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Pillihuvilidsõ omma hinnäst säädnü Mooste folgikua saali, et ütenkuun kõrraligult jämmi.

RAHMANI JANI PILT

Moosten saiva kokko jämmihuvilidsõ pillimehe

Kümme Põlva kandi latsirikast peret alosti umma pühäpääväst matkapäivä Sangastõn mesinigu Männiste Reinu man.

RAHMANI JANI PILT

RAHMANI JAN

25.–26. vahtsõaastakuu-
ni peeti Mooste folgikuan 
üle-eestilist pillimiihi üten-
mängmist «Jaanuarijämm», 
kohe tulĺ  ütenkuun mängmä 
päält 130 pillimänguhuvilidsõ.

Jämmmine tähendäs, et mängi-
täs esi pille pääl määnestki luku. 
«Jaanuarijämmi» aos sai valmis 
ka Mooste rahvamuusigakooli 
oppajidõ Sildoja Krista ja Kaa-
siku Oti kokko säet kogomik, 
kon andas nuutõ ja soovituisi, 
kuimuudu lugusiid tetä. Kogo-
migun om 165 leheküle pääl 31 
pilliluku. A Sildoja Krista rõhu-
tas, et kogomik and õnnõ soovi-
tuisi. Kuimuudu periselt mängi, 
otsustagu egä pillimiis esi.

Kaitsti doktoritüü Harglõ kihlkunna viinimmist. Riidi, 24. vahtsõaasta-
kuul kaitsõ nimeuurja Fastrõ Mariko Tarto Ülikooli eesti ja üldkeeletiidüisi 
instituudi man umma doktoritüüd «Hargla kihelkonna vetenimed Eesti-Läti 
piirialal». Tüü kirotamist juhendi prohvesri Pajusalu Karl ja Saarikivi Janne, 
oponendi olli Vaba Lembit ja Junttila Santeri. Esierälises tekḱ Võromaast kõ-
nõlõva doktoritüü kaitsmisõ tuu, et osa juttu kõnõldi sääl võro keeli.

Pikembät intervjuud värski õdagumeresoomõ kiili filosoofiadoktori Fastrõ 
Marikoga saa lukõ seo lehe märgotusõküle päält.

PLADO HELENI pilt

ELÄJÄPILT. Parhilla om suurõmb tallõkõisi sündümise aig ja lambakasvatajil 
kipõ elo: tulõ nii üüse ku päivä kaŕal silmä pääl hoita, et lambidõ ja tallõkõi-
siga kõik häste olõssi. 

Inemiisile miildüse pildi eläjist. A nigu seo pildi päält nätä, miildüs pildi-
massina iin posiirmine ka tallõkõisilõ. 

ROSENBERGI JAANA pilt

RAHMANI JAN

Minevä pühäpäävä kõr-
rald́  MTÜ Kagu-Eesti 
Laste rikkad talvõmatka. 
Käüti Sangastõ kandin 
matkaraa pääl, uuriti paik-
ligu mesinigu tegemiisi ja 
küdseti ütitselt tulõ pääl 
vorstõ. Minevä suvõ luud 
vahtsõnõ suuri perride üti-
süs om peris suurõ huuga 
käümä lännü.

Parhilla om Kagu-Eesti 
latsirikkidõ ütisüsen päält 
katõ kümne perre, kiä eläse 
Põlva maakunnan. A nigu 
ütles ütisüse nimigi, oodõtas 

Suuri perride talvõmatk
ütenlüüjit ka muialt Kagu-Ees-
tist. Latsõrikkis peetäs perrit, 
kon kasus kolm vai inämb last. 

A mille olï vaia vahtsõnõ 
ütisüs tetä? «Mi tundsõmi, et 
tahami midägi uma nägemise 
perrä är tetä,» kõnõlõs ütisüse 
iistvidäjä Perlovi Bibi. Huvilid-
sõ saadi kokko ja no om ütisüs 
egä kuu kõrraldanu üte suu-
rõmba ettevõtmisõ. 

«Mi tahaski tetä säändsid 
välän käümise sündmüisi, 
et iks rohkõmb tarõst vällä 
ja latsõ ja perre tervüsli-
gult liikma saanu,» seletäs 
Perlo vi Bibi.

Nii omgi joba kõrraldõt hulga 
egäsugumaidsi kuunkäümiisi. 

Minevä suvõ lõpun tetti üti-
ne piknik, sügüse kõrral dõdi 
edimäne välläsõit Valgamaalõ 
Aakre kanti, esäpäävä paiku 
tetti essi tunnustaminõ, üten-
kuun peeti ka jõulupito. Om 
olnu ka koolituisi ja om käütü 
hinnäst laatõ pääl näütämän. 
Ütisüsel om valmis saanu ka 
uma logo. Liikmõ võtva küländ 
hää meelega tegemiisist ossa, 
ka timahavadsõlõ edimädsele 
suurõmbalõ välläsõidulõ tulli 
pia poolõ ütisüse liikmõ, kok-
ko kümme peret. 

Lisas üritüisi kõrraldamisõlõ 
ots ütisüs noid, kiä saanu suuri 
perrit avita. Om löütü tugõjit, 
kiä anni perrile jõulu aigu pile-

tiid üritüisile, a om ka rahaga 
tugõjit. Üts suurõmbit kuun-
töid om valla lännü Põlva 
toidupangaga, kiä egä nätäl 
ütisüsele väikut söögikraami 
api and.

Perlovi Bibi pidä täht-
säs ka tuud, et om tekkünü 
võrk, kon suurõ perre saava 
ütenkuun asjo arota, ummi 
murrit, rõõmõ ja kogõmuisi 
jaka.

Edesi om plaan saia Ees-
ti latsirikkidõ perride lii-
du liikmõs. «Olõmi joba 
liikmõ kandidaadi, teemi 
tüüd, et saia järgmädse poolõ 
aasta joosul liikmõs,» seletäs 
Perlovi Bibi.

Neländä «Vunki 
mano!» luumistalgo 
peetäs Kuldrin
12.–14. urbõkuul saa jäl-
ki üten lüvvä Võromaa ello 
parõm bas tegevide lahen-
duisi vällämärkmise man: 
Kuldri koolimajan peetäs 
joba neländät kõrda luumis-
talost «Vunki mano!».

