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Jahioppus gümnaasiumin

ALLASÕ TIIA PILT

PUUTÕRISTAJIDÕ PILVELAHKJA? 
Seo pildi tekḱ Aaspere Kairi Paidra 
kandin Võhandu jõõ veeren mõtsan. 
Pilditegijä üteĺ, et säälsaman lindsi pil
di tegemise aigu kats nõgikikast ümb
re ja koskil toksõ määnegi tõnõ hähn 
viil. A kiä nuu mulgu puu sisse tekḱ?

Luudusõhuvilinõ keelemiis Kalla 
Urmas Räpinä kihlkunnast tiid, et ha
riligu kirivä hähnä ei elä ligistikku üte 
puu otsan ja tuuperäst ei tohessi neo 
olla pesäkambri. «Innemb ma usu, et 
kärg (nõgikikas) om pedäjä sisest süv
vä otsnu. Tä om väega tugõva nokiga 
tsirk, jõud särtsit suuri mulkõ tetä ka 
õnnõ sööginälä peräst. Või kül olla, et 
om proomit mito kõrd pessä tetä, ja 
ütski uus olõi kõlvanu. A ma mõtlõ, et 
kärg taht iks viil suurõmbat uust.»

Tsirgutiidläne Sellise Urmas Kanepi 
ja Otõmpää kihlkunna piiri päält löüd, 
et Kalla Urmassõ arvamist või usku. 
«A nigu inemise, nii omma ka tsirgu 
egäüts ummamuudu – mõnõlõ miil
düs sannan ellä, tõnõ taht 10 tarrõ 
majan magamisõs ja palĺu aknit. Ma 
arva, et seo nõgikikas (mu kandi nimi 
musträhnile) om arvanu, et õkva tuu 
puu om kõgõ õigõmp, ja om pesnü 
sinnä esi aastil esi mulkõ. Osa naist 
omma näta joba nakanu kinni kasu
ma. Võiolla om erilise aura vai väega 
puu? Ega nä hariligult ei viisi nii süv
vit mulkõ puu sisse pessä üte vagla 

peräst, kül aga võiva puu peris lakja lammuta, ku säält palĺu süvvä om luuta. 
Enämpide tegevä nõgikikka pesä iks esi aastil esi puiõ sisse. Ja ega peris häste 
ei näe kah pildi päält, ku suurõ neo mulgu omma. Või arvada, et puu om seest 
pehme ja ku päälmidsest kihist läbi saat, olõt ku võiu seen. Tuuperäst ei saa jättä 
peris kõrvalõ ka hähnä (suurkirjurähn), kel miildüs kah puid pessä, aga vähämbit 
mulkõ tetä. Hähnä tahtva kül valgõn söögi otsmisõga tegeldä, tuuperäst vast jäm
me puu seen om pimme. A näil om pikk kiil, tuuga saava maitsa ka puu seen olõ
vit vaklu ja muid. Ja ku vaia, sis ka keelega söögi säält vällä aia. Ku juhtus olõma 
väega hää suutäüs, siis võiva mitu mulku kah tetä. Nä kullõsõ, kuis süük puu seen 
liigus, ja pruuvva õigõn paigan kipõlt ette jõuda. Sis jääs sääne algaja Kalašnikovi 
pruuvja valang puu sisse nätä. Nii et kõik või olla mõtsan, kon kiäki ei sekä!»
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Võro gümnaasiumin olĺ  
minevä nätäl valikainidõ 
nätäl, kon anti oppust 
pildi tegemisest laulmi
sõni. Üts esierälidsemb 
valik ainõ olĺ  jahindus
oppus: gümnaasiumi noorõ 
opsõ jälgi, nahku ja sarvi 
tundma ni püssäst märki 
laskma. «Taast pundist või 
mõni jahimiis vai naanõ 
külh vällä kassu,» muheli 
oppust vidänü Põlva maa
kunna jahi miis ja aiandus
kooli oppaja Lepiski Arvi.

«Seo om tõõnõ kuul Eesti
maal, koh om sääne valik
ainõ nigu jahindus. Kehra 
gümnaasiumih om kah, joba 
kolmas aasta,» seleç Lepiski 

Arvi. «Võrol om edimäst aas
tat. Minevä aasta, ku olï tuu 
valiminõ, sis ma tei jahindusõ 
opikava. 16 opilast tahtsõ, kats 
naistõrahvast om kah.»

Oppus käve nätäl otsa. Le
piski Arvi seleç, et seo olï 
laem balt sääne luudusõoppus, 
mitte ütsindä jahipidämise op
paminõ. «Jahindusõ man olï 
juttu ka hääst tavast ja tuust, 
kedä või laskõ. Tuu ei olõ nii, 
et võit laskõ, kes ette juhtus.»

Oppaja lassõ ka jälgi, nah
ku ja pääluiõ perrä är arvada, 
mändse eläjäga om tego. Noorõ 
istu es õnnõ koolitarõn, Lepis
ki Arvi vei nä mõtsa kah. «Jälgi 
olï rassõ nätä, kokko olli sula
no. No ilvessejälge näime – tuu 
peris egäpääväne ei olõ.» 

Pääle tuu käüti kähriliina 
kaeman ja jahikandsi man. 

«Peräst lätsime lasketiiro lask
ma. Kõik saiva siledäraudsõst 
haavlepüssüst märke laske,» 
seleç Lepiski Arvi. «Jahimiis 
tõi märkes taldrekke ja ma 
ütle, et perüs häste lätú näil tuu 
laskminõ.»

Lepiski Arvi arvas, et kõgõ 
inämb miildügi nuurilõ vast 
tuu, ku sai väläh kävvü, esi 
kaia ja käe külge panda. «Pää
luu ja naha näile kah miildü. 
Esi kah ei taha määnestki pik
kä juttu hummogust õdaguni 
kullõlda,» muiaú Räpinä jahi
miis.

Lepiski Arvi seleç, et inemi
se saava arvo, et jahimiihi om 
vaia sis, ku määnegi hädä om. 
Tsiakadsu aigu olï vaia näütü
ses tsiko kipõlt veidembäs saia. 
Ku susi lambit murd, om vaia 
tedä jahti jne. Selle omgi täht

sä nuurilõ jahimehetarkuisi 
tutvas tetä, et jahimiihi iks 
pääle kasunu.

Midä opilasõ jahindu
sõoppusõst kõrva taadõ 
panni? Haanimaa nuurmiis 
Vaabi KarlGustav üteï, et 
miilde jäivä jahisäädüse, jäl
gi opminõ ja taldrikidõ lask
minõ olï kah peris põnnõv. 
«Sai viiest katõlõ pihta – nii 
et väega häste es lää. Järgmä
ne kõrd lätt vast parõmbidõ,» 
seleç tä. Mille tä valisi koolin 
kõrvalainõs jahindusõ? «Mu 
esä sõbõr om jahimiis. Ma 
olõ tä puul käünü, sääl omma 
sarvõ, topisõ... Huvitava aúa. 
Ma tahassi hindäle ütskõrd 
esi kodo mõnõ topissõ tetä,» 
kõnõï Vaabi KarlGustav. 

No ja jahimehes plaan tä 
kah kunagi saia.

