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Segäne ja kehv kuu 
Seo kuu tulõ üts segäne kuu, 
kon selget päivä näe! vähä. 
Külmäq ja lämmäq vaheldu
sõq väega tihti, Urn rohkõmb 
undsõnõ ja pilvine ilm, salas 
nii vihma ku lönsi ja lununõ. 
Sadõmiid urn kohati ülise vä
hävõitu. Kuu algusõn piässiq 
olõma plusskraadiq. Pää le 
märdipäivä läu jahedambas ja 
kadripääväni või ollaq miinus
kraatõ. Sys või tullaq hunmõ 
ja lönsi. Pääle katri läu läm• 

Ilm 
rnämbäs ja tulõ inämb sadõ
miid - kas vihma vai lörtsi. 
Kehv kuu vanõmbiilõ ja liigõ
sõhaiguisiga inerniisile. 

BERGMANNI KARL 

Karla saa 8. nowembril 80-aas♦ 
\acl$Õ$. H(iwä \el\lÜSI ja möllill 
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Vana pall<sann om moodun 
Kuu ao iist saivaq 50 Lõuna
Eesti mi ist Karulan Kleirnanni 
Kalevi (37) iistvõtmisõl kõvva 
oppust, kuimuudu vanast lao
nu pall<sannast kõrralikku san
na saiaq ilma jälle silikaadil-

oq. 
<cToestimiq ütte sannaja va

hetimiq aluspalgiq, tõsõ võt
sõm iq valla, luu(sõmiq nuka
kiviq ja pannimiq paika,» se
le1äs Kleimanni Kalev, kiä om 
kõvas ehieüsmehes saanuq 
viirnädse kuvvõ aastagaq. Tä 
eläs Karulan Mundi talun. 

Kalev ütles, et oppusõl rao-

tiq sannalõ viil vahtsõq alus
palgiq ja opiti, kuis paaripuid 
tetäq. Minevaasta oi T Karulan 
kah sanna kõrdategemise kur
sus, sis kaeti, kuis palginukka 
tetäq ja panti lastukatust. 

«ParhiJlaq om...niimuudu, et. 
aastaga om miiq kandin kõrda 
tettü katõssa palKsanna,» ky• 
nõlõs Kalev. «Sääne arvami
ne, et vana palKsann om pa!Tu 
ilusamb ku silikaa(sann, om 
muudu lännüq ja inemiseq la
hu-i inämb vannu palllliuunit 
mahaq. Tuu asõmal tetäs naaq 
kõrda.» 

Kallendrildaq saa ei elläq 
Jälki il mu raamat «Võro-Seto 
tähtraa mat», scokõrd 2002. 
aastaga päälc - tuuldaq inämb 
ellüq ei saaq. Kost muialt 
kaiaq, kas om vana vai vaht• 
sõnõ kuu vai kuna tähtsiil 
incmiisil hällüp!i.iväq ommaq. 
Näütes tulõvaasta saa Kauksi 
Ülle 40 ja Kama Kaido 45. ÜI• 
lest om kallendrin erälde lugu 
ja tü esiq kah kirutas. Olku 
nimmat, et tinahavva om kal
lendril vahtsõnõ kokkosäädjä 
- Valpi Valdo. Tä om Valpri 
Li inn poig - iks tuu inemise, 
kedä Võru lehe kaudu häste 
tundas. Liina kirutas kailend• 
rin köütvält katõst Võromaa 
kunstnikust- Vahtra Jaanist ja 

Pärsimäe Karlast . 
Tähtraamatun lövvüs oppus 

tuu kotsilõ, kuimuudu kõla
vüüd kutaq. Kõivupuu Marju 
and tcedäq, et 2002. aastaga! 
saa 160 aastakku tiidjämche 
Vana Suri (Taidsi Kusta) ja 
100 aastakku timä poja Noorõ 
Suri (Taidsi Antoni) ilmasün
dümiscst. Viil ommaq kallend
rin «Lõkõritõ» laulõ synaq. 
Tuu tähendäs, et saati võlla 
Nick Cnvc' i kasseti vai plaadi, 
pandaq tuu mängmä ja sys 
esiq toolõ võro keelen pääle 
lauldaq. Säänestmuudu saati 
häste stressist vallalõ. 
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VÕROMAA RAHVA UMAN KEELEN KUULEHT 

• 

Lugu ütest Võrumaa 
laulikust Leoski Heijust 
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Jutuvõistlusõ võitsõ 
Kõivupuu Marju 

Kaeq lk 4 

Harju Ülle pilt 
Mti- kMji KuMteu.elll ._ Kirjakust (hiiid kitt). Muatlkuat (mallu •• pUdl piileq) ja vaikast, tllä-1 vill. 

kipiimäring häös 
HARJU Ülil 

Puurtöist aastakka tüü( 
Hlmmastõst Moostõ kan• 
dlnl Võromaa vllmäne pu
kipllmäring. Kavastu Meie
rile pllmä mõõnüq välku• 
lehmäpldäjäq kuu ldsõq 
agaq seo sügüse, et vaht
sõq nõudõq nail vahtsõst 
aastast lnämb piimä äräq 
andaq ei lupaq. 

«Oktoobri lõpun tulr tetäq 
viianalüüs, tervüsetõend 
lüpsjäle mass 120 krooni. 
Lüpsimassin ja piimäjahu
taja tulõ osta,juulist piät lau
dalõ kah viil kapi1aaTremon
di tegemä ... Seo tulõ agaq 
nii kallis, et maq loobu pii
mä ärqandmisõst,» seletäs 
katõlehmäpidäja Kurvitsa 
Leili (54) Himmastõst, kiä 

and'viil suvõ lõpul Kavastulõ 
piimä mynõsaa kroon i iist 
kuun. 

«Pcllädä om, et pääle vaht
sõt aastat jää•i seo ringi pääle 
ünegi piirnäandjat a lalõ,» 
nrva'iõq niguq ütcst suust Põl
va valla vctcrinaarinspektoriq 
Teeveri A imar ja Zõbini Mari. 
Säänestsamma juttu kynõlõs 
ka Laari Evald, kiä tcge seod 
tüüd Moostõ ja Ahja vallan. 

«Vast ütS vai katS inemist 
jõudnu hindäie jahutaja osta,» 
hindas olokõrda Zõbini Mari, 
kiä kai seo sügüsc ü1e paaf• 
kümmend piimäringilist. 
«Nuuq olõ-i otsusianuq, kas 
jandasõq cläjidcgaq edesi vai 
ciq.» 

Kokko om vasta talvõ Ka
vastu Võromaa pukipiirnärin• 
gi pääle alalõ jäänüq puuTsada 
piimäandjat, inämbtls vanõm-

baiälidseq ü1e-katõ-ko lmõ 
lehrnii pidäjäq, kinkal olõ-i 
rahha määntseski remondis. 
Laari Evald üter, et või-ollaq 
olõ-i Kavasiu Meierit hinnäs1-
ki inämb kavvas, tüüstüisi lc 
tulõvaq viil kõvõmbaq nõu
dõq. 

Meieri plaani-i häömist 
Kavastu Meieri juhatajahcrrä 
Saarõ Heino om optimistlik 
inemine, Timä Juut, et alalõ 
jääseq meie/ ja eskina suu
rõmb osa Põlva kandi piimä• 
andjist, kinka käest om piimä
autu aastan Kavastudõ veenüq 
3000 !onni piimä. 