Seokõrd omma luumistalgo 
tõistmuudu, selle et märgo-
tamisõ teema valitas vällä ja 
miiskunna pandas kokko joba 
varrampa. «Vunki mano!» ko-
dolehe pääl https://vunkimano.
vorumaa.ee/ om vorm uma tee-
ma ülesandmisõs. 

Luulõõdagidõ sari 
Võrol Stedingu majan
6. radokuu pääväl kell 19 oodõ-
tas huviliidsi Võrolõ Stedingu 
kohvikulõ, kon jakkus vahtsõ-
nõ luulõüritüisi sari  «Stedingu 
stroofid». Sääne õdak sünnüs 

joba tõist kõrda ja sääl saa ki-
ränigõ ni näide luuduga tutvas 
kõgõ õkvambat tiid pite. 

Seokõrd lugõva ummi luu-
lõtuisi Kolga Jüri ja Põldveri 
Piret, hindä kirotõduid laulõ 
esitäs Rahmani Hebo.

Õdakut uhjas Kuslapuu 
Kaisa ja kokkokäümist tugõ 
Eesti Kultuurkapital. Sisse saa 
massulda. Tulõva «Stedingu 
stroofid» omma plaanidu urbõ-
kuu, mahlakuu ja lehekuu edi-
mädsele neläpääväle.

Tarton tulõ võrokee-
line kirändüsõdak
11. radokuul kell 18 tulõ Tarto 
kirändüse majan (Vane muise 
19) võrokeeline kirändüsõdak 
«Istõ inemine suurtii veeren». 
Üles astva Holtsi Leila, Säinas-
ti Ene, Trummi Riina, Laanõ 
Triinu, Viina Kristina, Järve 
Helle ja Häniläne. Kitarri mäng 
Oja-Kalbergi Heidi.
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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

Minevä nädäli uudissist saimi teedä, et timahava jäetäs är Tarto 
maratoni teleülekannõ. Ei tiiäki, kuis tuust arvo saia täämbädsel 
aol, ku ilm om täüs võlssuudissit ja ilmangi ei tiiä, midä periselt 
usku. Kas tuu om määnegi nali? Vai om tuu kurb uudis? Kas 
kiäki iks viil usk, et 16. radokuus tulõ maaha sääne lumi, et saa 
pitä Tarto maratonni ja tuud telekan näüdädä?

Ei olõ lihtsä usku ka muid ütlemiisi. Näütüses ku üteldäs, et 
vanastõ olï hain rohilidsõmb. Ma ei usu tuud, ku kae timahava 
vahtsõaastakuu lõpun hainamaad, miä egä pääväga iks halïam-
bas lätt. Arva, et säänest asja olõ-i aastit nättü ja vaivalt hain 
vanastõ seol aol rohilidsõmb olï. Tuud, et lumi olï valgõmb, võit 
piaaigu uskma jäiä.

Nii omgi, et parhillanõ aig nõud mi käest iks inämb uma pää-
ga mõtlõmist. Ja silmi valla hoitmist, et nätä, miä periselt om. 
Kõkkõ ilmalorri usku ei massa, tähtsämbä aúa tulõ iks uma sil-
mäga üle kaia ja käega perrä kumpi.

RAHMANI JAN,
Uma Lehe päätoimõndaja

Pulga Jaani 
mõtõlus

Fastrõ Mariko:doktoritüü kirutamist 
saa võrrõlda latsõsaamisõga

Ütesendiline
Tulli poodist ja näe: ütesendi-
line maan. Olï tõnõ sääl ollu 
ilmselt pikembät aigu, kaunis 
kulunu ja kriimuline, nigu 
saapide alt läbi käünü. Tahi 
müüdä minnä, aga sis tulï 
äkki miilde vanarahva ütelüs: 
vanast sai rubla iist sada saia, 
nüüd om kopik tükk. Nali 
küll, aga mul panè mõttõ liik-
ma. Siliti umma valutavat säl-
gä ja võti tuu imekopka üles.

Kõgõpäält lätú mõtõ tuu ao 
pääle, kon lehe vaidli, kas lee-
vä hind tules nõsta üte Eesti 
kroonini pätsist, kui rüä kilo 
om 70 senti ja tuust saat vä-
hämbält kats pätsi leibä. Kõik 
olli tuu puult, et ei tohe, ei olõ 
loogiline. Sis sai varsti selges, 
et ei olõ küll loogiline, aga 
nõsõs. Sis minti üle eurolõ ja 
põrõlt om leeväl pia sama hind 
nigu krooniaol, ainult et üten 
euron ollõv 17 krooni.

Aga mõtõ lätú viilgi taga-
si. Ülikooli aigu tulï üüse 
kell kolm mi tarrõ üts kursa-
veli ja üteï, et naelsterling 
ollõv devalveeritü, et ütelgu 
mi Ennulõ edesi, muidu tuu 
lätt hummugu pirukabaarin 
masmisega sassi. Kursaveli 
olï ilmselgelt tsipa tsipsanu, 
kuigi tuud juhtu timäga har-
va. Timä nalïa olliki säändse 
esimuudu.

Jah, tuu pirukabaar... Sääl 
olï sõõriku hind neli kopkast, 
aga mõnikõrd millegiperäst 
kolm kopkast. Stipendium olï 
35 rubla, nii et tuust saanu 
läbisegi arvõstõn 1000 sõõri-
kut, egä päiv 33 tükkü. Süü 
esi vai piä tsika. Jah, piimä-
klaas mass kah katõssa kop-
kast. Narvamäe sööklan olï 
katsa kopka iist saia väega 
hää leevä vatt koorõga. Neeru-
kastõ massõ sääl 18 kopkast, 
aga ei inne ega perän tuud 
tudengi aigu ei olõ ma nii hääd 
neerukastõt saanu.

Sis tulï viil miilde, et põhi-
koolin kävven kaodi ma üts-
kõrd 10 rubla ärä. Murõ olï 
suur, et kuimuudu pere nüüd 
toimõ tulõ. Varsti juhtu nii, 
et esä kaoç terve kuupalga är, 
700 rubla. Es juhtu midägi, 
lehm anè nii palïu piimä, et el-
limi järgmise palgani. Lehmä-
le anti odavat leibä päts pää-
vän (8 kopkast päts). Esi süüdi 
12-kopkalist ja kiä hirmsalõ 
priisaú, tuu sei 16-kopkalist.

Vot, milleni või mõttõ viiä 
üts maha poetõt ja mutta sõ-
kut eurosent.

Aga üts saiakõnõ või tõnõ-
kõrd, ku kõtt tühi, väega abis 
olla.

