
Haanja miis 
Muusika: rahvalik 
Tekst: Jaan Räppo 

 
Haanja miis vidi lubjakivve  
kolm päiva Võrolõ. 
 
Haanja miis läts Tiganigu puuti,  
uma kolmõ kopkaga. 
 
Tahtsõ osta püksünöpse,  
uma higi-vaiva iist. 
 
Haanja miis nägi silgupüttü, 
Tiganiku leti iih. 
 
Haanja miis pallõl' poodis'aksa: 
"Esänd, lupa' tsurgada!" 
 
Tsurka', no tsurka', Haanja miis, 
uma leeväpalokõist. 
 
Laul om otsah, laul om mõtsah, 
ei lää inämb edesi.  
 
 
 



Imemaa 
Muusika: Urvaste khk 

Tekst: Urvaste khk (Laulnu Eliisabet Teos 1932. a) 
 

Kiigu-liigu laivakõnõ, 
touka takast tuulõkõ. 
Läämi sinnä saardõ, 
saarõn omma saaja'. 
 
Sääl pini puhksõ pilli, 
sääl kass mängse kannõld, 
vana lammas laulsõ, 
tallõkõnõ tandsõ. 
 
 
 



Kõnõtraat 
Muusika: Jan Rahman 

Tekst: Jan Rahman 
Seade: Ahti Bachblum 

 
Välän külmetäs ja taivast satas lummõ 
ütle mullõ uma telehvooninummõr 
 
hamõ ohukõ Su sälän prunts om tummõ 
ütle mullõ uma telehvooninummõr 
 
hammõst läbi paistus rõnnakõnõ kummõr 
ütle mullõ uma telehvooninummõr 
 
sõs meil tulõva Fiesta' ja Rokksummõr 
ütle mullõ uma telehvooninummõr 
 
sõs ku külmetäs ja välän satas lummõ 
ütle mullõ uma telehvooninummõr. 
 
 
 



Kuionu puu 
Muusika: Jan Rahman, Aapo Ilves 

Tekst: Jan Rahman 
Seade: Alo Ritsing 

 
suur kuionu kuus 
sais Peräniidü veereh mõtsah 
suur kuionu kuus 
suuri mäki otsah 
 
tõnõ suur kuionu kuus 
sais Leoniidü veereh mõtsah 
tõnõ suur kuionu kuus 
niisamatõ mäki otsah 
 
kolmas suur kuus 
suurõ' kuionu' puu' 
suur kuionu kuus 
mädänes Kunnasuuh 
 
 
 



Leelokõnõ, laulukõnõ 
Muusika: Põlva khk  

Tekst: Põlva khk 
Seade: Toomas Torop  

 
Leelokõnõ, laulukõnõ, 
leelokõnõ, laulukõnõ, hoi! 
Kos sa ollit, ku ma otsõ, 
ku ma otsõ, hoi, 
kos sa ollit, ku ma otsõ, 
ku ma otsõ? 
 
Leelokõnõ, laulukõnõ, 
kos sa ollit, ku ma otsõ? Hoi! 
Ollit suuhna soka alla, 
ku ma otsõ, hoi, 
laanõn laja lehe alla, 
ku ma otsõ. 
 
Leelokõnõ, laulukõnõ, 
kos sa ollit, ku ma otsõ? Hoi! 
Sääl sa seiet sitikida, 
ku ma otsõ, hoi, 
madalida maasikida, 
ku ma otsõ. 
 
 
 



Mina lätsi Siidile 
Muusika: Võromaa 

Tekst: Võromaa 
 
Mina lätsi Siidile, Siidile, Siidile. 
Lätsi tarrõ kaema, kaema, kaema. 
Kai, mis Siidil tetti, tetti, tetti. 
Kass kudi kangast, kangast, kangast. 
Kits kere niiti, niiti, niiti. 
Hiir höörät' hoiõ, hoiõ, hoiõ. 
Jänes jakas' langa, langa, langa. 
Pini puistas' paklit, paklit, paklit. 
Kahr käändse kuudslit, kuudslit, kuudslit. 
Repän tegi reke, reke, reke. 
Orrav uurist' mulkõ, mulkõ, mulkõ. 
Põdõr pühk' põrmandut, põrmandut, põrmandut. 
Lehm loput' luitsit, luitsit, luitsit. 
Harak ai haku ahju, haku ahju, haku ahju. 
Varõs võtt' vatsku vällä, vatsku vällä, vatsku vällä. 
Kaarna tsagi kapstit, kapstit, kapstit. 
Kurg küdsi kuuki, kuuki, kuuki. 
Parts pand' pliine panni pääle, panni pääle, panni pääle. 
Tiido tegi tiivett, tiivett, tiivett. 
Susi kiitse ruuga, ruuga, ruuga. 
Sai ruug soolanõ, soolanõ, soolanõ. 
Aiõ lammast vett tuuma, vett tuuma, vett tuuma. 
Lammas ütel': läl-läl-lää, läl-läl-lää, läl-läl-lää. 
Vett tuuma ma ei lää, ma ei lää, ma ei lää. 
Mul om hamõ' ummõlda, ummõlda, ummõlda. 
Käüseperä kummuta, kummuta, kummuta. 
 