«Prooviq näütäscq, et piim 
om parõmbas lännüq. Talvõi, 
ku lehmäq kinniq jääseq, sis 
tulõ vast tagasiminek, a mui
doq olõ-i hätä,» löüd tä. «Või
ollaq ütsiguq satasõq ärq.» 

Kurvitsa Leili ütles, et 
niipa!To ku timä om külä
rahvagaq kynõlnuq, pand
vaq vahtsõq nõudõq yks 
piimäandmisest ärq ütlernä, 
nuuq ommaq ütsikile van
nulõ inemiisile peris him\
saq. 

Tä ütles, et kahjoom, kü
lärahval tulT umal aol palfo 
sõtiq, et pukipi irnäringi 
üldse käümä saiaq. 

Lehmäp idäj i1 kaeman 
kiiünüq inspektoriq hinda
sõq, et vähämbält talvõi 
olõ-i neoq inemiseq väega 
ynnõduq, et inärnb piirnä 
äräq andaq ei saaq: lehmi 
om niipalfo vähämbäs jää
nüq, et piim juvvas külä 
pääl äräq. A ku vahtsõnõ 
kcvväi tulõ, viilis nii mynigi 
Mustik-Maasik ikugaq li• 
hakombinaadi värcti takka. 

Lõkõritõ laul ilost' Lindora laatu 
HARJU ÜLLE 

28. oktoobril tulT Võromaa 
rahvas nigu egä aasta kokko 
Lindora laadalõ. Säfö sai pääle 
kaubaostmisõ nHtäq-kuuldaq 
vahtsõt laulupunti Lõkõriq 
ütcn Mcrca (Jä5geri Merle), 
Kauksi Ülle, Kalla Urmasõ, 
Riitsaarõ Evari ja tõisigaq. 
Lõkõriq reklaamsõq õkvalt 
trükükuast tulnuq vahtsõt 
<<Võro-Seto tähtraamatut», 

kon laulupundi lau lõ synaq 
seen omrnaq. 

Lõkõriq oll iq 2002. aasta 
liihtraamadu hääq viilläpakjaq: 
tuud ostõti ja laulti ka üten. 
Kauks i Ülle lau l «Lindoran 
timahava sattõ» läts niguq 
kulak silmämulku - laadul 
1õtõst sattõ. Ütcnlaulmis1 pel
gä es ka külänaasõq, kiä lau
luhuun esiq kah mitund hääd 
seto laulu iist võtiq. Merca 
võrokiilnc Orumetsa «Maria)> 
tõi naisilõ vii silmä, a noilõ 

miihilõ vast eiq, kiä tansaman 
lõkõri laulu vaihõlõ «Öile
pruulijat» jorrada pruuvsõq. 

Ku lõõdsamiis Raali Ain 
pilliluu valla lei, sai tandsi kah. 
Kygõ tahen1mb tandsupartnei 
olT Kauksi Ülle, kinkalõ üts 
seto miiS üte tnndsu iist sada 
krooni anä, a perän jõvva es 
esiq kailisi tandsu lõpuni 
tandsi. 

A muidoq olliq 1imahavadsõ 
Lindora laadu märRsynaq suid
suliha ja Sibula Erns1i • Pilve 

Mikhali lastukorviq, millest 
mõ lõmbaq meheq paari 
1unnigaq valla lõ saivaq. 
Eläj ist müüdi lambi t, põrssit, 
jänessit, kitsi, meritsiku, 
pinne ja kassõ. Ja rahvast olr 
laadul viil inämb ku mincvä ja 
ülemincvä aastak. 

Tilä-1 kost tulf lauluplatsi 
pääle ka kõva seto miis 

Nurmeotsa Sulo, kiä naksi 
Merca ja Lõkõri•pundigaq 

üten laulma. 
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UMAL8HT 

M inevänädäli olttaa keldi-inglise peritollu häl
luviini pühä ja eestläisi hingipäi v. liälluviini 
pcctäs pcrämädsel rehekuu pääväl, hingipäivä 

tõsõl novvembril. llälluviin um nuuri siän popp, hingi
pääviist tiiri-i nääq suurt midägi. Eitahaki teedäq-kaapva 
parõmba meelega kürvitsit tühäs (hülluviini manuq käü 
tühii kürvidsä sisse pant küünel) ni lätvä pittu. Egal puul 
oitnoid hälluviini naitõ (inglise 11ighttähendäs üüd, pidu
üüd} ja muid maskisousit. Muiduki, egaq hingipääväl eest
Jäisi kommõq lupaki ciq müllädä ni tralli. Agaq ... Prol>
lccri, om tuun, et milles noorõq ummi vannu kombil jn 
pühhi taha eiq umas võtta, a vyyrit külh. Võtkõ vai taa 
sõbra- vai vallenti inipäiv veebruari n. Sääne verevide süfi
mide prallõ, et hoiaq iist. 

Mincvänädäli teki< Võro lnstituu(kokkovõttõ võro keele 
ja kultuuri tundmise võist1usõst «Otski tark ei sataq 
taivast». Tuu kfüigin vastassiq lihtsile küsüsümisile pal
rodõ aoluulidsõ Võromaa kuulõ 8. ja 11. klassi latsõq. 
Tui r väi lä, et uma kandi asust tiidvä noorõq iks häbcmäl
däq vähä, Selle olõ-i ka imestä, et hingi-, märdi vai katri
päivä inämb omana ei võedaq. U mast om saam1q võõras. 

Tccdäq om, et cgaq taad uma tähtsüst päälesundmisegaq 
selges ei tiiq. «Propaganda» piät olõma väega peeniikcnc. 
Ots sääne valdkund om poppmuusiga. Ummamuudu <(K y
nõtraa!» sai anstit tagasi hitis niguq niuhti. Parhillaq urn 
ilma tegünü võrokiilne muusigapun( Lõkõriq. Nä 1cgevä 
eri aigõ popplaulõlõ võrokiilseq synaq, a laulva niiüteldä 
autoripallu kah. Kas kujutati ette, ku ilosalõ kost Orumõtsa 
hit( «Maria» võro keeleo? Lindora laadaliseq vast kuuld
sõq. Vai sys noorõmba kcskiä iidoli Nick Cave'i «Mõts
ruus». Ots salm tuust: «Nliq k11tsv,1 11111 Mõtsrousl o 11111 
nimi oli Päiivii liis.l Mi'llc kutsvo nii nli'k1J t iid ruud./ mu 
nimi oli jo P.fiivii liis.» S joo illos hallõ lau! passis hin
giaolgi hümistä, olku sys hindäette vai hälluviini pidal. 
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Kaido raamat vast näütäs, et suur 
võro rahvas om tegelikult mererahvas 
nigu ülejäänüq Eesti rahvaski. 

Lennuki kapten Saarao Mart Kama Kaido •Ümbreilma relslkirä• kotsilõ 

Mi kiil' ja kultuur olõ ei 
maailmalõ hätä ja viletsüst üten toonuq 

Hädä 
keele peräst 

M a elä tah Võromaal 
tassakõistõ ja ei 
tiiäki, et must ku 

eestläsest ja Eesti riigi kodani
kust kirotadas aruandit. Seo 
OSCE kontof sääl Talinan ja 
Jõhvin ja Narvan muguq vorp 
noid ja saat kohegi pääkon
torihe. liää viil, et Laari Mart 
nakäs taast kynõlõma. Ja mis 
nüüd se1gü - miq. eestläscq, 
diskrimineerimiq vinnekiilset 
rahvast kcelegaq. 

