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Või nätäq lumõhelbit 
Mihklikuu või alata iiükül• 
migaq ja inämb-väbämb sel
gide päivigaq, mynõl puul või 
1ullaq nõrka vihma. Hussi• 
maarjapääväst edesi piässi al
gama vananaisisuvi . Pääle kuu 
edilnäsl veerandit rulõ kõvõm
bi1 üükülmi ja vahel ka sadõ
mil. Pääle sügüsä algust või 

Ilm 

tullaq peris külmä, miä kahu
tas maad. Võimalik, et saa nä
täq ka edimäidsi lumõbelbit. 

BERGMANNI KARL 

Lumbiq ja kaoq kuiusõq 
SAARÕ EVAR Haos ruud kopaga süvendä-

män. Väikene kopp es küünüq 
Põud om ärq kuiva1anuq lum- keskesi võtma, luuperäsi lupa 
b iq ja ka kaoq nakkasõq kui- Teele ku1suq tütrepojaq, et 
vas jäämä. Piilü Vaieri Liina- nuuq aastidõgaq kogunu mua 
mäelt nimmas, et joba poolõsi ka lumbi keskpaigast käsitsi 
suvõst ei saaq kaos! robkõmb vällä pillussi. «Lilliq kuiviq 
veti ku neli-viis pangi päävän. ärq, aiavili om ärq kuiunuq,>> 
Õdagunõ lehmäjuulmise vesi kaes Teele muaunigu kõrval 
võcdas üte pangi kaupa terve saistõn aian ringi, niguq ruud 
päävä joosul üles. «M idä vei• tegeväq vist väega paJroq Eesti 
tembäs kaon vett jääs, tuuÕinemiscq. 
robkõmb tä kurra( juvvaq Hollo Agu Hartsmäel om 
taht!» olrValeri 1särre. «A elä- murrõn linaskide peräsl. Tsil
jäsl piät arru kah saama, ilm gakõnõ vett viil lumbin om, a 
joq kuum ja bain kuiv.» San- nii madalan viin kalaq 1alvõ 
na- ja mõsuvett tuvvas joba külb üle ei eläq. Mitmal puul 
kuu aigu karduga muialt. om nätäq, kuis kuiunu ja haina 

Krahvi Teele (80) Haanin täüs lumpi om jääniiq suumõ
Horoski külän om kah ilma sukausi-suuruoõ musi vii
viildäq. «ütsindä olõt ja veli tsyyr, kon kogrõq visalt ringi 
ei olõq. Lätsi alaq suurõ lurnbi tsiirutasõq. 
pää le pu rrõ l 1egemä, sattõ Haki Jaanus Haarikasõl 
maaba ja käsi sai haigõl. Jäigi pakk külärahvalõ vällä viiluu
legemädäq. Ma ruu vii Anu- m ise leenus!. l O kan(meetrise 
põllu Juhani puul!, näi! om pürulävve iisl võtt tä )'llllÕ 150 
lätlekaiv, tuu ei jääq kuivas.» kruuni. Milmaq ommaq lask• 
Uma kaost saa Teele hädä kõr- nu koguni uma murupäälsi1 
rai puur pangi velt. Aialurn/J, lumpõ värski vüga täütä. Saa 
minkasi 1ä aida val i, kuivi suu- eläjäjuutmisõ veli ja kala
tuma.s ärq. Nüüd käve Hollo kõsõq saavaq kah clläq. 

Võro teemaq tiidüsen 
Väega milmaq Võromaall peri 
inemiseq ommaq korgin koo
lenjõudnuq doktori-, magistri
ja bakalaurõusõkraadõo iq , 
uuimisasus iks kodokan1i pu
ru1avaq leemäq. 

Minevä riide kaitsõ Tal'nan 
dokioritüü Kõivupuu Marju 
(41), kiä um aasiid 1egelnil Võ
romaa matidsakombide uuf
rnisega. Kõivupuu ninnnas, et 
tuu ei kõlba koskilõ, ei seo il
ma aigu Jätt Yõromaal osa ris• 
tipuid ka «kõvas rahas». pal
kõs ni lau.dus. 

