ka esitedüs ja ildampa Võro
harrastustiatrin lavastusõs säetüs («1 x 1», esietendüs 1998
Kreutzwaldi muusõumin).
Parhilla, ku olõ tennü jo
päält 60 lavastusõ, saa iks üteldä, et Kõivu Madis om siiäni
jäänü kõgõ võimsambas (draama)kiränikus, kink luuduga
ma kokko olõ puttunu. Ja kattõ timä näütemängu lavastust,
«Ennolat» (Võru Teatriateljee,
2003 / Raadioteater, 2004) ja
«Castrozzat» (Võru Teatriateljee, 2007), piä ma uman arõngun kõgõ tähtsämbäs.
Madissõ teksti omma jo nigu
põâalda kao, esi maailmu ja
salahuisi täüs. Lihtsä om sinnä är uppu, a ku su tuukrikell

om õigõlõ hellü säet, sis võiva
kogõmusõ olla väega inspiriirvä ja müstilidse. Madissõ maailmu man om kõgõ tähtsämb
paik. Inemise paik-likkus om
tähtsämb, ku timä ao-likkus
ja inem-likkus. Seo paiga-võti
om avitanu naid tekste ka lava
pääle tuvva, selle et kõik mu
Kõivu-lavastusõ omma tettü
Võrol ja Võromaa kontekstin.
Tarvitõn «muukravvas» ka
paik-likku kiilt. Seo om lihtsämbäs tennü naidõ maailmu
mano minekit ja omgi vist olnu
seo «tuukrikell».
Üts läbijuuskva asi, miä
eristäs Madissõ luudut ilm
essümäldä tõisi draamakiränigõ umast, om nägemüslikkus. Valgusõ ja vaëo piiri pääl
olõk. Kõgõ tähtsämbä omma
sais, ruum, rütm, miä uman
kuunkõlan mõosõ väega lumjalõ. Pääle tuu viil tekste
mitmõtasandilisus.
Traagika ja koomika, filosoofia ja
egäpääväelo, korgõ ja madala
läbipolmuminõ. Mõttõruumõ

Võrokõisi Vargamäe

müügile Põlvahe ja Võrolõ.
Talolatsõ tahtva oppi, koolin kävvü, iks ütest tõistõ,
ministeeriümikoolist gümnaasiummi, gümnaasiumist maamõõtjidõ kuuli, maamõõtjidõ
koolist ülikuuli. A miä nii talost saa, kiä saa peremehes!?
Kõivu Madissõ mälehtüisi-uurmisõ raamadu tõnõ jago
«Kähri kerko man Pekril»
kujutaski joba aigu ja ilma,

Mi, võrokõisi Vargamäe om
Kõivu Madissõ luud Põlva-lähküne Pekri talo, kon 20.
aastasaa alostusõn eläs kuvvõ
latsõlinõ pere, kiä om taha
Kiuma ja Tännässilmä külä
piiri pääle talokotussõ ostnu.
Pere olõ-i peris harilik. Esä Jakob om ka pekri ja nii küdse
täs saia ja leibä, midä viiäs

TUBINA TAAGO,
lavastaja
haarõ ja geniaalnõ kirotamisõ
mõistminõ. A timä näütemängu olõ-i määndsegi well-made-play, nä olõki-i periselt
kirotõdu lava pääle tuumisõs,
a luudu sisemädsest sundusõst.
Ja seo tege nä suurõmbas ku
lihtsäle hää tiatriteksti.
midä Madis, eestiaignõ lats
Pekri talon, esi mälehtäs. Tä
om kirotanu, et kotussõ, kohe
sa suurõst pääst tulõt, saat sa
valli. A nuu kotussõ, kohe sa
trehvät latsõpõlvõn, kotussõ,
kon mängit, sääl omma kõik
aúa absoluutsõ katõgoorilidsusõga, sääl kotsin vältmäldä ja
tuu peräst ka igävädse.
ALLASÕ TIIA

Kos parhilla Kõivu Madissõ luudut nätä-kuulda saa?

