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Tulõ lämmi ja saonõ kuu 
Hainakuu algus piässi olõma 
kuiv ja bäste lämmi, a nädäli 
lõpul või minnäqjahedas. Soiõ 
pääl või ollaq eski nõrka halla. 

Pääle nuurtkuud või ollaq 
rohkõmb sadõmiid, või tullaq 
pikset, riissä ja myoõl puul ka 
kõvva tuult. 

Ilm 
Pääle jakapäivä piässi mine

mä parasjaku lämmäs ja või 
minnäq ka saodsõmbas. 

IIERGMANNI KARI. 

Tulõvaq võrokiilseq saatõq 
11. juulist 22. augustini saa 
ETV-st egä nätäI neläpäävä 
õdagu kell l 9.55 kaiaq võro
kiilset tõsielosarja «Kiboq», 
mille om teooüq ETV Tartu 
stuudio. 

Saatõq ommaq Võro- ja Se
tomaa incmiisi elost, tegijäq 
uurvaq, kuis inemiseq maal 
elässeq ja mis ommaq naidõ 
murõq. Kynõlõsõq nii vallava
nõmbaq, laulumeheq ku külä
mi;hcq poodi takast. 

Saatit om kuus: «Maaelo ku 
eloviis», «Tüü- vai tüüjõupuu
dus?», «Maakooli rolb,, «Kii! 

ja miiI», «Miä om kultuur» ja 
«Seto sisu». 

Viil saa egä pübäpääva kell 
13.05 saa Vikerraadiost nika 
ku l. septembrini kullõlda saa
dõt «Paigavaim». Seo kyoõlõs 
päämidselt Võro-ja Setomaast, 
a pututas ka Tarto- ja Mulgi
maad. Kavao om kümme saa
dõt, esineseq vaimu- ja kiräo
düsinemiseq, uma syna saa 
üldäq ka paigapäälne rahvas. 

Saatidõ tegemist tugõsi 
prograrnm «Lõunaeesti kiir ja 
kultuur». 
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Kurõq pässiq tulõst 
HAA/\,! ÜLLE 

■Vai, tu u oi! hirmsa tunnõq -
kurõpesä palli , pujaq sääl 
veere pääl lksõq , nlguq 
umaq latsõq olõsslq olnuqln 
saa-l rahvaeslndäjä Ülo see
nimaani üle hlmsast ynnõtu
aõat esäkoton Rõugõn. 

«Kai, et saaki-i naid avitaq, pa
lassõq ärq'» kynõr Ülo 21. 
bainakuu pääväl juhtunuq luu 
ko1silõ. Ku pujaq tulõ iist lõ
pus alaq sattõvaq, juus~ pere
rahvas naid kaema ja mähkse 
õkvalt teki sisse lämmäle. Päs
tedüq kurõpujaq veiväq loodu
sõmchcq Nigulalõ eläjide tur
vakodo. «Mõlõmbaq ommaq 
elo ja tervüse man,» liid Ülo. 

Eiche Aare Eesti Energiäst 
seletäs, et pcsä läts palama 
eelektrijubtmist, timahawa oi! 

seo edimänc sääne pesäpa
lang. «Tuu päivo!Ikõva tonn, 
vast tuur kailu( pesä juhtmidõ 
pääleq,» arvas Eiche Aare. 
«Meil hindil olituu päiv väega 
palro tüüd, Rõugõ umaq prit
simebeq kistutiq laad pessä.» 

Ülo ütles, et seo ynnõtus olr 
cimä perrclc suur vai:mnõ üle
elämine, selle et kurõpesä o!I 
timä talo moro pääl jo kolm 
aastakl<a olnuq. «Niguq trepi 
pääle astsõt, plagistivaq esä
imä nokl<õ vasta,» seletäs Ülo. 
Yooõtust päält nännüq naabri
miis Valdu arvas, et kurõpuja
kõsõq olõssiq 2-3 päävä periiSI 
esiq lindaina naanuq. «Kurb ja 
õudnõ lugu jah,,, üter tä. 

Ülo sele(, e1 parhillaq ommaq 
kurõvanõmbaq naanuq eelektri
liini pääle vahtsit pessi tegemä 
-mõlõmbaq tegeväq millegipe
nist uma pesä erälde posti otsa. 

TOOT$ENI UU) PIU 

Pästetüq kurõpuJaq panti teki pääle. 

VÕRO M AA RA H VA UMAN KEELEN KUULEHT 

Vahtsõliina lossi 
tof n om viltu 

Kaeq lk 3 

Villändin lauldas kerigu 
lauluraamat otsast lõpuni läbi 

Kaeq lk 4 

Umal söögil hää mineK 
AUASÕTIIA 
~IJJeo«..ee 
HARJU ÜLLE --
Perämäctael aol ommaq 
umaq vanaq sõõglq nii 
muudu lännüq, et na ist 
pandas e~I retseptiraa
matil kokko. Edlmält sai 
sõõglvlhuga valmis Mfl(. 
dimie vallavanõmb Ja tl
mihawan6 Aasta lmi Lul
gaaõ Inara. 

Minevä riidi olr Põlvan Pe
sä hotelli saalin laud raama
du «Setu toidud» perrä tett 
söögest loogan ja naidõ 
maitsjitki oi! murdu. Uma 

. and' Inan -jilõ 
I- .J:,e=ts::,e.::pllvi.bkti autugrammõ'."' 

«Mullõ väega miildüs 
lauuba-ubinasupp, tuu sää
ne paks kisser miigaq - mi 
panõ vatukuurt ka viil pää
le,» oimmas Inara vihu per
rä valmis lett süüke kotsilõ. 

Inara tiidäq miildüs 
muialtpuult inemiisile iks 
säänc süül, midä nääq res
toraanõn ei näeq. M.inevä 
nelläpäävä paksõvaq nääq 
Peipsivee~ süvväq 70 op
põjõulõ. «Teimiq näile taad 
kaljaga külmsuppi, kiitse
miq värsket kardokat tilliga, 
küdsimiq libha ja teimiq 
piiraki t ja nääq es jõvvaq ärq 
kittä,» sele( Inara, «iitliväq, et 
säändsit süüke ei olõq na viil 
sõönüq, a mi jaos ommavaq 
na nii tavalidsõq söögiq.» 

A lvela Milvi Nursist 

Kruuba-
ubinasupp 

21 ven, 0, S kl ktuupÕ, 600 
tl kuivatõeluid ubinit. 0,5 kl 
mett, 1 spl kartolljahhu, ka· 
neeli. 

Kruubaq mõskõq, pan. 
daQ kiiväile vette ja kntäq 
p,ä pu*hmes. S,s pan
daq maoo mõstuq Ja lcotõ
duq ubinaq. KIiti pe~mes, 
pandaq maidsus mano 
mett ja kaneeli nl kygõ lõ
pus kartolijahu. 