Keväjä saivaq Tartu ülikoo
lin magistris Jüvä Sullõv (32) 
ja Triin (29) n i minevaasta 
Saarõ Evar (33). Sullõv esi( 
magistritüüs Võro-Eesti syna
raamadu, miä jo mynda aigu 
puu<engi müügil ja palfo kii
misi ku kahllustki vällä kuls
nuq. Sullõv kaitsõ umma tüüd 
võro keeLi . Triin uursõ magist
ritüüs haritla isi võro kiilt, 

Saarõ Evari magistritüü tee
mas olliq Vahtsõliinaja Räpi• 

nä ko1usõnimcq. Evar om ln• 
temeli jaos loonuq kotusõnim• 
mi andmõbaasi ni kogunu ni
rneq Eesli põhikaardi Võro
maa lehti päälc. 

Nii Evarku Sullõv jakkasõq 
umma tüüd dokto rioppusõn. 
Sullõv uui lähkümbäll võro ja 
õdagumeresoomõ vahtside 
kiräkiiLi kõrraldamisl, lä lugõ 
ülikoolin jo 1õis1 aasilli võro 
keele kursusi. 

Tartu ülikoolio jakkas op
misl ka Uma Lehe keeletoi
mõndaja Fastrõ Mariko (25). 
8akalaurõusõ1üüs kai tä Võ
romaa kotusõnimmi liigisyn
nu. Tou lähendäs, ei OISÕ ko
tussõnimmi seest väUä säänt
seq lavalidseq synaq niguq 
suu, mägi, jõgi, uja jpt ja hu
vi1avaq niguq läpp, loodsik, 
ett, räü, vang, rsolf, praks jpt, 
jagi nuuq rühmile ja sellä( ärq, 
midä määne syna tähendäs. 
Magistrioppusõn lahi tä laad 
leema! jakada. 
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Paadilaotus võtt' Sulbi kandin 
Kama Kaido tehkätämä om vannu häid asju 

Kaeq lk 3 Kaeq lk 4 

SAAAÕ EVAAI N.l 

Jaagumäe talu künnlmlls' Tslrgu Andrus pruuv, ku kuumas adrateräq künnlgaq lääväq. Vahtsõnõ püürdadõr pldä kül 
häste vasta, a kulumine on täi tlmahawa suuf. 

Talivili või jäiäq 
mahaq külbmäldäq 

SAARÕEVAR 

Palroq talumeheq kalba
sõq, et tlmahawadsõ põv
vagaq jääs tallvill tegemäl
däq - adraq ei liäq maa 
s issegi. Savimaa sisse 
ommaq säändseq lahkõq 
kulunuq, et välku lats või 
sääl jala murdaq. Suurõm• 
baq põl lupldäfäq syskl 
kündväq, a päämldselt 
vahtsldõ püürdalrugaq. 

Karu Eve Vahisõliina ves
ki-, kuivusõ- ja aidafirrnas1 
Külaoru Vili üteT, et taLivillä 
scemcnd ei küsüq keski. 
Väikupõilupidäjäq, kiä 1imä 
käest muiduq seemend osl
vaq, saa-i kuigi maadki kün
tüs. Hollo Agu Haanis t 
Hartsmäe talust ü1cr, e i kuiki 
HartSmäe kuulsa umaküdsel 
leevä jaos olõssi vaia yonõ 
2-3 hektaril riikä tc1äq, ei 
lääq adraq maalõ manuq. 
Adraq ommaq külb Knervc
landi umaq, a esiki vahtsõq 
nynaq ei tõmba kcrgi1 atru 
maa sisse. 

Roscnbergi Aivar Sulbist 
Roosu talus! ÜleT, ei 50 hek
tarit om augusti algusõsl kün
tü, a hirmsa rassõ om, nafta
kulu om suur ja jupiq kulus• 
sõq virka. Täi ommaq Vogel
ooodi ja Knervelandi püürd
adraq. 

«Harim.ise pääle ei o lõq viil 
mõlõlnuq,» üter Rosenberg. 
« Ku ku ivus püsüs, toomiq 
fi-cesi platsi ja tcemiq freesiga 
savikuuliq piiniis.» 

Ojaperve Heino Lasvall otr 
väega murrõn: «Timmi Kää
päl künd, a mul ei lääq adraq 
maa s isse. Savimaa kah, 
praoq ommaq sääodseq sisse 
kuioouq, ei võil tikulopsi risti 
prakku tsusalll. Väikeisi lasi 
ei saaq nurrnõ pääle juuslana 
laskõ, salas sisse, murd jala 
ärq. Kombaini man sattõ üls 
mutrivõti saviprakku sisse, 
sinnäq lä jäigi, vast poolõ 
meetri sügävü.ste.)) 