Madissõ sünnüaastapäävä aigu
saa mitmõn paigan timä luuduga tutvas saia. Mõnõ võimalusõ:

Helüait
Võro instituut om alostanu
helüaida täütmist. Helüait om
kotus internetin, kon hoiõtas
ja kohe pantas mano üleslindistedüt võro kiilt. Helüaida
edimäste salvõ om kullõmisõs
üles pantu jupikõisi Kõivu Madissõ võrokeelitsest kirändüs
loomingust. Kae ja kullõ:
helüait.ee.
Näütüs
Tartoülikooli Physicumi gale
riin (W. Ostwaldi 1, Tarto liin)

om 5.12.2019 kooni 2.01.2020
valla Kõivu Madissõ 90.
sünnüaastapääväle pühendet
maalinäütüs «Madis Kõivu
ruum». Lisas muulõ olï Madis ka uma näoga kunstnik,
kiä om maalnu ligi 300 maali.
Näütüsele omma vällä validu
Madissõ tüü, midä saa panda
märksõnnu
«metafüüsiline
ruum» ala.
Tiatri
Taïnan Eesti Draamatiatri
mängukavan om joba mahlakuust saani Kõivu Madissõ ja
Lõhmusõ Aivo kirotõt näütemäng «Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendä-

mä aasta suvõl». Tükü säädse
lava pääle Pedajasõ Priit. Kae
ligembält: draamateater.ee.
Tarton Vanemuisõ väikun
majan om püüne pääle tuud
Kõivu Madissõ ja Vahingu Vaino kirotõt näütemäng
«Faehlmann», lavastaja Kasterpalu Margus. Kae ligembält:
vanemuine.ee.
Raadiotiatri
Kuuldõmäng «Haug». Puulpäävä, 7. jõulukuul kell 19.05
Vikerraadion, pühapäävä, 8.
jõulukuul kell 7 Raadio 2n.
Kuuldõmäng «Ketas». Pühäpäävä, 8. jõulukuul kell 15.05
Klassikaraadion.

Pulga Jaani
mõtõlus
Pinnest ja ütiskunnast läbisegi

Eesti aokirändüs om hindäle
vabatahtlikult võtnu ütiskunna
ketipini nime ja paistus tuu üle
esiki uhkõ olõvat. Üts prantsusõ kuning ollõv kunagi ütelnü:
«Riik – tuu olõ mina!» Küländ
tagasihoitlik ütelüs; miis es tulõ
praalma, et ütiskund – tuu olõ
mina. Täämbädsen Eestin paistus ollõv õigõ mitmiid, kel suu
tahtnu vällä üldä: ütiskund, tuu
olõ mina. Kaugõltki mitte ainult aokiränikõ siän. Mõni ütleski vällä, noidõ kotsilõ passis
üldä: taa om Aabramit nännü.
Võtami sis ütiskunna mudeli.
Hulk rahvast tulõ kokku midägi
tegemä vai tähistämä. Niikaua om
kõik kõrran, ku tulõ vällä, et üts om
tulihingeline Reformieräkunna,
tõnõ EKRE fänn. Nuu püürdvä
taplõma, lahutaja umakõrda ja
varsti taplõsõ pia kõik. Mis juhtus,
kui noil inemiisil kõigil pini üten
omma? Pini võtva asja väega isiklikult, uma peremiist tulõ kaitsa
egan olukõrran, kasvai elu hinnaga. Nii et pini taplõsõ umavahel,
mehe-naasõ umavahel. Tuus aos,
ku inemiisil tapõlusõst villänd saa,
om kats-kolm pinni sandis purõ
tu. Ütel omgi õnnõstunu uma elu
peremehe iist ohvõrda, kuigi peremiis om hoopis Elurikkusõ Eräkunna puult.
Kuis om lugu ketipini haukmisõga? Näütüses või tuua üte
kimmä pini haukmise-eelistüse.
1) Toonõkurg. 2) Harvester. 3)
Naabrimehe autu. 4) Naabrimiis
esi. 5) Egäsugudsõ liinasaksa.
6) Lamba, kui nimä värtest huuvi päsese. 7) Repän, kui tä tiigi
veeren partse hiil. 8) Rebäse vai
kähriku helü. 9) Roti, kiä müüdä
juhtmiid juuskva. 10) Võõra
kassi. Tuu om ainult top-10, pääle noidõ om viil tuhat muud asja
vai eläjät.
Ütesõnaga: õigõ ketipini
lõugas vahetpidämädä ja määnestki rahhu ei olõ. Kui säänest
pinni tsipa opada, sis vast jätt
naabrimehe ja timä autu rahulõ,
aga kuimuudu tiit tälle selges, et
toonõkurõlõ nigunii midägi tetä
ei saa ja harvesteri ei tasu kah
hauku, sääl om raha takan, ao
kiräniku kah tedä ei putu.
Aga kui pinile nuu asja selges
jõuat tetä, sis tä jo ei olõ kuigimuudu ütiskunna ketipini, sis
tä om peremehe pini. Nii om
ao
kirändüsega kah. Ütiskunna
ketipini om tuu, kiä esihinnäst
surnus purõ. Kui mullõ säänest
näüdätäs, sis ma ütlä: «Näet, ime
küll, olï olõman jah, aga inämb
ei olõ.» Vai sis tõnõ varjants:
näüdäke mullõ paari-kolmõkümmend aokiränikku, kel kolleege
hambajäle hõngulõõri pääl. Ja
kon om tuu, kiä surnus purõti?
Üts sort pinne siski või kandi
diiri ütiskunna ketipini nime
pääle, aga noid ei peetä inämbüste ketin. Nimä haukva ainult sis,
ku kuuldva tõisi pinne haukmist,
tiidmäldä, midä täpselt haugutas. Või-olla et Eesti aokirändüs
pidägi silmän noid pinne.
Halldor Laxness om ülnü
umbõs nii, et miist, kel pinni
ei olõ, ei saa peris õigõs mehes
pitä. Mu arust käü tuu ütelüs
vastapite: pini, kel peremiist ei
olõ, ei olõ määnegi pini.
Eesti aokirändüsel om peremiis ja ütiskund tuu olla ei saa.
PULGA JAAN