Edimädse huugaq saa cs 
õkva arvugi, kuimuudu üts kiir 
saa üldse inemist disktiminiiri. 
Diskriminiirmii tähendäs 
«Võõrsynnu leksikoni» perrä 
vaihõt tegemii. 

Midä inämp ma kiili mõista, 
toda rohkõmb olõ ma eräldet. 
Vai äkki vastapiten- midä vä
hämp ma kiili mõista, toda 
inämp ma olõ diskrimineerit. 

Vai äkki nii - ku ma üttegi 
kiilt ei mõistaq (kygõ parõmb, 
o lõ kurttumm ja viil pümme, 
kiä ei mõistaq esiki viipekiilt), 
sis ei saaq minna keski diskri
mm11n. 

Võijummar! Ma olõ kyigilõ 
umilõ laLsilõ kiiltopanu, eesti 
kiilt, Ja esä käest opva nääq 

võro kiilt ja kuulõn __.- saksa rahvas vai isi 
opatas viil mitund uma juhis liitleri 
võõrast kiilt. Mille? Adolfi. Täi es olõq 
Iks, et maailma mõis- r.;...-,,f haridust vaijagi, avi( 
taja tollõn parembide raamatust «Mein 
uma elogaq toimõ Kampf». Võimulõolõ 
tullaq. Mu teedäq ei vaia kaala kultuuri-
nõvvõtas mitmõ tüü list vastutust. 
man kiili mõistmist ja PIHO Meil ynnõs tuu vä-
kohustusligu põ- ANNI, lisministri Ilves mõist 
h iharidusõ papõrtk.i Euroopa tüükiili ja or-
saa eiq, ku vajjamine• suurõ pere imä ganisatsioonõ selgit 
väi tasõmõl kiilt ei mõistaq. mänguriiglit. 

Tegelikult sai ma asast võis- Ma esiq kah uursõ OSCE 
si arvu. Õigõlõ 0111 nii, et kee- Tallinna kontorist perrä ja sai 
legaq ei võiq diskrirniniiri või- vastusõs, et kultuurist ja 
mu manuq saamisõ man. Ygal keelest olõ e i mõtõt mul 
inemisel om rahvusvaihõlinõ näidegaq kynõldaq - tuu jaos 
inimõigus kandidiiri võimulõ ollõv tõsõq organisatsiooniq. 
ja toda ei võiq takista ütski Missiooni juh( provva 
keclenõvvõq - keeleldä õ igus Hertrampfi Doris mõist ynnõ 
võimulõ. Ku võtami, et ki ir om vinne ja Saksa, a mitte eesti 
osa kultuurist, sys tulõ viillä, kiilt ja saa uma tüügaq toimõ 
et ka kultuuriida õigus või- külh. 
mulõ. Eestist om innembigi ra-

Või jumman Ma mõtli, et portõ kirotõduq. Egäüts tcge 
võim piässi olõma korgõmp ja noid uma kultuuri ja eetika 
targõmptasandkutuu,miätäl- perrä. Las mi latsõlat sõq 
le alnqjääs. A Euroopa n aedas mõistva tuu üle kohut. Mi kiir 
XXI sajandil yks tuudsamma ja kultuur olõ ei maailmalõ 
demokraatiat takan, minka tui! hätä ja viletsüst üten toonuq, 
võimulõ Stalin. Viil parõmb selle julgu ma taad ka umilõ 
näüdeq om tuu, ku kultuumõ latsilõ edesi andaq. 

Kiräq 
Kiri klroda aadrõssll 
Lao 5 Põlva llln 
63 308 Uma Leht 

Toimõndusõi urn õigus 
kirju vahtsõlõ kiräviisi 
pandaq ja naid 
lühendäq. Kirä iist 
honorarri ei mastaq. 

Tüütül piät 
mobiiltelehvori 
olõma 
Tercq, kcclemurdjaq! Ti üts
kõrd seo keele iks vast ärq 
murrat! Algul oit peris võõras 
lehte lukõq, a inemine harinõs 
kygõga. Ma iks loe taad vahel 
- kõrralikul tüütül piät aoleh( 
ja mobiiltelehvor\ olõma, mui
duq inämb läbi ei saaq, tiiq, 
miä taha t, selle et cgaq tüükuu
lutusõ all inämp aadrõssi ei 
o lõq, ynnõ telehvoninummõf. 
Ti lch( pidänü tüütüist ka kiru
tama. 

KUSLAPUU TOIVO 

Ahah, yks viil 
tolmas veidemb 
Võro abi liinapää kynõ[ õigõ 
targastõ : kaivamiq sügüse 
huulitsit, nüüd tolmas vei
demb. Kaemiq noq, miä tä sys 
ütles, ku tuiskama nakkas! 

KALEV Võrolt 

Ruusi Ago: usu, et ela maal jakkus, kynõldagu miä tahetas 
Ku sakõst Võromaal käiit? 

Päält 30 aasta olõ elänii 
muiut. a Võramaa olõ eiq ku
nagi kavvõsjäänüq. Juurõqj o 
tan ja velc pcrcq ni c.sä cHiseq 
täämbädseni Valusõliinan. 
Mynõ aasta iist saivaq nä ka 
maa ja maja umanikus Keri
gumäe järve veeren. Esä kuna
gi chi!taa maju, koh maqki olõ 
sündünü. Sääl om nüüd kill tu„ 

ristõ puhkõmaja. rnidä veli pi
dä, a uma tarõ uut minnu alati. 
Kerigumäel käü vähämbält 
kõrra kuun. 

Kavvõn om Niilo Tiidust vii
mi tegemine? 

Üle Kerigumäe järve Kärinä 
külän eläs Nii lo Tiit uma per
regaq. Nii ommaq Võromaa 
üts cdukampi ettevõtjit. Tiidul 
0111 kõrralik piimäkari ja mynõ 
aasta iist, ku kombinaadi pii
märingiq Missoniq inämb es 
küünüq, teklc tä uma meieri. 
Nüüd ommaq Nopri talumeie
ri piimatuutõq tuntuq Võro• 
maasl kavvömbalgi. Paari aas• 
taiist, ku sai Tiidugaq lähem
b~ilt tutvas, tulT mõtõq tctäq 
tääst vilm. Et vään miiS. Ja miä 
sund' ütte Eesti veeremaa (ni
guq sjoo ilma aigu korrutõdas) 
talomiist hinnästunõtavalt 
tüüd tegemä, paprit määhnä, 

pangauss i kulutama sjoon 
täämbädse päävä närvcsüüvän 
ärimängun. Unikaalnõ miiS 
täämbätsen Eesti külän. Ol
diselt ommaq timäsugudsõq 
inemiscq jo nmmuq liina ko
linuq. 

Vilmitegemine om poolõ 
pä51, osa võttit sai tcttüs minc
vä aasta sügüse. Plaanin om 
vi lm lõpõta tulõvaasta. Kae 
sääl läbi minna aasta Niilo Tii
du, Nopri talu ja Kärinä külä 
liikmist Euroopa Liidu poolõ. 

Sait fotovõistlusõ «Võrumaa 
flas lt• avvuhinna. Kon põl
lumajandus rninistre ja ho
põri objektiivi ette jäiväq? 