Tsiapõrss ja lambatall,
kaagutaja kana ka
tibudõga aknõ all

latsil õnnõ suuvva.
(Säinasti Enno)

Soovimi õnnõ Tuulilõ ja Indrekulõ 
katsikidõ poiskõisi sündümise puhul.

Võro instituudi ja Võro seldsi rahvas

Mõtstsia nakkasõ tsiakatskust üle saama. Ku vahepääl olĺ mõtsan tsiko 
tsiakatsku peräst küländ veidü, sis no paistus, et tsiakari om naanu jäl ka
suma. Seo pildi pääl om 27.02 õdagu Urvastõ kandin üte mõtsakaamõra 
ette jäänü vähämbält kuvvõpääline tsiakari.

Et tsiko om mõtsa perämädsel aol mano tulnu, tuud kinnitäs Põlva 
maakunna jahimiis Lepiski Arvi. Ka Soome Raul Võro jahtkunnast ütles, et 
vahe pääl olĺ kül tsiko veidemb, a no trehväse jahimehe näidega iks inämb 
kokko. A kas tsiakatsk om iks viil eläjil kallal? Soome Raul hindas tuud 
nii, et Eesti mastaabin om külh, a Võromaal paiguldõ viil om, a paiguldõ 
inämb ei olõ.

UL

Hindätiidmise avvo
hinna saaja omma 
teedä

Minevä nätäl käve kuun 
«Hindätiidmise avvohinna 
2020» hindamiskogo. 

Kogo kuunsaisun Kuuba 
Rainer Võro instituudist, Valsi 
Kristi Võromaa ja Määri And
res Põlvamaa arõndus keskusõst 
ja Kaarsalu Pille Põlva latsi
aiast Pihlapuu otsusç kolmõ 
kandidaadi läbikäümise ja katõ 
kandi daadiga kõnõlõmisõ per
rä, et timahavvadsõ Hindätiid
mise avvohinna saaja omma:

 Puiga näütemängupäävä pää
iistvõtja Ruuli Helve
 Harglõ Latsiaid-Põhikuul
 Kuldrõ Kooli latsiaid Sipsik

 Taïna Võro Selts
 MTÜ Folgisellide Selts

Hindätiidmise avvohinda om 
latsiaiulõ, koolõlõ ja kultuuri
asotuisilõ, ütisüisile ja selt
sele vällä antu 2012. aastagast. 
Avvohinna mõtõ om kittä noid, 
kiä hoitva võrokõsõs olõmist ja 
pidävä võro keele kõnõlõmist 
avvo seen. 

Hindätiidmise avvohinna 
konkursi kõrralè Võro insti
tuut üten Põlva ja Võro maa
kunna arõnduskeskusõga. 
Avvohinnaga käü üten ka väi
ku rahapreemiä, mink mas
mist tugõ Rahvakultuuri Kes
kus, ja savist keelepesätsirk.

Avvohinna antas saajilõ kätte 
päält imäkeelepäivä.

UL

Koolilatsõ tei võrokeelist mälomängu. Ku varramba olĺ VanaVõromaa kooli
latsilõ uma keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaat «Ütski tark ei sata taivast», sis 
timahava kõrrald́  Võro instituut tuu asõmõl mälomängo. 

Tiidmiisi umast kodokandist ja keelest näütsi urbõkuu 4. pääväl säidse võist
kunda. Võitsõ Haani kuul, tõsõ kotussõ sai Vilustõ ja kolmanda Võro Kreutzwaldi 
kuul. Üten lei viil Mõnistõ, Savõrna, Vahtsõliina ja Orava kooli vanõmba opilasõ. 
«Nuuri tiidmise omma peris hää, kimmäle kasus tast Võromaalõ mälomängjit 
mano,» kitt tunnõt mälomängjä Loka Toomas, kiä avit́  küsümüisi vällä märki  ja 
mängo kõrralda. 
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Kaemi ette!

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

Kiroti aastidõ iist üte luulõtusõ päälkiräga «Kaegõ ette, panga
kaart». Tuu sai kirotõdus üte reklaami perrä, kon pank seleç, 
et sularaha om hirmsalõ must, sääl liigusõ pääl egäsugumadsõ 
baktõri ja batsilli. Pank sooviç pangakaardiga massa.

Tuukõrd paistu mullõ, et pangakaardiga omma sama hädä, mis 
sularahaga: tuu pääl liigussõ nuusama pisiläse. A no om tulnu 
aig, ku tõtõst pangakaarti saa tarvita niimuudu, et tedä kellegi 
kätte ei annaki ja kohegi vasta ei putuki. Nii et tuukõrdnõ panga 
reklaam lätú no, paarkümmend aastakka ildamba, peris aúa ette.

Täämbä märgimi kõik küländ tihtsäle perrä, midä või put
tu, kon kävvü ja ku palïo kässi mõskõ. Hirmsa tõbi liigus 
väikun ilmakülän ümbre, tuuperäst. Paiguldõ võtt vahtsõst 
viirusõst kõnõlõminõ esiki paanika mõõdu, selle et liigus 
egäsugumast teedüst. Tuuperäst om vaia iks inämb hinnada, 
kas kõik, mis mi loemi ja kuulõmi, om iks tõtõ. Nigu kiro
tas tansaman kõrval Kõivupuu Marju, ei olõ paanika kunagi 
kellel gi avitanu terves saia.

Ülearvo närvi minek ei olõ hää. Saman: väiku ettekaeminõ ei 
võta kah tükkü külest. Mi saami uma tegemise ja käümise kõrra
ligult läbi märki, tuujaos om meile mudsu pää sisse antu.

Ja las seebikiitjil ja müüjil om kah kõrras tsipa tulusamb aig.

RAHMANI JAN,
Uma Lehe päätoimõndaja

Imäkeele päiv

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

Kiäki sääl puhman jo krabist́ ...
Üttegi tõpõ olõ-i praavitõdu murõhtamisõ vai 

kontrolmalda küläjuttõ edesikõnõlõmisõga

KÕIVUPUU MARJU, 
rahvajuttõ uurja

Mõrdsugatüü

Üts hummok heräne üte kõgõ 
jällem bä helü pääle, midä tiiä – 
mootorsae undaminõ. Tsuska 
näpo nii sügäväle kõrvu sisse, ku 
läävä, et seod mitte kullõda, selle 
et tiiä: jäl võetas puid maaha. Ei, 
ma ei elä mõtsan ega langi veeren, 
hoobis Vilja uulitsan, jällen kivi
majan. Jah, tunnista, et Kapsta
mäe tulõtas mullõ Lasnamäed 
miilde. Tan roit kõgõ ümbre kõllõ 
tuul, selle et suurõ kivikolaga loo
va tuulõkalitorõ, ja mäe kene esi 
om kah tuulõlõ miiltpite.

Mitu kuud omma minno 
tsirgu laulu asõmõl herätänü veo
massina, traktori, tiitrulli, kopa ja 
mõnikõrd ka nigu kirss tordi pääl 
mootorsaag. Minno nigu küdsetü 
tasadsõ põrgutulõ pääl, kaiõn, ku 
palïo ma suta kannata. Olkõ pää
le, et elä neländä kõrra pääl, kost 
larm siski väega häste är, selle et 
suurõ maja omma nigu kõlakoda.