Kae ka 21.11 Uma Lehe juhtkirja.
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Bergmanni Karille vehverkoogi

RAHMANI JAN

Urvastõ kandi käsitüümeistri Bergmanni Karille tege päämidselt
rahvuslikku käsitüüd ja
Vana-Võromaa
rahvarõivit, kuda kangast ja
juhendas käsitüütsõõri.
A aig-aolt miildüs tälle
ka tortõ ja kuukõ kütsä.
No, innejõulu aol pakk tä
ka iloside võrokeelitside
pühhisuuvõga
vehverkuukõ.
«Pühädesuuvõga vehverkuukõ ole tennü joba mitu
aastat, a minevä aasta
mõtli, et võis ju võru kiilt
rohkõmb avvu sisse nõsta
ja vehverkuukõ pääle kah
panda. Inemiisile miildü, et
sääl võru keeli pääle olï kirutõt, tuu teküç herevüst,»
seletäs Karille. Nii otsusç
tä ka seo aasta pühhisoovi
kuukõ pääle võro keelen
panda.
Tuud, midä ja kuimuudu täpsele kirota, aroç
Karille
Eichenb aumi
Küll iga Võro instituudist.
Nii valõ nä ütenkuun vällä ütlemise, miä koogi
pääle pasnu. Kuukõ pääle saiva kirä «Hää lats»,
«Hää memm», «Lämmind süänd!», «Valgust
henge!» ja muu pühhi
aigu pasva ütelüse.

Märdikuu om rikas ummi
tähtpäivi poolõst ja latsi
aid om kõgõ olnu kotus,
koh peetäs rahvakallendri
päivi, mis toova vällä uma
kodokandi põlist kiilt, kultuuri ja kombit.
Süküs om kõgõ pümmemb aig,
a tuust huulmada sai märdikuust Sõlõkõsõ latsiaiah peris
rahvalik kuu ja tegemiisi jakku
nii latsilõ ku vanõmbilõ.
Märdikuu tegemiisi man
saa ei üle ega ümbre märdi- ja katripääväst. Nigu joba
kombõs om saanu, käve märdi
ja katri tõisih rühmih küläh.
Esierälidselt teküs olï võro
keele nätäl. Rühmä kutsiva
küllä vanaimä ja vanaesä, kõ-

Keedüs

Panõ kaussi rohohaina, vala
kuum vesi pääle ja tambi peenikeses nigu pudõr. Rohoputro
võit panda haigõ kotusõ pääle.
Mähi kinni, nii et är ei sata.
Näütüses jakkõ pääle või panda lämmind majoraaniputro ja
paistusõlõ külmä salveiputro.