Läteq: Lufgas6 Jnara 
raamat •Setu toklud• 

Rohtlätte talust kyoõr, et tä te
ge cski kiislal, ku vicp va"!!iJ?. •"""<~_....,...., 
om. «Lasõ lcaarahelbeq liap
nõma minoäq. Imä tei tuud 
umal aol tsukruldaq, seile, et 
tsukurt olõ-õs tuul aol saiaq, 
a maq tii makussöögis. Paksõ 
tuud eski rahvustoitõ semi
nääril,» seile( Milvi. 

«Säändseq erilidsõq sõõgiq 
miildüseq muiduki buviliisilõ 
ioemisilõ. Peris cgäüls naid 
taha-i. Midä inemiseq väega 
tahtvaq, om suurmapudõr, 
midä saa ekä muudu tetäq. 
Kyii asaq, miä ommaq suur
midõga tettüq, ommaq hääq.» 
Esiti käkke saa edukalt pak
kuq. «Mul om ütel üritüsel 
sääoe reldaaotlausõq: egäüts 
või hindäie käk.ki käändäq! 
Käki saa bäste hapnõ kooröga 
suuperiidses tetäq,» tiid Roht
lätte pemaaoõ. 

15. augustil om Rohtlätte ta-

AUJ.S0 TU PILJ 

No üle 20 eri sordi süüke o1r külh vahtsõ retseptiraamatu 
perrä lawa pääle lüüdü. lnemlseq maltsõq, kltiq ja mär
gotiq, mis süül< määntenegJ om. lnämbäste oi' pruuvmises 
tettü suvttslt süüke. 

Jun rüämaarjapäiv, kos pakutas 
kyiki vannu Võromaa süüke. 

Osvini Ene Kaikalt Tulika 
talust nimma§, et ioemiseq 
tabtvaq iks vannu süüke. «Kii
sütäs talusüüke, midä esiki 
söömiq, fa~lõldc olõ-i nii nõv
võt. Teemiq esiq karaskit, 

paksõmiq tuud Vabtsõliina 
ja Kaika laadul. Teemiq ka 
verivorsti ja kartuli-suurma 
putru. Palio küstas suidsu
lihba ja koduolut, kyilc ka
lasöögiq ommaq kah nõv
võduq,» kynõr Ene urnist 
kogõmuisist. 

Võro tütrik kudi 
Haanimaa õdaguq vaibas 

Võrost peri tütrik Tubina Tuuli 
(22) kudi Villändi Kultuurikol
lotsi lõputüüs gobelääni «Haa
nimaa õdak», miä tettü vannu 
sängüteidee perrä. 

Villändi leh( Sakala kiru( 
Tuuli diplomitüü kaitsmisõ 
kotsilõ, et uma vaiba ja teldce 
luumisluust kynõI tä ilosao võ
ro keelenja olr sääl man väega 
tyylioe, mink pääle kullõjaq 
tedä väega lämmä plaksutami
segaq tennässiq. 

«Mi tekiq ummaq inämbäste 
libtsäq triibulidsõq, eriliidsi 
kirju ei olõq vaibõlõ koetuq. 
Põhivärves ommaq sinine, ro• 
hilioõ ja verrev,» kynõrTuuli, 
kiä urn põl\aligult uuinu XIX 

aastasaa lõpu ja XX aastasaa 
algusõ Võromaa tekke. 

2 meetrit piki< ja 1.30 lagja 
vaip «Haanimaa õdalo, kuju
tas Võromaa mäki, põllutsiilõ 
ja õdagutaivast. Tuuli taht 
Võrumaa maastiguteemaliid
si sainavaipu edesi 1e1äq Tar
nao Kuostiakadeemiä rahvus
ligu käsitüü magistrioppusõn. 

Tuuli om tuot tiatrilavastaja 
Tubina Taago (31) sysar. Juuli 
lõpun piässi Tuuli vaipa nä
gemä ka Võrol Lauluesä 
muuseumin. 

UL 

Uma IÕputüü kaiismisõi 
Letgo talon kynõI Tubina 
Tuuli uma vaiba Ja tekke 
tegemisest vöro keeten. JÕGI AIM! PllJ 
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UMAL8HT 

V ihmadsõi suvõl, ku ilm ei lasõq baina tetäq vai 
päävä käen peesütäq, mõtlõsõq inemiseq ega
sugumaidsi asju pääle. Päbäq kargas eski joba 

vana küsümine, kas luu Eesti Nokia om nüüd löüt ja miä 
tuu iks om vai võinuq ollaq. 

Minevä nädäli olr suurõmbist lehist lukõq, et Nokia om 
käen - perimüskultuur. Folkloristist presidendiprovva 
Rüütli lngrid uursõ, miä taa perimüskultuur iks om ja 19-
aastanõ Tartu tütrik Kreete vastas teile, et Eesti perimüs
kultuur om Eesti Nokia. 

Perimüskultuur om sääne peenükene syna ja väbä här
mäne kah. Miä ilmaimeq taa sys tegeligult om? Muiduki 
olõ-õi taa midägi muud ku mi uma maasüül<, umaq anu
maq - näites savikausiq - umaq pajatusõq., oalJaq, kiir ja 
ummamuudu olõkigaq inemiseq, minkast kygõst seo
kõrdnõ lehtki kirotas. 

lnemiseqjaguoõsõq parhillaq nigu katõs: üteq, kiä kyge 
väe ja hingega tahvaq umma boitaq ja tõsõ, kiä näe-eiq 
uman määnestki väärtüst, tunnõ eiq taad ärkiq. Tan ilda 
aigu visas üts Tarto scldsimaja juh( prügükasti kurrutõt 
rahavarõivaprundsiq, midä mõistvaq meil väega väbädseq 
tetäq. 

Jah, egas taa Nokiaga wn rassõ: üteq võivaq taa üles 
löüdäq, aku tõsõq taad ei tunnista, sys om jälq asi tuksi n. 
Suumlaisil wn libtsamp-porrada tahtvaq vai telehvonnõ 
tunoistasõq kyilc. 

Syski urn nätäq, et naidõ kyilcsugumaidsi riistu (teleka, 
arvudi ja telehvonnõ) pühäs olõki aig nakkas ümbre saa
ma. Niguq ülleseq kohaliguq tiidjämeheq seon leheo, mõo
sõq arvudi ja viisor inemiisile halvastõ. Tuuperäst inemi
seq ärq maalõ ja mõtsa tükiisegiq. Tuntu oäütlejä Veesaa
rõ Annõ üteT, et nii ku tä kunagi Tafnast päses, tulõ tä 
kimmäie tagasi Karula kanti. Ja sääntsit tulõjist vai vä
härnbält niimuudu märkjist perämidscl aol joba puudus 
ei tulõq. 