PULGA JAAN

Nimeuurja Fastrõ Mariko and le-
hele intervjuu, kon kõnõlõs umast 
doktoritüüst ja muist tegemiisist.

Uurit uman doktoritüün 
Harglõ kihlkunna viinimmi. 
Kost sääne teema tulï?

Sääne teema es tulõ õkva, a 
kujusi ao joosul. Edimält olï mul 
plaanin uuri õdagumeresoomõ 
kiili kotussõnimin olõvit liigi-
sõnnu, noidõ tähendüisi, levikut. 
Liigisõna näütäs nimen, määnt-
se kotussõga om tegemist, nigu 
järv, mägi, kivi jt. Käve Helsingin 
nime arhiivin, otsõ matõrjaali, 
käve Tveri oblasti kaëalaisi man 
välitüül. A sõs sündü tõnõ lats ja 
asi jäi veidükese katski. Et teemat 
iks kuigiviisi edesi arõnda, kiru-
di artikli ütest esierälisest liigi-
sõnast *urg : ura, miä om joba 
piaaigu keelest är kaonu, a mullõ 
hindäle häste tutva Mõnistõ kandi 
kotussõnimist. Muial Võrumaal 
tundas tedä kah kotussõnimist, a 
ora-kujol, nigu Veriora, Kiviora 
jt. Nii ura ku ka ora omma vanast 
sõnast (*urga ~ *orga) perrä jäänü 
umasütlejä käänüsse vormi. Sõna 
tähendäs harilikku oia vai väikut 
jõekõist. Sõna om levinü ka Läti-
maal, paiguldõ arvada esiki Soo-
mõn, kon mõnikõrd om juhtunu 
nii, et edimält säänest sõnna sisal-
dava kotussõnime omma arvadu 
orava-sõnna sisaldavas.

Sõs pia naati Eestin tegemä 
«Eesti kotussõnimeraamatut» ja 
kutsuti tuud kirutama kõik Ees-
ti nimeuurja. Kirudi suurõ jao 
Harglõ kihlkunna artikliid, uursõ 
viil ka Sangastõ ja Otõmpää kihl-
kunna kotussõnimmi tähendüst. 
Kirudi kats pikembät artiklit 
Harglõ nimmi tähendüisist. Säält 
tulï vällä, et ka Harglõ tähtsämbii-
de kotussiidõ nime omma kuigi-
muudu viiga köüdedü. 

Doktoritüü kirutaminõ iks 
mugu vinnü ja vinnü. A sõs kai 
mu juhendaja, Tartu ülikooli ees-
ti murdidõ ja keeleaoluu profesri 
Pajusalu Karl, et viikogu omma 
mu artikliidõ ütine juun ja et taast 
saassi peris hää üte teemaga uur-
misõ. Nii sõs lätski.

Määndsit vahtsit tiidmisi su 
doktoritüü and?

Jõki ja järvi nimmi om harili-
gult peetü kõgõ vanõmbis ja läbi 
ao kõgõ veidemb muutunuis. 
Sõski ei olõ taa rühm üteline ja 
ka tan lövvüs eri vannusõn nim-
mi. Mõni nimi või olla nii nuur, et 
nime tarvitaja mäletäse viil noid 
inemiisi, kink perrä vii kogulõ 
nimi annõti. Hulga nimmi om 
annõtu ka talu vai külä perrä. Ku 
innembi – nt tuhat aastat tagasi – 
olï harilik, et järve vai jõe viirde 
tettüle küläle annõti nimi viikogu 
perrä, sõs nüüt om küländ harilik, 
et viikogu võidas asustusnime 
perrä ümbre nimetä. Mõni nimi 
või olla ka nii vana, et harilik ine-
mine ummi keele tiidmiisiga tuu 
nime tähendüsele ligi ei päseki. 
Tuus jaos lätt vaia keeleaoluku 
uurva tiidläse api. Niiviisi om 
Soomõ keeleaoluulanõ Kallio Pet-
ri pii nüide süsteemside hääligu-
muutuisi ja -võrdluisi abiga vällä 
uurnu, et Koiva nimi om nii vana, 
et om mi kiilde tulnu läbi balti kii-
li, a sinnä lainat tundmalda indo-
euruupa keelest. Nii et taa nimi 
om tuhandit aastit vana.

Mu doktoritüü and pia egäle 
Harglõ kihlkunna viikogunimele 
peritoluseletüse. Sõski jäi umbõs 
12–18% nimist ka ilma hää sele-
tüseldä, a tuu om loomulik. Egän 

keelen om tundmalda peritollu 
nimmi. Huvitav olï teedä saia, et 
soiõ nimin om tundmalda perit-
ollu kah küländ hulga, nigu nt 
Säägüssuu, Mõhklussuu jt. Suu-
nime arvatas mõnikõrd viikogu-
nimmi hulka. Ma olõ uman tüün 
kah nii tennü, a olõ ka arutanu, 
mille nä võissi viikogunimmi alt 
vällä arvada. 

Mu uurmisõ kõrvalsaadus olï 
tuu, et vannu üleskirutuisi uurin sai 
teedüst manu tuu kotsilõ, et Eestin 
om mõnõl puul ollu sõna vesi in-
nembi tarvitusõl jõenimin sõna jõgi 
asõmõl. A Soomõst om teedä, et 
tuu om harilik hoobis järvenimin. 
Innembi om arvat, et Mustvee nimi 
om peri Peipsi järvelt, midä om 
kutsutu nimega *Mustvesi (Soomõ 
iinkuju tuus om olõman), a sääntsel 
arvamisõl ei olõ periselt põhja all. 
*Mustvesi om innembi ollu Must-
vee jõe nimi. Toolõ, et sõnna vesi 
om tarvitõdu innembi sõna jõgi asõ-
mõl, sai kinnütüst Harglõ ala vanust 
dokumentest.

Mille poolõst omma Lõuna- 
Eesti viikogonime esierä-
lidse?