Perämädsil aastil om hing 
halutanuq mi umn eesti tõugu 
hobõsõ peräst. Tüü<l nail 
inärnb e i olõq, naid peedäs 
rohkõmb lemmikeläjäs. Aasta 
t:ig:isi tei liten mõttõkaa.slai
sigaq Eesti Hobõsõ Knitsõ 
Ühingu. Säi parasjaku kokko 
voldikut eesti hobõsast, otsõ 
pilte, sobiti naid tekstegaq, A 
jüväjäi puudus. Sys tullgi mõ
tõq, et hobõnõ om täämbädse
niq kirän ku põllumajandusel
läi -piässi tegemä pildi hobõ
sast üten ministregaq. Tiidse, 
et ministril oi! plaanin murõt
saq üts eesti tõugu hobõnõ. 

Oit ummi vilmegaq võidõlnu 
eesti tõugu hobõsa, väikside 
kuulõ jm hiiöntise vasta. Kas 
taast om näiteapika olnuq? 

Egaq ma hinnäst võitlõjas 
kül ei piaq, taas jääseq vilmi
tcgijä käeq lühküs. lnnembi 
olõ naid viime tcten tahtnu 
võimalikult lajalt tutvusta ja 
selletä eestläisile igiumatsit 
viiärtüisi, miä parhillatsõl aol 
häömän. Ka, taast kygõst ka 
api om, ei mõistaq parhillaq 
külh üldäq. Kas näid viime ka 
naaq inemiscq kaesõq, kinkast 
midägi sõltus, ei tiiäq. 

VÕro maal om kah väiksit 
kuulõ boolõgaq kinniq pant, 

llabakuts6hnõ vltmiml,~ ja viime tuutva ..... 
00.llflJ uman,k ja juh( Ruusi Atp om sündün(i 

4. aug\lSIII 1949. aastaga! VÕ<omaal Vaht
sõliina vanan Kerigumäel. 

Kygõpäälttõpõ( llahts6li1nan l<Cskl<ooli, sys 
opsõ paar aastat Tartu Ülikoolin geograafiat 
ni päälc I\Jud tõpõr 1979. aastaga! Moskva 
Vi lmiinstiluudi vilmiOpõ(aatOOna. 

Om tennüq mitmit viime. Opõraatorlna 17 
män~tmi ja Umbõs 50 dokumentaal-, 1Ühi
m3ngv-, tellimus-, rckJaanwilmi. 

Reiissõõrinä alvSl' mynõ aasta iist ja tääm
bädses om tennüq !"lell vllm1 peris clost ( ..too
jangule WSI\J•, ,Varjupail<,,, .J..rge Pol\ge kooll 
kinni• ning ■lius, armas, nudi•). 

kas naist ei olõq tahtnu vilmi 
tetäq? 

Peräst Mõtskülä koolist tet
tüt vilmi kutsuti minnu mitma
lõ poolõ, et tulkõq ja tekkeq 
ka miiq armsast väikust koolist 
vilm, sis vast ei pandaq kuuli 
kinniq, Vilmitegemine tan vast 
ei avita, aununamuudu lämmi 
tunnõq tult kül peräst sääntsit 
kutsmiisi. 

Vilmitegemiscs om vaia, et 
objektin, teeman, olõssi ka 
midägi erilist, umaperäst, miä 
olõssi põnnõv palfodõlõ 
knejilõ. Sääntsit teemasil saa• 
nuq ka cgaltpuult Võromaalt, 
naaq om vaia ynnõ üles löü
däq. 

Miä om miildejäänüq 0<Nelli 
ja Elmari• tegemisest? 

Taa vi l m om hää näüdeq 
tuust, kuis om võimalik vilmi 
tetäq tavaiidsest Haanimaa 
inemisest, kiä om vaia ynnõ 
üles löüdäq ja kaamõra ette 
pandaq. Egaq suurt iniimb 
mee]cn ei olöki. Ynnõ tuu väe• 
ga lämmi suheq, miä oit miiq, 
vilmitegijidc ja vi lmiosalisi 
vaihõi. Taad saiaq om rassõ. 
A ku lähküs käen, ärq tulõ tuud 
hoitaqja mitte kuralt kasutaq. 

Määndse avvuhinna vilm 
«Varjupaik„ ilda ajgu sai? 

Üllätüs määntene - Poolan 
rahvusvaihõlidsõl loodusvii-

me festivalil anti «Varjupaiga• 
lõ» pääavvuhind. 

Mille vilmiteg.ijäq ja -kriiti
kuq kyik aig purõlõsõq? 

Ideid om palfo ja rahha vä
hii. Kyik aig kõrralas iitte ja 
tuudsamma - kiä om sis tuu 
kygõ parõmb ja õigõmb tcgijii, 
kinkalõ sjookõrd rahaveidü
kest andaq. 

Kas tahtnu Võromaalõ elä
mä tullaq? 

Elo ja tegemiseq hoitvaq 
Tatnan kinniq. A ilma maaelä
miscldä ei saaq - olõ ostnu 
maamaja Matsalu kanti. Vai
hõpääl tahi hing aharampi 
maastikkõ ja mere pääle kaiaq. 
Hää, ku om võimalus valliq, ko
he minnäq. Ma usu, et elo maal 
jakkus, kynõldagu miii tahetas. 

Kuis pant ilmahiitiie vasta? 
Pildikas( üle ola, raudruu

nalõ helü sisse ja sys kas Saa
rõmaalõ Laidevahe koplidõ 
pääle eesti hõbõstõ mano vai 
hoobiski Võromaalõ Kerigu
mäe järve takka koprajälgi ta
kan ajama. Võimalusi om pal
ro, kuis hinnii~t taagist valla 
raputaq. 

Küsse AUASÕ TIIA 
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Ega keski noid viise inämb ei tiiäq 
SAARÕEVAR 

Leoski Helju (80), klä e läs 
Lannamõtsan Putka talun, 
olr umal aol klmmäde üts 
noorõmblld, klnka laultu 
liigu- Ja märdllauluq Eesti 
rahvaluulõa rhllvl palka 
pantlq. Harglõ klhlkunnan 
püssü Võrumaa vana rah• 
vaiaul alalõ vill 20. aasta
saa keskpalgani. 

Parlaq istus Helju uman 
tarõn lavva takan ja näütäs 
albumist pilti Herben Tam
perega. «Ta.a miis käve mu 
laulõ kullõman ja perän 
santsõ pildi. A ma tä nimme 
ei mälctägi, näet tõsõlõ 
poolõ ei olõq kah medägi 
kirutanuq,» jääs Helju 
mõnõlõ. Küsü, et kiä noid 
liigulaulõ opas. 

« Kiä noid viil opaS.» ei 
saaq Helju küsümisest arru, 
«liigulaulu panti csiq syn• 
nu, rnidä ynnõ arvati. Mär
disandilaulõga olf niisama, 
panti muguq synnu manuq. 
Poiskõsõq lauliq iks roppui• 
si kah sisse, tütärlatsõq sys 
tasandivag.» Helju esäpuul• 
nõ va,rnimä ollõv olnuq suuf 
pulmakaasitaja. Helju esiq 
inämb kaasituisi laulma es 
opiq. 

