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Vällä kuulutõdas 
Uma Lehe jutuvõistlus
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Mälehtüs aost, ku leevä ostmisõs 
pidi hulk aigu saban saisma
Kae lk 4

Regilauluansambli Väiku Hellero 
veebikogomik sai valmis
Kae lk 3

Ilolugõmisvõistlusõlõ 
oodõtas videoklippe
Võro instituut om vällä kuu-
lutanu Adsoni-nimelidse ilo-
lugõmisvõistlusõ, kohe omma 
oodõdu videoklipi, kon latsõ 
lugõva võrokeelist luulõt. 

Ülesvõtmiisi saatmi-
sõ tähtaig om 27. rehekuu 
(27.10.2020). Kooni 4 minodi 
pikkudsõ luulõ lugõmisõ või 
lats tetä ka kuun klassiseldsi-
lidse, sõsara vai vele, vanõmba 
vai vanavanõmbaga, a nii, et 
tõõsõ esitäjä lugõminõ es olnu 
üle poolõ esitüsest. Muidoki 
või saata ka õnnõ hindä esitüse.

Esitätäv või olla Adsoni Ar-
turi luulõtus vai ütskõik määnd-
se tõõsõ kirotaja, näütüses esi-
hindä luud võrokiilne luulõtus. 
Video pääl piäs olõma lugõjidõ 
näo, a sääl või olla ka muud. 
Telehvonni soovitõdas filmmi-
se aigu pikäle hoita. Klipi või 
panda hindä jaos meeleperälis-
te keskkunda (YouTube vms), 

a klipi linke oodõtas võistlusõ 
kõrraldaja e-posti pääle.

Klippe hindas hindamis kogo 
ja kõgõ parõmbit näüdätäs võro 
keele nädälil 2.–8. märdikuul 
Võro instituudi YouTube'i kana-
li kaudu. Klipi võistlusõlõ saat-
minõ tähendäs üteliidsi, et saat-
ja om nõun uma luulõlugõmisõ 
avaligu esitämisega. 

Ligemb teedüs e-kiräga tiia.
allas@wi.ee vai tel 569 16281.

Uma Meki kohvikidõ 
ja restoraanõ nätäl
12.–18. rehekuul peetäs jäl 
Uma Meki kohvikidõ ja resto-
raanõ nädälit. Tuu tähendäs, et 
hulk söögikotussit pakva Võro-
maa söögiperändit tutvustavat 
erimenüüd. Kolmõkäügilidse 
söögikõrra hind om 17 eurot, 
lavva tulõ söögikotussõn ette 
kinni panda.

Ligemb teedüs kodolehe 
umamekk.ee päält.

UL

Võro keele näüdüsagendi: Kalkuna Mari, Kõivupuu Marju ja Contra.

Otsitas võro keele agente
RAHMANI JAN

Võro instituudil om valla 
lännü esieräline kampaa
nia: otsitas julgit inemiisi, 
kiä tulõva kuu alostusõn 
võro keele nädälil härgü
tänü hindä tutvit rohkõmb 
võro kiilt pruukma. Uma 
keele kõnõlõmisõ takast
tsuskja saava hinnäst 
nättäväs tetä hammõ ja 
märgi abiga ja võiva hin
näst kutsu võro keele 
agendis.

Kampaania vidäjä Laanõ 
Triinu seletäs mõtõt valla 
niimuudu: «Tahassi, et võro 
keele nädäli aigu toimõnda-
si võimaligult palïo inemiisi, 
kedä mi nimmami võro kee-
le agentõs. Egäüts, kiä võro 
kiilt mõist ja om küländ jul-
gõ ka tõisi härgütämä tuud 
kõnõlõma, saa hinnäst võro 
keele agendis üles anda.»

Nuu, kiä tahtva võro keele 
agendis saia, piäs hindäst 15. 
rehekuus teedä andma (täp-
semb teedüs seo luu kõrval 
reklaamin). Agent saa hindä-
le umahinna iist (u 20 eurot) 
osta agendipuúa vai -T-ham-
mõ ja -märgi. Puúa rõnna 

pääl om kiri: võro keele agent 
001. «Nummõr 001 om tuu-
peräst, et tulõva aasta omma 
kõik agendi 002,» seletäs Laa-
nõ Triinu tuud, et sääne agendi-
kampaania om plaanit pikembä 
ao pääle. Kiri hammõ sälä pääl 
kuulutas: ma mõista võro kiilt, 
miä om su supõrpavvõr? «Ja 
tuu «supõrpavvõr», kuna tä 
om õkvavõet lainsõna inglüse 
keelest, om ka võro keeli sele-
tet: ilmkistumalda vägi. Tuuga 
mi annami märki, et võro kiil 
om elläv kiil, miä või ka sõnnu 
lainada, ja taa kiil omgi mi kõi-
gi jaos üts ilm kistumalda suur 
vägi, miä meid siin maailman 
edesi kand,» kõnõlõs Laanõ 
Triinu.

Noidõga, kiä hinnäst õigõs 
aos agendis üles andva, lepütäs 
kokko, määnest hamõt kiäki 
hindäle taht ja kuis tä tuu kätte 
saa. «No ja sis om võro keele 
nätäl pia käen ja tulõ hamõ säl-
gä tõmmada ja uman tüükotus-
sõn vai koolin vai kongi muial 
võimaligult uhkõlõ ja sirgõ 
säläga võro kiilt kõnõlda,» jul-
gustas Laanõ Triinu.

Midä esierälist tuu agent  
viil tegemä piässi? «Ei midägi 
esierälist. Tä piässi olõma üts 
harilik inemine, kiä tege paras-
jago ummi asjo. Ka tuu ei sekä, 

ku tä om kodo pernaanõ vai 
tüütäs väega väikun tüükotus-
sõn. Mi ei ooda, et egä agendi 
tegemise piät putu tama suuri 
rahvahulkõ. Agent piät putu-
tama noid inemiisi, kiä timä 
ümbre egä päiv omma,» ütles 
Laanõ Triinu.