Lõuna-Eesti viikogu omma esi 
tõistmuudu ku Põâa-Eesti uma. 
Järvi om inämb ku muial, jõe 
omma pikembä, noid om hõr-
rõmbalt. Põâa-Eesti jõkin omma 
kärestigu ja karstiala, midä meil 
nii väega olõ-i. Harglõ kihlkun-
nan omma päämädse sõski jõe, 
järvi om veidemb – tuu poolõst 
om Harglõ ala tõistmuudu muust 
Võrumaast. Lõuna-Eestin omma 
nime kah muiduki alalõ hoitunu 
kohalikun keelen, a ka Põâa-Ees-
tin omma nuu innembi kiräkee-
lest tõistmuudu ollu. Lõuna-Eesti 
järvenimin tulõ sakõstõ ette la-
nime lõppu, nigu nimen Lõõdla. 
Tuu om huvitav, selle et Soomõn 
tulõ säänest ette õnnõ talunimin, 
miä om hoobis tõnõ nimeliik. A 
keele omma sarnadsõ, selle või 
nimmi umavaihõl võrrõlda. 

Ku Lõuna-Eestit võtta häste 
lajalt, om siin ollu kolm Imä jõkõ. 
Om parhillanõ Imäjõgi, a sõs 
omma ollu viil Pihkva Imäjõgi 
(parhillanõ Velikaja jõgi) ja ka 
Pärnu jõkõ om innembi kutsutu 
Imäjões. Kirändüsest om teedä, et 
suuri jõki nime püsüse häste alalõ, 
ummõtõgi mi näemi, et kats suurõ 
jõe nimme omma är muutunu. Ku 
om väega hää põhjus, mille inemi-
sel om ollu vaia suurt ja tunnõtut 
nimme muuta, om kõik võimalik. 
Arvada Pärnu liina tegünemine ja 
asustusõ tähtsämbäs muutuminõ 
omma küländ hää põhjusõ. Vai 
tõiskiilse rahva tulõk, nigu Veli-
kaja nime puhul. 

Midä kõnõlõsõ Läti kotussõ-
nime, ku palïo om sääl 
õdagu meresoomõ kiili mõjjo 
ja midä tuust järeldä saa?

Eesti ja läti kiil, viil vanõmbal 
aol balti ja õdagumeresoomõ kee-

le omma kõrvuisi elänü aastasatu 
ja aastatuhandit. Kõik kõrvui-
si olõva keele mõotasõ ütstõist, 
olkõ nä sõs pääle peri kasvai esi 
kiilkunnast. Parhilladsõ Läti ala 
pääl om elänü ja eläs viil parhil-
laki mi keelesugulaisi. Viil 1970. 
aastil omma Eesti keeletiidläse 
käünü Lätimaal lindistämän võru 
keele muudu kõnõlõvit leivusid 
ja ludsisid. Läti nimeuurja Kersti 
Boiko om tennü Läti kaardi, kon 
om nätä, et midä inämb Eesti piiri 
poolõ, tuud inämb om eesti- vai 
ka liiviperätsit kotussõnimmi, 
miä omma jäänü läti keele ala ja 
tettü läti keele perätses. Õdagu-
meresoomõ kiili ala om varramba 
ollu hulga suurõmb. Ku inemiisi 
inämb ei olõ, sõs olnust aost saava 
kõnõlda innekõkkõ kotussõnime. 

Kost om tulnu tunnõt 
lahingu paiga Ümera nimi?

Ümera nimi om meile häs-
te teedä kirändüsest, a taa nimi 
om ka periselt Lätimaal olõman. 
Täämbädsel aol om taa üts tsillu-
kõnõ jõgi, miä juusk Koiva jõkkõ 
Valmiera lähkül. 12. aastagasaal 
olï tegemist küländ suurõ piirkun-
naga. Henriku Liivimaa krooni-
kan om nimi kirutõt kujul Ymera. 
Ega peris täpsäle ei tiiä, kuis taad 
nimme piässi analüüsmä, a olõ 
vällä paknu, et nime alussõs om 
muistnõ isikunimi *Ymme, *Imma 
vai *Immo, nigu ka näütüses nimen 
Imavere, ja et edimält es olõ taa su-
kugi viikogu nimi, a asustusnimi.

Midä doktoritüü kirotami-
nõ ja kaitsminõ ülepää tä-
hendäs? Ku palïo tüüd ja 
aigu tuu om võtnu?

Doktoritüü kirutamist saa häste 
võrrõlda latsõsaamisõga: ideest 
nika ku kaitsmisõni. Vahepääl 
mõtõ kasus, tävvenes, käüt juhen-
dajaga kõnõlõman, loet ja uurit. 
Vahepääl unõtat taa peris är vai 
essüt mõnõ tõsõ raa pääle, a sõs 
tulõtas määnegi asi taa jälki miil-
de. Sõs kirutat, saat tagasisidet, 
ikõt, murõtat. Taa om üts kõik aig 
sünnütämine, miä om jo iks rassõ 
ja vaivalinõ. A huvitav om kah! 
Kaitsminõ om sõs nigu kaa jadsi, 
kon tähtsä sugulasõ kaesõ latsõ-
kõsõ üle, veidükese noriva ja rõõ-
mustasõ kah.

Määndse omma su plaani 
edesi, tüün ja tiidüsen?

Kõik Eesti nimeuurja kirutasõ 
parhilla «Eesti perekunnanime-
raamatut», miä piässi valmis saa-
ma mõnõ aasta peräst. Tuu uurmi-
sõ tulõmuisi tutvustami ka Uma 
Lehe lugõjalõ rubriigin «Prii nime 
lugu». Ku nimeuurjilõ rahha 
jakkus, sõs võissi edesi tetä uma 
nimeraamadu egäle Võrumaa 
kihlkunnalõ, kost saassi lukõ kõi-
ki kotussõnimmi ja sääl pantuidõ 
perekunnanimmi tähendüsest.

Küsse RAHMANI JAN

27. vahtsõaastakuul sai 85 aastak-
ka Võro tunnõdu oppaja Pajupuu 
Vaike (1935–2019) sündümisest.

Oppaja
Arvada, et kõndi ma sis viil es 
mõista, a olli jo kõva kirotaja. 
Vanaimä tekù iks egä nätäl suu-
rõn leeväahon vahtsõ laari leibä 
ja nuu hüdse koëati tõõsõl pääväl 
kokko ja viidi aiamaalõ. Üts-
kõrd, inne ku nä sinnä aiamaalõ 
jõudsõva, olli ma jo jõudnu osa 
umma suuhtõ toppi ja valgõs 
lubjadu aho pääle uma edimädse 
kirätüügi är tetä. Üteldi sis latsõlõ 
ata-ata, nii ei tohe tetä. Tuud olï 
nikani ku järgmädse kõrrani.