UMAL8HT 
Ternuenummõr 00917 
Ilmus üti kõrd kuun, kuu edimidsel tõsõpääväl 
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Ti maanaasõq ommaq vapraq ja 
püüdväq häövät ellu üllen hoitaq. 
Toetagõq naid - na ommaq elupuuq. 
Sitsiilia opõtajanna Marialuisa ltaalia ja Eesti maaello VÕITÕidõn 

10.-15.juunini rännäs' kamp nuuri seto miihi 
potikuurmagaq_ Tudõmast Tartohe 

Potisetoq eläseq edesi 
N o miä sys taa potiscto 

sõit mullõ andsõ? 
Pääle tuu, et inemisi 

saa nätäq, saat säändse sõi• 
doga Setomaalt Tartohe arvo 
õigõst elost. Miä tuu om? Iks 
sääne, ku eis olõt hindä ja ao 
peremiit Ku taha, sõida, ku 
taha, juu vai süü. Muido elob 
om nii süümise, juumjse ku 
märgotamise jaos aig määrät 
ja piirat saa miljoni asaga, sys 
sääntse ettevõim.ise man jak
kus robkõmp aigo. Käülc bo
bõsidõga küläs1 küllä avi( 
elost, aost ja inemisisi parõm
pabe arvo saiaq. 

lnemiseq ommavaq egäl 
puul pia ütesugumadsõq , a 
midä Setomaalõ ligempäle, 
toda parõmpaq. J a kotusõq, 
kobe naid välJä om riinnänüq, 
ornmavaq ka õkva tuodaq nigu 
Mooste, Abja jt. Midä Tartolõ 
lähcmbäle, toda vähärnb anti 
süvväq ja pallõldi tarrõ. K.u 
Laossinal aotiq egä 4-5 maja
pidämise perän süvväq, s is 
uto lihkun tulT inne mitu 

küllä läbi kävvüq, et süvväq 
saiaq. lnemiseq, kinkal olliq 
eläjäq ja suurõq kasvuhuunõq, 
es taaha miika legemisl tetäq 
ja ütliväq, ei osta kausi, sis saa 
teist vallalõ. 

Silmä j äie ka tuu, et inemi
seq võõrdusõq Joodusõs1 ja 
eläjist. Myni pidä pinni, myni 
kassiroisku. A ku sa piät iks 
bummogust õdalcuniq ja õda
gust hummoguni eläjide iist 

-•'--~----: • ;_, , ... ~.-...... -- . 
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RAUDOJA AHTO, 
potiseto 

huult kandmaja oailõ üümajja 
otsma • mi ringreisi hobõsit 
piä silmän • sys om tynõ asi. 
Tii pääl tull kykkõ ette. Käüli: 
tulõ( miilde, et üttetöist piat 
mõistma ka esiq tetäq, kykkõ 
saa eiq poodist osta ja mõtsa 
vaihõi tundusõq naaq vabrigu
asaq ka võlsiq. 

Suumulgu tähtsüst näüdäs 

kah taa reis. Ku suumulk om 
õigõ kotusõ pääl, elät ka sis 
ärq, ku potiq otsan ja kõtt tühi. 
Taa reis aodsõ lõpmaldaq pal
To. Kygõ üleslugõmise jaos 
nakka-ima papõrtki raiskama. 
Perämädses ütle üte suurõ ai
tuma kyigilõ, kiä meid aviti
vaq. Kunagi tulõroi jälkiq • po
tisetoq eläseq edesi. 

Kiräq 
Kirt klroda aaclrössll 
Lao 5 Põlva llln 
63 308 Uma Leht 

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

Võro liina liiklusõst 
Lõpus ommaq sis Võro liina 
huulidsaq kah ärq vännit ja 
liiidustuuga hulga lihtsambas 
saanuq. 0m väega hää, et Jüri 
huulits om valgõ joonõga ka
tõs sõidurias jaet, vähärnbält ei 
kopõrda kiäki inärnb 30-nega 
kesk liid, nigu inaembi sakõsl 
olf. Viil om taa vabtsõ kõr
raldusõ man hää, et autide 
parimise jaos ommaq tsikõr
dõduq ilosaq valgõq kastiq, nii 
et ega uilgi arvu saa, kohe autu 
parki tulõ. 

Harinõmaldaq ommaqjala
käüjide ülekäilgiraag. Ku inne 
olJ naid Võro pääl paar tükkõ, 
nuuqki inämbäste ärq kulu„ 
nuq, sis nüüd om JummaT jahl
miihile noid hulga andnuq. 
Mynõq ornmaq peris ohtliguq, 
oäütüses ku käänät Tartu puu!t 
K.reutzwaldi pääle (sääl lupa 
päätii bää huuga käändäq), om 
sebra õkva peräst pümmet 
kurvi. Tõõnõ harioõmaldaq 
kan( om Paju huulidsa algus, 
ku Kreutzwalti pite liina puult 
tullaq ja sinnäq ärq kääo<jijq. 
Jüri-Vabadusõ risti pääle om 
ülekäiiK tettü nii, et mynikõrd 
piät kesk risttiid saisma jää,nä, 
a tuu külb om väega batjnõ
maldaq ja sekä, ku om b11lga 
autit. 

KÄRGULA MliS . . 

Veesaarõ Annõ: Võrumaan om määnegi vägi, miä tõmbas 
llda aigu Vaoaliioastuudio tial
ri direktoris saaouq oäütlejä 
Veesaarõ Anne (44) magasi 
latsõstpääsl Lüllemäe läbkün 
Lüüdi talu abu pääl lambanah
ku seen ja tekse petroli valgõl 
uma edimädseq kooli ruküq. 
Karula-kanti laht lä kunagi 
kimmäie tagasi tullaq. 

Kost peri olti? 
Vanaimä ja vanacsä tulliq 

suuri peredegaq Karula kanti 
Riogisteküllä Setomaalt. Võt
sõq võlgu, et majapidämist 
arõndaqja saivaq Eesti riigile 
võla mastus õkva inne, ku Vin
oe võim tull. Vanaimäja vaoa
esä olliq ehtsäq setoqja kyoõ
liq SCIO kiilt. VanaimäAnoaes 
mõistaq ültse kirotaqja nai! es 
olõq ka perekoonanimme. 

Mu vaoõmbaq elliq Valgan, 
kost om Ringistele 25 kilo
meetrit. Koolin ma käve Val
gan, a kyilc suvidsõqja talvid
sõq koolivaheaoq magasi ma 
sääl Lüüdi talon aho, sääntse 
vene petska pääl, miä om par
laki alalõ. 

Midil latsõna maal teit? 
Mängse tuud, midä näi: mul 

ollivaq puusi lehmäq J• 

valgidõ tuttõga lilliq - ilvese
käpäq -ollivaq kanaq. Unu olJ 
piimäautujuh(, ma käve timä
ga kyik piimäringiq ja laudaq 
üten. Aolehepaprõ seen olli
vaq üten vanaimä küdsetüq 
pannkoogiq. Noil olJ külb vei
dükene trükümusta maidsõq 
man, a maaskarnuus olr vahel 
ja tuu es loeq midägi. 