Kolm näüdüsagenti
«Et asi inemiisi jaos lihtsämb 
ja selgemb olõs, sis meil omma 
vällä validu mõnõ iinkujo, 
näüdüsagendi. Mi hulgan lii-
gus peris hulga võrokõisi, kiä 
omma joba aastit egä päiv toi-
mõndanu ku võro keele agen-
di. Inemise, kiä kõik aig andva 
märki, et nä omma võrokõsõ ja 
pruukva uman egäpäävätsen 
elon palïo võro kiilt. Valisi-
mi noist vällä kolm: Kalkuna 
Mari, Kõivupuu Marju ja Cont-
ra. Nimä saiva hindäle sälgä 
näüdüshammõ. Egäüts näist 
toimõndas tuun kotussõn, kon 
tä parasjago võro keele nädälil 
om. Marju eläs Taïnan ja kül 
timä ka võro keele nädälil, nigu 
muul aolgi, kõnõlõs võro kiilt. 
Contra nii sama: om timä Ees-
tin vai Lätin, võimalusõ võro 
kiilt pruuki löüd timä õks. Ja 
Mari: om timä kodomail ja lin-
distäs vai luu ummi laulõ vai 
käü kongi umma loomingut 

jagaman, tä kõnõlõs kõgõ  
ka võro kiilt,» seletäs Laanõ 
Triinu.

Rõnnamärk noilõ, kiä 
tahtva, et näidega 
kõnõl du
Nuu, kiä agendis naada ei 
julgu, a tahtva, et näidega 
võro kiilt kõnõldu, saava 
tuust märki anda agendi-
kampaania käügin vällä-
märgidü rõnnamärgiga. Laa-
nõ Triinu: «Ku inemine võtt 
tuu märgi ja pand hindäle 
rõnda, sis tä ei piä kõik aig 
seletämä, et kõnõlgõ mukka 
kah, olkõ hää. Märk kõnõ-
lõs esihindä iist. Inemine, 
kiä tuu märgi rõnda pand, 
ei piä esi võro kiilt mõistma, 
tä lihtsäle näütäs, et taht, et 
timä ga kõnõldasi.» 

Taĺna võrokõsõ pei seldsi sünnüpäivä. Minevä puulpäävä peeti Taĺna Võro 
seldsi 30. sünnüpäivä. Ilosal sünnüpääväpidol sai kuulda ja nätä seldsirah-
va ülesastmiisi, kullõlda lõõdsa- ja klassikalist muusikat ja Kõivupuu Marju 
ettekannõt. Näüdäti ka seldsi tsõõrikus tähtpääväs kokko pantut paksu raa-
matut, kon seen hulga pilte ja juttõ seldsi tegemiisist.

Pildi pääl ast üles Taĺna võro seldsi lauluandsambli Liiso.

RAHMANI JANI jutt ja pilt
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Jutuvõistlus. Joba 17. kõrd

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

Taan egä päiv muutuvan maailman om hää löüdä midägi, miä nii 
kipõstõ ei muutu. Midägi, miä and tukõ kimmäle katõ jalaga maa 
pääl püssü. Üts sääne egä-aastaganõ asi Uma Lehe toimõndusõ, 
lugõjidõ ja autoridõ jaos om sügüsene jutuvõistlus.

Lehetoimõndusõ jaos om jutuvõistlus nigu suur ilmapuu. Rõõm 
tuust, ku palïo juttõ kirotaja saatva. Rõõm mõnõst esierälidsest 
luust, midä inne kuulnu ei olõ. Rõõm häste kirja pantust jutust. 
Rõõm vahtsõst kirotajast.

Ka kirotajidõ jaos om jutuvõistlus oodõt. Joba mitu inemist 
omma küsünü, kas jutuvõistlus iks seo aasta kah tulõ. Tulõ õks, 
kohe tä päses! Õigõlõ üteldä, käen timä omgi.

Jutuvõistlusõlõ saadõdu luu rõõmustasõ lehelugõjit aasta otsa. 
Ja peris kõik jutu ei jõvvaki lehte: juttõ saadõtas hariligult roh-
kõmb, ku lehte mahus.

Usu, et uman keelen uma esierälidse luu kirjapandminõ pakk 
kirotajalõ suurt luumisrõõmu. Tuud rõõmu soovi kõigilõ, nii van-
nolõ ku vahtsilõ kirotajilõ. Ja nakka jo tassakõistõ vahtsit juttõ 
uutma.

RAHMANI JAN,
Uma Lehe päätoimõndaja

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

Uma Lehe sügüsene jutuvõistlus

Pulga Jaani 
mõtõlus
Tegelik võrdõigus
likkus

Üts egäpäävätsemp ja üld-
rahvalikumb asi om autujuht-
mine. Järjest inämb om tuu 
lännü naisi kätte ja õigõ kah: 
vanast olli naisi käen aida-
võtmõ, nüüd autuvõtmõ. Aida 
asõmõl om söögipuut.

Kuna parkmisplatsega om 
nigu om, sis om saanu väega 
tähtsäs autujuhi silmämõõt. 
Ja vot tollõ asjaga jääse naasõ 
hättä. Ilmaaigu loodõtas, et 
asi ao joosul paranõs. Naasõ 
omma nüüdsel aol opadu hin-
näst egäl juhul õigõs pidämä ja 
näil ei tulõ pähäki, et elu nõud 
nii mehi kui naisi käest kõik 
 aig silmämõõdu arõndamist ja 
triinmist.

Käve poodin ja sääl olï neli 
autut mõistnu küländ suurõ 
parkmisplatsi nii täüs parki, et 
rohkõmb es mahuki. Harilikult 
om sääl kuus-säidse autut.

Tihtipääle tulõ mul külätii 
pääl mõni autu vasta, naistõ-
rahvas roolin. Tii om paras lag-
ja, aga naistõrahvas tõmbas tii 
viirde ja jätt autu saisma, nika 
ku ma müüdä sõida. Lihtsält 
kahju om, ku nõvvõtas takan 
määndsiidki võrdsiid õiguisi, 
aga esi ei sutõta ummi õiguisi 
kasuta. Mõnikõrd lätt iks süä 
täüs kah. Üte erilise kopõrdaja 
kotsilõ ma mõtli: olõs tä miis, 
küll ma olõs tedä sõimanu.

Sõimamine küll vaivalt avi-
tas. Paremb ollu, ku kõrraldõ-
du määndsiidki erikursuisi.

Mõni aig tagasi olli ma kim-
mäs, et naisi siän ei olõ üttegi 
väega hääd sohvrit. Sis vei 
saatus mu kokku ütega, kiä olï 
inämbästjaost eesti meestest 
paremb. Hää ja kimmäs olï ti-
mäga sõita. Kahjus es olõ tuu 
naistõrahvas eestläne. Olï pe-
ris häste rallit sõitnu ja muidu 
kah tuntu ja avvustõt inemine.

