Neläs Uma Pido kõnõlõs väeliisist puiõst ja mõtsast

Kolmapäävä, 19. märdsil kuulutõdi Põlva raamadukogon vällä tulõvadsõ Uma Pido
sõnnom. 2016. aastaga keväjä Põlvan Indsikurmun peetävä Uma Pido pääsõnnom om
mõts ja väelidse’ puu’. Väeliisi puiõ mõtõ om peri Allasõ Tiialt ja mõtsateema paksõ
vällä Rahmani Jan.
„Mitmõ’ Võromaa kirämehe’ pruukva’ uman loomingun puu kujundit ku edesikestmise
garantiid – kuigi inemise elo om kipõ häömä, sõs tuud kimmämb om igävene püsümine puiõ
seen,“ ütel´ väeliisi puiõ teema vällä paknu Allasõ Tiia.
„Olõmi mõtsa veeren eläv maarahvas. Ka võrokõisi lipp om valit mõtsarohilinõ. Et mõts
nuurilõ võõras ei jäässi, tulõ tuust kõnõlda,“ selet´ Rahmani Jan umma ettepanõkit.
Puiõ ja mõtsa teemat pidi Uma Pido toimkund kõgõ parõmbas selle, et seo passis häste
Indsikurmu mõtsa ala, tugõ Põlva maakunna lõugahust „Rohelisem elu“ ja miä kõgõ tähtsämb
– võrokõisilõ omma’ mõts ja väelidse’ puu’ väega tähtsä’.“
Sõnomit otsiti talossidõga, kohe võisi’ kõik ummi mõttit saata. Uma Pido kõrraldaja’ teivä’
sõnomitalossõ’ tuuperäst, et pido kõnõlõsi tuust, miä om võrokõisilõ täämbädsel pääväl
tähtsä.
Talossilõ tull´ mõttit ütsält inemiselt ja kõik nuu’ olli’ süämest kirotõt ja läbi mõtõld.
Kirotaja’ murõhtiva’ umakandi keele, mõtsu maaharagomisõ, Eesti tühäsjuuskmisõ ja maaelo
häomise üle. Tulõtõdi miilde mõnt umakeelitse kirämehe juubõlit 2016. aastagal ja mikandi
rahva kimmüst, kogokundlikkust ja elokaemist. Tetti ettepanõkiid laulõ, tekste ja rõividõ
kottalõ; oodõti, et pidol olõs nätä’ pall´o rahvarõivit ja kuulda’ umma kiilt.“
Valit sõnnom jääs saatma kõiki pido ettevalmistuisi ja pito hinnäst. Muidoki või pidosõnnom
uma tii pääl pidoni tävvendüisi saia’ ja tõisi mõttit mano kor´ada. Neläs Uma Pido tulõ 28.
mail 2016. Põlvan Indsikurmun.
Sõnomit avit´ Põlva raamadukogon välläkuulutamisõl vallalõ harota’ kiränik ja semiootik
Mikita Valdur, kiä om viimätsel aol Eestin üte kõgõ inämb arotust löüdnü raamadu
„Lingvistiline mets“ autor. Mikital oll´ hää miil, et võrokõisi 2016. aastaga laulupido nii
tähtsäst as´ast kõnõlõs: „Mõts pand inemise laulma. Sääl nakkasõ’ laulma eskina nuu’, kiä
hariligun mõttõn laulda’ ei mõista.“

Teedüst saa mano:
Triinu Ojar
Uma Pido vidäjä
Tel 533 22 153
www.umapido.ee