Kynõr vanaimä juttõ kah? 
Jah, kyoõr, egaq tä kiräkiilt 

es mõislrud. Mäletä, ku vana
imä tulr Valka arsli mano, sys 
imä üleT, et är sa palJo kyoõl
gu. Sys umma kiilt häbende
diq, peeti niguq määotseski 
harimaldaq olõki märgis. Vast 
pelläti määnestki jõudu, miä 
taan keeleo om, ei tiiäq. Taa 
om jo bäste väeline kiir. 

Kavva Ringisteo kävet? 
l 0-aastadsõniq olli roa kyil< 

koolivaheaoq sääl. Asys juhtu 
traagilinõ lugu: mu uno, kel
lest pidi saama Liiüdi talo pe
remiiS, sai suurõ annastusõ pe
räst hukka. Timä pruu( võtsõ 
vana saksaaigsõ vin(püssä ja 
lasksõ uno ja hindä mabaq mi 
talu lähkün suu pääl üte pedäjä 
alJ. Taad luku olJ vaoaimäl ja 

meil kyigil väega rassõ üle el
läq ja aasta ildampa keväjä 
müüdi talo mahaq. Sys, kuma 
oUi jo~ vanõmbidega Tallin
na kolinu, lugõsi imä üte! pää
väl Valga Kommunistist, et 
säändse-säändse kotussõ pääl 
om müvväq talo - sõitsõ ko
halõ j.a ostsõ taa mi kotussõ ta
gasi. Tuuolr 1977. aasta paiku. 

Käüti parhillaq ka sääl? 
Parlaq ommavaq sääl va

nõmbaqja jaanipäävä olli maq 

vecsaarõ Anne SUndii 4. juulil 
1957 va1gan. 

7 klassi käve Valgp l keskkoo
lin, Tarna tiatrikallakuga 32. 
l<e$kkoOl1 lõpel 1975. 

1980. aastäi lõpõ( lavakuns
tikateedri, kost suunati tüüle 
Rakvere tiatrilõ. Sääl tüüf ütesä 
aastB~ sys tulr Tarnalõ, kon Ei
no Baskin kutsõ Vanalinnastuu• 
diolõ. SAAlt Oli' tA vaihõpäät 
kws kuud ä,q, a timahawa juu
nln sai Vanairinastuudio dlrek• 
toris. 

Parhillaq mäng etendüisin 
.Õhrusõõk lolliooga. ja -Rikutud 
reglement,. 

• latsõna elli pall'o Karuta 
kandin Rlng,stc kiilan. 

kah. Seo talvõ osti ma viil säält 
kõrvalt Vabtsõsaarõ vai Saarõ 
talo hindäie. Sääl om nüüd 
külb väega palTo iüüd ja kõr
rastamist, a Kralli Tarvo urna 
perega lubasi appi tullaq. 

Tõmbas ti 16•aastast poiga 
Otti kah Karula kao(? 

Midä väikump tä olr, tuud 
robkõmb tä tabtsõ sääl ollaq. 
Täile miildü suidsusann ja va
oaesäga kõvva leili võtta ja sys 
lumpi hilpädäq. Vabepäälsel 

aol, pubõka.iän, om lä tähele
panu niguq koski! muial, a te
gemisi kah palJo. Tä om väega 
tubli: lõpõfkiitusõga põhikoo
li ja tegeles vehklemisega ja ei 
saaq inämb niipalTo maalõ. 

Om polg alnumb lats'? 
Mu elo om kah kirriv olnuq. 

Om tyoõ abielu ja taa miis, 
kellega parhillaq abielon olõ, 
ei olõq latsõ esä. A nii edimäoe 
miis ku parbillanõ ommaq 
väega süärnega Lõuna-Eestin. 
Mu parlanõ miis tulõ inaembi 
Lõuna-Eesti, ku Jätt uma va
nõmbide kotusõlõ Vasalemma 
kaoti. Määnegi vägi om Võru
maan, miä tõmbas incmisi. 

Kas Mare muudu ärlahut 
hingega naisi om pallo? 

Jah {ohkas). om külh pa!To, 
a ma ei tiiäq, mille. Aig-aolt 
ma esiq lii kah nii niguq Mare. 
Tao ilda aigu üts hää sõbõr 
saatsõgi telehvoni pääle syno
mi, et sa olõl 11igu M~. Taa 
hirmu( minno ärq - kas tões
tõ?! Tunni, et ma piät hinnäst 
kõrralõ kutsma: ma ei toheq 
ollaq nii pidämäldäq ja tuulõ 
pääl bõljov - piä kuigi jalaq 
mahaq saama. Taan mõttõn 

om Mare rolli jaos ümbreringi 
võtta palTo materjaalj elost. 

Kuvõrd kutsutas teid peris• 
eloo Mares? 

Mynõq inemiseq, kiä olõ eiq 
nii väega tutvaq, ütlescgjq 
mullõ Mare. Taa rolT om mullõ 
niguq külge jäänüq. Pal{Qq 
inemiseq samastasõki minno 
Marega: et taasama inemine, 
kiä «Onnõn» kraalclõs ja kful< 
ja pauk, Jätt ü1es1, tõsõsl ja 
kolmandast mehest lahku, kiä 
om vaihõpääl jõukas ja sys 
bädän hindäga. 

Uulitsa pääl tülütädäs? '. 
Tahetas jah üldäq, et mul iäts 

kah elon niimuudu ja meil kah 
majaurnanik taht maia ärq 
võttaq. Ta[nao ei tülütätägi l).ii 
palJo, aku ma läbä Valka, Võr
ru vai Antslalõ, sys inemi~ 
tulõvaqja küsüseq, et kas saa
ouq autugrammi vai et mis 
«Önnõn» saama nakkas ja 1\8S 
seriaar iks edesi lätt. . ., 
Tulõti kunagi maalõ tagasi? 

Jah, tulõ, kimmäie. A ma ei 
saaq viil õkva mionäq, ma piät 
viil veidükeoe tüüd tegemä 

Kiisse AI l &.$Õ TIIA 
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SAARÖEVAR 

Joba mltmõndat aastat 
kuulõt lka üteat J• tõaõat 
suust, et Vahts6lllna lossl
varõmldõ kygö uhkõmb 
torri om kahtlaaõtt MIikae 
uja poolö kaldu. 

Misaigu tuu viltuvaomine 
om sündünüqja kas torn iks 
viil edcsi vaos, tuu kottalõ 
mõista-aiq kiäki midägi ül
däq. Võromaa muinsuskait
sõinspektor Undi Amold 
kynõr, et timä pand' tuud 
viltuvaomist tähele sys, ku 
timabavva keväje Vabtsõ-
liina miibi abiga suurõq 
puuq varõmide vaihõlt väl
lä raotiq. Tuust aost pääle 
om tä pään küdsänü plaan 
vaomist kontrolli laskõq. 
Kygõ lihtsamb ollõv tuud 
tetäq n.iimuudu, et müürü
labkidõ sisse valõtas kipsi. 
Kips nakkas häste kivi kül
ge ja ei painuq ega vinüq 
kuiunust pääst. Ku mynõ ao 

- peräst noidõ kipsiplõnne 
,• sisse värskiq labkõq tulõ

, • vaq, om selge, et vaomine 
jakkus. 