Bergmanni Karille.
Pildi ja soovi trükitäs
vehverkuukõ pääle nigu
täämbädsel aol iks – massinaga. «Massinas, mis pilte
trükk, om värviprinter, millel
hariligõ värve asõmõl omma
söögivärvi ja paprõs om tärklüsest ja tsukrust kokku pressit papõr, miä passis süvva,»
seletäs tä koogi ilosas tegemise tehnikat vallalõ.
Urvastõ kandi rahvas saa
Karille tettüid vehverkuukõ
osta tüüpäiviti Urvastõ seldsimajast. Ja alatõn 9. jõulukuust
omma neo vehverkoogi saia ka
Võrol, MTÜ Vana-Võromaa
Käsitüü kõrraldõdul jõulumüügil. Tuu tulõ Võro instituudi saalin (Tarto uulits 48).
Päält Vana-Võromaa käsitüü ja
söögikraami saa säält osta ka
võrokeelitsit raamatit ja plaatõ.
Täpsembät teedüst jõulumüügi kotsilõ saa kaia seo lehe 1.
lehek üle päält kuulutusõst.

Mähüs

Kõgõpäält tetäs tõmmis, minkjaos võetas rohohainu, pandas
kuum vesi pääle ja lastas tunn
aigu tõmmada. Sis kurnatas ja
jahutõdas. Saad vedeligu sisse
hämmätäs rätt vai rõivas, mis
pitsitedäs kuivõmbas ja pandas
haigõ kotusõ pääle. Näütüses
kummõlimähüs kõlbas silmä- ja nahapalanigõ kõrral ja
koirohomähüs sinitses lüüdüisi
kotussidõ pääle.

Kompress

Mähüsse ja kompressi vahe
um tuu, et mähüssele ei panta
pergamenti pääle, tä jahutas. A
kompressile pandas pergament
pääle, sis tä lämmistäs ja tedä
tarvitõdas paisidõ ja kulunuisi
jakkõ pääle.

Kasvõ mõjo välästpuult
Karille tettü võrokeelitside pühhisuuvõga vehverkoogi.

nõldi vana ao jutussit, loeti
võrokeelitsit juttõ ja laulti laulõ. Mõnõh rühmäh olï üles säet
õkvalt nigu muusõum, koh sai
mängi vanaaoliidsi asjoga.
Kõik seo olï alostusõs vana
ao nädälile. Edimält tetti vallalõ ilmadu uhkõ vanaaoliidsi
asjo näütüs. Latsõ ja vanõmba
saiva asjo kaia, imehtellä ja
kumpi.
Teküs olï päiv, ku latsõ ja tüütäjä panni sälgä rahvaligu rõiva
ja latsiaia päivä alostõdi ütitselt
saalih
perimüshummokuga,
mille iistvidäjä olï tädi Malle.
Nädälihe mahtu ka perimüsõdak, mis olï täüs põnõvit
tüütarri: sai kütsä kakku, tetä
käsitüüd, oppi võro kiilt läbi
lustiliidsi ja põnõvidõ mängõ,
laulda perimüslaulõ ja tandsi
perimüstandsõ.
Märdikuu tegemise omma

PILDI BERGMANNI KARILLE MOLOVIHU LEHE PÄÄLT.

Sisse saa hengädä esi häti kõrral mitmõsugumaidsi aurõ.
Avitasõ nä iks läbi nõna ja
suu kopsu minevä õhu kaudu.
Kiivide kardokidõ aur um üts
lõpmalda hää asi. Tege kurgu
õkvalt pehmes ja hengämise
kerges.
Ku um noho, avitas tükes tettüisile tsesnokõlõ pääle valõdu
kuuma vii aur. Et aur lakja es
lännü, panõ käterätt üle pää.

Perimüshummok timahava märdikuul Võrol Sõlõkõsõ latsiaian.
jäänü sälä taadõ, a joba om tulõman teküs joulukuu.