Kuigi ma rallit kunagi ei kae 
ja eriti korgõlt ei hinda, tahasi 
ma nätä aigu, kon eesti naistõ-
rahva sõitva niisama häste ku 
Tänak vai Märtin vai Aava. 
Säändse asja nimi ollu naisi 
võrdõiguslikkus. 

Tegelikult kah.
PULGA JAAN

Hää lugõja ja kirotaja! Kuulu-
tami vällä Uma Lehe 17. jutu-
võistlusõ. 

Ku teil om rahvalõ kõnõlda 
mõni põnnõv, lustilinõ vai hal-
lus õkva elost peri jutt, saatkõ 
tuu Uma Lehe jutuvõistlusõlõ. 
Parõmbidõ kirätükke autori 
saava avvohinna ja hää jutu 
trükümi 2021. aastaga joosul 
lehen är.

Võistlusjuttõ sordi:
1. Periselt elon juhtunu naïa-
linõ vai tõsinõ lugu
Lugu, miä om olnu kas naïa-
linõ, oppusõga, saatuslik vai 
muido ummamuudu. Võinu 
olla periselt sündünü.

2. Lugu, midä periselt es juhtu 
Mõnõ luu omma tegünü ine-
mise pää seen: nättü unõn vai 
mõtõldu edesi määndsestki 
juhtunust aúast, kuimuudu olõs 
võinu olla. Mõnikõrd ei saaki 
periselt arvo, om taa lugu juh-

tunu vai vällä mõtõldu. A lugu 
om jo iks olõman, kasvai kiro-
taja pää seen. Peräkõrd om hää 
lugu?

3. Kaika Laine man
Oodami juttõ kirotaja kogõ-
musõst rahvaravitsõjaga. Tuu 
ei piä õkva Kaika Laine esi 
olõma, või olla ka mõni tõnõ 
rahvatohtri.

4. Külgenakkaja tõbi
Oodõdu omma kõiksugudsõ 
haigusõjutu, mitte õnnõ nuu, 
miä koroonat pututasõ. Näütü-
ses või kirota tuust, kuis Ees-
timaal olï 1980. aastil suu- ja 
sõra tõbi, vai viil kavvõmbalt: 
määndse tõvõ päält sõta liiku 
jne. Kiä taht koroonast kirota, 
toolõ om abis Eesti Rahvaluu-
lõ Arhiivi vastamisleht «Ter-
vise hoidmine koroonakriisi 
ajal» (http://kratt.folklore.
ee/ctrl/et/Kysitluskavad/and-
med/22).

Teema omgi vällä pakut 
kuuntüün rahvaluulõ arhiiviga.

Inne luu kirotamist 
lugõgõ läbi seo oppus:
Egä inemine või saata võistlu-
sõlõ kooni viis juttu. Jutt piät 
olõma kirotaja hindä luudu 
ja tuu ei või olla inne mõnõn 
tõsõn lehen vai raamatun är 
trükit ega internetti üles pant. 
Lugu võinu olla mõistligu pik-
kusõga, mitte pikemb ku üts 
arvudilehekülg (3500 tähe-
märki, 700 sõnna). A või ka 
lühembä jutu kirota.

Ku pään om hää jutt, a saa-i 
vai mõista-i taad kirja panda, 
sis kõlistagõ tel 782 2221 vai 
5692 2841. Märgimi vällä, kui-
muudu lugu iks kirja saanu.

Egä jutu mano kirotagõ kim-
mähe uma nimi, aadrõs ja te-
lehvoninummõr! Ku tahati, et 
lehen trükitäsi ti tõnõ (vällä-
mõtõld) nimi, kirotagõ tuu 
suuv eräle luu lõppu. 

Jutuvõistlusõlõ saatmisõga 
and autor Umalõ Lehele õigu-
sõ juttu lühendä, toimõnda ja 
tuud lehen ja internetin avalda.

Oodami juttõ nikani ku 
20.11.2020. Jutu pallõmi saa-
ta e-kiräga info@umaleht.ee 
pääle vai postiga Uma Leht, 
Tarto 48, 65609 Võro liin. 
Tunnissõna: jutuvõistlus.

Parõmbidõ juttõ kirotaja 
saava preemiä. Kõik kirotaja 
saava tenotähes tulõva aasta 
Võro-Seto tähtraamadu.

Terävät sulgõ!

Trehvsi ildaaigu Tartun umma 
koolivelle, kedä es olõ mitu 
aastat nännü. Olï õigõ hään 
tujun, üteï, et liinan nüüd asja 
aet, ku naasõ kaubamajast kät-
te löüd, sis om kodu minek. 
Küüsse, et mis tedä kotust nii 
kavvõdõ tõi, ta eläs jo ammu 
pea tõsõn vabariigi otsan.

«Suur hädä tõi uma raha iist 
erätohtri manu,» ülti mullõ ja 
kõnõldi ärä peris hull lugu.

Mehel noorõst saadik üte kõr-
vaga hädä, olï kõva põlõtik mitu 
kõrda. Om käünü tõist tohtõrda-
man ja vaiku vällä loputaman, a 
viimätseil aastõil asi nigu san-
dimb. Kiäki undas ja krabistas 
kõrvan ja vahel süüdäs kah.

«Lätsi aasta iist peretohtri 
manu, et asi õks hull, vast saat 
mu kõrvaarsti manu. Tuud jut-
tu mi tohtri kullõlda es taha, et 
timä kaes õks esi. Nojah, vaik 
sisen, las timä kabineti õdõ lo-
putas vallalõ… Ma jo teese, et 
ega säält medä hääd tulla ei saa, 
olõ sääntse hädäga sääl ennegi 
käünü. Tuu õdõ om kenä inemi-
ne külh ja pritsi pand peris häste, 
aga ega kõik inemise kõiki töid 
ei mõista. Näütedi mullõ vaigu-
tükükeist, mea kätte saadi, ja 
mis mul enämb üldä olï ku aitü-
ma ja hääd päivä, olkõ külh, et 
kõrv sukugi paremas es lähä,» 
kõnõï kooliveli. A ildaaigu jäi 

kõrv taal peris hõelas, vallus olï 
neeldä ja tuu, kiä sääl krabisç ja 
süütma ai, es olõ kah kohegi ärä 
lännü…

«Mõtli sis, et ei raiska enämb 
aigu ja närve tuu perearsti man, 
tulõt jäl nisama targalt tagasi ja 
ku hädä viil suurõmbas lätt, sis... 
ei julgu mõtõlda, mea juhtuda 
võit. Ega ma suur vaidlõja ja 
lärmi lüüjä kah ei olõ. Tutva soo-
viç, et panku ma henele aig kin-
ni Tartun erätohtri man. Massa 
60 euri, aga saa õmõta api. Nii 
teigi ja nüüd om jälle üle pikä 
ao hää olla,» kitç miis ja üteï 
viil, et tuud suurt unigut musta 
kivis tünüt vaiku, mea liinatoht-
ri suurõ jandi pääle taa kõrvast 
kätte sai, olõs ta tahtunu umalõ 
peretohtrilõ küll näütä.

