
Teksti' II Uma Pido juhtõ löüdmise konkursis

Esitämises pallõmi ette valmista' kats luulõtust seos valikust. Ku suuvi om, või osaleja valli' mano
viil üte luulõtusõ vai lühkü jutu, miä tälle hindäle väega miildüs. Teedüs www.umapido.ee

Nõnda lauluga ma lähä
Vallo Patrason

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.
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Rändäjä
Raimond Kolk

Suurtii viirastas mäkke.

Katõl puul kraavipervel
kasus suvinõ hain.
Rändäjä tulõ ja istus.

Kahistas ütsik kõiv:
pehme tuul timä ümbre.
Tümi ku vägev vikl
tundmalda sulasõ peon.
Küünütäs kohegi üles
üsätäüt toorast haina.

Müüdä hõllutas tuul,
puulehe' püündvä' üten,
erälde egä üts.
Sääne om rändäjä hing,
niimuudu astus tä samm.

Kõllanõ uni kõrd kand
minemä lehe nink mehe.

Rõõm tulõ sis
Raimond Kolk

Seo elu peräpink
om antu sulle istu.
Peost kattõ ussõlink
ja päivlik silmist kistu.

Ku pümme saisat tiil,
käe' haardva' lakõd õhku.
Su hammõsiila viil
om antu pinne lahku.

Rõõm tulõ sis, ku üü
om valgõss lännü valust.
Suu naaratustõ lüü
ja saisminõ kaos jalust.
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Väesõna'
Leila Holts

saa saa saa tugõvas
ja vähjä muudu vägeväs

olõ kimmäs ku om kahõr
nõnda sille ku om susi

mehe saa ni latsõ' kanna
hindäst hüvvä vällä anna

tervüs seo om mino vereh
mino vereh ni mu pereh

hüvvä tii ni andis anna
hindäst väke vällä anna

Inne pikset
Enn Tuuling

Om ilma liialt kütnü pääväahi,
sest lämmätäv-kuum kätte tulõ üü.
Man pedäjite juba välku lüü,
kui kistutas üü päävälambin tahi.

Ma istu trepil, ütsisilmi vahi,
välk tulikerä kui üüst läbi süü.
Ja kottal Tõrvapalo musta rüü
kats pilvesammast nigu tumma' vahi'.

Ei kuulõ' mürinät, viil pikne kavvõn,
õhk paks ja rassõ nigu kuuljahavvan,
ei liigu' hainakõrs, ei lehtki puul.

Siss nigu kartold valatasi vakka:
tuu piksemürrin Tõrvapalo takan;
mõts kohisema nakkas, tõses tuul.
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Seene'
Aapo Ilves

Lätsi mõtsa, sest ma tiidse,
mõtsan kasus puravik.
Tsillukõisi, naid ma es putu',
võti inne jurakit.

Koton keedi naist sõs suppi,
või näi võikit hallukit,
pelässi ku ilmalõppo
umahindä alukit.

Nüüd ma tiiä, sest kai perrä,
olõ tark ja meelen pää,
puravik olõ-i tuu verrev,
mil om valgõ' täpi' pääl.

Pakan palas
Jan Rahman

Riil om ärä' määnü jalas,
tulõ' kae', kuiss pakań palas!

Häitses lill ja hain om hal´as,
tulõ' kae', kuiss pakań palas!

Olõt rõivil sa vai pal´as,
tulõ' kae', kuiss pakań palas!

Jätä' pudõlihe hal´as!
Tulõ' kae', kuiss pakań palas!

Är sa püürdkü kõkkõ nal´as,
tulõ' kae', kuiss pakań palas!

Tulõ' kae', kuiss pakań palas,
sarvõ' pistü, perse' pal´as!
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Puu palas
Jan Rahman

Puu palas,
ma sõida.
Puu palas,
ma sõida iks viil.
Sõit-sõit tsõdsõlõ,
üle uja, puu palas.
Läbi liina
ma sõida
maaha suurõmba osa umast elost
bussõ, rongõ, laivu ja tõisi massinidega.
Tuu asõmõl, et istu paiga pääl ja kaia', kuiss
puu palas ja tsirgu'
tsiristäse' viil palotamada' puiõ ja
inemiisi ladvuh.

Netilugu
Contra

Küsüt mu käest kulla äi,
kohe kõik mu vara jäi.
Olõ-i tuud maha' joonu',
ei pankrotipesä loonu'.
Ma tei umalõ U-Neti
ja parooli är' unõhti.

Küsüs mu käest naasõ imä,
kas täl kirä kiroti ma.
Kiroti romaanilaadsõ
ja piaaigu ärki saatsõ.
Arvudin näi saadan-nuppu
ja es julgu' tuud ma puttu.
Saadan ullikõ om teedä',
mattipiten põrgu vedä.

Hummugu ku päiv jo nõssõ,
kaasakõnõ mu käest küsse,
ollit kos üüpäivä terve.
Tiiät maan jo oll´ mul server,
sis ma lätsi nigu mütin,
tüüd sai tetä' naabri netin.
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Naaste kümme kilti
Olavi Ruitlane

Ilm lätt külmäs, tiidke toda,
hääd ei olõ' uuta.
Täämbä sulas, hummon joba
kusi külmäs luuka.

Hummon ku om tähtsa võistlus,
naaste kümme kilti,
millest eski eurosport,
kand üle umma pilti.