Vilja uulidsa veeren võeti 
maaha kõik elojõun uhkõ puu. 
Saa arvo, näide juurõ jäi torrõ 
pandmisõlõ ette, a suurõst tiist 
kavvõmba, kohe suurõmb mas
sinidõ saismisplats tetäs, ei olõs 
nä siski segänü. Kas platsi man ei 
või puid olla? Kas nä satassõ auti
lõ pääle vai satas sügüse ülearvo 

palïo tülüs olõvit lehti? Vai tege 
tüllü massina sõitminõ väiku tii
ruga puust müüdä? Vai olõs nii
muudu kaonu paar väärt kotust 
massinidõ jaos?

Kiä om tuu dirigent, kiä säänd
sit kandiliidsi käskõ jaga?

Kaâos jakkus säändsit dirigente 
pia egäle poolõ. Mõtsust massai 
kõnõldagi, a esieränis vallus om 
kaia maaumanikkõ, kiä häötäse 
kellegi terve elotüü. Sügüse pidi 
mu silmä säänest häötämist näge
mä Verijärve külän, kon üts vaht
sõnõ umanik uma maja ümbrest 
kõik kandva elojõun uibu ja maëa
puhama maaha võtç. Süä tsilku 
verd, selle et mu latsõpõlvõkodo 
aiaga juhtu õkva sammamuudu. 
Viiskümmend aastakka hoolõ ja 
armastusõga luud aid, kohe mu 
vanaesä päält 50 häste kandva vilä
puu ja puhma olï kasuma pand
nu, tetti paari pääväga maatasa, et 
saanu murro kasvata. Neo massi
mõrva omma nigu kiudutamisõ, 
säändsit inemiisi tulnu trahvi.

Üte vanaherrä käest kuuli, et 
viil 1950. aastil kaëati mustlasõ 
Kapstamäe nurmi pääl hobõsit. 
Seo võidsõ kül illos olla! Annas 
Jummal meile inämb rohenäp
põ ja puiõistutajit, et ka kõllõ 
Kapsta mäe saanu uhkõlõ tsirgu
laulust häädmiilt tunda.

Illus ja tarvilik 
uma kiil
Pea om jälleki imäkeelepäiv. 
Kirutami võitsi etteütelüst ja 
arutami ja arutami, kuis õks 
kõgõ õigõmb os ollu ja kiä 
kõgõ targõmb olï. Mitu päivä 
enne ja peräst kõnõlami kah 
õks tuust, et külh om hää, et 
nii väikul riigil uma kirjakiil 
alalõ om. A ku palïu mi õigõdõ 
tuust märgutami, kuis taasama 
enämbüisi PõhjaEestist peri 
riigikiil muutunu om? 

Ega toolõ muiduki medä tetä 
ei saa, et uusi asju ja masinõid 
tulõ manu ja nuile tükise võõ
ra keele nime kah külge jää
mä. Hullõmb asi om sääntsei
de sõnnuga, mea meil õks jo 
ammu olõman omma, a medä 
nigu häbendeldäs.  Ja nii tulõ 
vägüsi tõnõkõrd miilde vana 
vaimuka ütlämisega Kitzber
gi August ja timä KniksMa
riihen, kiä veidü aigu liinan 
koolin olï käünü ja peräst talun 
eesti kiilt vigatsõ saksa keele
ga segi kõnõli.

No kas peat ütlämä, et lats 
tarvitas latsihoiuteenust? Nuu 
teenusõ pakmise ja tarvitamise 
võtva maainemisel õkva ham
ba valutama… ja sis ei lähäki 
hammast parandama, a hoobis 
hambaraviteenust tarvitama. Ja  
ku määntsegi asja jaos raha ei 
olõ, kas nii üldä ei või,  kas om 
paremb ja rõõmsamb, ku ütlät, 
et ei olõ rahaliisi vahendid.

Ildaaigu sai teedä, et ku medä 
palama lätt vai vääga haigõs jäät 
vai om mõnõ pätiga tegemist, sis 
kõlistat päästekeskustõ ja säält 
saadõtas sullõ ressurss, mitte 
autu abiliisi ja päästjäidega. No 
mille om vaia säänest lorri aia? 
Võit arvada, et sääne kiil jääs 
latsilõ külge, naid andsakuid 
sõnnu tulõ kõik aig veitüviisi 
manu ja sis taa külh enämb eesti 
kiil ei olõ. Ja mis viil hullõmb, 
nii kaos tuu mi palïu kitet maa
inemise miil kah ärä. Palïu sis 
joudva meid rea pääl hoita Fred 
Jüssi ja viil mõnõ timä sugutsõ, 
kedä kullõldas.

Olï edimäne pääväpaistõ
linõ ilm peräst mitund kuud 
hülgehalli talvõ. Latsiaia kõkõ 
tsillõmba olli oppajaidega väl
lä tullu. Naa juhatõdi kenäs

te saina viirde tuulõ varju ja 
kasvataja… no  mis ma õmõta 
kõnõla, oppaja üteï umbõs nii, 
et kaegõ nüüd, latsõ, kuis Dvi
tamiin ti organismi tulõ… Ku 
ma ei olõs esi kuuldunu, ma ei 
olõs uskunu, et nii latsiga kõ
nõldas. Esi mõtli, et üldäs: näe, 
latsõkõsõ, kuis päiv jo lämmis
täs, pea tulõ kevväi.

Ma mõtli jo aastõid tagasi, 
ku mõnõ suurõmba kultuuri
värgi kõrraldamises raha saa
mises  projekte kirutama tulï 
nakada, et ku tuu kirjatüü peas 
võru keeli tegema, sis ei olõs 
nii palïu säänest võõrast juttu, 
mea arvada inglise keelest üle 
om võet. No mi kodutsõn kee
len ei olõ sääntseid sõnnu. Kas 
sis rahvarõivõidõ vai küläseltsi 
aknõkardinõidõ jaos raha os 
ant, tuud ei tiiä… Aga siski om 
mul hää miil, et mi uma võru 
kiil alalõ om ja taad hoolõga 
tarvitõdas. Kõik tuu jutt, mea 
murdõn kõnõldas, om hoobis  
pehmembä kõlaga. Esiki sis, 
ku peat mõnõlõ ütlämä, et kas 
sa no ullis lännü olõt, vai medä 
muud säänest. 

Om jo nii?
NÕLVAKU KAIE

Pulga Jaani 
mõtõlus
Hiiriga vai ilma?
Lumõlda talvõ üts tagajärg om, 
et hiire kattõva joba jaanuari
kuun ärä. Mitte et är pagõ siva, 
nimä lihtsalt süüdi ärä! Alõvi
kun, kon ma elä, süüjiide puu
dust ei olõ: pääle kasse tegevä 
jälgi viil tuhkru, nirk, kärp ja 
aigaolt om repän läbi jalutanu.