Nuid kõrdo tulï viil palïo, kirodi 
templivärviga saina pääle ja tsia-
rasvaga aknõ pääle. Ku vana imä 
olï är koolnu, veimi tä Vahtsõ liina 
surnuaialõ vanaesä kõrvalõ. Esi 
lätsimi Võrolõ elämä.

Ku täditütär Vaike olï Loo-
sin algkooli läbi käünü ja Võrolõ 
keskkuuli tulï, elli tä mi man Ku-
bijal. Nädälävahetusõl käve tä iks 
koton Loosin ja ütel ilosal pühä-
päävätsel õdagul, ku tä kotost jäl-
ki tulï, löüdse, et ma olli kõvastõ 
kirätüüd tennü tä hehvtehe. Ega 
tä mu imäle tuust es kannaki ette. 
Ma olõs iks kõva säläsanna saanu. 

Asi lätú ilosambas, ku tä mul-
lõ nuid tähti nakaú oppama. A 
olï mu meelest kõgõ ilosamp 
täht ja nuid ma tei iks peris palïo. 
H olï kah illos, nigu retel, nuid 
ma tsehkendi Vaike hehvtikaasi 
pääle kah. Ku esi kuuli lätsi, es 
saa ma sääl kah tuust moodust 
vallalõ, inne ku Kübära Ella 
meile Suu-koolin tsehkendämist 
nakaú oppama. Uma ja Vaike 
vihu jäti ma nüüd rahulõ.

Vaike om terve elo olnu oppaja, 
tä olï ka Astra seldsi president. Tä 
om minno kah kutsnu egäsugu-
maidsilõ ettevõtmiisilõ. Vai mul 
sis aigu om olnu, ma naksi jälki 
tsehkendämä. Saimi iks palïo 
naarda, ku tuud mu latsõpõlvõ 
tsehkendämishimmo arotimi. 
Viimäti kõnõlimi põimukuu 30. 
pääväl. Ma suuvsõ tälle vahtsõ 
kooliaasta algusõs õnnõ ja inne 
ku Võrolt Taïna poolõ naksi sõit-
ma, osti viil Võromaa söögikraa-
mi Timmi poodist üten.

Ku Taïnahe jõudsõ, kõlis-
tõdi Võrolt, et Vaike om län-
nü taiva esä mano. Vaike poig 
Aivar kinniç kuuldut. Mi kõik 
läämi kunagi, a et tuu tulï nii 
äkki... Ku ma sinnä puuti lätsi, 
sõiç kipõabi hoovist vällä. Olõs 
ma sinnä toidutarrõ aigsamba-
lõ lännü, olõs mi sääl Vaikega 
trehvänü ja arotanu jälki elo üle, 
nigu viimätsel aol iks teimi.

Plaani sai ümbre tettüs ja sõi-
dimi tagasi Võrolõ. Vaike lätú 
puhkama Vahtsõliina surnuaialõ 
mi vanaesä ja -imä kõrvalõ. Hü-
västejätüs ma palssi, et tä annas 
vanaimäle tiidä, kuis ka mul om 
lännü, et ma naksi jälki hüdsega 
tsehkendämä ja et mul lätt häste.

Võrol olï tiidä antu Koreli oja 
viirde paiupargi istutamisõ talgist. 
Vaike latsõ ja latsõlatsõ istuti paiu. 
Olï jo Vaikegi Pajupuu. Ma istudi 
uma puu sinnä lähkühe. Käve jo 
noid puid hingipääväl kaeman. 
Usu, et nuu kasusõ suurõs. Nii-
sama nigu kõik latsõ saava üts-
kõrd ka vanas ja pidävä umma 
oppajat hää sõnaga meelen. Ai-
tüma sullõ, Pajupuu Vaike!

Täditütär PLUMANNI KAJA-RIINA

Fastrõ Mariko päält doktoritüü kaitsmist. SAARÕ HIPÕ PILT
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Soomõugrilasõ saiva vikioppust

Priinime lugu
Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Hüvä nõu

Laagri perämäne õdak. Pildi pääl omma opja, külälidse ja kõrraldaja Naulaineni Anti, Tsemishevi Andrei (mari), Udoratini 
Nikolai (komi), Sungurova Raisiya (mari), Ilvesse Aapo, Shikhova Lukeria (udmurt), Timofeeva Nadežda (mari), Kruusamäe 
Ivo, Csüllögi Edina, Kiluski Tõnu ja Kulikova Polina (udmurt).

RAHMANI JANI PILT.

Hädä ots 
iks inemist. 
Edimäne jago

Niipalïo ku ma olõ tuud me-
ditsiinioppust saanu ja tüü 
man nännü, taha mõnda täht-
sämbät asja jaka. Kõgõpäält – 
inemine ku üts terve.

Inemine püsüs pistü teno 
umilõ luiõlõ. Ülevält alla. 
Pääluu, kon sehen um pääaju. 
Edesi tulõ säidse kaala ruuds-
jakku, 12 rinna ruudsjakku, 
viis nimesside ruudsjakku ja 
neli-viis alaotsa ruudsjakku. 
Ruudsjakkõ sehen um kanal, 
kon um säläaju. Sisekunda 
kaitsva küleluu ja vaagna.

Ülevält katõl puul nakkasõ 
rangluu, edesi olajakk, ola-
varrõluu, künnärjakk, kün-
när- ja kodarluu, randmõjakk, 
peoluu ja sõrmõluu jaku.

Niisama nakkasõ katõl 
puult vaagnat puusajakk, 
reieluu, põlvõjakk, seere- ja 
pindluu, hüppejakk, labajala-
luu ja varbaluu jaku. Jakkõ 
um luiõ vaihõlõ vaia tuus, et 
saassi liiguta.

Luiõ külen umma lihassõ, 
lihassõ pääl um rasvkudõ ja 
nahk. Naha all umma vere-
soonõ ja lümfitsõõr. Kõik um 
kõgõga köüdüssen närvisüs-
temmi pite, mis algas ajust.

Aju (suur ja väiku) ja pää-
luu, midä kokko mi nimmami 
pääs, um inemise kõgõ täht-
sämb osa, selle et tä juht ine-
mise miilt ja mõistust ja and 
käskõ terve kihä tüüs.

Pääga juhtus meil mõni-
kõrd nii palïo esieräliidsi asju, 
et naist tulõ kirota õkva pi-
kembält. Järgmädsen lehen tii 
juttu päävalust, miä um kõgõ 
sakõmb pääga ette tulõja hädä.