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Seol nimel om täämbädsen Eestin 69 kandjat. Taad panti mitman
paigan ja võeti ka eestistämisel,
a või usku, et Vahtsõliinast peri
sugu
võsa om kõgõ suurõmb.
Vahtsõliinan panti seo nimi u
1820 Misso kandi tuuaolidsõn
Laasi talun ja Saagri külän parhillatsõn Haanin. Haani Kallastõ
külän panti Kallas, tuud muiduki
külänime perrä, a külänimi umakõrda om saad vanast edenimest,
mitte (mäe)kaldõst. Ka Kasaritsan pant Kallasse tulõ edenimest.
1638 olï edenimi Kallus elun
viil Põlvan: Kallusz Navil ja Kallus Koiola külän. Haanin elli Kallase Jürgen ja Saalussõn Kallusz

Hindrich’i poig Jaan. Paar-kolm
põlvõ varahampa, 1563 olli ede
nime Галасъ ja Каласъ Valgõ
palon (Loosi kant), Каласъ Saalussõn ja Калусъ Viitinän. Haanin
olï puustus, kon olï elänu Каласъ
Сикаевъ (*Sika Kallas). Kiä nuu
Kallas- ja Kallus-nimelidse olli?
Nii Misso kandi kaonu talunimi
Laasi ku sääl pant priinimi Kallus
piässi tulõma samast juurõst –
pühämehenimest Nikolaus. Kas
Laas ja Kallus mäleti samma edevanõmbat vai om tuu juhuslinõ
kokkusattuminõ, tuud ei tiiä.
Särevere mõisan Türil 1835
pant Kallus või olla esiki samasugust peritollu. Marja Kallasmaa
kirotas, et eesti perenimi Kallus
või olla tulnu ka priinimest Gal-

Naha pääle või esi häti kõrral panda ka värskit takja-,
kapsta-, paisõ-, mädärõika-,
raudroho-, varõmõroho- ja
tiilehelehti. Olõ nännü, kuis
paistusõ kõrral olli põlvõ ümbre köüdedü kapstalehe. Järgmädsel pääväl olli kapstalehe
är kuionu ja põlvõl olï paistus
alla lännü.

Sissehengämine

Priinime lugu
Kallus

Maahaina võim.
Perämäne jago

Et ravivist maahainust api saia,
seletä näide pruukmisõ viise.

Märdikuu oll´ Võro latsiaian Sõlõkõnõ perimüst täüs
KIRSI EVE, LEPINDI ÜLLE
Võro latsiaid Sõlõkõnõ

Hüvä nõu

lus (Saarõmaal Pöide khk Audla
mõisan ja Harjumaal Kosõ khk
Harmi mõisan). Gallus om ka
saksa nimi ja muialgi Õuruupan
levinü, tuu alussõs om ladinakeeline liignimi Gallus, miä tähendäs
gallialast, Gallia elänikku.
Aoluun olï olõman ka pühä
Gallus, Iiri munk ja pühamiis, a
tuntusõlt saa-i tedä muiduki võrrõlda pühä Nikolausõga Myra liinast, keskaolidsõ Võromaa keelen
pühä Kallassõ vai Kallussõga.
Nime
kujjõ om täl väega hulga,
meil Niklus ja Setomaal Mikuï,
Klaus, Klaas, Laas jne, a vanaaolidsõ Võromaa ütele nimekujulõ
om kõgõ ligembäl hoobis prantsusõ nimekuju Colas [kolaa].
SAARÕ EVAR

Pidäge tuud meelen, et päkädsi joba toimõndasõ, nii et

PILT ERÄKOGOST.

jäämi lummõ uutma ja talvõpühist häädmiilt tundma.

Nigu nätä, umma inemise mitmit maahainuga rohitsõmisõ
viise vällä märknü. Egäüts saa
esi pruuvi, mis tälle kõgõ parõmbahe passis ja mis avitas.
URMI AILI
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PERÄMÄNE KÜLG