Majast püüse ma lõksiga 
kümmekond tükkü kinni ja sis 
olï rahu. Edimält olï hää miil, et 
nüüd ei pea leeväkandsu üüses 
lae ala riputama, aga mõnõ ao 
peräst naksi mõtlõma: midäs 
nuu hiiretoidulise nüüd süümä 
nakkasõ? Jah, tuhkru ja mõni 
tõnõ kärpläne lätt vette, püüd 
säält kunnõ vai mõnõ ullimba 
kala. Aga lumbi pääle tulõ jo 
kah jää, sis om näil nälg. Ku 
nii edesi lätt, sis om ainult ao 
küsümüs, kunas mõni avastas 
mu laudal hõrrõmba kotusõ ja 
hädä sis kanulõ!

Õnnõs visaú veebruari katõl 
viimätsel pääväl paksu lumõ 
maha. Ja näe imet – täpselt 
veebruari eelviimätsel pääväl 
näi ma köögin jälle hiirt! Pe
ris hää miil olï, nigu sugulanõ 
olõs küllä tullu.

Ültäs jo: roti pagõsõ uppu
va laiva päält viil inne laiva 
uppumist. Hiiri, näide vähäm
biid velli, ei panõ kiäki tähele, 
aga millegiperäst om tunnõ, et 
peris ilma hiirildä lätt kah elu 
hukka. Järgmises võetas ette 
kunna ja ilma kunnõlda om 
joba kihulaisil ja tigudõl pidu. 
Õigõ jah, kihulaisi häötäse viil 
peris kõvastõ pardsipoja, aga 
kas nällädse kärpläse laskva
gi pardsil poigõ vällä haudu? 
Minevä aasta lätú pardsipaar 
mu lumbi päält tühält minemä. 
Jo sis süüdi pesä tühäs.

Nii tä om, et hainasüüjiid 
söövä lihasüüjä. Lihasüüjiide 
päämine toidus omma hiire 
ja kehväl aol kunna. Putukii
le jagus põrõlt kah viil süüjiid 
– pääle egasugutsiide tsirkõ 
söövä putuka ka ütstõist (ämb
liku, lepätriinu jne). Mul om 
tsipa hirm, et kui hiire kaosõ, 
om järg tsirkõ käen, ka ku nuu 
joba otsan, kiä meid sis putu
kiide iist kaits. Paistus nii, et 
ega ilmaennustaja ei võlsiki, 
torme tulõ järjest inämb. Tor
mist murrõtu mõts om niigi 
ilõdu kaia: kui säält aga meile 
putukapilv vasta näku lindas, 
või mõnõl peris eluisu är min
nä. Mürgütämisest ei olõ sis ka 
inämb abi, mürkü piat sis joba 
pandma ka tarrõ ja sängü vati
teki alla. Sis ei jää meil muud 
üle, ku käe taiva poolõ nõsta ja 
hõigada: kas mi säänest Eestit 
tahtsõmigi?! Tundus, et põrõlt 
piat egaüts hindä käest küsü
mä: midä ma tetä saa, et sää
nest Eestit es tullu?

Ma olõ umaette märknü, et 
jätä vist tuu pliiditagudsõ hiire 
ellu. Väikene ja võiolla naiiv
nõ tegu, aga umõtagi tegu. Pa
remb iks, ku uulitsa pääl pla
katiidega vehki.

Edimädsel märtsil sulli suur 
jagu veebruari lõpu lumõst 
äräki. Kihulaisil olï tuupääle 
nii hää miil, et terve kari linnõï 
ümbre maja.

Süküs, talv ja kevväi omma 
kõrraga uma asja käsile võt
nu, nii et rõõmu jagus kõigilõ. 
Eesti maa om (viil) elukõlbulik.

PULGA JAAN

Seo ilma aig ollõv tõõjärgne. 
Tuu tähendäs, et kõgõ vähämb 
usutas tiidläisi, kiä ommava 
ütte vai tõist asja tiidüsligõ 
meetodiidõga hää hulga aigu 
uurnu ja võtva tuu päält arva
da, et üts vai tõõnõ asi võinu 
olla vast  nii vai naamuudu. 
Ma tiiä külh, mille: tiidläse 
esi ei olõ uskligu inemise, 
nimä ei julgu konagi rusikii
dega rinna pääl trummi lüvvä 
ja kuuluta, kuis näil om kõ
gõn õigus ja aúa omma täpselt 
nii, nigu nimä ütläse. Selle et 
tiidüsen kimmäid ja lihtsit la
henduisi olõi ja õigõ tiidläne 
kahtlõs elu otsani, kas kõik 
õks om nii, nigu parhillanõ 
uurmise sais vällä näütäs, vai 
om viil määntsidki muid või
maluisi kah. 

Usklikul inemisel om elu
kõnõ palïu lihtsämb: aúa 
omma ilman täpselt nii, nigu 
timä usk. Kuis tuu ütlämine 
olï: sa usu minnu, a ma esi usu 
tädi Miilid, a Miilikene usk… 
Ütskõik, kedä vai midä timä 
sis parasjagu usk: imettegevät 
pütske, kõkkõtiidvät selgelt
nägijät, libauudissit, inemiisi 
iist är käkitüid tarku raama
tit vai üleilmalist vandõnõud, 
kuimuudu vaktsiniirja tahtva 
mi latsõkõisi sandis tetä vai 
peris ära tappa, selle et ine
miisi om siinilman ülearvo 
palïu. Inne ku mõni kuritõbi 
vai muu hädä om vallalõ päs
nü, om Miilikene perädu kuri 
näidesammu tiidläisi pääle, et 
mille nä 24 tunni joosul midä
gi ette ei võta, et timä kallis 
elukõnõ är pästa. 

Tõsõ inemise läävä jäl egä 
väikugi aúa peräst hindäst 
vällä ja lugõva, kost vähägi 
lukõ kannatas, egäsugumaid
si halvu märke vällä. Olï va
nastõ elänu üts kaëapoiskõnõ, 
kiä mõistsõ egäst krõbinast, 
miä koskilt vähägi kõrva put
tu, ilmalõpu vällä märki. Nii 
juusksõ tä kõrda mitu kaëa 
mant kodu ja rüükse, et võsan 
ollõv sada sutt. No kas just 
sada, a viiskümmend õks. Ah 

et viiskümmend sutt mahu ei 
mi võpsikuhe är? No sõs olï 
veidemb, katskümmend viis 
vai viis vai… No kiäki õks 
olï, kiä sääl võpsikun krõbisç. 
Timä õnnõs es olõ tuudaigu 
sotsaalmeediät ega mobiile, 
muidu olnu mõnõ ao peräst 
kõgõn külän ja kavvõmbalgi 
teedä, et Lepiku talu võpsikun 
luuras 1000 sutt, kiä omma 
üle Vinnemaa piiri tulnu, kõik 
marutaudin ja perädü nälläd
se. Võih, vellekese, mis no saa, 
no om lõpp siinsaman, päst
kü hinnast, kiä vähägi saa…. 
Inne pääle tuud, ku talu rahvas 
olï kõrda mitu käünü egäs 
juhus kaeman, et võiolla tõ
tõstõ om võsavillem kaëa 
lähküle tulnu ja haud murd
misõplaanõ, a olõõs koskil 
kõgõ vähämbätki soekutsikut 
nännü, es võta kiäki kaëapoi
si rüükmist inämb tõõ päähä. 
Jama tulï sõs, ku susi ütskõrd 
tõtõstõ kaëa manu tulï. A sõs 
es usu ega kullõ kaëapoiskõsõ 
juttu inämb kiäki.