Haki Jaanus Mäe-Haarika
sõsl es saaq meeste murrõs1 
arvu: <(Rüämaa piät o lõma ärq 
künne tü jaanipäävä ja vana 

jaanipäävä vahel, nigu vana• 
inemiseq ütleseq. Ja tuudaigu 
lassõ väega häsle kündäq.» 
Hakk om ü1s viimätsi1 suur
talunikkõ Võromaal, kiä riikä 
kasvatas. Tä lahi timahavvagi 
1e1äq sada hektarit rükä, 50 
nissu ja 50 lri1iku 1. 

Kesk-Võromaa suurõq maa
harijaq andvaq künnile kõ
vastõ lakast «Ei saag uulllq, 
kes ütles, kunas vihm tulõ,» 
nimroas Väimela POÜ juha
taja Süüdeni Priit 

«A rassõ om külh, liivadsõ 
maa pääl kulus pääväo komp
lekt peikleid. Savimaa pääl 
jääseq jälleq suurõq kama
kaq.» Väimäläl om künnel alla 
poolõ plaanitu paarisisaasi 
hektarist 

Kasunu om ynnõ 
lõunamaa kraam 
Jaagumäe laiu nuurperemiis 
Timmi Tanno üte T, et saa kün
däq külh, ku lasõl adral peikliq 
ynnõ poolõni kuludaqja panõ1 
vah1sõq. Maaharimisi loodõ
las ka Jaagumäel lctäq freesi-

ga. Timmi Mart esiq üter, 
ei kuiki kulu om suui, tulõ 
talivillä iks 1e1äq, talivili om 
saagikamb ja kimmamb ku 
tõuvili. 

«A o m õudn õ süküs 
külh,» oU Tunmi murrõn, 
«künnikihin o lõ-i 1s illcagi 
niiskusi. Kapstas orn lilla, 
põr11nas om kehvä, uaga 
olr ikaldus ... Kurgiq, kür
vidsäq ja muuq lõunamaa 
villäq ommaq häsle kasu
nuq.» 

Jaagumäe 1alu künnimiis 
Tsirgu Andrus olr vahlsõ 
Valtraga rahul. Väbämbält 
loim ei tulõq kabiini. Kün
däs kalõn vahelusõn, 20 
tunni üüpäävän. Savidsõm• 
baq ourmõqjätetäs vahele, 
sääl iks asi sukugi ei ynnõs
luq. 

Ketasväidseq ega korpu
sõ iin avi1asõq palro, nii ei 
kakuq adraq peris suuri 
plaakõ üles. Adranynaq 
lääväq rassõ tüüga õkva 
kuumas, üle paari sekundi 
käli pääl ei hoiaq. 
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l ks pidä põuda. Ku kongi myni tsilgakõnõ vihma 
tuiõgi, sis tii eiq tuu maad pehmes egaq võtaq tolmu 
kinniq. Kartoidki piät niguq Liivakõrbõo võtma. A 

tuuiist om kartor tinahavva üldidselt iUus kasunuq, taa 
tahtki inämb kuuma ku likõt. Ku nüüd muiduki sadama 
lahksas, sys või kartoli ülessaamisegaq hätä tullaq. Vili 
olr kehv, kartor vast päst. 

Latsil alas kuur, septembrittundas ka tarkusõkuu nime 
all. Seoilma-aigu ommaq latsil hääq võimalusõq oppiq. 
Arvudi kaudu tuodas külh kyilcsugumaids i maailma 

' vigurit, a urnasi kodukotusast ei 1iidäq suurt midägi. Tuud 
ommaq milmaq oppajaq ütelnüq. Kuvõrd oääq esiq 
koduümbriisc asust tiidväq, om kah esiküsiimüs. 

Arvamiq, et väega paHoq eestläseq tundvaq häpü 
tuuperäst, et nääq ei 1iiäq lätläisist pallood .. . Kaeq, ku 
tiiä-eiq midägi! Eski võrokõsõq ei tiiäq, kukki ommaq 
aastatuhandit lätläisiga kõrvuisi eläoüq. Vinne aol 
kävemiq väega sakõst Lätti kaubareisile, nüüd olõ ciq 
luudki. PalToq latsõq olõ eiq sääntsist liinus1 nigu Hopa 
ja Aluksne kuulnukiq. 