AIDMA HELE

Mu edimäne tüükotus olï
Luutsniku koolin. Sääl tüüç
tuukõrd palïu nuuri. Tuu olï
illus aig: kõkkõ sai tettüs
süämest tävve rinnaga. Takastperrä mõtõldõn olï tuu
aig nigu kuldsõ libliga lindaminõ keväje.
Nigu elun õks, om kõgõ
ilusa kõrval sääntsit asju,
midä ei tahassigi miilde tulõta, a nuu andva aig-aolt õks
hindäst märki.
Koolin olï internaat, kon olï
latsi kavvõmbist küllist ja eski
Lätimaalt. Tütärlatsi magaminõ olï alakõrra pääl, poisi olli
tõsõ kõrra pääl.
Ütel talvõhummukul koolimajja jõudõn olï hiitümine
suur. Ussõ iin saisõ Punadsõ
Risti autu, oppajidõ tarõ olï
tütärlatsi laadsaretis tettü, valgidõ kitlidega naasõ vuursõva
ümbre. Põhjus: ütessä tütärlast
saiva üüse karmumürgitüse.
Kütjä olï siibri varra kinni tõuganu. Kasvataja ega tütärlatsõ es tunnõ magama minnen
midägi. Õnnõs kuuldsõ üüse
üts tütärlats üles, tä tahtsõ kemmergulõ minnä. Ku tä kalidori
värske õhu kätte astõ, sattõ tä
kokku. Koolijuhataja, kes eläsi
ka alumadsõ kõrra pääl, kuuldsõ mütsätüst ja juussõ unidsõ
pääga kaema. Tä sai õkva arvu,

Musta värvi
ülikunnast
Mu miis Uunu lõpõç 1967. aasta jõulukuun EPA kooli. Tuukõrd olï ontlik, et aktusõlõ papõrd kätte saama minti mustan
ülikunnan.
Ostsõmi jupi musta rõivast
ja Uunu vei tollõ joba septembrikuun rätsepä kätte. Sai
viil kõvastõ kittä, et mõni ullikõnõ tuu rõiva paar päiva
varõmb ja taht ruttu kätte saia.
Edesi üteï, et ega tiä õkva

Latsilõ
Vastus saada’
üte nädäli joosul
meiliaadrõssi pääle
latsinukk@umaleht.ee
vai postiaga:
Uma Leht
Tartu 48
65609 Võro.

Parm tsuskas

Üle väidseterä

Nal´apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst
Rõugõ Rebäse külä miis VARUSTINI ANDRES, tunnõt ka nimega PARM.

REIMANNI HILDEGARDI TSEHKENDÜS

et piät kipõstõ tegemä: lei aknõ
peräni, nõstsõ meelemõistusõlda

tütärlatsõ ütekaupa magamisruumist vällä, kõlisç tohtrilõ.

täämbä kül tegemä nakka-i,
aigu om, äkki võtt Uunu kaalu maaha vai manu. Kutsõ kuu
vai puultõsõ peräst pruuvma.
Ja ku Uunu sõs puultõsõ kuu
peräst lätú, üteï rätsep, et viil
om varra, tulõ vahtsõst. Nii
käve tiä viil paar kõrda, ja ku
rätsep peräkõrd umblõma nakaú, kutsõ aktusõpäävä ummukul perrä.
Ku Uunu sõs aktusõpääva
ummuku varra perrä lätú, üteï
rätsep, et tiä jõudsõ kuvvõ ilustõ valmis, a püksõ es jõvva, et

ega kiäki püksõ ei kaeki, kõik
vahtva häste ummõldut kuubõ.
Tuupääle pahasi Uunu nii, et
tulï ilma kuvvõlda tulõma.
Nüüd pandsõ Uunu imä kipõlt tõsõ velle Uunu vanna
musta kooliülikunda presmä, a
Uunu es lääki tollõgõ, lätú palïu
vahtsõmba rüälillisinitsege.
Perän kotun üteï imä, et kül
timäl lätú süä kerges, ku näkse, et üts tõnõ lõpõtaja olï aktusõl halli ülikunnagõ.
ALOPI ENE

Üle väidseterä jäi kõgõ suurõmb õnnõtus är.

Maolda nali

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

Jõvvu veenü vanadus Märdikuu tsukõlus

Üts vanamiis kitt tõsõlõ:
«Ku ma viil nuur olli, olï mul
nii kõva riist, et vaivalt jõudsõ
katõ käega alla tsurmi!»
«A kuis sis nüüd om?» küsüs
kullõja.
«Kaâos olõ-i inämb kässi seen säänest rammu,» jääs
uhkustaja kurvas.

Vasta’ küsümüisile! Õigidõ vastussidõ iin olõvist tähist saat kokko üte jouluaigsõ
tegeläse nime. Tuu saadaki meile vastussõs ildampalt 12. joulukuu pääväs!