Leoski Helju noorõpõlvõ 
lauluq olliq jo suuröst jaost 
tafnakiildseq. Säiintsiid om 
täi elu joosul kogunu satu 
jn synnugi om mitu lau
likutäür- kirja pantu~ Eg;r 
keski noid viise inämb ei 
tiiäq,» ohkas tä. «Vahel IU• 

lõva joba ammuq äräki 
unõtõt ilusaq viieq miilde, 
a olõ ei mulkinkalõgi noid 
ette laulda'l)a olõ ei inämb 
hellügi.» Uts sor! laulõ, 
midä nüüd kiäki inämb ei 
laulaq egaq tiiäq, ommaq 
säändse unistava vinne me
loodiaga, kurvaq ja ilusag. 
Töist sorti ommaq uma• 
aigsõg ringimängulauluq. 
Helju kynõlas: «Pidul poi
sig rüiikseväq: «Ratas ümb
re rummu!» - sys tulr rin• 
gimäng. Yanõmbaq naistõ
rahvaq, kiä inämb ringi es 
lääq, istõvaq ümbrc~ aviti • 
vaq ütcn lauldaq ja synnu 
miilde tulõta.» 

Saa.rõ Evari pilt 

pääl, ynnõ kõrvakuuldmine 
om nii kehväs jäänüq, et 
häälde pandag inämb ei 
saaq. Kae taad säitsme 
keelega pilli ja mõtõq lätt 
õigõusu risti manuq Lnnna• 
mõtsa kerigu lagunu tomin. 
Vinne usk, mille sisse Lan
namõtsa vanõmbaq eläni
guq inämbäste ristitü om• 
mag, paistus iks naistõ
rahvidõ lustimeelele hiiste 
mõovat. Vähämbäst e, 
panõq pidurit pääle. 

Su s,1min selge 
tähtcsürii paistsõ 
ja juussõ oi/iva 
ku linapeoq ... 

Leoski Hel)ul om hulga laulusynnu laullkln Ja vill lnämb pään alalõ. 

Nii kynõlas üts võrukiii
ne laul Helju repenuaarist. 
Kost tä naid laulõ opsõ? 
«lmä mant kuuldsõ ja Laa• 
gustõ tütrike käest sai opi
tus ja kyikaig käve jo üts
tõsõ Jaulikidõ ümbrckiruta• 
mine.» Päälc lnulusynnu 
om Leoski Helju kirja 
pandnu paksu kladõtävve 
vanasynnu ja nalfakiid üt· 
lämiisi, midä elu joosul 
kuultu . Tuust, midä elun 
tuntu, om tä kirutanug katõ 
vassa ko rgudsõ paki pä.ävä

Kui n,a luusi võtma /litsi, 
pidi aga sõtta mincmä. 

Taad laulu laulsõ vana Varb
lanõ, Helj u esä, kiä olf Poola• 
maal syan olnuq. Helju kaudu 
jõudsõ laul muuseumi ja om 
Undsakidõ abiga ka seo ilma 
aigu l\rntull-loult..Syrm-0lf k • 
nüq ka Helju sysaramiis Plcssi 
August, kiä sai luu iist Eesti 
Vabariigi käest poolõ Lanna
mõtsa mõisa Putka moonama
jast . Helju vanõmbagiq om
maq tastsamast Lannamõtsast, 
ynnõ tä csä pedi muialpuul 
renditallõ jaos( lõpus Kaagcrc 
(Kaagjärvc) mõisalõ väikese 
kotussõ. A Helju jäi jo ütsäaas
tadsõlt ilma imäldä ja saadõti 
äräq vanõmba sysara poolõ 
elämä. Tansaman Lnnnamõt
san käve tä ka koolin. Neli 
klassi saigi kävvü, viiendäie 
pedänüjoba Koikküllä käümä 
nakkama. Es nakka, jäi kodu 
tüüd tegemä. «Kas Putka olf 
sys joba kodu?» küsü maq. 
Kuis taa sys es olõq. Helju mä
letäs, kuis tä peris tütärlatsõn 

istõ taasama aknõ all ja vahtõ, kin olliq naagsynagja märkus raamatit. Otsjagu timä lau
kuis küläpoisiq lauluga Laa- man, et määndse viie perrä tu• lõst ja tiidmiisist om rahva
gustõ poolõ lätsiq, Tõnõkõrd lõ lauldaq. luulõuurjiidõ kaudu ka 
olliq nuuq laulug nii ilusaq, et «Lannamõtsa valla n olf muuseummi jõudnu, a hui
õkva ikõq, a tulf ette ka tõistsu- muidug torõ rahvas, es tülütse ga om viil jagamaldaq ko-
gutsiid: umavahelja vihha es piäq kiä- ton lavvasuhlatiidcn. 
laanemetsa vald ki,» kynõlas Helju. Putkal eläse parlaq ka 
onpikkfa.pim,,, ------ •---..-lju poig.Kauf,o ja poj 
justkui läbi koli mine. 011' kõrd naanõ Margarita üten ummi 
Ots on kinni. teine laht,; kitraga neiukõnõ latsiga. Umbõs kuvvõaasta-
onnostus kiiib S11lamahti. Helju näütäs albumist pilte nõ poiskõnõ tulõ miig ma-

Tuust, kohe küläpoisig lau- eestiaigsõst Lannamõtsa Jaa• nug tagatarrõ ja kaes sängü 
luga lätsiq, and selletüst salm: dast. Ote pildi pääl ommaq rik- piiäie laotõt kaani: «Näita, 
Tiirosse/ o/ftütreid neli, kambidõ peremeeste pojaq kus on Valga?» Olõ ei taa 
nende seest sa tule vali. umaqjalgranaq kyik üte joonõ kaardi pääl Valgat. Ommaq 
Ta,1n1i:l-kran1s cs IUJ/l/C iib,; pääle ajanu, üts om koguni ynnõ taluq, kon kunagi elliq 
tüssas Tiiros Min11a /;ib,'. mootorr•ttaga rivi piiäl. Mullõ inemiseq, k inkast Putka 

«Tiirassõ kygõ noorõmb tü• kargas küsümüs pähäq: «Ky- Helju või otsalõppõmaldaq 
tiir, luu kiä parlaq vanadöko- nõia, kuis sa naidõ hulgast me- kynõlda. Otsindä tuunsa
dun om. üter mullõ, et näid he vällä valisit?» «Oh, minn man Lannamõtsa hümnin 
sääl laulun es olõq. Kuis sys mõtli algusõn, et ma mehele olf olnuq üle viiekümne sal
es olõg, õkva algusõn olliq. ei Jääki. Ma ollijoba 31 aastat mi . Märgi, et ku istnu nätäf 
Kyik vallarahvas võeti läbi, Üt· vana, ku lõpus mintüs sai. Ma aigu Helju man juttu aiõn, 
te ka es jätetä vahele.» Taa väega hästc laulsõ ja mänge kas sys saanuq kyik salmiq 
laulu ollõv tennüq üts suvitaja kidrat ja .. , Võtj iid olõs küländ mi iide tulõtõt ja üles kiru
kohalike hambamiihi tefmise olnuq, a mina es tahag. Viktor tõt. A täämbä olõ-i inämb 
pääle. Ohkari puul olf tandsu- iks hoitsõ minnu joba noorõst aigu (niguq alasi), om puuf
õdak, äkki ollõv uss valla län• pääst, lõpus täile är lätsigi.» päiv ja laulik piät inne pää
nüqja üts pak1< sisse visat. Pa- Kidra om Helju l nüüdkisaina väminekit sanna jõudma. 

Piiretüsebendsiini ostõtas hää meelegaq 
Olkõ, et suurõmb osa rah• 
vast tilä-1 pllretüsebendslnlst 
mldägl, müü Alexe la laad 
Joba ütsjagu algu Ja hää edu• 
gaq. Võromaal om alnukõnõ 
müügikotus Põlvan. 