Hää, et lövvüs säändsit inemiisi niguq Prangli Jaan, ldn
kaq om seon lehen jutuajam.ine. Kometist peri Jaan urn 
lätläisile palro Võromaad näüdänüq. Olõssi meil kah sääne 
uma lätläne, kiä Lätimaad umatsõmbas tennüq. 

Tävveste või usku Jaani, et Aluksne urn huvitavamb 
liin ku Võro. Akimmämp olnuq uma silmägaq perrii kaiaq. 
Milles mine õkva nüüd, süküskuul. Esierän.is piiriviirside 
kuulõ latsil. 
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«lmeq olõ-i tuuperäst olõmadaq, 
et miiq tuuga harinu olõm iq.» 

Kaeq, miä üte( 
Tudõng Vaiprl Valdo kynõlõs 

uman ettekandõn bussist kuq ruumimassinast 

Maakuul' või kah kasvataq häid inemisi 

Opjaq olõmiq mi kyiJ{ 
0 lõ-i tählsä, määnlsen 

Eestimaa nukan om 
kuur, latsõq piäl yks 

saama nii hää haridusõ, et nääq 
ka muial edesi oppiq saassiq 
vai tõisilõ jalgu es jäänüq. 
LiinakooLiq vaLisõq häie opji
de seest hindäie parõmbaq väl
lä ja ommaq luu üle uhkõq, a 
eski eLiitkuulõ põhikooli lõ
põtajist myni jago ei saaq ede
siuma kooli keskkuuli. 

Kas üts tsilfo maakoolikõnõ 
saa niimuudu tetäq, et ka hulga 
Liinalatsi tahcnuq hoobis maalõ 
kuuli tullaq'/ Maakuur tabt ol
laq kah esiq ja tukõv ja või 
kasva1aq häid harituid eesti 
mehhi ja naisi, kiä pidäväq 
omast kodopaigast ja mõist
vaq ilman toimõ tullaq. Ma 
soovi väega, et koolielon olõs
si vähämb rüselemist, vähämb 
papridekumardamist ja inämb 
olnuq lib1sät inemisesolõmist 
ja loogikat. 

Kas andõkilõlatsilõ tas palTo ja hästc üten 
jakkuskuulõnruumi? iinkujo. Tuu pääle 
lnämb hinnatas jo pidänüq mõllõma egä 
sääntsit iseloomuu- kuuli ründäv ja asan-
mabuisi niguq tagasi- da halvu synno pilva 
hoitiikkus, synnakul- latsõvanõmb. Hää lat-
iõrnine ja pruuvmist sõ kasvatamine algas 
kykkõ häsle tetäq. A nii, et ka vanõmbaq 
andõkil ei piäq noidjo RUSSI kasvatasõq hionäst. 
olõma ... Andõka latsõ TAIMI, Latsõst kasushää ine-
hindälöüdmine või oi- Mim mine ynnõ sis, ku ti-
laq rassõmb ku edeot- keskkooli dlrcktor mäs1 saias arvo, timä 
sast paistus. Mille põhikooli vasta oldas hää ja hell. Soovi, 
lõpuklassese visatas vällä vai et tõisi sarmine ja läbembide 
lääväq esiq ärq algkoolin väe- inemisi armastus ommaq egä
ga häste ja häste opnuq latsõq? päävädsen elon loomuliguq 

Hää kooli sainu vaihõi piät saatjaq, mitte haruharvaq külä
päiv paistma kyilt aigja olõma liseq. Ei tiiäq, mille külh hääq 
lundaq tarkusõ lõhn. Nii ee egä synaq tulõvaq nii harva suuh1õ, 
kool iussõst sisseasija 1uud a kufaq tegeväq niipalro halva? 
tund ja liid, et siin kooLin om Muidogi tulõ tarkus tassa
hää ollaq. Väega 1äh1säs asas kõis1õjaegäleüteletuudpääbä 
taa man ommaq muidogi ka pandaq ei saaq, ei võimu ei 
ruumiq ja noidõ vällänäge- väegaq. Opimiq mi kyilc lerve 
mme. elo. Ja terve elo !ätt vaia nii ko-

Latsikasvalarn.ise man avi- to ku kuuli. 

Jätke no maakooliq rahulõ! 
Om hää, eteski poLiitiguq om
maq (innc valimiis i külb} 
naanuq kynõlõma, et ku maa
kuure sammamuudu edesi kin
niq pandas, sis mõos taa asi 
maaelolõ väegadõ balvastõ. 