Roti veivä kapsta
ravva är

Vastajidõ vaihõl
loositas vällä
võrokeelitsit
latsiraamatit vai
plaatõ.

Minevä kõrra
vastus:
KIÄ KASSI HOIT, TUU HOIT
HOBÕST KAH.
Avvohinna saa HINDRIKSONI
ANDRI (8) Tromsi küläst.

Seo jutu kõnõï mullõ tutva Kasaritsa naanõ. Ütel nädälivahetusõl käveva nä mehega kotost
tsipa kavvõmbal välän. Kodo
tagasi sõitõn vei tii Lasva järve
mano. Nä mõtli ujoma minnä.
Ujomisrõivit üten es olõ, a sai
ilma kah. Vesi tundu edeotsa
jahhe, a vii seen kattõ külmätunnõ är. Õhk olï lämmi, uma
10 kraati plussin. Naanõ panè
tähele, et purdõ pääl olli kellegi suurõ likõ jalajäle – kiäki olï
inne näid tsukõlnu.
Sis näkù naanõ, et tiirata pite

tulõ järve viirde meesterahvas,
ja ujjo kavvõmbalõ. A tuud
näkù naanõ külh, kuis kaldõ
pääl miis kükäú maaha ja kumbaú vett. Tsusaú käe vette tõõsõ
kõrra viil. Ai sis hindä pistü ja
lätú tiirata pite tagasi sinnä, kon
arvada tä talo olï.
Ku paaril autuga sõit kodo
poolõ edesi lätú, aroti nä tuud
vii kumpamist. Es märgi midägi vällä. Las täl pääleki olla! A
tuud tiidvä kimmäle, et märdikuu tsukõlus olï hää nii iholõ
ku ka meelele. Näüdäú, et elon
omma uma salahusõ ja kõkkõ
ei piäki tiidmä.

Muda Mari pajatus

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

Latsinukka tugõva’
Võro Instituut
ja Võro selts VKKF.

Tossu Tilda pajatus

FASTRÕ MARIKO PILT

Määndsel latsiaokiräl ilmu ildaaigu võrokeeline erinummõr?
k) Mesimumm; p) Täheke; t) Hea Laps
Kuis kutsutas võrokeelist laulu- ja rahvapito?
ä) Uma Pido; ö) Uma Maa; ü) Uma Viis
Miä naist om võrokõisilõ umanõ süük?
k) suidsuliha; p) soolaliha; t) hobõsõliha
Määne bänd naist om laulnu ka võro keelen?
ä) Winny Puhh; ö) Svingers; ü) Bossenova
Määndse kiränigu kolmõn latsiraamatun omma’ kõrraga jutu’ nii eesti ku ka võro keelen?
k) Kivirähä Andrus; p) Kauksi Ülle; t) Laanõ Triinu
Kon eläs Contra?
r) Võro liinan; s) Urvastõ lähkül; v) Tal´na liinan

Ma kuuli raadiost, et roti seivä är riigi tähtsä juhtmõ. Nii
es saa inemise inämp puutriretseptiga rohtõ osta.
Nüüd olõs valitsusõl paras aig tetä üts tüükogo, kiä
kaessi üle, midä nuu võhru
iks kõrda saadiva. Äkki saassi nälädse roti saata noidõ
inemiisi mano, kiä tüküse
internetih tõisi sõimama ja
ähvärdämä. Nuu võhru olõssi
sõs nigu narkopini, kiä tund-

va är kaabli, midä pite sõim
ja roppusõ liigussõ. Ja jürävä
õnnõ säändsit juhtmit, et hoita
kõiki tõisi halvu kommõntaarõ iist. Noil inemiisil hindäl
olõ-i niipalïo mõistust, a roti
omma jo inemiisist targõmba.
Vast avitas puutrisõimu veidembäs jättä ka tuu, et nüüd
läävä ilma külmäs ja piät peokinda kätte pandma, ni saa-i
inämp puutrinuppõ puttu.
Nika ku kinda käest saat, tulõ
mõistus kodo.

Telli Uma Leht!
6 kuud – 6 €, 12 kuud – 12 €,
e-arvõ püsimassuleping 0.85 € kuun.

Telli saa ExpressPostist:
tellimine.ee/umaleht
tel 617 7717.
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