Alexela urn müünüq õkobcnd
sini 95EEjoba üle aasta. Ökos 
lupa laad pentsu nimetä asi, et 
seo sisse ,-;egätäs viie mahu
protsendi jagu piiretüst. Kana
dan, Brasiilianja Prantsumaal 
tetäs joba ammuq piiretüse
pentsu ja tuud mitte nafa pe
räst. Piiretüst saa jo viläst, miä 
urn jälq asõmalõ kassuv küteq, 
Ja esiki ku bcndsini sisse pan
dag ynnõ viis protsenti piire
tiist, and tuu joba suurõ nafta 
kokkuhoiu. 

Väliärnnai ostõtas õkopent
su päämidselt tuuperäst, et öko 
urn sfüil moodun. Eestin nii 

olõ-i . Põlva Alexela pendsu• 
jaama müüjä Polli Õie ütef 
Umalõ Lehele, et ökobcndsin 
lätt kaubas päämidselt tuupe
räst, et taa um otav. «95EE mass 
9.10, miä urn odavamb ku 95 
ekstra ja palfoq ostvag taad just 
odavusõ peräst.» sele( Polli. 

Seoniaoni olõ-i Põlvan 
müüdävä õkobends inigaq 
määntsidki häti olnuq. Pend• 
sujaama müüjä jutu perrä um 
ynnõ !its kõrd juhtunu, et sis
setulnuq bendsinipartii es olõq 
kygõ parõmb. 

Olkõ, et ökopents urn otav 
ja üteldäs, ee piiretüs avitas kü• 
tel mootorin parõmbide palu• 
taq,julgu•i kyik autujuhiq taad 
umma massinahe kallutag. 
Aastit sohvõriammõtit pidänü 
Põlva miis Rainer sele(, et ti• 
mä külq tuud pentsu ei võtaq: 
«Ütleseg külq, et kasulik, aku
rne sa tiiä(, määnest piiretüst 

l 

Plaki Aare pilt 
Põlva tanklast ostõtas õkobendslnl pääas'allkult seile, et 
taa om otav. 
sinnäq sisse um pantu.» 

Parlaq müü piiretüsepentsu 
ynnõ Alexela, a ku tuud naka• 
nu tegcmä kyik Eesti bcndsi
nimüüj5q ja ku piiretüst tettü 
Eestin kasvatõt viläst, andnu 
tuu tüüd satulõ põllumiihilc. 

Nüüd and piiretüsebendsin 
külg suurõ jao Alexela müü
gist, a kygõ Eesti turu pääle 
jääs tuu jago iks tsipakõsõs. 
Pääleki es mõistõta Alexelast 
üldäg, kas pendsu sisse tsord• 
sat piiretüs urn kodomainõ vai 

eiq . Nimäq ostvaq taad oks
jonil kokko. 

Alexela taht pääle ökobcnd· 
sini naada müümä ka biodiis
lit, midä teras kas rasvast, tsel
luloosist vai rapsiõlist. Seo su
vi sõi( üts massin proovis bio
diisligaq ringi ja jäi terves. 
lnämb viil, Alexela ütles, e t 
biodiisli seen om veidemb 
väävlit ku hariligu nafta seen 
ja nilbõmb urn tä kah ja moo
tori kasutekur um korõmb. 

Tuugiperäst ei nakka kütte• 
fim1a taad rapsidiislit viil te• 
gemä. Asi urn tuun, et biodiisli 
tegemine urn kallis ja vaiaol
nuq, et valit'iUS võtnu tuu päält 
veidemb aktsiisimassu ku ha
riligu diisli päält. Olkõ taa 
vahtsõnõ küteq pääleki öko ja 
o lkõ tä rnassinalõ kasulik, nii• 
kavva ku tä mass harilikust 
naftast rohkõmb, nakka-i Ees• 
tin kiäki tedä ostma. 

3 

lnnembi 

Riia - suurilmaliin 
jo vanast aost · 
Timahava suvõl sai Riia liin 
800 aastat vanas. Taa küländ 
pikä ao seen om liin lõunaeest• 
läisi le väega tähtsä ollug -
kõrd pääliin, kõrd liin, kohe 
kaupa müümä minnäq, kõrd 
latsilõ loomaaia näütämise ko
tussõs jne. 

Tuu om kajo meelega mõis
ta, mille. Riiga om Võrumaalt 
palfu veidemb maad ku Tallii
na ja Peterburki. Tuudaigu, ku 
Riia viil kygõ Liivimaa pääliin 
oit, käveg härksämbäq meheq 
sääl kupõmaatri käest õigust 
nõudman. Viil rohkõmb käüti 
Riiga kaubavooriga: kas sys 
mõisa kammanc! talumeheg 
teotüü kõrran viinavuuri vai 
veieq talumeheq esiq umaq li
nakuurmaq õkva Riia kauba
j uutõlõ kätte. 

Et kül ligembäl, oltRiig sys• 
ki küliind kavvõn ja sääl käü
mise vai v olr suurõ va iva võrd
kujus. «No oit sag kah Riia lii
nan är käünüq,» kynõldi naa• 
sõlõ, kiä olf edimädse latsõ ärq 
kandnu ja ilma toonug. 

Kullanõ kikas Piitre kerigu 
tomin ülli ollõv edimäne asi, 
miä tiikäüjäle Riia Jiinast pais• 
tuma nakas. «Riia liina tahat 
nätäg?» küstäs latsi ullitami
sõs seo ilma aigugi. Ku lats 
taht, sys näüdätäs: nõstõtas 
kõrvust üles vai tsiirutõdas 
kässist nika ku süä kufas lätt. 

Tartust Riiga om joba tsuti• 
kõsõ rohkõmb maad. A kynõl
das, et ummõtõ lask miiq Rii
gikohtu esimiis Lõhmus hin• 
näst autuga sinnäq sõiOuta, ku 
nakkas vällämaalõ lindama. 
Las nuuq Talliina saksag lin
dasõq pääleki inne mynda pc• 
ris liina (Stoekholmi vai Hel
singidõ) ja säält edesi. Riia om 
peris liin ka suurõ ilma mõõ
dupuuga myytõn. 

SMRÕ EVAR 

Kagahiiq 
hädäkolmnukkal 
Ots sõidumassi n, käru takan ja 
ilosaq lahutu puuq käru pääl, 
olf üte õdagu põmmega suurõ 
ti i pääl Navi kotsil saisma 
j äänüg. Määnegi muting oit 
autulõ manuq tulnuq. Olõ-õs 
täi aku nii hää vai pala-as kärol 
tulõq vai midägi säänest olf ja 
luud hädäkolmnukka kah autu 
pääl es olõq. 

A kaeg, es olõq ulf tuu au
tujuh(, es pakõq timä ikuga 
mõtsa poolõq. Teki< hoobis nii, 
et võt( kärost mynõ puu, sääc! 
kolmnuka kujjo ja panc! pala
ma. Kavvõst tundu kiil, et autu 
palas, a hädäkolmnuka am• 
mõdi täü( sääne agrõkaa( är 
külh. 