* Taad laulu om lault pia üle kogo Võromaa. Seo tekst omgina kokko pant mitmõ kandi laulõst. 
 
 
 



Mi herr oll rikas miis 
Muusika: Karula khk 

Tekst: Karula khk 
Seade: Kristjan Priks 

 
Mi aga herr oll rikas miis, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
Istsõ saksa saani seen, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
Säidse tsika saani iin, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
Vana immis kõgõ iin, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
Esi timä istsõ saani seen, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
Tatirida rinna iin, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
Puupüür täl pükse iin, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
Tsiasitt täl piibu seen, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
Mina aga vaene Sanglõ sant, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
Mul olõ-i muud ku kott ja kepp, 
leelo, leelo, leelo, leelo, leelo, leelo. 
 
 
 
 
 
 



Mu latsõpõlvõ Võrumaa 
Muusika: Inda Kõiva 

Tekst: Inda Kõiva 
 
Kis tiid viil ilman säänest uhkõt paika, 
kos rüäpõld kündäs oru nõlvalõ. 
Sääl põllumiis piat kimmält atra hoitma, 
et tuu ei lähäs vao päält kõrvalõ. 
Küll uhkõ omma Võrumaa, su mõtsa', 
nuist läbi minnen kuuli käütüs sai. 
Ma mõnikõrd jäi saisma silla kotsil, 
kos käänülidse ii man kallu kai. 
 
Võrumaa, Võrumaa, kõgõ ilusamp sa, 
sinnu kitä ma egal puul ollõn. 
Sükäv Ööbikuorg, korgõ Munamäe torn 
minnu terütäs minnen ja tullõn. 
 
Sääl karja lätsi läbi likõ haina, 
kos ritsik tekse umma kurja häält, 
is olõ aigu mul sis takka kaia, 
kuis imä lehvit mullõ trepi päält. 
Ku saas viil ütskõrd minnä latsõpõlvõ, 
saas mürrätä sääl piinü liiva pääl, 
saas käkki hennäst mõtsa samblõ hõlma, 
sis kohegi is lännü ärä säält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nõnda lauluga ma lähä 
Muusika: Sangaste ja Räpinä kihlkunna rahvaviise perrä Koit Kirber 

Tekst: Vallo Patrason 
Seade: Alo Ritsing 

 
Tii om tummõ, tii om pümme, 
mina lähä lauluga. 
Ei ma pelgä, susi söögu', 
mina jää iks elämä. 
Minno ei võta ütski vägi, 
olõ tukõv tammõpuu. 
Olõ suur ja korgõ mägi, 
olõ väikse latsõ suu. 
 
Nõnda lauluga ma lähä, 
tii om pikk ja keeruline. 
Taivan tähe' imelidse' – 
sinnä poolõ mina lähä. 
 
Sääl om valgust, vabadust, 
rõõmu rohkõt külläga. 
Sääl om pilkast pümedüst, 
kost nuu' tähe' särävä'. 
Sääl mu laulu' magasiva', 
kui ma olli väiku miiss, 
sis mu kallis vanaimä 
laulsõ mullõ sjoda viit. 
 