A laast kynõlõ-i kjäki, kui
muudu riik kuulõ tõsõlt puult 
pitsitäs: piäaigu ütski kooli 
süükla Võromaal olõ-i sääne, 
niguq tervüsekaitsõsäädüseq 
nõudvaq. Koolijubiq jõvva-i 
äräq imcstäq, midä kykkõ 
nõudas: plasfmao;sist lõikõlau-

Repliik 
du, kokatädidele eriiide piini 
peldikut jne. 

A kygõ hullõmb asi om luu, 
ei latsilõ tohc-i inämb andaq 
koolik.öögin marineeritü kur· 
kõ, kürvitsit ja esiq purki pant 
kooliaiaubinidõ mahla! Ollõv 
mürginõ kraam! Ostku kooliq 
kallist poodikraami, miä pää
leki säili1üsevärki täüs. 

Ku valdulõ sääntside nõud-

misi täütmine üle jõvvu käü ja 
naaq iks piät kuulõ taaperiist 
k.inniq pandma, näütäseq suu• 
rõq poliiliguq nailõ näpugaqja 
ütleseq: esiq tiiq ei tahaq ummi 
kuulõ! 

Olõssi vaia säänest kurja 
ineinist, kiä ammõtn.igwnutiq 
kättpitcn Tarna pehmist kon
torituulõst siiäq Võromaalõ 
vinnasiqja selges 1üsiq, määoe 
siinkandin tegelik elo om. 

HARJU ÜLI..E 

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

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

Eurokiil' 
Vahtsõliina vallan 
Lugõsi Võro lehest Vahtsõlii-
oa valla teedäandmisl, koo sai- ' 
sõ kirän, et om keeletü: «met
sade kasutaminepuidu saam,". 
seks, kõrvalkasutuseks,jahin
duseks, teadus- ja õppetööks 
ning rekreatsiooniks.» Mis om 
luu «metsade kasutamine kõr
valkasutuseks»? Ja mis asi om 
rekreatsioon? Tulõq !aivas ap-
pi, nüüd nakkas vallavaliL~us 
kah abvukaatõ j a säädüseand-
j ide perrä hiina kiilt pruubna! 
Vai omgi taa tuu eurokiil? 

REIN VahlS<llima vallast 

Kino ullitas vanno 
Jalut i ildaaigu Võro kefko 
mant müüdä ja loi aovi iles 
stendi päält kuulutuisi. Ots 
no ist a i peris viha lõ - kino rek
laam. Puurpallaq näidsiguq oi
!~ ja mao tekst et ma,q_olõi-i 
inämb tütärla1s, a naaoõ kah 
viil olõ-i. Pilei massõ muido 
25, a pensionäärele 6 krooi;u. 
Mõtli, vaoõmb inemine, kas 
minno ullitadas vai? Mullõ 
tet.'is soodustust, et ma läonüq 
säänest jamma kaema! Häid 
vanno eesti viime kaenuq külh 
sääotse raha iist, a noid Võro 
kino oäütä-i. 

MILVl VÕ<lllt 

Prangli Jaan: eestläseq viil nakkasõq L.ätimaad avastama 
Läti eestläist Prangli Jaani (42} 
näct yks turistõ j uhataman vai 
muiduq Võrumaal asju ajaman. 

Kelles sa hinnlist piät, kas 
eestläses, võrukõsõs vai !ät
i~? 

Tegelikult ma piä iks roh
kõmb vast lätläses, selle et ma 
olõ !äti koolin käünüq ja kuis 
ü1eldä - lä1i süsteemin üles ka
sunuq. A vahel om hää üteldä, 
et ma olõ eestlänc, om kasulik. 

Nimi om sul kah tõlgitav? 
Kometi eestläisi j aos ma olõ 

muiduki PrangLi Jaan. Ja Ees
tin kah om kyil< aig kutsut Jaan 
ja mullõ tundu luu normaalnõ. 
A nüüd ommaq eeslläseq kah 
nakanu väega läpsele kykkõ 
vällä hääldämä ja esiki vanaq 
tutvaq ütleseq Jaanis. Ja maq 
sys vasta, ei kurra( kiilh, mis 
Jaanis ma teile olõ, yks Jaan. 
Ma arva, e t tuu om sääne 
muud, inemistele miildüs Jaa
nis, iks vä11ämaa nim i. 

