
LYRICS 

Original Lyrics (in Võro language) English Translation 

Tule, tule tule tule tule tule tule tule 
Vii vihma vii vihma vii vihma 

Tõuka tõuka tõuka tõuka 
Vii vihma vii vihma vii vihma 

Tule tule tule tule tule tule tule 
Vii vihma vii vihma vii vihma 

Ajahuugu ajahuugu ajahuugu 
Tõuka tõuka tõuka tõuka 

Vii vihma vii vihma vii vihma 
Tule tuul tule tuul tule tuul 

Tule tule tule tule 
Vii vihma vii vihma vii vihma 

Tõuka tõuka tõuka 
Ajahuugu ajahuugu ajahuugu 

Saada sagar saada sagar 
 

Tule tule õllele, tuulekõne õlle 
Tule tule õllele, tuulekõne õlle 

Vii vihma õllele, venemaale õlle 
Vii vihma õllele, venemaale õlle 
Ajahuugu õllele, harjumaale õlle 
Ajahuugu õllele, harjumaale õlle 

Tõuka vihma õllele, turjamaale õlle 
Tõuka vihma õllele, turjamaale õlle 
Saada sagar õllele, sõrvemaale õlle 

 
Saada sagar õllele, sõrvemaale õlle 
Näide põldu õllele, põdemassa õlle 
Näide põldu õllele, põdemassa õlle 

Näide nurme õllele, närtsimassa õlle 

Come, come come come come come come come 
Carry the rain, carry the rain, carry the rain away 

Push push push push 
Carry the rain, carry the rain, carry the rain away 

Come come come come come come come 
Carry the rain, carry the rain, carry the rain away 

Drive the shower, drive the shower, drive the shower away 
Push push push push 

Carry the rain, carry the rain, carry the rain away 
Come wind come wind come wind 

Come come come come 
Carry the rain, carry the rain, carry the rain away 

Push push push push 
Drive the shower, drive the shower, drive the shower away 

Send the gusts of wind, send the gusts of wind 
 

Come come õllele, dear wind õlle 
Come come õllele, dear wind õlle 
Carry the rain õllele, to Russia õlle 
Carry the rain õllele, to Russia õlle 

Drive the shower away õllele, to Harjumaa õlle 
Drive the shower away õllele, to Harjumaa õlle 

Push the rain õllele, to Turjamaa õlle 
Push the rain õllele, to Turjamaa õlle 

Send the gusts of wind õllele, to Sõrvemaa õlle 
 

Send the gusts of wind õllele, to Sõrvemaa õlle  
Show some rain õllele, to the crop-fields so they don’t die õlle 
Show some rain õllele, to the crop-fields so they don’t die õlle 

Ignite õllele, so the meadow doesn’t wither õlle 



Näide nurme õllele, närtsimassa õlle 
Hainamaada õllele, hallitamas õlle 
Hainamaade õllele, hallitamas õlle 
Mine vihma õllele, vihu neida õlle 
Mine vihma õllele, vihu neida õlle 
Mine huugu õllele, uha neida õlle 
Mine huugu õllele, uha neida õlle 

Nema musta õllele, muide sea sõlle 
Nema musta õllele, muide sea sõlle 
Tõrvas kandu õllele, tõiste sea sõlle 
Tõrvas kandu õllele, tõiste sea sõlle 

Tule tule õllele, tuulekõne õlle 
Tule tule õllele, tuulekõne õlle 

Vii vihma õllele, venemaale õlle 
Vii vihma õllele, venemaale õlle 
Ajahuugu õllele, harjumaale õlle 
Ajahuugu õllele, harjumaale õlle 

Tõuka vihma õllele, turjamaale õlle 
Tõuka vihma õllele, turjamaale õlle 
Saada sagar õllele, sõrvemaale õlle 
Saada sagar õllele, sõrvemaale õlle 

 
Saada sagar saada sagar... 
Saada sagar saada sagar... 
Saada sagar saada sagar... 

 

Ignite õllele, so the meadow doesn’t wither õlle 
The hayfield õllele, save it from getting mould õlle 
The hayfield õllele, save it from getting mould õlle 

Go rain õllele, batter them õlle 
Go rain õllele, batter them õlle 

Go shower õllele, pour on them õlle 
Go shower õllele, pour on them õlle 

On these black things õllele, among others õlle 
On these black things õllele, among others õlle 

Black snake*, drift here õllele, among everything else õlle 
Black snake*, drift here õllele, among everything else õlle 

Come come õllele, dear wind õlle 
Come come õllele, dear wind õlle 
Carry the rain õllele, to Russia õlle 
Carry the rain õllele, to Russia õlle 

Drive the shower away õllele, to Harjumaa õlle 
Drive the shower away õllele, to Harjumaa õlle 

Push the rain õllele, to Turjamaa õlle 
Push the rain õllele, to Turjamaa õlle 

Send the gusts of wind õllele, to Sõrvemaa õlle 
Send the gusts of wind õllele, to Sõrvemaa õlle 

 
Send the gusts of wind, send the gusts of wind… 
Send the gusts of wind, send the gusts of wind… 
Send the gusts of wind, send the gusts of wind… 

 

*Black snakes are associated with rain 