Kooliveli irviç viil, et hää, et 
hambatohtri manu uma aruga 
võit minnä, kae ku sääne säädüs 
tulõ, et peretohtri tuud tüüd kah 
raha iist või esi tetä.

Silmätohtri manu saat ilma 
saatõkirjalda minnä, ku tunnõt, 
et vaija om. Kas inemise sis kõr-
vaarsti manu muidu niisama egas 
juhus tükise, et peat enne loa 
küüsümä, medä anda ei taheta… 

Kodu sõitõngi märguti viil, 
et hull külh, ku sääntseid asju, 
nigu tuu koolivellega olï, ütte-
puhku ette tulõ ja ku sääntseid 
peretohtrid palïu om, kiä esi kõkõ 

tetä tahtva, et uma nimistü raha 
kokku hoita. A ku inemisel hen-
nel raha ei olõ, et esi api otsi, võit 
taal vääga halvastõ minnä. Tulï 
miilde, et ütel sugulasõl olï peris 
ammu, ku ta viil viiskümmendki 
es olõ, hädä sälläga. Käve mää-
negi jõnks tooli päält üles tullõn 
läbi, nigu tä sis kõnõï, ja mitu 
päivä es saa liiguta. Pikäpääle 
lätú sälg parembas, a lonkama-
da kävvü es saa. Kuu aigu vedi 
jalga järgi, massiirse ja võimõl, 
ei medägi. Ja sis lätú peretohtri 
manu. «Selläti ja näüti, kost ja 
kuis vallus om astun, ja kaugõ 
jo taa hädä ollu om ja medä esi 
tennü olõ. Tohtrõ es kae palïu ar-
vudi takast üleski… ja tulligi nii-
sama targalt ussõst vällä,» kõnõï 
naiste rahvas tuukõrd.

 A alasi tiid kiäki kedägi, kel 
säänesama hädä om ollu, ja 
mõist juhata, kost api om saanu. 
Käve mu tutva kah raha iist lii-
nan tervisekeskusõ tohtri man ja 
säälsaman paar kõrda massiir-
män. Ja kõrran!

Hull lugu külh, ku sääntseid 
inemiisi, kel ravikindlustus olõ-
man, aga api raha iist peat ots-
ma, palïu om. Ja ei taha mõtõl-
da, et ku mõnõl säänest asja tihti 
ette tulõ, et esi masma peat, aga 
raha õks enämb ei olõki…

NÕLVAKU KAIE

Kuis erätohtri manu päset?

Mihklipäävä üüse andsõ kuu kuusõ ladvast teedä, et aig magama minnä... 
Hää meelega maganu terve talvõ ja pümme ao kahru muudu maaha.

LAUBE KADRI

Muusigapäiv
Päiv paistus, om kullanõ rehe-
kuu edimäne päiv. Ja nigu iks, 
om seo päiv riikevaihõlinõ 
muusigapäiv.

Muusiga om mu henge pal-
sam, trüüst minno. Laul tege 
jo rõnna rõõmsas ja õdagu, ku 
kuu joba uman hõpõhiilgusõn 
paistus, laulami hispaania kee-
le tunningi.

Arva, et Lauluesä 
Kreutzwald iknu silmä pääst, 
ku nännü taad loidust ja ine-
miisi herksüse ärkaomist Võro 
liinan, esiki muusigapääväl. 
Majahoovõn võinu jo mängi 
sis orkestri, hõisada laulukoori 
ja lõõdsa uma mängo valla lüv-
vä. Imelidse helü võinu voola-
da puhtast rõõmust.

Muusigu ja lauljana või tun-
nista, et peris rassõ om tan mää-
nestki tõistmuudu muusiga-
üritüst kõrralda, et inemise 
mõnno tundnu, hinnäst lõdvas 
lasknu, ja näid olnu hulga.

Ma olõ-i tan kolmõ aas-
ta joosul üttegi suurt inemist 
uulid sa pääl vai rannan vai 
uman majan laulman kuuldnu. 
Kas seo omgi normaalsus?

Mis laulurahvas mi olõmi, 
kuis mi Lauluesä perändüst 
hoolõga hoia? Laulminõ olõ-i 
jo häbüasi! 

Tuuperäst laula esi rattaga 
müüdä tühjü uulitsit kihutõn 
prantsusõ šansoonõ, et väikust 
Võrost saanu kõrraga Pariis, 
ümisevä tuvi ja valgõ laulu-
engli külvänü umma tolmu 
inemiisi kõrvu. Ossa saava ka 
trepikua, kon hää akustika, 
keri kist kõnõlõmalda.

Näütüses Hispaania linnu-
jaamun koristaja laulva hinnäst 
unõhtõn, linnugi mehaanik 
lõõritas tävvest kõrist, stjuuar-
dess ümises süüki tuvvõn. Kas 
seo om tuuperäst, et sääl pais-
tus päivä inämb?

Laulurahvas? Õnnõ kõrral-
dõdult ja laulupido jaos. Seod 
om jo veidü, vai mis?

Esiki laulupido rongikäü-
gin es julgu mi segäkoori rah-
vas esi laulu iist võtta, oodi 
ja manit si minno koorijuhi 
kõrraldust uutma. Mullõ tuu 
ei passi, ei miildü. Oëamiil ja 
huulmada olõk ei joosõ mu 
suuni seen.

Tuuperäst kepsuti hoobis 
kooni Kadrioroni politsei- ja 
piirivalvõorkestri kõrval, miä 
mõnusit sambarütme vällä 
lasù. Kolm nuurt trummimiist 
tundsõ esi tävvega ummi kässi 
tüüst mõnnu.