Om trehvänüq nii, et joba 
aastit va)mistas muinsus
kaidsõq Vabtsõliina lossi
varõmide konsõrviinnist. 
Parhillaq ebitäs OÜ Ränd
meister tuu.sama torni sisse 
tcll ingit. Nii saagi varsti 
ilma suurõmba tummisõi-
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-liina lossi toni om viltu 

5MR6EVMIPU 
Kas Vahtsõlllna losslvaromkle uhkõ torri Jääs salsma vai vaos Mllkse ujja, tuu tutõ mulnsuskaltsõ-tel klpõlt selges 
tetäq. 

daq kipsiprooviq ärq tetäq. 
Edesi jääs ynnõ uuta, kas lei~ 
näütäs vaomist vai eiq. Undi 
Arnold luut syski, et halv 
uudis jääs tulõmaldaq. Loo-

- . 

gilinõ olõssi, et torn vaiu viltu 
joba paarisaa aasta iist, ku 
müürüq katõlt puultmaahala
huti A iks imelik, et kiäki ruud 
varõmb nimmanuq olõ õiq. 

Räodmeistre tüürniis Nõge
se Oskar, kiä parlaq liinakand
su pääl tellingit ehitäs, üter, et 
ei tiiäq torni vildakusõst midä
gi, a üts laheqjuusk küJh üllest 

alla vällii. lnämb hinnu tege 
täile syski üts ohukõnõ võlv 
torni sisckülle hafan, kost 
ega minu( midägi tapvat 
lcaaJa või pudõdaq. 

Võro 1nehhil om vaimu ja väke 
Välku metalllal pendli tege 
tsõõrigu numbrtlavva koisai 
1$11rõ. • Energiaga om kõr

' ~an,• nlmmas Nurga Evald 
(75). Olkö Inemine vai tsu
k11r, Evald näge ärq, mldä 
halva-liääd sül SMn om. Ku 
lnemlsel om midigi vlka, a 
avltamlsõs olõ-1 hlndäl kü
länd väke, saat E vald ti sõb
ramehe Tobralutsu Plltre 
(50) manuq. 

«Mynõq inemiseq taad värki 
ei usuq, a maq külh usu, selle 
et mul om tõendmaterjaal -
maq näe, kuis kyili: andmõq 

, tulõvaq,» kynõlõs Evald. Miä 
. asju ja inemiisi seen om, luud 

naa§ Evald nägema piä 30 aas
takka tagasi päält tuud, kuju-

' husligult 1975. aastal Kaika 
Lainõ manuq trehväs. Algul 
lcäve Lainõga üten ravitaimi 
korjaman, perän naas pendli 
timä käen tüüle. 
_ Parhillaq kaes Evald pendli
ga kykkõ, eski söögikraami 
«häädüse» kaes ärq. «Tsukur
dõst om kygõ parõmb Taani 
tsukur,» seletäs tä. «Tsukur om 
ülise valgõ mürlc, üteldäs. Maq 
kah soovida-i tuud, tsukur an
na-i energiät. Rafmeerit süüle 
om halv, tulõ võtta rafiniir

:mäldäq, sääl ommaq kyii ai-
nõq olõman.» 

Evald näge ärq, miä inc
misel vika omja mõist veidü
kese avitaq kah. Sõbramiis 
Pijtre om kangõmb miis, timäl 
om avitamises väke inämb. Tä 
ravi inemiisi Vinnemaalt tuua 
duq kaanegi,, pendli näütäs kyiK 
inemise haigusõq ja viaq ärq, 

-.eski kuinemine naist kynõlõ-i. 

twUUOIJ.E N..T 
Nurga Evald kaes pendliga, kas tsukur om hiä vai halv kraani: siiwiq w lt, a soovita-l, om 
tlmä otsus. 

Uma väe sai Piitre päält 
tuud, ku rassõ haigus tä neli 
aastakka tagasi·mabaq niitse. 
«300 kaani pandsõ hindäie 
pääle, sis sai haigusõst val
lalõ,» kynõlõs Pi.itre. «Sis viil 
kä ve mõlsan nälgümän j a 
nüüd om pendli muq käeo 
joba aasta aigu liiknuq.» 

Piitre mõist ruudki, et ütläs 
inemise nime ja pendli näütäs, 
kas inemine om hää vai halv, 
kas timä om vaimnõ vai eiq, 
ja ku suurom timä kannavõlg. 

Näütüses Laari Mart ollõv 
viimätside aastidõga uma kar
mavõla maru suurõs kasvata
nuq. Pendli näüdäs, et tuu om 
joba 80 protsenti. «Tuu om 
väega halv, timä vast mõtõr, et 
aja hindäie ja perrele suurõ va-

randusõ kokko, et sis om elon 
kindlus, a olõ-i niijoht,» hoia
tas Piitre. <<fulõvaq haigusõq, 
jubtusõq ynnõtusõq - tuu 
olõ-i niisaroa, ku oit võrsmisõ 
ja lcuiategemisega varandusõ 
kokko ajanu.» 

Piitre kynõlõs, et CllDUStami
sega tä ei tegele, a et Rüütli saa 
presidendis, tiidse tä kimmä
be. «Ots tutva mutikõnõ oll 
väega Rüütli puult ja sis ma 
kynõli täile, et võit kyigilõ ky
nõldaq, et Rüütli saaja nii läts
ki,» seletäs tä. 

Mõlõmbaq meheq iltleseq, 
et arvudi ja viisof mõosõq ine• 
misiie halvastõ. Tuuperäsl om 
näil bindäl viisori pääl pürä
miid. Sis lätt balv energiä üle 
püramiidi energiäs. «Maq uur-

sõ viisori saatit, myni mõos 
väega halvastõ, tapmisõq ja 
kärarik.ka asaq,» ütles Evald. 

Piitre kynõlõs, et halv omil
man tuu, et vähjähaigust tulõ 
kyili:aigmanuqjaapi tuu vasta 
olõ-i. <<lnemiseq eläseq võlssi 
ja taht vaq muguq kykkõ 
saiaq,» liid tä põhjust. «Medit
siin saa avitaq 20 protsenti inc
miisi, kiä olõ-i halva tcnnilq. 
Tõisil tulõ häti manuq, mynt 
lõigutas kyili: aig, a haigus tulõ 
iks tagasi. Suur süümine om 
ka hai v, sii(mise päälc latt kyili: 
energiä ärq.» 