Kolmanda inemise omma 
jälki õkva ku muudsa ao 
katkukülvjä. Vanastõ usksõ 
inemise, et maad müüdä kää
vä säksä rõivin inemise, kiä 
kihvtitäse kaovett, ja sis päses 
hirmsa taud vallalõ. Vahtsõl 
aol kiäki mürgüpulbriga rin
gi ei käü – tuu jaos om nüüd 

sõna ja ütismeediä. Nii kõnõ
lõsõ sõnakatku külvjä egä
sugumadsi tühje juttõ, mis nä 
koskilt vähägi kuulnu omma
va. Niimuudu saava nimä kah 
uma 5 minutit kuulsust kätte 
ja mõnõl arõmba verega ine
misel vererõhu üles ja unõ sil
mist. Vanast visati sääntsiile 
inemiisile, kiä külä pääl tühje 
juttõ kõnõli, tuhka vai suula 
perrä vai koguni vasta silmi 
– usuti, et tuu tapp mürgüdse 
sõnaga tettü kahju är. 

Kahjus ei olõ ma ega suur 
osa inemiisist seenimaani 
kuulnu, et üttegi tõpõ vai mõn
da muud suurõmbat jamma 
olõs tululikult praavitõdu pe
rädü murõhtamisõ, sõnakats
ku külvmise vai kontrolmalda 
küläjuttõ edesikõnõlõmisõga. 
Ütskõik, kas tuu külä om pe
ris vai virtuaalmaailman. Ku 
nii liisnalt saanu, sis võinu jo 
suurõ unigu massumasja rah
ha hoobis parõmbalõ är tarvi
ta. Nii et, hää inemise, hoitkõ 
selge mõistus alalõ ka sis, ku 
tõtõst mõni suurõmb jama vai 
tõbi om koskilt vallalõ päs
nü. Mõskõ kõrralikult kässi 
– kurja ei tii tuu kinkalõgi, 
aga är hoita võit tuud külh. Ja 
hindästki mõista ei lää ütski 
mõistlik inemine haigõst pääst 
ei tüü manu ega naabriidõlõ 
«tähtsat sõnna viimä».
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Priinime lugu
Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Valgõ piha ja pikki hiussidõga puu

Hüvä nõu

Hädä ots iks ine
mist. Neläs jago
Kirota edesi hätist, miä võiva 
ette tulla, ja anna soovitusõ, 
midä hädä kõrral tetä.

Kaalavalu
Ku lätsit õdaku terve kaalaga 
magama ja hummoku virgut 
valutava kaalaga, sis või olla 
kats põhjust:

* pääalonõ vai asõnd um 
halv olnu ja olõt kaala är ma
ganu;

* olõt külmä saanu ja kaala
soonõ umma valusa.

Mõlõmbal juhul tulõ panda 
pehme sall ümbre kaala, anda 
rahhu ja uuta katskolm päivä, 
kooni valu esi är kaos.

Kaalaradikuliit
Lisas inne kõnõldulõ või kaal 
vallus olla radikuliidist, mis 
teküs elo joosul kaala kuur
mavast vai sundasõndist tüü 
man. Kaalaradikuliidi kõrral 
või valu närve pite minnä ka 
päähä ja kässi sisse. Abis võt
ta valurohto ja ku ei avita, sis 
minnä peretohtri mano.

Olajakk
Olajakk või hätä tetä vanõm
ban iän kulumisõ ehk artriidi 
peräst. Abis tulõ võtta valuroh
to ja kätt olast kaemalda valulõ 
liiguta. Ku ei liiguta, või olg 
kinni jäiä ja sis um valu viil 
suurõmb.

Rangluumurd
Rangluumurd tulõ inämbähe 
rattaga maaha sadamisõl.

Abis tulõ käsi kolmnukkräti 
vai salliga kaala panda ja tohtri 
mano minnä.

Olatrauma
Ku satas nuur inemine, sis 
teküs inämbältjaolt olajaku 
nihestüs, tuu tähendäs, et olg 
tulõ umast pesäst vällä. 

Abi. Ei massa kätt rätiga 
kaala panda, selle et tuu um 
väega vallus. Tulõ uma terve 
käega haigõst käest kinni hoita 
ja tohtri mano minnä, et saassi 
jaku vahtsõst paika tõmmada.

Ku satas vana inemine, sis 
lätt olavarrõluu katski.

Abi. Panda käsi lõdvalt räti 
vai salli pääle ja kaala. Ei tohe 
kätt korgõlõ nõsta. Olavars piät 
ripma, muido võit luuotsaga 
veresoonõ katski tetä.

Künnärpääjakk ja 
käejakk
Ku käe pääle satat, sis või 
künnär pääjakk katski vai pai
gast är minnä ja käejaku võiva 
kah katski minnä. Käejakkõ 
um kats tükkü:

*kodarluu, mis um pässä
puulnõ;

*küünärluu, mis um väiku 
sõrmõ puulnõ.

Niisama või lüümise vai 
sada misõ peräst saia peo ja 
sõrmõluiõ murru.

Egäl juhul, ku um nätä, et 
käsi um kõvvõr, paistõn vai 
valtas, tulõ minnä arsti mano 
vai kutsu abi.

Piä meelen! Traumahaigõ ei 
süü ega juu inne, ku arst lupa! 
Ku um vaia narkoosi ala pan
da, sis piät mago tühi olõma. 
Muido nakkat ossõlõ ja võit är 
läppüdä.

URMI AILI

Püsümäldä kogokunnaheng

Suurmanni Aino valla avvokodanigu tiitli saamisõ pääväl.
PEDÄJÄ BIRGITI PILT

Kõiv om illos puu. Täl om 
hulga liike, Eestin kõgõ hari
likumb om arukõiv (Betula 
pendula). Meil om viil suu
kõiv, matal kõiv ja vaivakõiv, 
a nä kasussõ kõik suun, omma 
lühkü. Mi maalõ um sisse 
tuudu ka tõisi kõoliike, hari
likumb noist om Karjala ehk 
maarjakõiv.

Arukõiv või kassu kooni 35 
meetrit pikäs ja saia 150 aastat 
vanas. Kõol om hulga umahui
si ja tarvitamisviise.

Puust saa tetä müüblit 
ja vineerist asjo. Kõgõ ilo
samb kirivä mustriga puu um 
maarja kõol, millest tetäs de
koratiivmüüblit, muusigariistu 
ja meelüssit. Kõiv um ka hää 
küttepuu, and palïo lämmind. 
Ossõst saa tetä vihtõ ja luudõ. 
Kõgõ parõmba sannaviha saa
va õkva inne jaanipäivä võe
tuist lehessist ja kõgõ parõmba 
pühkmiseluvva inne keväjäst 
pööripäivä võetust raost. Viil 
saa raagun peenikeisist ossõst 
tetä lilli ja muid ilokorvõ kas
vai munapühis.