Esiki mu koolitunnistusõn 
o!Tkunagi Prangli. Vinne-aigu 
es olõq nii tähtsä, mis 1ähC to
kumendio olr. Otskõrd, ku 
passi naksi saama, sis esäl olr 
passin Prangel, ja otsus timiq, 

et panõmi sys kyikin tokumeo
ten üttemuudu. Läl i keelen 
käü sinnäq s kah otsa, nii et 
saigi Prangels. Nii jäigi, a va
hel mõtlõt, et võinuq iks tuu
kõrd Prangli manuq jäiäq. 
Vanavanõmbaq ommaq Jaani
Peebulõ matõluq ja ommaq 
kyilc Prangli n.ime all. 

Kas nuuq elliq Kornelin? 
Jah iks. Tuu kihel konna 

värli: käve meil rahvuisi perrii. 
Lätläisi kogudus om Apekalns 
vai Opukalla, nigu eestläseq 
ütleseq. Ja ees1läisi kogudus 
olTRõugõn. 

Ja ku Eesti-Läti piiri tetli, 
aeti lsaariaignõ Vana-LaiLs
na vald poolõs? 

Täpselt. lnne tuud olT kõrd 
nii, kõrd naa Tsaariaigu o!T taa 
Valga maakond. A mul om Va
na-Laitsna valla pitsatiga to
kumcnt 1920. aastas~ ku miiq 
Kometin olõmi käünüq Võru
maa ja Eesti valitsusõ alaq. 
Toud tabas esiki teedäq, kunas 
tuu piif kimmäie paika panti . 

Kas Kornetin oli' vanast ka 
eesti kuul"? 

Olf kuni 1931. aastaniq. A 

-... ., •. , ~•1. 

~ 

~ -a _,, 
'- _;aallltj 

FASTRÖ MAFIIKO N.J 

sys viidiq kyilt valla kooliq 
kokku Roomuskalla (Rõme~
kalns}, kobe telli lätikiilne ja 
eestikiiine osakond. Eesti latsi 
olT olnuq üts kolmandik. Mu 
esä käve algul Kometi eesti 
koolinja 1931.aastallä1shoo
bis Luutsniku kuuli. Esä va
nõmb sysaf olr Eestin mehel 
ja tä sai sääl üüd ollaq. 

Pallo Kornetin eestlälsi eläs? 
Ammõ1Iikuhom umbõs viis 

protsenti eestläisi, a ma esiq 

Prangli Jaan om siindünüq 23. 
jüriklJu pääväl 1960 Ja elänüq 
lly,~ aig lälimaal Vana-Laitsna 
vallan f(o(nctl külä Mutscniku 
talun. lmä kynõl'läti ja võru. esä 
võru ja eesti luilt. l.äti kOdani
kunimi om täi Jänis Prangel-5, 
,ahvus6s märgit aesuäne. Tä 
käve Roomuskalla koolin ja Her 
pa keskkoolin, opsö Mälpilsi 
tehnikumin ehll äjäs. Pääl l 
kolhoosiao otsasaamist pidäsi 
tallu, a nüüd tegeles turismiga. 
Plä kümme aastat om tä otnuq 
&äUäisJle Võrumaa giid, 1995. 
aastast pääle tennüq kuuntüüd 
P1ho Aigart ja tõisl Lõuna
Võrumaa turismla1õndiljidõgaq. 
1998. aas\aSl om vana-t.a,tsna 
valla turismikoordinaator. 

mõ1lõ, et nii üts nelländik 
mõisl midägi eesti keelesi ja 
saa arru. A näid muiduki jääs 
kyilt aig vähämbäs. Ku ma 
mõtlõ, sys ommaq mul sääl 
ümbre kyil< jumala eescläseq. 
No myni om lätläne kah. 

Urnavabei liiq kyuõlat võru 
kiilt? 

No iks. Meil om kah nigu 
muiduki väliseestläisil, et tniiq 
proovimi umavahel kasvai nui 
poolõs eesti kiilt kynõldaq. Ja 

nuuriga kah, kedä mi iq iks 
tiiämi, et ommaq eesti pärit
oluga noorõq. noidõga iks ky
nõlamiq eesli kii lt vai noh võ
ru kiilt. Amu sysaralatsõq, kiä 
ommaq lätiki i lseq kasvatõt, 
ommaq hoobis telekast eesti 
kiräkeele är opouq, a õigõt 
põhja näil muiduki all inämb 
ei olõq. 