E vald ütles, et asaq, miä häs
te mõosõq, ommaq kerigusaa
tõq ja muusigast Straussi val
siq. Piitre pand manuq, et häid 
mõttit tulõ mõtõldaq ja mitte 

kurja tetäq. 
Evald tege ka koduoit, miä 

inemiisile häste mõos. Tä pand 
sinnäq ravitaimi sisse ja oluq 
saa eski tõsõ maiguga. Ekst
rakti võtt tä poodist, iooe koot
rolf pendliga äriiq. «Side loo
dusõga piät olõma, säält saat 
ka palfo eoergiät,» ütles tä ja 
soovitas pääle ollõ juvvaq ka 
kõomabla. 

Piitre ütles jälg, et mõisa 
minneo tulõ pandaq puu külge 
lin( ja mõtsa tennädäq, sis 
mõts avitas ja juhatas eski 
seeneq-maiaq kätte. 

Nigu Piitre, om ka Evald 
binnäst ravinu. «Maq olõ kepi
ga käünüq, kolmõ kuuga tei 
hiodä terves,» seletäs Evald . 
«lnemisc närvisüsteem piät 
kõrran olõma, sis saa terves.» 

Evald ütles, et om cloo egä
sugumaidsi bäti nännüq, a 
naist vällä tulnuq. «Tüü om, 
miä inemist kasvatas. a par
hilladsõi aol maq kae, et nooril 
olõ-i õigõt tüüd,» löüd tä. 
«Uma vaiva ja tüüga rikkas 
saiaq - tuu olõ-i balv. Agaq 
balv om tuu, ku ülekohtu ja 
vargusõ ga rikkas saat. » 

Evald sündü Krabil ja ehi( 
kolhoosiaol Tsuuru hindäie 
maja. Sääl olr täi pereq, tüü 
Antslan eelek:trijaaman ja ehi• 
tüisi kõrraldarnisen. Rõugõlõ 
koiisi tä sis, ku imä sysar äräq 
kuuli. 

Nüüd om Evaldjokolmaas
tat Rõugõn elänüq. Latsõq, 
kai! tiltärd ja kai! poiga, eläseq 
umma ellu. Üt! tütär eläs Eval
di ehitet majan. «Ku naanõ 
kuuli, andsõ kyil1 käest, asaq 
ja raha,» seletäs Evald. «Külh 
om nii hää elläq.» 

3 

Ahoiämmi 

l 

Olinõ vai agananõ 
- uma iks umal 
Taa raamat piässi nüüd lcülb 
võrukõisilõ olõma nii uma leu 
ültse ollaq saa. Tabaq raarna
tudõ om egä nuka veidüq um
marnuudu kii[ pantu kirja täp
säle luu külä muudu. Nii et 
mitte kiäki es tobtnuq büristäq, 
et miiq külän niies kynõldaq. 
Kaeq sys Keemi Hella ja Käsi 
Inge raamatust «Eesti murded 
Vl. Võru murde tekstid» perrä! 

Edimädse ettenäütämise 
aigu üter keeletiidlänc Neetari 
Helmi, et lcül timäl olluq hää 
miif, ku kiäki taast raamatust 
mõistouq midägi ka vanaao 
inemiisi kotsalõ vällä lukõq. 
Vähämbält üten osan om timä 
suuv jo täüdc lännüq. Mitmaq 
inemiseq ommaq üles löüdü
nüq uma vaoaimä vai sugulaisi 
juttõ. 

Nimmada tulnuq viil tuud, 
et nuuq inemiseq, kink a jutuq 
ommaq raamatudõ paotuq, 
ommaq sündünüq 19. aastasaa 
tõsõl poolõi. Maq kill imeteile 
naidõ inemiisi selget mõtõt, 
rassõt ja töistmuudu ellu ja 
ilmkistumaldaq nallakiid 
üteiilisi: jumala ynnistus käü 
sitaratastõ takan kah! 

FASTRÕ MARIKO 

Kagahiiq oinast! 
Kyilc tiidvä hästeRõugõ vesi
oinast. A Külmoja talo meheq 
Vabtsõliinan Illil ommaq uma 
külmä uja pääle säädnüq kah 
üte vesioina. Uja sadamine to
ro algusõst vesioinani om väi
kene ja lauta vett tuuga ei 
pumpa, a ilosa pursldcao pand 
taa külb vett tsiukma .. Et oinas 
lüü vett pulsiga, tsiuk ka 
purskkaiv kord korõmbast, 
kõrd madalarabast. Vesioina 
klapiq ja paagi märkse vallä 
peremehe Kalluste Mardi esä, 
a pursldcao teki plasfmasspu
delist valmis nelätõist.kümnc
aastanõ pojapoig Lauri. Pursk
kao man puiõ all om hää su• 
võõdagu päävätüüst puhadaq 
ja märkiq, kupalro tuhandit 
sääne vikuf vällämaalt ostõn 
masma olõssi lännüq. 

SAARÕ EVAR 
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Latsõl om liinan ikäv 
AUASÕ TIIA ·-.. 
«Liinanum ikäv. Nii ku vä
hägi saamiq, läämiq maa
lõ,» illct Seltsi Ege (9) imä 
Helbe. Ege um üts väbätsist 
liinalatsist, kiä om vastusõ 
saatnuq kyigilõ Uma Lehe 
mõislatuisilõ. 

Egeeläs Võro Liinan turu 
läbküo üteo imä, esä ja va
oaimägaq. Esiq tä latsi pää
murdmisrubriigi üles löüse 
ja vastussit saatma na.kas. 
Ku midägi ei mõistaq, sys 
!ätt ja kilsüs vaoaimä lima 
(81) käest. 

«Klepsu ma sai, a kohegi 
pääle paodnuq viil ei olõq,» 
üteT tä avvuhiona kotsilõ. 
Nimelt saa(toimõndus ilda 
aigu Uma Lebe kleepeka 
ooilõ latsilõ, kiä mitmal 
kõrral ommaq vastaouq. 

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

Manoq kirotagõq uma 
nimi, vannus, aadrõs ja 
telehvoninummõr. 

Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrokiilse 
latsiraamadu vai kaseti. 

Mineväkõrdsõ ris(synast tu!T 
vällä syna SUUMÖSU
KAUSS. 

Ö igõq vastussõq: vispli, 
tunk, lapju, lambaravvaq, 
kirvõs., vassar, vuks, iiskanll. 
tsagiraud, pump, väitS, pürs(. 
Avvuhinna saa Treieri Keidy 
(9) Mäessaarõ küläst Lasva 
vallast. 

Seokõrd värviq kruudukõsõq 
ärq ja saadaq vastussõs, kiä 
pildi päält vällä tull'! 
l - verrev 2 - kõllanõ 
3 - valgõ 4 - pruun 
5 - m1Lst 6 - rohilinõ 

•• 

Ege om vastusõq saalnuq ega 
kõrd. Tä saa võro keelest arvu 
ja mõist ka lukõq, rassõs põ• 
lõ-i sukugi. 

Ege lõpõ( Võro Keskliina 
Gümnaasiumi tõsõ klassi. Su
või lugõ tä juturaamatit vai lätt 
vanõmbidega üten maalõ Pär
Lijõe küllä Mikitä tallu. «Laiski 
ütles vahel, et Liinan om ikäv. 
Maal ommaq suurõq põlluq, 
aiakraam maao,» oimmas Ege 
imä Helbe (40). 