Ravis tarvitõdas kõopungõ ja 
käsnä. Kõokäsnä kutsutas ka 
mustas pässikus. Näid tarvitõ

das kihä kimmämbäs tegemi
ses, kõtuhaiguisi ja vähä ravis.

Lehe umma tarvitusõl kos
meetikan. Kes ei tiiässi, et 
vihaloputamisõvii sehen um 
kasulik pääd mõskõ, sis pidivä 
hiussõ parõmbidõ kasuma.

Kuionu kõotohk püsüs kav
va, eski aastit. Vanastõ tetti 
tohost viisõ, soolavakku ja 
leevä märsse. Toho pääle um 
eski kirju kirotõt.

Kõo sisemine kõgõ imelid

semb asi um mahl. Mahla pee
ti inemisele nii tarvilikus, ka 
hapnõlt, et vanastõ kutsuti tedä 
kõopiimäs.

Kõo nakkasõ mahla andma 
keväjä, ku maa um är sulanu, 
kooni lehteminekini vällä. Kõo 
tikkamisõs puuritas mulk tüve 
sisse ja pandas tila. Ku mahla
aig läbi, tulõ puu tervüse pe
räst mulgulõ punn ette panda.

URMI AILI

Kolm põlvkunda kõivo tikkaman ja mahla maitsman.

Kriisa
Seod nimme kand Eestin 479 
inemist. Taad tulï Tartun ette 
joba inne üldist perekunnanim
mi pandmist (kujul Kriesa) ja 
näütüses Erästveren olï 1816 
seo liignimega – Krisa – Kiievi 
kuber mangust tuud mõisatüü
line Jakob Jegori poig. Pantu 
priinimi tekkü 15 mõisan, õnnõ 
1 näist olï Saarõmaal, a 8 Tartu
maal, 4 Võromaal ja 2 Virumaal.

Mõni Kriisa suguvõsa sai 
mitu nimevarjantsi, nt Kavastun 
Tartu maal kirotõdi hingerevis
jonni Kriss ja Kries, a Kõdavere 
keriguraamatilõ panti üles Krisa. 
Elistveren panti hingerevisjonni 
Krissa, a keriguraamatilõ Krisa. 
Suurõmbat segiminemist sama
sugust peritollu nimega Kriis (132 
kandjat) olõi vast sõski toimunu.

Haani mõisan sai priinime 
hingerevisjoni algkujul Kriisa 
Kokõmäe Jakapi poig Mikk, 
kinka poig Piitre olï Kriisa 
hõrila meistridõ Tanila, Juhani 
ja Jakapi esä. VahtsõKasaritsa 
Kolereino külän saiva priinime 
Krisa Peebu läsk ja latsõ. Peep 
om keriguraamatun ku Koljo 

Reino Koddowäu. Rõugõ opõta
ja Marpurg tahtsõ edimält pan
da Kolereino ummilõ Krisa ja 
Kokõ mäe ummilõ Kriska, a il
damba leppü, et jääs sama nimi.

Põlva Joosu mõisan sai Kriisa 
nime Maksima Mihkli Hanso 
perekund. Orava mõisan sai seo 
nime õnnõ vanapoiss Mikk, kiä 
olï õkva peris Kriisa poig.

Kriisa (Kriissa) omgi vana 
edenimi, miä om meile levi
nü vinne kerigu kaudu. Vinne 
keelen om Griša (Гри́ша) risti
nime Gri gori (Григо́рий) kõgõ 
hariligumb mugan dus. Grigori 
umakõrda om pühämehenime 
Gregorius õigõusu mugandus. 
Gregorius Suur olï VI aasta
saa lõpu paavst, kinka nimega 
om köüdet Gregoriuse koraal ja 
hulga muid kombit kerikun. 12. 
urbõ kuu 604 olï timä surmapäiv.

Gregoriusõ päämine eesti 
mugandus om Korjus. Rahva
kallendri aúatundja vaidlõsõ, kas 
korjuspäiv om 14. vahtsõaasta
kuu vai 12. urbõkuu. Kriisapäivä 
– täämbädsel pääväl – võiva egäl 
juhul pitä näütüses oppaja, muusi
gu ja koorilaulja.

SAARÕ EVAR

RAHMANI JAN

Vabariigi aastapäävä 
aigu Võro valla avvokoda
nikus kuulutõt Suurman
ni Aino om Orava kandin 
üts kogokunnaelo vidäjä. 
Timä kotsilõ üteĺ  avvo
hinnapapõr, et tä om hää 
suhtlõja ja nõvvoandja 
luudusõ, rahvakultuuri 
ja turismi ala pääl. Pe
rämädse aasta Piusa 
kuupõ külästüskeskust 
vidänü Aino om ka Orava 
kandi vanõmbidõ inemii
si kontaktisik ja üritüisi 
kõrraldaja. Korgõ tun
nustusõ saamisõ kotsilõ 
ütles tä, et hiitü edimält 
tsipa är.

«Tundõ olliva säändse, et mis 
tuu kül tähendäs vai mille 
iist. Lätsi kõgõpäält valla 
kodo lehele uurma, mis tuu 
om. Sis mõtli, et periselt olõi 
ma ainukõnõ, kes tuud väärt 
om. A hää miil iks om: joba 
tollõperäst, et Orava kant 
om veere pääl, tihti ei panda 
mi tegemiisi tähele,» tulõtas 
Aino avvohinnast teedäsaa
misõ aigu miilde. 

Rõõmu ja murrõ
Küsümise pääle, miä tege 
tälle Võromaa elo man 
kõgõ inämb rõõmu, vastas 
Aino, et nuu omma inemi
se. «Inemise, kellega kuuh 
oltu, kõrvuisi käütü, omma 
kõgõ tähtsämbä ja tegevä 
rõõmu,» seletäs tä.

A täämbädse Eesti elo 
man om ka üts asi, miä kur
vas tege. Tuu om, et eriarsti 
mano ei olõ sukugi lihtsä 
saia. «Arst ütles: tulõ nelä 
kuu peräst vastavõtulõ. Ku 
nakka kats kuud ette aigu 
pandma, ma ei saa aigu, ao 
omma täüs, kunagi ei olõ 
vapa aigu. Nii interneti ja te
lefoni tiil üteldäs, et ei saa,» 
kõnõlõs tä ummi kogõmuisi.

Kõgõ tähtsämbäs pidä Aino 
uman elon tuud, et täl omma 
torõda latsõ ja latsõlatsõ. 
Latsõ latsi om tä kõgõ ka ummi 
tegemiisi mano haardnu, tennü 
näidega üten käsitüüd, müü
gi ja giiditüüd. Suurmanni 
Aino löüd, et niimuudu saava 
nä häste oppi läbikäümist ja 
kiili. «Latsõlatsõ omma torõda 
seldsilidse. Ja ku näile mõni 
tüü ka ei miildü, sis nä tiidvä, 
mis näile ei miildü, ja mõistva 
elon valikit tetä. Latsõlatsiga 
üten tüüd tetä om hää, seo and 
jõudu,» kõnõlõs tä.