Kas lätläseq tahtvaq Eesti
maalõ reismä tullaq? 

Muiduki tahtvaq. Taajosiin 
lähkün ja iks niguq vällämaa. 
Munamägi om jo vanast aos1 
luntu, nüüd ommaq tulnuq viil 
Piusa kuupaq, midä kimmäie 
nätäq tahetas, ku taad Võro
maa ja Setomaa tsiiru sõida
miq. Ma mõtlõ, ee eestläseq 
viil nakkawq Lälimaadavasia
ma. Parlaq harilik ees1läne tiid 
ynnõ Riiatja Siguldat, a muial 
Lätin ei olõld kongi olluq. 

M l~ olõssi eeslläisile hu vilav 
Aluksne rajoonin kaiaq? 

Alustanuq nigu omaga. Ots 
asi omgi seosama Korne1 i 
Liinamägi, midä eestläscq iks 
niguq ti idvä kah. Aluksoe li in 
esiq omajalooline, Ja illus Liin 
om kah, igatahes mullõ tun-

dus, et huvitavamb ku Võru 
liin. Sis väega huvitav om see 
Ale vesiveski-muuseum. Ega 
septembri tõnõ puurpäiv pan
das nuuq vanaq rehepessü
massinaq ja veskimassinaq 
kyil< 1ööle. Sis Aluksne-Gul
bene ahlarüüpmeline raudlii 
pandas seplembri algusõn kõr
ras käümä, saat suslaga sõita 
ja raudtiijaamun toimusõq laa
daq jm. 

Zeltioi ja Strautini sõjaväe
baasiq ommaq huvitavaq. Saal 
kävvü huunin, koo peris luu
ma rakette ho iti . Gaujieoa 
(Koivaliin) om väega illus. Ku 
Koivatiina loss omsäänesuur 
ja monumentaalnõ, sys sääl 
õkva kõrval Zvrtavan (Vaarlu} 
om sääne romantiline õbulinõ 
lossikõnõ. Apen (Hopa) om 
üts suur pai, ütessä meetrit om 
ümbremyyt. Vaidva jyy pääl 
om õkva kivitii veeren üc§ jõu
j aam. Ja säälsaman om kosi<., 
neli meetrit korgõ. Tuu om te
gelikult Lätimaa kygõ korõmb 
koslt, ynnõ inemiseq ei tiiäq 
tuud. Ku Muratist Riia poolõ 
sõita, jääs tuu õkva liist hääd 
käil 

Küsseq FASTRÕ MARIKO 
Ja SAARÕ EVAR 
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Anijala Kristjan om kangõ miis 
ROOTAMMÖ REIN 

•Tüüd plät tegemä, egas 
tüü ei tapaq,• lõüd Põlva 
mlls' Anljala Krlstjan (93), 
kii om ello nännüq nii k~ 
kotorn õ värmen ku Ke
merovo oblastln syavan
gln ollõn. 

Ku tullaq Võro puult Põl
vahe, sys hääd kätt om peris 
suur hahk maja. Peremiis 
Anijala Kris1jan tulf san
nast, ku tälle hainakuu lõ
pun küllä trehvsi. Astsõ ni
gu imä üsäst, sinine räl( üle 
ola, Kihäh ja näolt om tä 
parajail kõhn. 

Kyil<, miä tä umast elosl 
kynõlas, om põnnõv ja op
puslik. Umma majja oaleas 
tä ebitämä 1933.-34. aastal. 
Meislrimeheq leiväq vuo
dameodi, sainagja karussõ. 
Kyilc ülejäänüg om Kris1-
jani tettü. «A egas !aa viil 
valmis ei olõq. Aastag saa
vaq otsa, pääväg saavag ot
saja minostjääsegi taa val
mis ehilämäldäq,» ohkas 
Krisljao ja nakas umast 
elost kynõlama. 

Elo e i olõq mäng 

«Ma käve Rosmal koolin, 
tuudki es saaq ma läbi käv
väq. Kolm klassi vasl, a es 
lõpõtagig. Esä tervüs läts 
halvas, ku ma olli 13-aas• 
tanõ. Ja sys naksigi tüüle 
uma koton imä ja sysara 
kõrval. Tuukõrd olr kodo 

" ' A 'sll'sf 'veitse Rosma poolõ. 
Rahha e.~ olõq. Elo ei olõq 
lus(, ei mäng. Tüüd piät te
gemä, egas tüü ei tapaq. 
Mud'oki ku väega ruttu ta
ha! rikkas saiaq, sys tapp 
tüü külh. Naabrimiis Roosi 
Heino üleT, ei timä piäl rik
kas saaina, a kos tä nüüt 
om? Vast kuuskümmend 
aastal elli. 