Egele miildüseq eläjäq. Par
hillaq saa tä häste läbi naabri 
piniga, a unista.~ umast kassist. 
«Emme lubasi, et ma saa suvõl 
kassipoja,» kynõT Ege. Turu 
pääl urn kutsikit ja kassipoigõ 
saiaq, liid Ege. 

Õkva ku Ege Ja tä lmä 
He lbe liinast päseseq, 

lääväq nä maalõ 
Mikltä tallu. 
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' 
Lits väega ammunõ lugu Plaani kerikust 

Viimädsesl Umast Lehes t 
löüdse üle ryymsa luu Plaani 
kerigu koisilõ, ei tuu vana ke
rik saa ka viil umõtõ e]u sisse. 
Aonassi Jummaf, et tuu pühä
kodajälleki valgust näessi. Va
nal hääl Ees1i aol olTtä kül illus 
seest ku päält. Minevädsen 
luun es olõq ynnõ midägi 
tuUSI, kiä olftuul aol Plaanike
rikun papp. Tuu olT üts Võru 
liina miis. Nägi vällä ubkõ ja 
sirgõ niguq tornikuus. Raod
vere olT tä nimi (iisnimme 
inämb ei olõq meeleo). Timä 
oU muiduki vinneõigõusuline. 
A köstre olf ka viil sääl keri-

kun ammõtin. Tuus olf üts 
Vahtsõ-Nursi suurõ talu pere
poig Häidc Jaan. Timä käve 
Nursist rattaga Plaanilõ jutluisi 
pidämä. A sääl tuH näil papiga 
väikene vipõrus. Papp tahtsõ 
tedä kah õigõusku üle meelü
täq, a köstre es tahaq umast 
usust ärq üldäq. Võiollaq syski 
olõssi köstre pikäpääle usku 
vaib tanuq kah, a sõda tulT 
pääle. 

Ots lugu om mul viil väega 
selgele miilde jäänüq Plaani 
kerikun kiiümises!. OIT jaani
puuTpäiv. Kyilc noorõq tütri
guq lätsiq Plaani kerikulõ. Ke-

Tudõngiq tulliq 
keelepraktikalõ 

Tartu ülikooli kümme keele
tudõogit tulliq umalõ egäaas
tadsõlõ keelepraktikalõ Võro
maalõ. Kümme tudõagit uur, 
opf, ja kullõs kohalikõ Sõm
mõrpalu valla Hargi, Majalaja 
Rauskapalu külli inemiisi kiilt. 
Näid juhõndas sääl Saa rõ 
Evar. Tahetas kaiaq, kuimuudu 
inemiseq kynõlasõq uma ja 
vyyra inemisegaq, kogotas ko-

tussõoimmi ja lindistedäs pa
rõmbidõ kynõlõjidõ kiilt. Ku 
tavaiidsõit omrnaq praktikal 
käünüq inämbäslc tütärlaL~, 
sis timahavaom nuuri miibija 
näiokõisi inämb-vähämb üle
palfo. Tudõngiq eläseq ilosa 
kotussõ pääl Wermo saonan 
Lyydla järve veeren. 

Ul 

rik säräsi yonõ seest ja oi T viil 
kõivõga ehitü. Tuul pääväl 
laulatõdiq kcrikun kats paari . 
Kombõq olliq sääl muiduki 
tõislmuudu ku lutõri kerikun. 
Papp vidäsi nuurtpaari müüdä 
kerikui pühäpilte alaqja lõpus 
lassõ nuurpaaf põlvilõ ja papp 
lao( suurõ põllõ üle näide pää 
ja ynnis( näid niimuudu. PõlT, 
miä täi iin olT, kah säräsi. 

Ots asi viil, miä miilde tulT, 
et vinne kcrikun liitse pinke ei 
olõq. Mi saisõmiq ka üten 
nukanja tugõsimiq sälgä vasta 
saina. Saina pääl olliq suidsu
lambiq, miä pantiq palama ja 

miä haisassivaq hirrnsalõ. A 
ma nühkäti kogõmaldaq tuu 
lambisaina pääl viltu ja õli na
kas saina pite alla nõrguma. 
Ärq heitü niguq hirmsa' Sys 
kihutimiq uma kambaga us
sõst vällä. Ku kerikust kav
võmbalõ saimjq, oaardsõmiq 
niguq piniq. Nüüd saa aru 
külh, et egaq taa illus lugu su
kugi es olõq. 

Nüüd olõ csiq joba vana, a 
ma mõ1lõ ka viil sionäq Plaani 
kerikulõ miMäq, ku tuu piässi 
vahtsõst kõrda saama. 

VÕ<o liina pends.ionäär K.U. 

Villändin lauldas ker'kolaulõ 
TSÄÄRO ELMAR 

l 0. ja 11. hainakuu pääväl pec
däs Villändin maahaq Eesli 
edimäne koraalilaulumaraton. 
Katõ päävä ja üte üügaq plaa
nitas ärq lauldaq kyiR kefko 
laulu- j a palvõraamadu 484 
laulu. Laulmine käü Yilländi 
Paulusõ keikon seen ja ümbre
tsyyri. Kyiki laulusõpru oodõ
tas sinnäq ja pallõldas uma 

lauluraamat ka ü1en võttaq. 
Üten mäng hõrril, plokkflüü(, 
kitra vai klavõf. Lauldaq avi
tasõq ka Kultuurikolledzi üli
opilasõq. Kiä vahepääl ärq vä
süs, saa kefkopingi pääl sui
gataq. Kel suu ärq tüküs kuio
ma, saa tsäivett. Kel kõtt tühäs 
lätt, noilõ kiitväq naiskodo
kaitsjaq suppi. Kiä kygõ ao 
vasta pidä, saa preemiä. Süä
suvinõ Villändi uut laulusuid! 

Ynnõ inemine 
om viil tuksi käändäq 

Ma mõtli jaaniõdagu, 
et üleilmalirie läm• 
mäsminelc tuud täben
däski, et mi inemiseq 
ommaq viimädsel aol , , 
pääst lämmäs lännüq ! 
Ja ku väline kliima 
midägi näüläs, sys yn
nõ üleilmalisi läbili- RUITLANO, 

inemis i nynna kah, 
tahat vai ei tahaq. 
Parhillaq lugõsi Pää
välehest, et oposit• 
siuun valmistas etle 
ütesuulisi abielu sää
düse eelnõud ... Ei 
tiiäq mille, vast ei 
olõq Eeslin ioämp 

r\nUanõ gunõmist. Et mis nali 
s joo om: saisat jaaniõdagu väl
län ja ei saaq suitsugi palama. 
tulõst kynõlamadaq! 