 
 



Olõs sina mullõ tulnu 
Muusika: Kanepi khk  

Tekst: Kanepi khk (laulnu Miina Leht 1966. aastal) 
Seade: Toomas Torop 

 
Olõs sina inne, joo-eda, mullõ tulnu, 
       joo-eda mullõ tulnu, 
       ailii, mullõ tulnu, joo, 
ma olõs sullõ, joo-eda, ammu tarõ tennü, 
       joo-eda tarõ tennü, 
       ailii, tarõ tennü, joo, 
kanamunõst, joo-eda, kambrõ tennü, 
       joo-eda kambrõ tennü, 
       ailii, kambrõ tennü, joo, 
pardsimunõst, joo-eda, paari' pannu, 
       joo-eda paari' pannu, 
       ailii, paari' pannu, joo, 
rästämunõst, joo-eda, rästäsviho', 
       joo-eda rästäsviho', 
       ailii, rästäsviho', joo, 
tedremunõst, joo-eda, trepi tennü, 
       joo-eda trepi tennü, 
       ailii, trepi tennü, joo, 
sisse säädnü, joo-eda, siidisängü, 
       joo-eda siidisängü, 
       ailii, siidisängü, joo! 
 
* Otepää kihlkunnast Tartumaalt om üles kirotõdu sarnanõ laul, sääl omma ria', midä või, ku 
tahtmist om, kah laulda: 
hanimunõst ahju tennü 
uibu ossõst ussõ tennü 
 
 



Perräjäänü 
Muusika: Aapo Ilves 

Tekst: Jan Rahman, Aapo Ilves 
Seade: Ahti Bachblum 

 
ku minemä nakat ja är olõt lännü 
kaot silmist ja mõttist ku müüdä lätt aig 
ja sõs nigu kiäki ei olõski nännü 
su vaimu miä üteh oll sukka kõik aig 
 
sust perrä viil jääse' su asja' ja pildi' 
koh pääl olõt sa', mõni tõõnõgi viil 
ja purus om jüretü rotõl su vildi' 
ja läbi om määnü su hammõtsiil... 
 
jo tuulõkõ lakja puhk ratu päält liiva 
ja keväjä jäle' är lumõ päält häöt 
võit ummõtõ usku et elo om priima 
ku esi nii elät et mõtõ ei kao' 
 
 
 



Puupää rock'n'roll 
Muusika: Jan Rahman 

Tekst: Jan Rahman 
Seade: Ahti Bachblum 

 
Ma lätsi ijä pääle ijä pääle ijä pääle 
ma lätsi ijä pääle ijä pääle ijä pääle 
sääl sattõ pää pääle pää pääle pää pääle 
sääl sattõ pää pääle pää pääle pää pääle 
ma lätsi ijä pääle, sääl sattõ pää pääle 
sääl sattõ maaha. 
 
Ma lätsi rii pääle rii pääle rii pääle 
ma lätsi rii pääle rii pääle rii pääle 
säält sattõ tii pääle tii pääle tii pääle 
säält sattõ tii pääle tii pääle tii pääle 
ma lätsi rii pääle, säält sattõ tii pääle 
säält sattõ maaha. 
 
Ma lätsi kuu pääle kuu pääle kuu pääle 
ma lätsi kuu pääle kuu pääle kuu pääle 
sääl sattõ suu pääle suu pääle suu pääle 
sääl sattõ suu pääle suu pääle suu pääle 
ma lätsi kuu pääle, sääl sattõ suu pääle 
sääl sattõ maaha. 
 
 
 



Sõttaminek 
Viis: Kanepi khk 

Tekst: Karula khk 
Seade: Alo Ritsing 

 
Meid oll viisi velitside, 
kuuõkõisi kurvitsidõ. 
Kellel kõrd oll sõtta minnä', 
kellel kõrda kodo jäiä' –  
kas oll vanal vai oll noorõl? 
Noorõl kõrd oll sõtta minnä', 
vanal kõrd oll kodo jäiä'. 
 
Imä opas kotost minnen: 
“Ku sa üle Koiva läät, 
ärä' sa joogu' Koiva vettä –  
Koiv om täüs kuuljaluida. 
Ku sa üle Narva läät, 
ärä' sa joogu' Narva vettä –  
Narv om täüs naistõ päidä.” 
 
Kui iks sõtta peräle saiõ, 
naksi ülemb küsümäie: 
“Midä tüüd jäi esä tegemä?” 
“Esä jäi tõlda tegemäie.” 
“Mida tüüd jäi veli tegemä?” 
“Veli jäi vehmrid vedämäie.” 
“Mida tüüd jäi imä tegemä?” 
“Imä jäi kangast kudamaie –  
inämb om sääl ikuvettä 
kui noid kanga langakõisi.” 
“Mida tüüd jäi sõsar tegemä?” 
“Sõsar jäi kinnast kirjutama –  
inämb om sääl ikuvettä 
kui noid kindakiräkeisi.” 
 