Ilosa Piusa liivast 
klaasi ja nahkhiire
Perämädse säidse aastat Piusa 
külästüskeskust vidänü Suur
manni Aino ütles, et Piusa 
liivakuupõ käü kaeman peris 
palïo rahvast. «Pilediostjit om 
aastan 24 000 ümbre, a peris 
palïo om ka noid, kiä käävä 
niisama jalutamah. Ku seoaas
ta edimäne lumi tulï, olï hulga 
kelgutajit, kes sisse es tulõki,» 
kõnõlõs tä. 

Külästüskeskusõ man om 
valla tettü ka klaasitarõ, kon 
saa kaia, määndsit ilosit klaasõ 
Piusa liivast Eesti esi paigun 
tettü om. «Säänest ilosat klaa
si ei olõs tettü Eestin, ku meil 
säänest liiva es olnu. Ega ma 
alkoholi ei armasta, a ku kõik 
nuu klaasi sääl riah omma, sis 
kaet ja mõtlõt, et kül omma 
ilosa. Naa Hiina aúa omma 
kõik üttemuudu, sirgõ, a meil 
omma kõik lihvidü, vaiva om 
nättü,» kitt Aino.

Piusa kooba omma ka talvi
tamisõpaigas timahavadsõlõ 
aasta eläjäle nahkhiirele. Suur
manni Aino löüd, et nahk
hiiril lätt Piusal häste ja tetäs 
viil tüüd, et naanu parõmbalõ 
minemä. Näütüses Eestimaa 
Luudusõ Fond kõrraldas nahk
hiiri kaitsõs vahtsidõ tunnõlidõ 
tegemist, et nä kokkosadavin 
kuupõn hukka es saanu. Ja 
proovitas hoita ka tuud, et ine
mise es lännü nahkhiiri talvõl 

üles ajama. «Ku nahkhiir talvõl 
üles aetas, sis tä om nigu lats: 
aja kõik tõõsõ kah üles, selle et 
ikäv om. A ülesaedu nahkhiire 
koolõsõ är. Nii et kes taht nahk
hiirt nätä, näge ka külästüsplat
vormi päält, kuis nahkhiire ma
kasõ,» ütles Aino.

Vahtsõ aśa tsuskva 
 takast
Aino tüüelo om olnu kirriv. Tä 
pidä hinnäst püsümäldä hen
ges, kes ei suta väega pikkä 
aigu samma asja tetä. A vahtsõ  
tegemise andva tälle jõudu ja 
huugu mano. «Ku ma lää vaht
sõ aúa pääle, sis ma tunnõ, et 
teküs vahtsõnõ huug. Taha iks 
rohkõmb tetä, vahtsit asju. Ku 
ma ütte paika jää, sis ma soigu 
sinnä,» seletäs tä.

Nii om Aino Vinne aol pidänü 
Orava kandin dispetseri, külä
nõvvokogo esimehe, erä isikide 
zootehnigu ja  partorgi ammõtit. 
Ku tulï vahtsõnõ aig, naaú tä kõr
raga tallo pidämä. Tuu man olï 
tä ka Põlva maakunnan edimäne 
taloliidu esimiis. Et ütsindä talo 
suurt peret är es söödä, jäi talo
pidämise kohustus pojalõ. Aino 
naaú Oravil puuti pidämä. Erä
puut olï kül kehvä kotussõ pääl, 
a edimält lätú peris häste, selle 
et puuti sai säänest kaupa telli, 
midä koopõratiivipoodin es olõ. 
A ku ka koopõratiivipuut kauba
valikut suurõmbas tekù, lätú erä
poodil kitsas.

Poodi kõrvalt naaú Aino tege
mä käsitüüd ja läbi käümä Võro 
käsitüüliidsiga. Tetti käsi tüü puut, 
kõrraldõdi laatu. Ku tuu aig otsa 
sai, lei Aino üten esi sugumaidsin 
projekten, olï tüüldä inemiisi 
tugi isik ja nuuri ettevõtjidõ men
tor. Edesi tulïgi Piusa külästüs
keskus, a ka tuu vidämise and 
Aino seo kuu lõpun noorõmbalõ 
inemisele üle. «Ma olõ joba kuus 
aastat ka pensionär olnu. Esiki 
häste, ku pensionärile tüüd om 
olnu,» kõnõlõs tä.

A usku või, et käe üsän sää
ne püsümäldä kogokunnaheng 
külh istma ei jää. 
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Vastus saada’ 
üte nädäli joosul 
meili aadrõssi pääle 
latsinukk@umaleht.ee
vai postiaga:
Uma Leht
Tartu 48
65609 Võro. 

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

Vastajidõ vaihõl 
loositas vällä 
võrokeelitsit 
latsiraamatit vai plaatõ.

Latsinukka tugõva’ 
Võro Instituut 
ja Võro selts VKKF.

Tossu Tilda pajatus

Latsilõ

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

Muda Mari pajatus

REIMANNI HILDEGARDI TSEHKENDÜS

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

Maolda nali

PILDI’ TSEHKEND´ SAARÕ EVAR.  

Ku tiit ristsõna är, saat teedä’, miä om õkva pia käen.
Vastus saada’ meile 19. urbõkuu pääväs!

Minevä kõrra vastus: 
LIHAHIIDE’.
 
Avvohinna saava’ 
VEGNERI LISETTE (7) 
Jõeveere küläst ja 
KIVISILLA GITTE (4) 
Pääsnä küläst.

14.03.2020 Krabi rahvamajan kell 19.00  

Pääliku kõnõ, sõnvõtu, mõnõ lätvä püüne pääle.
Tervüsenaps, nõgõsõsupp, nali ja naar terves õdakus. 

Simman ansambliga «Parvepoisid»
Valla om Kiiksu kohvik.

Tulõ esi, võta üten sõbra, tutva ja võhivõõra kah!

Pilet 10 € ( Saa Krabi poodist vai piduõdakul rahvamajast.)

Ussõ tetäs valla kell 18

Teedüs 5061193, Marje

Tugõva: Rõugõ vald, Daisy tordid, Krabi Kõrts, Pähni Looduskeskus.

              Kuis ma aoluku tei

SAARÕ HEDY

Jo latsõn miildü mullõ aolugu 
ja kai palïo filme, mis kõnõli
va tuust, mis ammu aigu juh
tunu. Mu sõa aigu elänü vana
vanaimä kõnõï kah tihtsäle, 
kuis elo timä aigu käve ja ka 
lahingist, mis Leevi all käve
vä. Oi, mullõ miildü tuu kõik! 