Eestläne om kyiki ummi 
ryymsit ja kurbi sündmüisi 
süüni.ise ja hindä tsiaslakmise
gaq tähistänüq. Ja sjoo kom
mõq om nälläaost peri, ku lav
va pääle olõ-õs pääle rüälilli 
ja suidsupääsläse midägi pan
daq. Ku kiäki maaha lõpõs, te
täs piid< laud ja leinärnise asõ
mõl aedas hindid kykõ parõm
bat kaalamulguni täüs. Saaju
ga om sammamuudu. Tou tä
bendäs, et eestläsel om üts
kyik, kas kiäki koolõs vai sün
nüs, tülle om vaja ynnõ põh
jusi, et pitu pitäq ... Eestläse 
geeniräbäliden om kirän, et ku 
süümise mahaq jätäl, jääs sit
mioe esiq. Ja teedäki - ku 
inämp sittu ei saaq, hindäie ja 
tõisilõ, sys ommaq ecstläsc 
jaos asaq halvastõ! 

Siist tulõoõs võrrand', et kiä 
rohkõmb süü, luu rohkõmb 
situs. Laar, Savisaar, Kal1as. 
Tõnisson + egäsugunõ oposil
siuun =pasarada= edeläraud
tii, r.iharcfonn, iisraeli relvaq, 
l O miljonit dollarit ja nii edc
si ... Pask om yks sitja püksen, 
a hais jõud kõrran sii(misega 

pääle inemise midagi 
persele käändäq - põllu
majandus om, raudtii om1 

osoon kah pää koisai mulkõ 
täüs tsusil. Nüüd om aig ine
mise kät1e jõudnuq! Misjaos 
meile kesksuulisi abielu eel
nõu?! A selle, et ütskõrd, ku 
tuu kamp sääl iinotsan ine
miseq väega vihalõ aja, näil 
munaq maaha võedas! 

Valimiseq! Küll näq ütskõrd 
jälki tulõvaq ! Kujutagõq ette, 
ei olõl mõtsan palukit korja
man ja levvät kotussõ, kohe 
mõtskits om lasknu kats1õist• 
kohnlõist tävveste ütemõõdu
list, ütekaalulist ja ütevärvilist 
sitatükkü. Kuis sa näide hul
gast vaUt, kuis sa ütte tõsõlc 
eeListät? Loogiljne olõssi vali
maldaq jättä, a sys sa ei olõq 
rahvuslik, sys om sul puudus 
kodanigu maeitiiäqmisasi !? Ja 
egä sitatüki< erälde kynõlas 
sukkaq! Ots lupa peosiooni, 
tynõ haldusrehvormi, kol
mas ... Ahh! 

Oteldäs, et rafivas om väärt 
ummi vali1sõj i1. Sääne sita 
päält riibut rahvas niguq eest
läseq külljah, tulõ tunnistaq ... 
Kül oä varsti ärq bäöseq, sys 
jääseq siiäq ynnõ setoq, võro
kõsõq ja ruitlasõq, ma arva l 

lossu l ilda pajatusõq 
Vihma uutmine 
Vihma es tulõq. Kats aianaab
rist mutikõist kaiq kurva näo
ga uma pindrõjuppõ veeren ja 
vahtsõq taiva poolõ. «Kuusõ• 
laa( kah, vana räbäk, ei lupaq 
vihma,)) pahanõ ütS tyymeeli. 
A tõsõl memmel tulT hää mõ
tõq. «Varsti olõmiq päsenüq! 
Laulupidu om tulõman, a maq 
ei mäledä külh üttegi laulupi
tu, kon vihma es olõs.si vala• 
nuq,» selle( lä elutargalt. Lau
lupidu tui T, olfja sai läbi. Midä 
es tulõq, olT vihm. Vihma and' 
viil kolm päivä uuta. 

Kultuurnõ juumine 
Ega keväjä oH pritsimehil 
pääle aastakuunolõkit söögi
majan väiku olõng. A sys anti 
rajoonin kyigilõ kõva käsk: 
kiä viinalawa pilo taht pitäq, 
piät kooskõlastarna parteiko
miteen, karskusühingun ja 
jummaT tiid koo viil. Tuupe
räst, et juununõ tulõ kultuur
sõs muuta. 

A prilSimehoqjäiväq asaaja
misegaq ildas. Nü o!Tgi, et rah
vas istsõ Rannatarõn lavvan, 
a lavva pääl es olõq üttegi pu
delil. Oodõli noid, kiä pidiq 
paprõq kõrda ajama ja pudeLiq 
kah kohalõ tuuma. Aoviites 
kynõT pääliinast tulnuq pol
kovnik anekduutõ, a kyi~ ist
sõq tõsitside oägodõgaq. Perä
kõrd, ku kõva tuMikõnõ olT jo 
kuiva suugaq lavvan istutuq, 
läts uss vallalõ. Viinaq olliq 
kohal. Valgide biussidõgaq 
raamadupidäjä-ooorik karas 
pistü ja hõigas üle saali: «Mc
beq, egaq liig lumbi veeren ei 
olõq!» No tuu olTõkva ku star-

dipauk! Pido läts suurõ huu
gaq vallalõ. Myni miis es näü
tä tüü man hinnäst kolm päivä. 

Soomõ kogõmus 
Uma kolmkümmend aastal 
vast saa tuust aost, ku mi inc
misi nakati turistõna Suumõ 
laslana. PääasaLikult lasti noid, 
kiä olliq korömba ammõdiko
lusõ pääl ja egapite ustavaq. A 
et suurt timmukraatiat näüdä
dä, !susati myni lihtinemine 
kah sekkä. 

Otele Võru naistõrahvalõ -
tüüiinrindlasõlõ - sai kah suut 
ynn osas. Tuu oaistõrahvas olT 
väega uudishimulik ja tükse 
kykkõ küsümä. Tä kiisse Soo
mõ rcisijuhtja käest, kiä mõist
sõ ka eesti kiilt, mille polilSei
oiguq ega! puul katõkaupa 
k:ääväq. A reisijuhtja olõ es 
suupääle sadanuq ja üteT, et 
Soomõn politseikoolin opatas 
ü1eq opjaq kirotama ja tõõsõq 
lugõma, tuuperäst ei tobiq näid 
ütsindä vällä laskõq. 

«Kae, kon om kõva kogõ
mus!n suurus( naanõ peräst 
reisilisi iin. «Mi miilitsidel olõ 
ei jo kah haridusõga parõmbaq 
asaluuq». 

Luupi ostman 
Võro keskliina suurõn söögi
poodin tulT ostjalõ miilde, et 
tä lahi aokirjä Luup osta. 
Uursõ kassa kõrvalõ riputõt 
aolehti- aokirju, a Luupi es pu
tuq silmä. Küsse cgäs juhus 
kassapidäjä kiiest, kas Luupi ei 
olõki müvväq. «Miiq olõmi 
siin söögipuu(, meil luupõ ei 
müvväq. Küsüge luupi aptee
gist vai prillipoodisi!» juha( 
lahkõ poodinoorik. 