Hää inemise! Ärmi vahi püm-
mel süküsõdagul vilkvat ekraa-
ni. Tulõmi kokko ja laulami!
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Priinime lugu
Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Väiku Hellero 27. süküskuul Tarton ERMi Viinaköögin võrgukogomigu näütämisel: Sarvõ Mari, Orasõ Janika, Põldsami Rebeka, Soonõ Kati, Kahuski Maali, Sepä Tuul, Orasõ Madli, Päkä 
Margit, Orasõ Minni, Laanemetsa Liisi, Barbo Leanne, Orasõ Maarja, Valgu Meel, Sarvõ Kadi, Kuusõ Pihel.

LINTROPI AADO PILT

Kävemi tüüseldsiliidsiga 
süküs kuun Võro reisibüroo-
ga Põâa-Eestin huvisõidul.

Kõgõpäält lätsimi Kum-
na mõisat kaema. Mõisa tetti 
1627. aastagal. Ega sääl midä-
gi väega uhkõt kaia es olõ, 
a maja iin kasviva kül ilosa 
mitmõ värvilidse roosipuhmu.

Edesi sõidimi Keila-Joalõ. 
Vot sääl olï joba uhkõ loss. 
1827. aastal saiõ mõisa umani-
kus krahv Benckendorff, kes 
kolisi sinnä uma noorikuga. 
Tuul aol olï olõman mõisa üte 
huunõga – lihtsä puust maja-
ga. Krahvi noorik olï kaenu 
tuud majja ja ütelnü: «Seo om 
palïo prosta maja.» Et krahv 
umma nuurt naist väega ar-
masç, sis lasù tä ehitä gooti 
stiilin uhkõ kivist lossi, mis 
sai valmis 1833. aastal.

Lossil om mitu sissepäsemi-
se kotust. Uhkõst paraadna-
ussõst kävevä mõisasaksa ja 
näide külälidse ja tagaussõst 
tiinri. Lossin om palïo ilosit 
tarri, mis omma kaunistõdu 
krahvipere vapiga. Tuu vapi 

pääl om kolm pistüst roosi-
häiermät. Väega uhkõ um 
nelä sambaga saal, kon umal 
aol peeti pidosid ja tandsiti. 
Parajahe sai sääl nätä Vas-
siljevi Aleksandri näütüst 
«Kutse ballile». Näütüsele olli 
vällä pantu vanaaigsõ balli-
kleidi, üts iks ilosamb ku tõõ-
nõ. Mustri olli kõik käsilde 
pääle tettü. Kõgõ ilosamb olï 
pruudi kleit, kon helkse pää-
vä käen ekä värvi kalliskivi. 
Köögi jaos om lossi kõrvalõ 
ehitet eräle hoonõ, et lossin ei 
olõssi söögitegemise lõhnu. 

Lossi iin om värehtimaja, 
kon loetas üle, palïo küläliid-
si käü. Pargin um Veenusõ 
kujo ja ussõ kõrval kats uhkõt 
vana aigsõt lõvikujjo.

Peräst Benckendorffi lätú 
loss krahv Volkonski per-
rele, kelle perrätulõjist um 
olõman viil viimäne krahv 
– Peeter Volkonski. Tälle 
pakuti ka lossin elämise või-
malust, a tä es võta tuud pak-
mist vasta. Kül um tä mõni-
kõrd käünü lossi kaeman ja 

sääl puhkaman.
Umal aol käve lossin puhka-

man palïo vinne aristokraatõ. 
Näide hulgan kuulsa viiuli-
mängjä Aleksei Lvov, kellele 
sääl nii miildu muusikat luv-
va, et tedä käve kullõman eski 
tsaar Nikolai I, kes nimmaú-
ki kõgõ ilosamba luu Vinne 
hümnis.

Krahv Benckendorff lasksõ 
Keila jõõst kooni mereni tetä 
pargi, midä um 25 hektär-
ri. Sääl kasus üle 80 puu- ja 
puhmu liigi.

Muidoki om kaemist ja kul-
lõmist väärt Keila juga, kost 
vesi satas 6 meetri korgusõlt 
alla ja juga esi om 16 miitrit 
lagja. Alatõn 1555. aastast olï 
sääl vesiveski ja 1928. aastal 
ehitedi hüdroelektrijaam, mis 
sõa aol häädü.

Täämbädsel aol valgustõdas 
mõnõs minotis egäl puul- ja 
täüstunnil Keila juka ala-
tõn päävä nõsõmisõst kooni 
kesküüni. Egäpäävätselt um 
valgõ ja sinine valgus, a pido-
päivil näüdätäs vikakaarõ-

värviliidsi virmaliidsi. Pargi 
iist kand huult RMK, kes om 
ehitänü ka torni, kost juka 
kaia. Valgustus ei tüütä poo-
lõst lehekuust kooni hainakuu 
lõpuni, ku om nahkhiiri pesä-
tämisaig.

Sis kävemi viil Pakri puul-
saarõl ja Paldiski kordonin. 
Paldiski asutõdi Peeter I iist-
võtmisõl 1718. aastal sõasada-
mas, et kaitsa Petrogradi liina. 
1939. aastast olï seo NSVLi 
mereväebaas. Paldiskin ja 
Pakri puulsaarõl olï ütesä 
väeossa 17 000 sõamehe ja 
ohvitseeriga. Tähtsämbä baasi 
olliva tuumapäiega rakette ja 
allviilaivuga.

Tagasitiil kävemi ka Haba-
jan, kon tetti rabarbri-vurdsu-
veini ja -limonaati ja viil tõisi 
veine. Näist huvitavamb olï 
nõgõsõvein, midä kõlbas paar 
pitsi eski rohos võtta. Pidi pu-
hastama organismi.

Reis olï huvitav. Kõik ko-
tusõ olli säändse, kon ma ku 
lõunaeestläne es olõki käünü.

URMI AILI

Lõunaeestläse Põh́a-Eestin huvisõidul

Väiku Hellero veerändsaa-kogomik
SOONÕ KATI,
Väiku Hellero laulja

Regilauluansambli Väi
ku Hellero (Väike Hel
lero) avald́  üten Eesti 
k i r ä n d ü s m u u s õ u m i g a 
veebikogomigu «Regilau
lu lugu», miä kõnõlõs ees
ti regilaulu kujonõmisõst 
ja muutumisõst seo laulu
stiili ligi 2000 aastaga 
pikkudsõ aoluu joosul. 