URMI AILI

Tarto ja Tartu
Nimekujul Tarto om Eestin 133 
kandjat, nimekujul Tartu 161. 
Vana priinimi, päämidselt kujul 
Tarto panti 13 mõisan. Edimäne 
olï 1809. aastagal Kanepi khk 
Vana-Piigastõ, kon Tarto nime 
saiva Kangro Tannieli läsk ja 
latsõ. Mitman paigan panti taad 
nimme Põâa-Tartumaal, kon nii 
Kudina mõisan ku Saare mõi-
san olï inne olõman Tartu talu. 
Päämidse suguvõsa sääl omma 
Saare, Halliku ja Elistvere taus-
taga. Pärstin Villändimaal pan-
tust nimest Tarto om ildamba 
saanu nime ka Mustivere külä 
Tart-Hansu talu.

Taheval Harglõ kihlkunnan 
om kah paigapääl sündünü Tar-
tu Ants õkva egä ilmakõrra aigu 
elänü, viimäte elli viil seo aasta-
saa alustusõn. Kõgõ varramba 
om sääl kirja pant Tartu Hanns 
1627. aastagal. Edimäne Ants 
olï muialt tulnu, 1627 kirotõdi, 
et Harjumaalt, 1638, et Põltsa-
maalt. Tartus tä joht olõ es, a no 

koskist tõsõltpuult Tartut.
Veidikese sammamuudu kut-

suti Vääna mõisan Keila kihl-
kunnan Triinu poiga Hansu 
– kõrd Tartu Ants, kõrd Võru 
Ants. Priinimes sai tä Tarto.

Tarto nimme panti ka Hiiu-
maal, Järvämaal Purdi ja 
Roosna-Alliku mõisan, Viru-
maal Vaivara mõisan ja viil 
Virumaa Simuna kihlkunna 
Rahkla mõisan, kost om jälleki 
peri üts suurõmb suguvõsa.

-o vai u-lõpp omma muiduki 
segi esiki sammun perekundõn, 
a ku märki, kost om peri roh-
kõmb nimekuju Tartu kandjit, 
sõs tuu vastas umbkaudu hinge-
revisjonnõ nimekujulõ Tartu Ta-
heval, Saare ja Halliku mõisan. 
Nimme Tartu om võet ka eestis-
tämisel, üttekokku kuus kõrda ja 
katõl kõrral näütüses esänimest 
saadu priinime Jürjev asõmalõ. 
Tagamõtõ om olnu selge: Tartu 
sai jo liina ammõtlikus nimes 
kah pääle tuud, ku 1893–1918 
olï ammõtlik nimi Jurjev.

SAARÕ EVAR

RAHMANI JAN

Seo kuu keskpaigan peeti 
Misson Pullijärve veeren 
soomõugrilaisi laagrit, 
kon opati, kuimuudu uma 
keele ja kultuuri hääs är 
tarvita arvudivõrgu või-
maluisi. Osalidsõ saiva 
oppust, kuis kirota artik-
liid Vikipeediä-nimeliste 
võrguentsüklopeediähe 
ja kuimuudu professio-
naalsõmbalt är pruuki 
sotsiaalmeediä võimalui-
si. Nädälipikkunõ laagri 
olľ üts osa soomõ-ugri 
filmifestivaali FUFF tege-
miisist ja tuust võtt́  ossa 
säidse uma maa kultuuri-
aktivisti.

«Meil om filmifestivalil 
sääne hädä, et vahtsit fil-
me tetäs veidü. Tuuperäst 
otsimi hoolõga terve aasta 
säändsit inemiisi, kiä omma 
keeleaktivisti ja midägi te-
gevä ja saanu ildampa fil-
me tetä. Mõtõ om kasvata 
umma võrku, otsi inemiisi, 
kedä saanu usku. Ei taha 
väega tsinovnikidega läbi 
kävvü, otsimi peris tegijit. 
Kiä periselt huulva umast 
keelest ja kultuurist,» se-
leç filmifestivali kõrraldaja 
Csüllögi Edina laagrirahva 
kokkokutsmist. 

Ku varrampa om tettü 
filmitegemise oppuisi, sis 
seokõrd otsustõdi härgü-
tä väikeisi kiili kõnõlõjit 
umma kiilt rohkõmb in-
ternetin tarvitama. Üts 
lihtsämpi võimaluisi tuu 
jaos om artiklidõ kirotami-
nõ võrguentsüklopeediäle 
Vikipeediä, kon palïo ine-
mise umast vabast tahtmi-
sõst kirotasõ. «Vikipeediä 
om väega tähtsä. Seo om 
väikeisi kiili jaos viil täht-
sämb ku suuri kiili jaos. 
Niimuudu teküs ülekaehtus 
tuust, kuis kirotõdas, saa 
kokko säädi keelekorpust 
(valituisi, digiteeritüisi ja 

reeglide perrä korda säetüisi 
tekste kogo). Esiki ku elläv kiil 
är kaos, mis või palïodõ soo-
mõ-ugri kiiliga juhtuda, jääs 
midägi, midä saa takastperrä 
kaia,» üteï Csüllögi Edina.

Opitüü käve laagrin niimuu-
du, et kõkkõ, midä kõnõldi, 
prooviti õkva ka arvutin är tetä. 
«Säändse aúa omma vaia prak-
tikan läbi tetä, nigu ka filmi-
oppusõ puhul,» kõnõï Edina. 

Esi keelin esi suurusõga 
Vikipeediä
Laagrin oppusõ saaja omma 
peri Vinnemaa esi soomõ- ugri 
kotussist. Misso jõudsõ üts 
hant, kolm marilast, kats ud-
murti ja üts komi.

Umakeelidse Vikipeediä sais 
om esi rahvil esimuudu. Näü-
tüses handi keelen om õnnõ 
neli artiklit, a tuu omgi väega 
veere pääline juhus. Inämbüi-
si om iks ka väikun keelen 
tuhan dit sissekandit. Näütüses 
maridõl om näide katõn kee-

len, nii mäe- ku niidümari kee-
len mõlõmbal ligi 10 000 Viki-
peediä artiklit. Vikipeediät 
tetäs ka võro keelen, säält saa 
parhilla lukõ päält 5500 artikli.