 
 



Sõudkõ käe', sõudkõ jala' 
Räpinä ja Rõugõ kihlkundõ rahvalaulõ perrä. 

 
Sõudkõ käe', sõudkõ jala', 
sõudkõ sinnä' saarõ pääle, 
kohe sant oll sanna tennü, 
vaenõ miis oll var'o tennü, 
korjaja oll kor'sse tennü, 
vesi oll palgi' veeritänü, 
sadu oll saina' sammõldanu, 
päiv oll pannu paari' pääle, 
kuu oll katnu katussõ, 
udsu oll ussõ ette pannu, 
ago oll pannu akna' ette, 
lainõ oll lavva ärä katnu, 
lepp oll leevä pääle toonu, 
ruukõnõ oll ruvva toonu, 
paiupuu oll paa toonu, 
pihlapuu oll pingi toonu, 
vihm oll viina sisse viinü, 
õigõ miis oll ollõ toonu, 
sõkõ sant oll saia toonu, 
sinnä' sandi sanna mano, 
vaesõ mehe var'o mano, 
sinnä' sõitva' siidilaiva', 
Soodumast nii soolalaiva', 
Kalilijast kaubalaiva', 
tulkõ, mehe', ostkõ siidi, 
naasõ' tanonarmassida, 
poisi' pöksinöpsikõisi! 
 
* Taad laulu om lault tsõõrimängu mängmise aigu. 
 
 
 



Sügiselaul 
Muusika: Paul Elken 

Tekst: Gustav Adolph Oldekop 
Seade: Paul Elken 

 
Jo nurmõ' omma' vallalõ,  
jo ait ja kõlgus täüs. 
Tuuperäst meie laulami, 
et meie rõõm nüüd näüs. 
 
Küll põld om illos keväjä, 
kui lilli' kasusõ' 
ja aian väega rõõmsastõ 
kõik puu' jo häitsese'. 
 
Ent ilosamb kui kuld 
om tõest' seo rüäkõrrõkõ, 
kiä kummardas meid nüüd seo iist, 
et tüüd mi teiemi. 
 
Ja egä kõrs and tagasi 
meil mitu teräkest 
üte iist, mis külveti 
ja kasvi mulla seest. 
 
* Gustav Adolph Oldekop (1755-1838) elli suurõmba osa umast elost Põlvan ja oll' sääl pastor. 
Päält tuu oll' Oldekop aolehetoimõndaja ja timä luulõlooming naas' vajadusõst ilmalikkõ 
koorilaulõ sõnnu perrä.  
Ja muidoki oll' taa luulõ kiil lõunaeesti kiil, selle et tuul aol olli taan keelen nii jumalateenistüse', 
aoleht ku muu as'aajaminõ. 
 
 
 
 



Tammõkõnõ, matal puu 
Muusika:rahvalik  

Tekst: rahvalik 
Seade: Jaan Alavere, Heino Pehk 

Tammõkõnõ, matal puu, 
kos sinä kasvit loho pääl. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
kos sinä kasvit loho pääl. 
 
Murdkõ, murdkõ ossakõisi, 
jätke ladva' alalõ. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
jätke ladva' alalõ. 
 
Ladvast saava' latsõ' hällü, 
tüvest tütärlatsõ sängü. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
tüvest tütärlatsõ' sängü'. 
 
Ütel imäl oll' kolm tütärt, 
kõik olli' üte ilosa'. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
kõik olli' üte ilosa'. 
 
Üts noist kedräs', tõnõ kudi, 
kolmas oll' siidi iskija. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
kolmas oll' siidi iskija. 
 
Lupa mullõ sedä tütärt, 
kes om siidi iskija. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
kes om siidi iskija. 
 
Kui ei lupa sedä tütärt, 
süämevallu koolõ ma. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
süämevallu koolõ ma. 
 
Kos ti minno matati? 
Roosiaida liiva sisse. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
roosiaida liiva sisse. 
 
Mis sis sinnä pääle kasvi? 
Roosikõnõ pääle kasvi. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
roosikõnõ pääle kasvi. 
 
Kae, kos tulõ tsirkõ kari! 
Taa ei olõ tsirkõ kari. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
taa ei olõ tsirkõ kari. 
 
Taa om noorõ neio kari, 
kes lätt lilli korjama. 
Oijah, oijah, oijaijaa, 
kes lätt lilli korjama. 