Kiä välläannõt kullõs, saa 
ettekujotusõ regilaulust esi 
aoperioodõl ja esimuudu et-
tekandmisõ olokõrdun. Rah-
vamuusigatiidläne, oppaja, 
Eesti kirändüsmuusõumi va-
nõmbtiidrü ja Hurda preemiä 
saanu Orassõ Janika om üten 
ansamblirahvaga pruuvnu mit-
mit võimaluisi laulõ ettekand-
mist pututava arhiivimatõr-
jaali ümbreseletämises, et saia 
muusikalidsõlt põnõvat ja vana 

traditsiooni lähküt tulõmust. 
Kogomigu umaperä om ka 
seo, et ülesvõttidõ kõlapilti om 
saanu esi laulmiskeskkundõ ja 
liikmiisi.

Laulu omma üles võetu 
2019. aastaga sügüse Võro-
maal Kärgula külä mõtsan, 
nurmõ ja jõõluha pääl ja Sulbi 
magasi aidan. Laulõ lintivõtja 
helüreþissöör Tubina McGin-
ley Patrick om pühendünü 
keskkunnahelle ülesvõtja.

Väiku Hellero om naisi regi-
lauluansambli, miä tegotsõs Tar-
ton. Ansambli päämine tsiht om 
oppi tundma eesti, seto ja tõisi 
soomõugri hõimurahvidõ vanõm-
bat rahvalauluperändit ja avasta 
tuuga köüdetüid mõttõ- ja muusi-
gamaailmu. Laulõ opmisõl omma 
ansamblil päämidses toes rahva-
luulõ arhiivi helüülesvõttõ ja kä-
sikirälidse matõrjaali, päält noidõ 
ka regi laulu tekste, viise ja esitüisi 
kotsilõ tettü tiidüsligu uurmisõ.

Võromaaga om Väiku Hellero 
küländ kõvastõ köüdet. Mitmõ 
ansamblin ütenlüüjä eläse Va-
nal Võromaal vai omma tast 
peri. Laultu om ka hulga Võro-
maa rahvalaulõ. 2006. aastagal 
ilmu ansamblil CD «Siug sündü 
söödüle», miä om kokko säet 
Karula kihlkunna laulõst.

2019. aastaga märdikuul 
sai Väikul Hellerol 25 aas-
takka ütenkuun laultus. Seo 
sügüse valmis saanu võrgu-

Truija

Nimel om parhilla Eestin 116 
kandjat. Vähä tõistõ ehk seo-
ilmaaigsõ eesti keele reegli per-
rä kirotõdul nimekujul Truia om 
katõssa kandjat. Seo nimi panti 
õnnõ Vahtsõliina kihlkunnan ja 
ildamb ka Setomaal.

1820. aastagal om opõtaja Ma-
sing vahtsõhe personaalraama-
tuhe kandnu Tammõ külä Sae 
talu ammu koolnu popsi Kers-
na ja timä katõ poja perekunna 
ja pandnu nimes Truija (kiroç 
Truÿa, a tuud loeti iks samma-
muudu). Noist poigõst Juhanist 
jäi perrä õnnõ tütär, a Jakobil olï 
kats poiga, Kaarli (Karl, sündü-
nü 1800) ja Jaan (sündünü 1803). 
Õigustüteldä – nimä olliki ainu-
kõsõ mehe, kiä nime pandmisõ 
aigu ellivä ja nime ka edesi veivä.

Nimi, mille nä saiva, tä-
hendäs Truia liina, Trooja 
täämbädsen eesti keelen. Va-
nakreeka keelen kirotõdi Τροία 
(saksa keelen külh Troja ja vin-

ne keelen Тро́я, minkast om 
tullu täämbäne eesti nimekuju). 
Vahtsõliina priinimest sõltu-
mada om mitmal puul tegünü 
kotussõnimi Truia liin ~ linn. 
Tuu om võinu tähendä näütüses 
popsiküllä vai külä nukka, kon 
hulga mõisamoonakit ja antvär-
ke kuun eläs. Truia liin om Ahja 
mõisa Akste külän, Truia linn 
om Virumaal Läsna külän.

Raadi mõisan Tartu külle 
all panti umbõs 1822–23 prii-
nimi Troija, kirotõdu ka Troiga. 
Tuu nime sai 18. aastasaa lõpul 
Vahtsõliinast tulnu Jakobi pere. 
Või arvada, et ku vähä uuri, 
sõs tulõ vällä, et tuu Jakob olï 
Vahtsõ liinan Truija nime saa-
nuidõ lähküst sugulanõ.

Viil võeti seo perekunnanimi 
1921. aastagal Setomaal Ançkru-
va külän, miä om õkva edimäne 
külä Tammõlt üle Piusa minnä. 
Kas nime võtnu Miki uma naa-
sõga kuulu Vahtsõliina Truija 
hõimu, tuu olõ-i mullõ teedä.

SAARÕ EVAR

välläandõga «Regilaulu 
lugu» tähistedäski tuud 
pido päivä ja ütenkuun käü-
tüt laulutiid. Kogomik om 
mõtõldu nii noilõ, kiä re-
gilaulu tiidvä-tundva, ku 
ka noilõ, kink jaos om seo 
edimäne kokkoputminõ mi 
vanõmba lauluperändüsega. 
Võrgu välläannõt om võima-
lik kaia internetin aadrõssi 
pääl: https://www.folklore.
ee/regilaul/lugu/. 
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Vastus saada’ 
üte nädäli joosul 
meili aadrõssi pääle 
latsinukk@umaleht.ee
vai postiga:
Uma Leht,
Tartu 48,
65609 Võro. 
Vastussõ mano panõ’ 
kirja uma nimi, vannus 
ja kimmähe ka
postiaadrõs.

Vastajidõ vaihõl loositas 
vällä võrokeelitsit välläandit.
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

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

Maolda nali

Telli Uma Leht! 
Telli saa ExpressPostist: 

tellimine.ee/umaleht 
tel 617 7717.

Minevä kõrra vastus: 
HAPNÕ’ KAPSTA’ 

Avvohinna saa
UFFERTI URMAS (8) 
Voorõpalo küläst.

Rassõ ao leeväst talongikaubani

Kuuluda! Müvvä väiku illos maja Soo 2, Antsla. 
Kõlbas nii hindäle elämises, suvilas 
ku ka lühkümbäs aos üümaja pakmi-
sõs. Teedüs saa mano tel 5844 0369. 
www.kv.ee/3260953.

Ostami ti vana postkasti muusõumi 
jaos. Või olla ka kehvän saisukõrran. 
Tel 5800 4800.

Katskinõ autokumm
Ütel mehel lätú autol kumm 
katski. Jätse massina uulidsa 
viirde saisma ja naaú tsõõri alt 
võtma.