Laagriliidsi päämine juhen-
daja, eestikeelidse Vikipeediä 
aktivist Kruusamäe Ivo üteï, 
et Vikipeediä om hää või-
malus, kuis saia uman kee-
len entsüklopeediät. Trükü-
entsüklopeediä om kallis ja 
jääs tuuperäst inämbüisi te-
gemädä. «Priitahtligult tettäv 
võrguentsüklopeediä nakkas 
kah tüüle, nigu mi näemi eesti- 
vai inglüsekeelidse Vikipeediä 
päält. A küsümüs om tollõn, et 
sinnä om vaia kriitilist massi 
inemiisi mano. Seod mi tan 
hoolõga teemiki,» kõnõï viki-
pedist Kruusamäe Ivo.

Väikuin keelin tettävä Viki-
peediä man pidä Kruusamäe 
Ivo tähtsäs innekõkkõ uma-
kultuuriga köüdetüid ja väi-
kumbist paigust kõnõlõviid 
artikliid, selle et tihtipääle 

tiid paiklik rahvas noist aúost 
inämb ku kongi kavvõmbal el-
läv tark.

Savvusann, muusõumi ja 
külälidse
Üts laagrist ossavõtja olï mari 
luulõtaja Sungurova Raisiya. 
Tä eläs ja tüütäs kül Mari-
maalt 2000 kilomiitret kavvõl 
Surguti liinan, a om egä päiv 
mari kultuuriga köüdet: oppas 
umilõ latsilõ mari kiilt ja and 
vällä umakeelitsit luulõraa-
matit. Raisiyal om vällä ant 
kolm luulõkoko ja tä om saanu 
ummi luulõtuisi iist preemjit, 
tõisi siän Eesti hõimurahvidõ 
programmi vidäjide käest. Rai-
siya kitç lisas opiprogrammilõ 
laagri hääd kultuuriprogram-
mi: käüti jo külän Lõunõ-Eesti 
inemiisil ja asotuisil ja võeti ka 
laagripaigan küläliidsi vasta.

Nii sai laagrirahvas kävvü 
Tarton Eesti Rahva Muusõu-
min kaeman «Uurali kaja» 
püsünäütüst. Võrol käüti Va-

na-Võromaa kultuurikuan ja 
Võro instituudin. Sõidõti ka 
Setomaalõ, kon saadi kokko 
sootska ja Seto ateljee-galerii 
vidäjidega. Viil trehväti ütele 
sünnüpääväle ja käüti Küti-
oro veere pääl savvusannan.

Mari luulõtaja kitç eräle 
savvusannast lumbin käü-
mist: ku alostusõn olli osa-
lidsõ tsipa hiitünü ja pelksivä 
alastõ sanna minnä, sis perän 
es taheta sannutamist lõpõta.

Laagri kõrraldaja Csüllogi 
Edina üteï, et kultuuripro-
gramm olï vällä märgitü tuu-
peräst, et ei saa jo kõik aig 
istu ja arvutilõ artikliid kiro-
ta. Lisas tundu kõrraldajalõ, 
et kokkosaaminõ Lõuna-Ees-
ti kultuurirahvaga võinu här-
gütä ka laagrirahvast uma-
kultuuri inämb hoitma.

Mõni küläline jõudsõ ka 
laagripaika ummilõ tutvilõ 
küllä. Näütüses Ilvesse Aapo 
Räpinäst käve kah hinnäst 
kõrras ugrilaisilõ näütämän.
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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

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
TSIAPÄÄ.
 
Avvohinna saava' 
AIDA FREYA (4) Nursist ja 
LOIDI HELENA (15) Parksepäst. 

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

Muda Mari pajatus

REIMANNI HILDEGARDI TSEHKENDÜS

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

Maolda nali

PILDI TSEHKEND’ SAARÕ HILDA MARIN (5) UMA ESÄ EVARIGA.  

Kas puu otsast allatulõk om selge?

Rebäne liinah

Suvõl kuuli, et Tarto liinah olõ-
vat rebäst nättü. Mis jutt tuu 
om, palïoge, midä kõnõldas. 
Mõni näge punatsõmba karva-
ga pinni ja arvaske, et rebäne. 
Kõnõlõs sõbralõ, tuu umalõ 
sõbralõ. Sedäviise võlssjutu tu-
lõvage.

Ma elä Tarto Annõliinah. 
Näe egäl pääväl, kuis lemmik-
pinnega jalotõdas jalgtii pääl, 
rihma otsah muidoge. Pini 

juuskva haina siih, nõstva jalga 
kõivo man.

Ütspäiv puttõ silmä, et kav-
võmbah tühä platsi pääl kõnd 
suurõmp punanõ pini ütsindä. 
Vast kotost pakko pandno. Ku 
lähembäle tulï, tundõ olõvat 
pini kotsele pikä kere ja koonu-
ga. Peris punanõ karv ja pikk 
kohhil hand, hannaotsah valgõ 
tutt. Õkva illos kaia. Pikem-
pält kaemisõga karaú päähä 
mõtõ, seo om jo mõtsarebäne! 
Vahe pääl jäie saisma ja nuuhuç 

morohaina. Rahulikult kõndeh 
kattõ naabrimaja autodõ vaihõ-
lõ. Mis kosta, ollige uma ak-
nast rebäst nännü! Ei tiiä, kas 
tä omge ainukõ, vai tulle näid 
rohkõmp liina.

Midä olesse mu vanaimä 
ütelnü? Vast lausno: «Mõtsaelä-
jä tulõk inemise mano tähendäs 
hävingot, sõta ja verevalamist.» 
A ao omma palïo muutono, mi 
olõmõ nännü egäsugumaidsi 
imeasjo. Hoidkõ hävingo iist!

PÄRNASTE LEIDA

REILIKU KALEV

Naksi raamadu- ja ka tõisi 
elun vaia mineviid tarkuisi 
opma Kaika 8klassilidsõn 
koolin. Tuudaigu olï kooli 
direktri Meiterni August. 
Kooli tii olï selges saanu, 
kellege kuun kuuli minnä ja 
koolist kodu kõndi, löütü.

Ütel pääväl, ku tunni läbi, 
alusti Nummõrti Jaani ja 
Slooga Aivariga kodutiid. 
Es jõuaki koolitarõst kauõm-
badõ ku koski 30 miitrit ja 
kodutiile jäi ette uibu. Uibu 
olï vana, vähäkene liuka 
kasunu ja umbõs viis-kuus 
miitrit korgõ. Allpuul ossõ 
es olõ, a üllenpuul olli ossa 
ja ilusa niildma pandva ubi-
na ossõ küllen. Nuu kutsõva 
uibu otsa ronimõ. 