 
Tii 

Muusika: Priit Pajusaar, Glen Pilvre 
Tekst: Aapo Ilves 

Seade: Ahti Bahcblum Aapo Ilvese idee perrä 
 
esi hinnäst 
hummogu heräti 
kikkalaaluga 
lätsi jäti vallalõ väreti 
tulku tõõsõ' ka 
 
saa-õi maata 
tii lätt jo edese 
ümbre mi ei lää' 
huug om sääne 
et sääl koh silmäpiir 
ummi varbit näe 
 
oroviir mõtsatii üle jõõ, üle mää 
tiiä-ei kohe tuu elo viil käänd 
 
eelä mi jo olli ja 
täämbä mi tulli ja 
hummõl mi jälki jo lää 
pääväke paistus jo 
kõgõ mi süämeh 
ja egäl puul om miil jo hää 
 
täämbä mi tulli  
mi olõ-õi ulli' ja 
hummõl mi jälki jo lää 
pääväke paistus jo 
kõgõ mi süämeh 
ja egäl puul om miil hää 
 
 
 



Tillokõnõ naanõ 
Muusika: rahvalik  

Tekst: Põlva khk (laulnu Alice Porosson Moostõn, Põlva kihlkunnan 1957. aastal) 
Seade: Jaan Alavere, Heino Pehk 

 
Ärä sina võtku pikkä naist, 
pikk ei painu pingile, 
ärä sina võtku pikkä naist, 
pikk ei painu pingile! 
 
Ai parõmusõ, parõmusõ pihhaijaa, tuhhaijuti ralla! 
Ai parõmusõ, parõmusõ pihhaijaa, tuhhaijuti ralla! 
 
Võta' naanõ väikene, 
tsiasõra suurunõ, 
võta' naanõ väikene, 
tsiasõra suurunõ! 
 
Ai parõmusõ... 
 
Võta' naanõ väikene,  
lambahanna laiunõ, 
võta' naanõ väikene, 
lambahanna laiunõ! 
 
Ai parõmusõ... 
 
Võta' naanõ väikene, 
kitsekõrva korunõ, 
võta' naanõ väikene, 
kitsekõrva korunõ! 
 
Ai parõmusõ... 
 
Naanõ läts mõtsa karja saatma, 
kattõ kastõhaina sisse, 
naanõ läts mõtsa karja saatma, 
kattõ kastõhaina sisse. 
 
Ai parõmusõ... 
 
Sepä Piitre, sellikene, 
tii' mul raudnõ rehäke, 
sepä Piitre, sellikene, 
tii' mul raudnõ rehäke! 
 
Ai parõmusõ... 
 
Rehitse mino naanõ vällä, 
panõ ahjo otsalõ, 
rehitse mino naanõ vällä, 
panõ ahjo otsalõ! 
 
Ai parõmusõ... 
 
Ritsik tedä maha ai, 
prussak tedä ärä sei, 
ritsik tedä maha ai, 
prussak tedä ärä sei! 
 
Ai parõmusõ... 
 
 



 

Tulõ aga tulõ 
Muusika: rahvalik 

Tekst: Jaan Pulk 
 
Tulõ' sina tulõ', 
tulõ' aga tulõ', 
mina aga maka tsiapaha pääl. 
 
Tulõ' sõs ku kõik joba makassõ 
ja pini' omma' külä vahel vagatsõ. 
Asõ om mul luugi mant kurrakätt 
ja redelil perämäist pulka net. 
 
Tulõ' sina tulõ', 
tulõ' aga tulõ', 
mina aga maka tsiapaha pääl. 
 
Ärä' mingu' üle tii Annõ manu', 
Annõ man jo maka timä noorõmb sõsar Anu. 
Vanamiis om Annõl ka õigõ' hull, 
niikui näge, nii and roovikuga üle kühmä sul. 
 
Tulõ' sina tulõ', 
tulõ' aga tulõ', 
mina aga maka tsiapaha pääl. 
 
Tulõ' sa nu kasvai hummugudsõl üül, 
sügüselt jo vällän nakkas ütsindä külm. 
Kelle mant vai' kost sa tulli' ei ma küsü' 
Teki alla võta su ja anna sullõ musu. 
 