Müüdä lätú tõõnõ miis, kiä 
küsse: «Mis sa tiit tan?»

Autojuht pahasi är: «Sa ei 
näe vai, tsõõri võta alt.»

«Ahah, ma võta sis raadio,» 
üteï müüdäkäüjä, lei klaasi 
katski ja naaú autoraadiot vällä 
kakma.

VALPRI LIINA 

Ma olõ läbilahki võrokõnõ. 
Ei olõ külh liinan sündünü, 
a olõ tan üles kasunu, koolin 
käünü, tüüd tennü, mehele 
lännü, latsõ ilmalõ toonu ja 
suurõs kasvatanu. Terve uma 
pikä elo är elänü. Nii et Võro 
liina või ma nigu palïo tõõsõ 
inemise tävve õigusõga ilma-
nabas pitä. Tsipa pikembält 
kõlas värsikene niimuudu: 
Võro liin om ilmanaba, pinil 
om hand ja poodin om saba. 

Poodisaba tekkü Vinne aol. 
Pääle sõta olï jo kõgõst suur 
puudus. Mi pere elli raudtii-
jaama lähkün esämajan Aida 
uulitsal. Söögikraami ostimi 
Võrosuu päält kooperatiivi 
poodist. Leibä tuudi üts vai 
kats-kolm kõrda nädäli seen, 
täpselt ei olõ meelen. Egä ost-
ja kotsilõ müüdi üts päts. Saia 
müüdi kah, mullõ miildü väe-
ga prantssai. Meelen omma 
nuu suvõ viiekümnendide 
aastidõ algusõn, ku imä saatsõ 
meid sõsaraga leeväsappa. Mu 
elävä loomuga sõsar puuti sis-
se es tulõ, üteï, et täl om sääl 
ikäv. Ma es julgu kavvõmbalõ 
minnä, hoitsõ umma kotust 
saban. Ku leeväauto kohalõ 
jõudsõ, lei poodi rahvast täüs. 
Mõnõ sissetulõja puhul kahel-
di külh, kas tä ülepää olï sa-
ban olnu. Tsängeldi, a tüllü es 
pöördä. Pelksi sõsara peräst, 
latsi õnnõs es pututa.

Neläkandilidsõ leeväpätsi 
kotsilõ üteldi: turvas. Turba-
pätsi muudu olï tä jah. Mõni-

kõrd olï leib nätskes jäänü. A 
kõgõst huulmalda hoitsõ rassõ 
ao leib meid hingen.

Väiku poodikõnõ, midä rah-
vas kutsõ eestiaigsõ umanigu 
perrä Sika poodis, tiinse ost-
jit kuvvõkümnendide aastidõ 
algu sõni. Sis sai tõõsõlpuul tiid 
valmis vahtsõnõ puut. Tuus aos 
olï ka leeväsabadõ aig otsa saa-
nu. A sabatamist jakku kavvõm-
bas. Vinne ao lõpul saisi esiki 
kõrra viil leeväsaban. Inne Eesti 
krooni tulõkit massõ päts leibä 
Edu poodin säidse rubla.

Ku elo edenesi, es kihuta 
meid sappa mitte egäpääväne 
leeväpalakõnõ, rohkõmb otsiti 
tüüstüskaupa: kodomassinit, 
välämaa rõivit ja kängi-saapit, 
mis olli Kommunaari ummiga 
võrrõldõn ilosamba. Väikun 

liinan pidi arvõstama paikligõ 
võimaluisi ja tutvuisiga. Üts 
võimalus olïgi hinnäst sap-
pa säädi. Mille kõgõ peräst es 
tulõ võidõlda, tuu olõs väega 
pikk jutt. Söögipuutõn rünnäti 
kõgõ päält liha- ja vorstiletti. 
Esiki lehetelmisen (Edasi) ja 
raamadu saamisõn olï saba. 
Saisõ üten tõisiga raamadu-
poodi ussõ takan, peopessä 
vildikaga kirotõt ENE telmises 
järekõrra nummõr. Poodiuss 
tetti vallalõ paari tunni peräst... 

Kõgõ rassõmbas lätú katsa-
kümnendide aastidõ lõpul. 
Vinne aig olï lõppõman, leti 
tühä ja hinna laen. Vinne rubla 
olï väega nõrgas jäänü. 1988. 
aasta keväjä tulli Võrol pruuk-
mistõ tsukrutalongi ni tuusama 
aasta sügüse viina talongi. Pe-

rän sai talongikauba nime kiri 
pikemb: jahu, tangu, võid, 
mõsusiip, eelektripirni, latsi 
suka. Ammõdiühingu jagasi 
tüü man «Breþnevi pakikõi-
si», kon olï midägi ka mitte- 
egäpääväst: jupikõnõ suidsu-
vorsti, viineri, lihakonserv, 
purk rohiliidsi hernide vai 
lahus tuva kohviga. Kaup, 
midä parhilla egäst turu-
putkast võimi vabalt osta.

Tsipa nalïa kah. Seo jutu 
kõnõï mullõ tutva kooliop-
paja uma tüüseldsilidse äpär-
düsest.

Talongi olli üttemuudu 
kõigilõ. Näid vahetõdi vai 
tetti muudmuudu ärri. Tuu 
naiskoolioppaja otsusç tälle 
ette nättü viinapudõlikõsõ 
vällä osta. Säädse sammu 
Jüri- Liiva uulidsa nuka pää-
le viinapuuti. Ütel kõrraligul 
naistõrahval, koolioppajal 
pääleki, sinnä muido asja 
es olõ. Ussõ pääl saisõ miis. 
Timä üteï, et andku ostja uma 
talong tälle, selle et timä om 
talongõ kokkokorjaja. «Ah 
sis niimuudu käävä aúa,» mõ-
tõï oppaja. Letin küsse müüjä 
talongi. «A ma andsõ talongi 
joba är,» üteï hiitünü ostja.
***
Om aasta 2020. Postkast om 
punnin reklaamist: osta, osta, 
osta! Kaubapuudust ei olõ. 
Vahtsit puutõ ehitedäs mugu 
mano. Ummõtõ om juhtu-
nu, et mõnd väikut aúakõist 
and suurõ kaubaküllusõ man 
otsi ja mõnikõrd ei lövvaki. 
Arõngu ruumi viil om.