Sest ei tulõ' otepääle
mõni litsikari,
ossa võtva paraguai
ja kuulus bente skari.

Stardipauk lask valla mõtsa
härmätünü' tuti'.
Sääl om kiku ni ku tõsõ'
sitapurujuti'.
Sääl om kiku ni ku...

Et ei tulõss toping-uss jäl''
hummõn trikoluuri,
tulõ kikul täämbä anda
sada pissipruuvi.

Lisas kätte tulõ saia'
nõnast liitri tatti,
kõrvast vaik ja tuti külest
kamalutäüs vatti.

Viil om jäänü' loetu tunni',
täämbädsest saa hummõn,
külmetäs ja taivast satas
jälki valgõt lummõ.

Kiä tuu ruumas rata piten
mäkke nigu' huur,
kiä tuu tulõ mille täl
om ümbre trikoluur?

Kurb vinissikoridor kon
bente pedä pitu,
pedägu õks armasta ma
õnnõ sinnu kiku.
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Loomamuinasjutt
Pulga Jaan

Aprilli alguspäivi üü võtt otsõ kokku,
mõts taandus läbi laskma minnu ja tiid.
Sääl pedästün kon iilä' ronk lei lokku,
nüüd luiga röögähüs üürahu vii,
tuu ütsik röögähüs üürahu vii.

Tuu huigahus aa üles vana hata,
kedä kett ei olõ' tuimas jõudnu tetä' viil.
Nii luigaga niä' tõõnõtõõsõl kurtva hingehätä
et mulgi naba kõrval liigahtas üts miil,
üts olõmatus tunnistõdu' miil.

Noh, pini, kas taa ollgi kõik su jõud?
Kuus haugahust ja säitsmes selge jõla.
Ja luik miä timä süä neist paigust nõud,
et röögähüs ku Janis Joplin kõlas,
jah, mõtsa kotsil Janis Joplin kõlas.

Om Kandsi järv viil kavvõdan, jääs Pundõ tõistõ kanti
ja Ärnu oja luigalõ ei passi' mitte raas.
Mis juhatus sul luik küll üllest anti,
et linnutsiht sul Liiselaas,
sul tsihis võetu Liiselaas.

Kas laanõkuuski ladva' sullõ selges tekki,
et ütsindä seo ilmaelu om õks väega ropp.
Nüüd piniga pant hämärän duetti.
Sul vällä palas soul ja pinil räpp.
Jah, pinil tulõ kurgust selge räpp.

Teil piniga küll helü' joht ei passi'.
Su hingehädäst aru tä ei saa', nii mullõ paist.
Tä, umavahel üldä', pelgäs sapist
ja elust musõrdõtut perenaist
tuud musõrdõdut kurja naist,

kiä ilmast ilma kärätäs tä pääle.
Kuis säändse elu manu' passis üleültse kunst?
Teil olgu' mõlõmbiil vai' inglihääle',
ei keti otsan eläjät, luik, sust,
ei hatapini paarilist saa' sust

Kuis mu'ka olõs, luigapreili Janis?
Ei ma'ki ahiliide kõlksmist vällä kannada'.
Nii pallu sa, luik, lõunõn küll es teeni',
et mere viirde krundi hindäl saaś,
hirmkalli krundi mere viirde saaś.
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Ma laanõ takan tiiä tsillut järve,
mia eräomandis ei olõ' saanu' viil.
Sääl mõtsakuivast kokku kanna parvõ
ja sambladsõ meil pesä sinnä' tii,
sul pessä hulka pehmet sammõld vii.

Sõs muna munõt, haudma säet hindä,
ei veidembägä kaubalõ mii' saa'.
Säält munast sünnüs lats, kel nimes Linda,
timäst vaba rahva esiimä saa,
kiä priiust hindas nigu' sa' vai ma'.

Kooraste Pikkjärv
Lembit Kurvits

Tuu om üts väega sükäv järv,
kon vesi om väega külm, –
ti ei saa' tsuklõma minnä joht.
Sääl kõllanõ liivajuun juusk
sügävähe sisse ja katõl puul
tuud om havvanõ nigu hüdsi.
Kaet ti' ummi jalgu noidõ karpega
är' ei tsälgota,
midä Vanajummal ojjapite
lakja om pilnu.

Külä ristipettäi
Kauksi Ülle

Ma äkki olõ väega vanass jäänü'
ja lännü' üless Pedäjide mäkke,
kos saanu' jämmess ristipedäjäs.

Must müüdä viidü vanaimä imä,
ja timä üleaidnõ, kraavihal'list Oss',
viil küläpillimängjä noorõkõnõ Anton Jaak...
kõik vanaao nuu' inemise' iilätsest.

Olkõ pääleki nää' vanatühä saak',
õks ristiss mino ihho lõigatass.

Ei, tuulõ' minnu Pedäjidemäel ei murra',
mis sõs, et mäest viil ma' ja nimi jäänü'.
Mul väidseterrist kuur om tihtsäss lännü',
viil kavva lasõ riste umma ihho purra'.
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*
Kauksi Ülle

Kakk ikk raah,
näkk jürä kaoh,
kakk ku kaessi,
äkki näkki näessi.

Kosa no hukah,
mõtsanukah,
kaiv kavvõh,
palo põvvah.

Kakk ikk raah.
Näkk närb näost.
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