Jaan ja Aivar tugõsivõ 
takast, ku ma ronisi tüvve 
müüdä ülespoolõ. Jõudsõ lõ-
pus ronimisõgõ nii korgõlõ, 
et saanu ossõ sarjamõ naka-
tõ. A tuu tüü jäi tegemädä, 
kuna koolitarõ otsminõ uss 
lätú vallalõ ja trepi pääle ast-
sõ direktri.

Nüüd lätú asi väega kipõs. 
Jaan ja Aivar andsõvõ jalgulõ 
vallu. Ma libisti hinnäst kipõlt 
tüvve müüdä allapoolõ. Jõud-
sõ nii madalalõ, et pruuvsõ 
puu otsast maha hüpädä. Lasi 
käe puu ümbrest vallalõ ja 
tõuksi hinnäst puust kauõm-

balõ. A tuu asõmõl, et maha 
sadadõ, hoiti minnu keskkotsilt 
kinni. Ülemine ihuosa vajju 
allapoolõ ja jala naksivõ taiva-
lõ nõsõma. Püksirihm olï ossa 
taadõ kinni jäänü. Nii ma sääl 
sipli, vahel pää allpuul ku jala 
ja sõs jällegi vastapite, pää kor-
gõmbal jalgust, a kihhä ma õi-
gõlõ asõndilõ es saa. Rutul om 
ruga takan.

Olli koski kats miitrit korgõl 
ja nüüd astsõ püüne pääle di-
rektri, kes hõigaú: «Är rabõl-
gu, satat viil alla ja murrat 
mõnõ kundi är!» Esi juusksõ 
uibu manu, säädse mu kihä õi-
gõlõ asõndilõ, pää üles ja jala 
allapoolõ. Sõs võtsõ jalast kin-
ni ja nõstsõ minnu ülespoolõ. 
Nii sai ossast vallalõ ja lõpus 
maa pääle.

Sõs üteï direktri: «Puu 
otsa roniminõ om sul selge, a 
allatulõmist piät viil opma!»

Ekämuudu oppusõgõ sõna 
ja luulõ võissi joonõ ala tõm-
mada. A lugu lätt viil edesi.

Aastit ildamba, ku olli 
sohvri Koondisõ Auto Võru 
majandin ja vedäsi kraami 
puutõ müüdä lakja, sai lugu 
järe. 

Saadus olï sääne, et pidi 
sõitma Tsooru poodist Haab-
saarõ puuti. Jõudsõ Kaika 
tiiristi, ku näi tutvat kujju 
Haabsaarõ poolõ astman. 
Pidi massina kinni ja paksõ 
küüti. 

Pääle teretämist küsse 
kooliaignõ direktri: «Kas 
puu otsast allatulõk om sel-
ge?»

Edimält es saa ma arru: 
«Määndse puu otsast?» Sõs 
direktri kõnõï, kuis mu uibu 
ossa otsast maa pääle pästse. 
Mul olï tuu lugu joba mee-
lest lännü, a pääle kõnõlõ-
mist tulï miilde, et olï jah 
sääne lugu koolitii algusõn. 
Pidi tunnistama, et olõ puiõ 
otsa roninu ja allatulõmisõ 
kah är opnu, muidu olnu ma 
iks viil puu otsan.

Sääne lugu juhtu mul tar-
ga, peenükese nalïasoonõ 
ja hää meelenpidämisega 
direktri Meiterni Augusti-
ga, kelle eludaatumi omma 
23.09.1906–29.04.2004.

Ilo es kõlba istmisõs

«Kõik tooli koton omma vana, 
sääne illos toolikõnõ kõlbasi 
külh üten osta,» aroç miis, kes 
olï tulnu naasõga maalt vaht-
sõ poodi vallategemisele. Tuu 
jo vana kommõ, et vahtsõst 
poodist ostmalda är ei min-
tä. Naasõlõ miildü kah sääne 
moodulinõ ilostuisiga istõ. 
Ega tä väega otav ei olõ, a ilo 
mass kah midägi, olï paar ütel 
meelel.

Nädäli peräst lätú illos tooli-
kõnõ katski. Miis lätú puuti 
õiõndama. «Ega kiäki jumala 
iist tooli pääle es istu?» küsse 
müüjä hiitünüle. «A istmisõs 
sai tä jo ostõtus!» üteï miis. 
Logo iloaúa vei miis vahtsõst 
puuti ja uma raha sai tä tagasi. 
Nüüd tiid miis tuud kah, et ilo 
ei kõlba egä kõrd istmisõs.

Seo jutu kõnõï mullõ tutva 
aokiränik. Lugu es juhtu Võrol 
ja juhtu küländ ammu.

TOSSU TILDA

Blondiin susi

Kuna saa susi arvo, et om paras 
blondiin?

Sis, ku tä raudu jääs ja pää-
le kolmanda jala läbijürämist 
avastas, et om iks viil lõksin. 

Tagasi keskaigu

Ma kuuli raadiost, et eläjä-
kaitsja tulliva vällä viimädse 
kahueläjide kasvandusõ vasta. 
Ega säändse jaanipäävädse il-
maga talvõl olõ-i karvakaskit 
vaiagi. Pakladsõst hammõst 
om viländ.

Edespite ommaki ainumad-
sõ rõiva, midä sälgä panda 
saat, kas linadsõ vai lamba-
villadsõ. Nigu keskaol. Muu 

kraam om jo poodih naftast 
tettü ja kliima lämmäs minegi 
vastadsõ kiildvä ummakõrda 
nafta pruukmisõ. A ku perrä 
mõtõlda, sõs lammas om kah 
kahuelläi. Äkki keeletäs lam-
bidõ pidämine kah är. Millest 
sõs võit rõivit tetä? Ku talvõl 
olõ-i kaskit vaia, sõs jaani-
õdaku tahassi iks lämmä rõi-
va sälgä panda.

MUDA MARI

Ütel pääväl saiva’ muinasjutumõtsan kokko kats lohet. 
Mõlõmba’ olli’ rõõmsa’, ilm olľ lämmi ja näil olli’ sälän ilosa’ kirivä’ rõiva’. 

Ütel lohel heräsi süämen ja pään õkva hoitmisõ vägi. 

Midä ütles tõnõ lohe tuu pääle? 
Mõtlõ’ vastus vällä ja saada’ meile 6. radokuu pääväs! 