Jälle kollõ
Ma kuuli raadiost, et Võro lii-
nah om vahtsõnõ jälle haigus-
kollõ vai tõvõpesä. No kuimuu-
du nuu võrokõsõ iks nii kehvä 
tervüsega omma, et viirusõ üles 
korjasõ? Kae, mõnõkümne kilo-
miitre jago lõuna poolõ omma 
lätläse inämbüs terve. Kas om 
vaih õnnõ tuuh, et viirus pelgäs 
kuvvõndat varvast? Vai omma-
ki lätläse nii paksu nahaga?

Arva, et periselt olõmi mi 
kava lamba. No mäletäti, määne 
illos ilm septembrih viil olï. Kiä 

tuu tahtsõ tüül olla vai pümmeh 
kooli tarõh istu. Lastas väikene 
viirus sisse ja saadõtaski kõik är 
kodo. Olï hää aiah kõik põrkna 
üles võtta ja ubina är koëada.

Tuu om iks nii olnu, et ku 
naksiva olümpiämängu, sõs 
võtiva kõik spordihaigõ si-
nidse lehe. No parhilla saa 
lihtsämbäle: kotoh tiit kõrras 
puutrih tüüd kah ja palk juusk. 
Vaihõpääl käüt mõtsah seeneh 
vai kurõmaëasuuh, ni ommaki 
kõik rahul. Jällest haigusõst om 
kassu kah.
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Hannaotsakõnõ
Meile tegüsi kass, kes inämb 
mi mant är es lähäki. Vällän olï 
joba pümme, ma pidi viil puu-
kuurist puid tuuma. Kõrragõ 
kuuldsõ hallõt kassi näügmist, 
tä õkva nigu nõudsõ süvvä. 
Mõtli, et mis jant taa om: mul 
kassi joba tükk aigu tagasi kõr-
ralikult söödetü. Juusksõ sõski 
tarrõ ja vei tälle hääd ja parõm-
bat. Tä nakaú säändse isugõ 
süümä, nigu es olõs mitu päivä 
süvvä saanu. Tahtsõ tedä silä-
tä, a tä tõmmaú indä kõrvalõ ja 
tsuhksõ. Mõtli, et taa om külh 
nalïakas asi: ma anna süvvä, 
a tä tsuhk mu pääle. Tõi tarõst 
patarei ja sai arvu: es olõki 

uma, olï võõras. Must kass, val-
gõ kaala ja valgõ hannaotsaga. 
Nii tulï ja jäigi meile Hanna-
otsakõnõ.

Meil olï indälgi kats väläkas-
si ja kats laiskvorstist tarõkassi, 
a Hannaotsakõsõst sai pere-
miis, kes lei kõrra maia: kõik 
mi pere eläjä käve täst kaariga 
müüdä. Lätú õks mitu päivä, 
inne ku meil umavahel klapp 
tegüsi. Tä es taha olla priileevä-
süüjä: tenütähes nakaú mukkõ 
üten posti perän käümä. Mul 
om tükk maad minnä postkas-
tini. Kas satas vihma, tuiskas 
lummõ vai taht tuul tii päält 
är viiä, om mu Hannaotsakõnõ 
õks mul iinjuuskja, hand pistü. 
Vahel, ku ma olõ indä är unõta-

nu ja ei tiiä maast ei ilmast, tuu 
tä mu kipõstõ maa pääle tagasi. 
Ku mõni autu tsuskas müüdä 
nigu tuulispask, hüppäs tä joba 
varra kraavi. Tä nigu taht mul-
lõ üldä: «Mutikõnõ, hüppä, 
muidu võit nigu sitasitikas alla 
jäiä.» Hüppägi. Tenütähes silitä 
– tuu tälle miildüs.

Mu Hannaotsakõnõ võt-
sõ kah suvõpuhkusõ nigu 
riigikogu lasõki. Tä alusç umma 
puhkust eski varõmb ku nuu. 
Käve külh söömän, aga sõs olï 
lännü. Mõtli joba hirmugõ, et 
tä om minnu maha kandnu. A 
poolõ suvõ pääl tulï mu sõbõr 
Hannaotsakõnõ jälh umalõ tüü-
postilõ.

AIDMA HELE
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       1. Pildi keskel om printsess.  õ     v
       2. Printsessil om pään kuldnõ kruun. õ     v
       3. Printsessi huulõ’ omma’ verevä’.  õ     v
       4. Printsessil om pikä hannaga kleit.     õ     v
       5. Printsessi kleit om kõllatsidõ kruutõga. õ     v
       6. Pildi pääl om hulga kassõ ja pinne. õ     v

       7. Kass sais suurõ kuusõ all.  õ     v
       8. Kassil om must hand.   õ     v
       9. Pini istus uma kuudi man.  õ     v
     10. Üüsisas (nahkhiir) ripus ossa külen. õ     v
     11. Puul om viis ossa.   õ     v
     12. Puu tüvi om kõllanõ.   õ     v

Vasta’, kas lausõ’ om õigõ vai võlss? Mitu õigõt ja võlssi vastust sait?

Hää, et pessä es saa!
Keväja edesi tougat Võhandu 
maraton peeti süküskuu algusõn. 
Tutva abielupaar Kasaritsast lei 
hummogu massinalõ vungi sis-
se. Näide noorõmb poig olï uma 
kanuu ja sõbraga vii pääl. 

Muidoki olï vanõmbil maad 
pite sõita kergemb ku nuuril 
miihil vuulsa jõõ pääl. Ku fi-
nišini jäi viistõist kilumeetrit, 
olli nä jäl uutman, kunas paa-
tõga tuldas. Sääl olï üts kamba-
kõnõ kah viil.

«Oi, sa kah siin!» kostsõ naistõ-
rahva helü. Ja säälsaman haardsõ 
tuusama naanõ Kasaritsa mehe 
hindä kaissu ja kallisç kõvva.

Mehe naanõ es mõista midä-
gi arvada. Miis olï jo Räpinän 
koolin käünü, säält, kon nä olli, 
jäi Räpinäle viis kilumeetrit. 
No vast mõni koolisõsar...

Äkki röögäç naanõ hiitünüle: 
«Ti ei olõki mu veli ja velenaa-
nõ!» Ilm olï pümmes kisknu ja 
mis ime sis, ku inemine essü. A 
provva andispallõmisõl es pais-
tu lõppu.

Kasaritsa naanõ rahusç teda: 
«Kõik om kõrran. Hää, et pessä 
es saa!» Näide vanõmba poja 
üte sõbraga juhtu nii, et sai kõr-
raligu keretävve, inne ku pesjä 
arvu saiva, et võlss miis om.

TOSSU TILDA