Tulõ' sina tulõ', 
tulõ' aga tulõ', 
mina aga maka tsiapaha pääl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vana sann 
Muusika: Rahvalik 
Tekst: Enn Tuuling 
Seade: Alo Ritsing  

Sa saisat alan lohon, lumbi veeren, 
mii' küürüvaonu, laonu vana sann. 
Mu, latsõ meelest nigu mere veeren, 
ku üsän sanna veie imä Ann. 
 
Ma pelksi sinno, toda joht ei salga, 
ku olli suur, või-olla' aastat kolm. 
Sõs egä kõrd säält püüdse laskõ jalga 
ma tarõ mano nigu tuhk ja tolm. 
 
Es miildü mullõ sis nuu' sannapäävä' 
sest sannan mõnikõrd oll väega kuum. 
Ma tahtsõ sanna sis, ku poisi' käävä', 
ku tossu täüs es olõ sannaruum. 
 
Nii saiõ minost tillo poisimolu, 
kel miildüma jo nakas inämb sann. 
Sis mõsksõ ma jo poistõ seltsin kollu, 
es vii' no sanna inämb imä Ann. 
 
Sis sannan kävven saiõ pallo nalla, 
ku soputimi, loputimi viin. 
Ka lumpi suvõl joosi, kindsu' palla' 
ja kaalani ma olli jahhen viin. 
 
Ka mõnikõrd sääl vihakandsu saiõ, 
ku midägi sääl kurja, koerust tei: 
ma puhta hammõ kuuma vette aiõ – 
vai seebi kereselle kuuma vei. 
 
Nüüt ammu müüdä armsa' ao' lännü 
om pallalt mäletüs noist päivist häist! 
Ma olõ joba pallo sannu nännü, 
kuid rahuldust ei olõ' tundnu näist. 
 
Ku tulõ suvi, saa ma jälki kodo, 
sis kütä sinno jälki, vana sann. 
Tuu halla viha hindäl mõtsast kodo, 
tuu ao seen sanna vii vii imä Ann. 
 
Sa hoia' uma' saina' seeni pistü, 
ka katust visaku-i ärä päält! 
Mis tuust, et sammõl sainu vahelt kistu –  
tuu noorõlt suitsuhädän võetu säält! 
 
*Taad laulu om laultu ka veidü tõistsugumaisi sõnnuga. Neo' sõna' omma' peri Meinhard Aleksa (Enn 
Tuuling) 1931. a vällä ant luulõkogost "Tulease". 
 
 



Varjuliidsi puiõ all 
Muusika: Alo Ritsing 

Tekst: Artur Adson 
Seade: Alo Ritsing 

 
Varjuliidsi puiõ all,  
varjuliidsi puiõ all 
piät olõma mi maja, 
muud ei olõ vaja. 
 
Varjuliidsi puiõ all, 
suuri, paksõ puiõ all 
tahami iks astu 
mi, kats vallalastut. 
 
Varjuliidsi puiõ all, 
umatsidõ puiõ all 
kaet sa mino poolõ, 
rühi ma su poolõ. 
 
Varjuliidsi puiõ all, 
põlitsidõ puiõ all 
egä aasta vahtsõst  
sünnümi iks latsõs. 
 
Varjuliidsi puiõ all, 
vägevide puiõ all 
saami esi vägeviss 
igävikku nägeviss. 
 
 
 



Võromaa valss 
Muusika: Tõnn Sarv 
Tekst: Rihhard Iher 

 
Oh Võhandu vesi ja Vagola järv  
ja Tamula lustilik lainõ'! 
Oh Liidva Kanali savinõ serv 
ja Kiräpää ajaluu lainõ'! 
Ku mälestüss äkki teid pinnalõ tuu, 
sõs valgõss lüü aastidõ sammõl ja suu 
ja sõnajalg jälkina häitsäss. 
 
Siin saatusõ sõkladsõl, pakladsõl tiil 
um mitmit maastikkõ nättü 
ja tutvust näidega perästki viil 
kas tahtõn vai tahtmalda tettü. 
A kiri näist kõigist ku poolikuss jäi 
ja ku ma nää õigõga kõrvutsi säi, 
paist' vahe nii selgeste silmä. 
 
Oh Võhandu vesi ja Vagola järv, 
oh armass, ammunõ nuuruss! 
Oh, Haanja mäekeste sinakass värv, 
säält kaunist viil siiäki kuuruss! 
Ma tedä ku kulda ja plaatinat kae, 
kõik täpipäält mõõda kõik hoolõga vae – 
ja silmin um tuhandit tähti! 
 
 