KARGULA MIIS 

Rahmani Jani pilt 



4 Uma Leht, märdikuu 6. päi v 200 l 

Tülüst tegünü kraav om alalõ 
Peris vanast olr Koorastõ 
mõis ka Erästvere hcrrä 
valdusõn, a sis ütskõrd sün
dü palro poigõ ja näile olf 
vajja rohkõmb möisit pe
rändä. Nii tetti Koorastõ, 
Kaagvere. K.a rstmõisa, 
Jõksi ja Palava tsaarivalll
susõ patendiga ütes Koo
rastõ mõisas. Nuuq piiriq 
olliq nii, kuis perekonnan 
otsustödiq. Ollivaq sis su
gulasõq-mõisniguq Erästve
rest ja Koorastõst ütskõrd 
jälq kokko saanuq ja aovii
tes kaartõ mängnü. Kao1aja 
puur olf olnuq Erästvere 
hcrr. Tä sõitsõ pahatsõlt mi
nemä ilma hüväste jätmäl
däq - miiänegi asi jäi kuk
kivõrd poolõlõ. Vast ütcf 
mynõ kõvõmba syna kah 
üle ola, ku minemä läts. 

Tuu Koorastõ herr olr 

Latsilõ 
Vastusõq saatkõ Lao 5 
Põlva liin 63 308 
Uma Leht. 

Manoq kirotagõq uma 
nimi, vannus, aadrõs ja 
telehvoninummõ{. 

Mineväkõrdsõ ris(syna vastus 
olr JAAN LATIIK. Vastussit 
saadõti meile kokku 21 tükkü. 
Õlgõlõ vasta.~ ka Pangi J ane 
(10) Sarust, kiä saa loosi taht
rnisõ perrä avvuhinna. 

Seokõrd panõq pildi perrä 
joonõ pääle õigõ võrokiilne 
syna. Vastussõq saatkõ ärq ii
dambalt 25. novvembris. 

säändene naramiis ja üter sis, 
et no kaemi perrä, kumma 
poo lõ päälc tuu õigus sis 
hummogu paistus. Lasknu 
syssama umaq talopojaq üles 
ajjaq ja käs knü lapjutõga 
tullaq Mudsina järve viirdc, 
lubadõn näile hüvvä tüüotsa. 
Mõisnik lasksõ taupojõl kaiba 
kraavi Koorastõ mõisa 
Mudsina ja Kõvvõrjärve vai
hõlõ. A tuust Mudsina järvest 
juussõ väikuuja Kurvitsa ves
ki järve, tuu oli paisutõi ja 
pandsõ vesiveski käümä. Säält 
juussõ vesi väiku ujaga Võ
handuhe, et uhkõ kaarigaq 
cdcsi Jõgõham veskile veli an
da. Kurvitsa veski olf vii l 
Erästvere uma, a nuuq Koo
rastõ järvcq ollivaqjoba Koo
rastõ umaq. 

Ku kraav valmis sai, sis 
juussõ niipalro ven Mudsina 

Vällän om süküs. 

Harju Ülle pilt 

järvest Kõvvörjärve, et hum
mogus es saag inämb vesives
kit käümä. Mõisaherr'.ilc viidü 
syna. Tuu sõitnu kaarikuga ko
halõ ja nännüq, kuis asi olr. 
Kraavi nätcn olr selge, kui
muudu Koorastõ herr täile ärq 
om tennüq. Tuu kraav om põ
raki alalõ. Nüüd vcskiq inämb 
ei tüütäja vett ka inämb ei pai• 
sutadaq. A Koorastõ herr ja 

nuuq talopojaq ollivaq külh 
peiu naamu jn mõisniköl läts 
tükl< aigu, inne ku asaq klaa
ritus saivaq. Koorastõ herr 
olr talupoigõga tynõkõrd 
üten kõrtsin kortlit kergitä
nüqja talopojaq ollivaq tedii 
Gustavi asõmnl umavaihõl 
Kustis kutsnu. 

Valgõ Heino kilest 
üles klrutanuq 

HIRVlAANÕ M ILVI 

Sjood juttu kynõf Hirv• 
/aanõ Milvi k,1 paronide 
Ungern-Srernberge per
rfirulõjidõ pcrckonnapiiä vii/ 
tiimh,1vva suvõl Kanep/n, 
kohe 111/fkokko 72 incmisr. 
Näide siiin olf ka Eriisrvere 
jn Koorastõ mõisnhcrrii 
perriitulõjit. Nii nnarsõva 
taojutu piiiile, kufascss,wq 
ki:1ki. 

.... ...... ...................... otsan. Otsik õ ................................ hällüs vi il e, 

K 'krf,-rfi~ h d ·• :· y1 \p!? OY,Y ... .. .. .. .. .... .. . ommaq ma aq sa anuq Ja ................. .... arq 
..d"0 
'Q:11<'1 

häidsenüq. 

1 ,~~ ... . .... .. ...................... mõtsan inämb ei kasuq. 

Ku nüü t vä llä läät, tulõ varsti ~ .......... ..... ... ..... .. .... pähäq ja (jj ~ 
................................ kätte pa11daq. 

Kavvõn olõ-i aig, ku nakkas l,$ ............................. ... sadama. 

<<Tähevankrin>> löwüs ka sonetipärg 
llda aigu ilmu võrokiilne luu
lõkogo «Tähevankri n» Raida
ru Vole lt, kiä tu lõva aasta 
veebruarin saa 89-aastadsõs. 

Mill e kiruti! ~Tä hevank• 
rin•? 

Ma vana inemine, miä iks 
muud tiit, ku islut ja kirutat 
(nalfmõn). Tulrmõtõq, et võru 
keclcn olõ•i üttegi sonctipärgä, 
tulõ kiruta. Inämbüs taa kogu 
luulõtuisist om tinahnvva ke
väjä kirutõt. «Tähevankrin» 
om mu nelläs raamat. 

Kiä avi( raamatut tetäq? 
Võro latsimamadukogo ine

miseq avitiq kokko säädi, nä 
toimõti ka mu inncmbidsc 
raamadu «Hõbelusikad». 

M iä om viil plaanin? 
Parhillaq taha viillä anda 

mälestüisiromaani «Siis kui 
süüdatakse laternad». 

Ma käve ödakudsõn ütis
gümnaasiumin Tarton - kuur 
alus( poolõ kuvvõ paiku õdagu 
- sys pamiq ka latõmaq palama. 
Kirjeldä sääl 30. aastide Tartot. 

Mul om ütS näütcmäng 

Tõtõstõ sündünü looq 
olliq hääq 

Minevädsen lchcn kuulu( 
Uma Leht vällä võistlusõ, kon 
pallõlsimiq inemiisil kirotaq 
meile tõtõstõ sündünü aSust. 

Uma Leht sai kokko 13 luku 
ja tegeliguh olliq naaq kyik 
hääq. Olf rassõ üteldä, määne 
om sis kygõ parõmb ja määne 
veidükese kehvemb. 

A valliq tulf ja otsustajaq 
(Allasö Tiia. Harju Ülle, Rah
mani Jao, Saarõ Evar ja Fastrõ 
Mariko) löüdseq, et Uma Lehe 
scokõrdsõ jutuvõistlusõ vöitsõ 
juti «K inka tuu mobla helisiis», 
autoris Kõivupuu Marj u. Ti• 
mä saa avvuhinnas l 00 krooni. 

Tõsö kotussõ pand kinniq 
Läti Vaike lugu «lllos nimi», 
Vaike saa avvuhinnas Uma 
Lehe T-hammö. No ruski Aili 
luuq tundu kygõ «tossutilda
ligumbaq>I ja nuuq ommaq 
seonsaman lehen. Ka Aili saa 
avvuhinnas Uma Lehe T-ham
mõ. Kolmas vällä lubatu T-ha
mõq Jätt härgütüspreemias 
Liinamäe Ilmele jutu «Kitsõ 
lugu» iist. 

Aigupiten avaldamiq kyik 
parõmbaq looq Uman Lchen, 
autoriq saavaq tuu iist hono
rarri kah. 