Olï üü, ma olli kuvvõ
aastanõ. Magasi umah Vilus
tõ kotoh sängüh, ku kõrraga 
kuulsõ, kuis kiäki tulï majja 
sisse. Mõtli, et vast imä lätú 
vetsumajja, ja jäi kõrraga ma
gama tagasi. Veitü ao peräst 
kuulsõ uma tarõ ussõ takah 
krabinat ja hiitü üles. Mu tar

rõ astsõ nuur naanõ, tulï mu 
mano ja võtsõ mu käest kinni. 
«Peläkui, ma tulli su mano, et 
su api pallõlda! Sa viil ei tiiä, a 
Verioral nakaú eelä õdagu sõda 
ja inne sa saat avita!» «Mis ti 
no aati, ullis lännü pääst,» ütli 
vasta. «Olõõi! Sa tulõ kae ta
rõst vällä! Taivas om valgõ ja 
näet, sähvätüs!» Jutt olï õigõ. 
Mõtli ja küsse, midä ma tetä 
saa. «Tulõ üten, sääl näet!» 
«Koh sääl?» «Uma vanaimä 
man!» «Sa olõi iks õigõ!» «Ku 
sa ei tulõ, om kõik säälsamut
sõh, saat sa arvo!» Jutt olï nii 
palïo hull, et mõtli üten minnä. 
«Läämi tõist tiid!» «Mille?» 
«VõroRäpinä tii om kinni, 

vinläse kaibsõva läbi!» «Sõs 
vana VõroRäpinä tii?» «Jah,» 
vastaú naanõ. Kõndsõmi. Vana 
tii pääl es olõ hätä midägi. 
Koskilt puult es näe, et olõssi 
sõda. Olï jo talvõaig ja külm. 
Võõras kõnõï, et om Hele
na ja saadõti mullõ sakslaisi 
puult perrä. Midä lähkümpäle 
tulï Veri ora, toda selgemp olï, 
et Helena kõnõï õigust: palïo 
verd, palïo surma saanuid ine
miisi. Vanavanaimä kõnõï, kuis 
sõa aigu sandis jäänü sõduri 
hinnäst Leevil järve uputi, ja 
tuudsamma näi ma ka Verioral 
järve veereh.

Jõudsõmi vana kultuuri maja 
mano. Küsse, et kohe ma sis 

mine mä piä, ja Helena üteï, 
et vanaimä mano. «Vanaimä 
mano kortõrihe?» «Sääl näet!» 
Lätsi kortõri mano, mille iih 
olï konvoi. Küsti, et kiä ma olõ. 
Ütli, et seo maja üts lats, a tuu es 
loe, sisse minno es lasta. Näüt
si aknõ pääle, koh mu vanaimä 
lehvüç, ja sõs konvoi küsse: 
«Kas sa tunnõt provva Leni
nit?» «Kedä?» «Lenini prov
vat?» «Seo om mu vana imä!» 
«Mine edesi!» Lätsi tarrõ, koh 
mu vanaimä pikuç uhkõh sän
güh ja sei viinamarju. «Vana
imä, mis provva Lenin sa olõt?» 
«Latsõkõnõ, sa näet, et om 
sõda! Lenin pallõï minno hindä 
naasõs ja lubasi tetä kõkkõ, 
midä ma taha!» Vanaimä olï nii 
suurt õnnõ täüs. «A vana esä?» 
«Vanaesä üteï, et omgi hää, ku 
hullust valla saat!» 

Kuuli Helenat kõnõlõman, 
et innegi om naisi peräst sõtu 
peetü. Nüüd tulï mul miilde, 
koh ma tuud naist nännü oli. 
Timä olï Illos Helena, kedä 
ma hindäle ette kujoti, ku raa
diost Trooja sõa kotsilõ kuls
si. «Vanaimä, ma iks Leni
nit hindä vahtsõs vanaesäs 
ei taha ja sa kah, Vinnemaal 
olõ õi üttegi säänest kardina
puuti, mis sullõ miildüsi. Ja 
Lenin siist külh Vinnemaad 
juhtma ei nakka!» 

Hiitü üles. Kõnõli umast 
unõst imäle ja vanavanaimä
le, mispääle viimäne lubasi 
mu vana ja hää Leevi arsti 
Pintsoni mano viiä, et tuu 
mullõ bromaati kirotasi, mis 
jo timä aigu latsil säändse 
unõ är võtç. 

Bromaati ma es saa, mul 
tuu väiku pää lätú inne naidõ 
juttõga sassi.

Viipütün pidolõ
Kamp küläpoissõ tahtsõ Vinne 
aol tutva sünnüpääväle minnä, a 
tii sinnä olï pikk. Nä sai kaubalõ 
viipütü (veetsisterni) juhiga, kes 
üüses autot tüükua mano vei. 

Luuk massina pääl tõugati kõr
valõ ja ütstõõsõ takan hüpsi poisi 
tühjä püttü sisse. Luuk kinni ja 
lätúki sõidus. Kõik olõs laabsalõ 
lännüki, ku tii pääl ei olõs miilits 
autot kinni pidänü.

«Kas olõmi peräle jõunu?» 
kostsõ pütü seest ku tõrrõpõâast 
kellegi helü. Hallõ vahelõjäämine 
lõppi nii, et sohvõr pidi juhilua är 
andma ja priiküüti saanu küläpoi
si edesi uma jala pääl astma.

Ku võmm olï minemä sõitnu, 
koëaú auto juht, kinkal olï lubatu 
iks tüükua mano är sõita, poisi 
tii päält vahtsõst üles ja vei nä 
iks pidomajja är. 

TOSSU TILDA

Rahvaperäne arstminõ
Ma kuuli raadiost, et rahva
peräne ravitsõminõ om iks kõgõ 
parõmb ka katõkümne edimäd
sel saandil. Näütüses lamba
villadsõ suka ja hanirasvaga 
määrmine. Ma tiiäi, mille sõs 
noidõ rohopuutõ kinnipandmisõ 
ümbre nii palïo larmi om. Ega 
sääl müvväi hanirasva. Ja suka 
piät iks vanaimä esi kudama.

Mul tulï viil üts vana ravit
sõmisõ viis miilde. Mälehtäi 
õnnõ, mille jaos tuu hää olï. 
Vast tsiakatsku vasta. Et panõ
mi tsia tsimenditünnü ja nak
kami punnimulgust süütmä. 
Nüüd pandas kõik kavvõl puh
kaman käünü inemise paaris 
nädälis tõisi iist tsimenditünnü.

MUDA MARI

Tutva politsei
Vanõmb paar sõit autoga päälii
na. Naanõ om roolih. Inne Taïna
he joudmist pidä politsei nä kinni. 
A naanõ om kõva kuulmisõga.

Politsei küsüs dokustaatõ. 
Naanõ küsüs mehe käest: «Mis 
tä üteï?»  Miis seletäs, et paprit 
taht kaia.

Kaes politsei paprit ja kõnõlõs: 
«Jaa, Võru... Elu kõige halvemat 
seksi olen ma saanud Võrus.»

Naanõ küsüs jälki: «Mis tä 
üteï?»

Miis ühmäs: «Tä üteï, et tä 
tund sinno.»

Riian naati hussõ 
mõskma
Minevä nätäl loi kirävika, miä 
või võrokõisilõ peris naïakas 
paistu. ERRi portaalin olï kirän 
niimuudu: «Riia veoettevõte 
on alustanud pealinna husside, 
trammide ja trollide täiendavat 
pesemist ja desinfitseerimist.»

Tiiäi õnnõ, kas tuust luu
dusõlõ midägi hääd kah tulõ, 
ja arvada või, et hussilõ sää
ne mõskminõ sukugi miilt
müüdä ei olõ. Kül pia vihma 
tulõ ja tuu mõsk nuu eläjä pa
rõmbahe ja veitümbä kuluga 
puhtas.

MUSTA RIIVO