UL 

«Tarvassaare rahvas», midä 
Metsari Leo lugõsi ja ütef, et 
taast saanuq suurõperädse va
baõhuctcndüse. Tulõssi Võro 
Kandlõ incmisigaq kynõlda. / 
Tük~ om tuust, kuis Roosisaa
rõ, Rõugu ja Kääpä rahvas in
nevanast lätläisigaq sõdisi. 

Vo/dcmor Roidaro om sün
dünüq ja algkoolin käünüq 
Võro liinan. Piiiile luud läts 
Tartolõ eliimli j,1 ntiüd saa 
Taamliinonjoligi70a,1srokka. 
Ku parhillaq Võro/ kiiü, om lii 
üüd Kubij,1/ sugulaisi man. 

UL 

Telliq Uma Leht hindäie kodo! 

Umma Lehte saa teili egäsl Eestimaa pcstlontorist. Efälde termine 
mass 5 krooni kvu, tefmisnummõ( om 00917 

KJä teil' Koidu vai Võrumaa Teataja, saa Uma Lehe noidõga üten. Kiä 
teil' Valgamaalase Karula ja Taheva valda va, ~älVI) sldcpiir1<ooda, 
saa uma Lehe 1lma rahaldaq. 

NäOtes t<oidu termine mass 57 krooni kw, term1Snummcll om 69846. 

Uma leht om salaq: l alinast Rahvusraarnadukogo lehemüügipunk• 
tisl, Tartu PostlmaJast, Lõuna,Eesti Keskusõst Tartust {Vana Anatoo• 
mikum lossi 38), Seto Tak>muuseumlst Verskast. Võro Instituudist, 
Rõugõ l•punktis:t, Rapmä t<.odutuu- Ja Aiandusmuuseumist ja Karuta 
Rahvuspargist. 

'Müük KATIJSÕLASTUQ. 
Tel 051 82 411, Ahlo. 

Ruitlasõ laul elost 
ega!õdagul 
inne ku telekast nak,1s a neli 
koiva n1aa sissejuvee!iq 
ja n1oonda näo 
alaqpoolõ toimõtu!õgip,iii 

m1i1eq tiiäq 
houdiinit 

rch,1bi!iteeros teevekoln1õn 
a teeveüte ku1nmipaaf 
p,1nd visla päiil 
s,1ibalõ 

kabtla11õ kooslus 

niguq bin ladenja 
deutsc/Je welle 

Võistusõ kygõ parõmb jutt 

Kinka tuu mobla helisäs? 
KÕIV\JPUU MARJU 

Timahavva su või olli ma jälq 
tundõgiidõga Mynistõ muu
seumi man ilosit vannu asju 
ülesjoonistaman (ammõtligult 
kutsutas säänest aoviitmist 
etnograafipraktikas) ni küllä 
piten vannu inemiisi kiusaman 
(säänest sorti terrori kotsilõ 
tarvitõdas tiidüssynna folkloo
ripraktika}. A no kos ma tuus 
aos umaq isikliguq latsõq pcdi 
pandma? Yks tulr üten haar• 
daq niguq alasi. 

Edimäne hommuk istõ vä
hämb poiskõnõ takantarõn 
poti pääl ja aiõ kygõst süämcst 
ummi hummukidsi tähtsiid 
asju. Tulõvadsõq kunstniguq 
ja tähtsäq kultuuritegeläseq 
istsõq jälk ina iintarõn lavva 
ümbre, jõiõq hommugukohvi 

vai tsäid ja haugassiq kuiunu 
saia pääle. (Kuudsi puu( olr 
tuu aig euroremondis kinniq 
pantu ja söögi perr'.i tulf kävvü 
Mynistõhe). Äkki pullu kyi
gilõ kõrvu makus meloodia 
rahvalikust klavõripalast «Eli
sele». lnne kuma jõudsõ hin
näst söögi lavvast üles aiaq, 
hõigaS kiäki, et k inkagi mobla , 
helisäs! Es helisä määnegi 
mobla, hoobis latsõ pardsipil
diga poi( lasksõ laulu vallnlõ 
tenütähes hommugudsõ tsoris• 
tusõ iist. .. 

Nojah,ja pääle tuud ku kos
ki] nak-si myni sidcpidämise 
vahenõiaulu lüümä, tulrtoolõ 
perrä kommõntaaf: «Suur 
poiss/tütärlats, häbüraasugi ei 
olõq, jälleq es viisiq kempsu 
minnäq ja tsolistit latsõ poti 
tüüs ... » 

lossu filda pajatusõq 
Kygõpäält tõmmati 
lont' täüs, sys 
koristajalõ pähäq 
Egä kõrd, ku rajooni tulliq 
pääliinast tsiviilkaitsõ kont
rolliq, lätsiq ammõdimeheq 
ähmi täüs ja kävvcq ringi ni
guq pääldä kanaq. A ku kyik 
läbi saiõ, sys naksiq asameheq 
juuma, et kõrdaminekit ärq 
märki. 

Olliq nuu tegeläseq kultuu-

Kus too tramm on? 
Elektrikafusõga harinu elläi 
pelgäs parast pallinüüri kah. 
Aimiq mullikit ütest laudast 
tõistõ. Võtimi latsõq kah appi 
katõlõpoolö külgi pääle nüüri 
hoitma ja kaitsma, et eläjäq 
lakja ei läässiq. Taadu rüükse 
iks liinalatsõlõ: «Tõmba tram
mi, tõmba trammi!» LatS lassõ 
nööri peris käest ja naaS sälä 
taadõ vah(ma, esiq küssc: 
«Kus too tramm on?)) 

Odra-kesvä 
segutis 
Tuu lugu juhtu viil sys, ku 
Oravii sovhoos olr. Läts sov• 
hoosi asapulk ütskõrd kaema, 
midä meheq tegevä sääl põllu 
pääl. Mehcq külvseq vilja. 
Küsse sys korgõ ü1cmüs, et 
nooh, meheq, midä külväti. 

rimaja ütcn tarõn kolrn päivä 
joonuq. Koristaja olf hädän -
ruuri1 kraari1maldaq, a mchcq 
iist ärq es lääq. Pcräkõrd mars• 
sõ koristaja ussõst sisse. tol• 
mu lapp ja pürs( üten. Rajooni 
tsiviilkaidsõq karas lavva ta
kast püstü, haardsõ saina vee
rest unikust gaasimaske ja 
tõmmas koristajalõ pähäq: miii 
tuul muud üle jäie, ku umma 
tüüd tetäq, gaasitorbik lonti 
piten nyna nii ripõndaman. 

Midä muud kah 
Kartolitalgu lõunalavvan ütef 
lõunaeestläsest ämm, et õda
gupoolõ tulõ iks muu ka ärq 
kofada, saa aSaga ütelepoolõ, 
saa põld puhtas. Põl\aeestlä
sest minni maigu( inne kavva 
hindä ene, ku lõpusjulgu küs
süq: «Kartulid võtsime ju ära, 
mida muud te sealt veel kor
jate?» 

NARUSKI AIU 

Ots kai silmänukast ja ütef: 
«Odra-kesvä segutist». Üle
müsel sai niipalfo hää miiT, 
hõõrsõ kässi kokko ja kitse, 
vot tuu saa cläjäilc vast hää 
olõma ... Pääle tuud es niicq 
kavva aigu kiäki tuud ülemust 
meeste man. 

LAANEMAA KAI 