Nõo kefko torni 
värvse 75-aastadsõlt 

Perästpoolõ naksi ma ehi
tüsmehes, maalris ja puu
tüümehes. Põlva kefko torn 
olr mino värvil. A tüüd tei 
ka kavvõmbal. Veriora koo
limaja ja vallamaja, Vindso 
koolimaja. Edimäne olT 
mul Räpinä keiko torni re
moo( 1940. aastal, sys ruJT 
Põlva keiko torn, peräst 

Vahisõliina, Nõo. Mu pojaq 
värvscq sjoo kevväi Põlva ker
ko torni. Nõo keiko torni ma 
värvse 75-aas1adsõl1. Tuu olT 
iks pingulamine, a äräq ma kä
ve. A nüüt ei jõvvag inämp ta
bureti päälegi saistala. 

Vindläse kätte vangi 

Kemerovo oblastin olli ma 
syavang. Kuna mina olli lulõ
lõrjön, luu tähendäs Põlva Tu
lõtõrjõ OK liigõq, sys minno 
es mobiliseerilii. A sys 1944. 
aasta j uunin olT sakslaisi vii
mänc mobilisatsioori, sys võeti 
kyilc - arstig ja opõtajag ja 
minno kah. Meid viidi Tafnahe 
ja pidi saadõtama Tsehhoslo
vakkiahe välläoppõlõ. A vahe
pääl olT vindläne tii ärq lõiga
nu ja luuperäsi saadõti meid 
Kloogalõ. Ma mäledä, mi pi
däsimig viil Tarnan jaanipäivä, 
inne ku KJoogalõ sõitsõmiq. 
Sääl remon(sõmig syamassi
nit, kuni iilel pääväl üteldiq, ei 
nüüdolõli vabaq. Minke kodo 
vai minke !aiva pääle, ku tabati 
läände sõita. Kiäki mi mees
tes! lai va päälc cs lääq ja nak
si mi kodo m.inemä. A tii pääl 
tulT vindläne vasta ja võtsõ 
meid hindä valdusõhe. Olli
migiq syavangiq. 

Edin1äll viidi meid looma
vagunin Novosibirskihe, nii et 
Vinnemaad näi ynnõ läbi ussõ
prao. Novosibirskin teimig 
laskõmoonakastõ. Süvväq anti 
väbä - leibä sai katõlt puult: 
600 grammi vabrigu puult ja 
400 grammi laagrtpuolr,kok
ko kilo- päävän, ja määnesti 
kapstasuppi, kos olf ynnõ vesi. 

Hüdsekalvandusõn 
oli' õudnõ 
1945. aasta keväjä viidi meid 
Kemerovo ohiasilihe hüdse
ka i vandustõ. Sääl lüütiväq 
vindfäseg ja volgasakslasõq. 
Noid syaväkke es võedaq ja 
naaq kiudutõdiq ärq Kemero
vo oblastihe. Maa all tüütiväg 
nii noorõq poisiq ku ka lal.s
kõsõq. Miiq, vangiq, ollimi 
näi! uigu abis. 

Kyil< ohutustehniga olT ine
mislc umal vastulusõi, käike 
toestus olT mädänü ja nõrk. Ku 
koskil käilc sisse vajju, egas 
sys keski inemiisi pästmä es 
lääq. Sääl sai naid küländ huk
ka. Tuu olr õudnõ. Ma arvssi 
külh, et egas ma sääll eloga väl
lä ei päseg. Ma es mõistaq vin-
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Anljala Kris~an perrä ei annaq: kas vai nui nelläs, a umma 
maad taht timä Põtva liina käest kätte salaq. 

ne kiilt A ma olli kyix aig kuun 
Sika kooliopõtaja Roosalu 
Julloga, ruu mõistsö vinne kiili. 

Kõtt es kannaela hirsiputru 

Süül< oi! väega kehv. Tuu olT 
vast hirss, millest letti putro. 
Hirs§ om mürgine ja tedä piät 
häste kupatama inoe lm putro 
leläq, A mis sääl letti? Hirss 
vaiõli tünni, säändsehe niguq 
heeringätünll, valõti lämmind 
vett pääle, segäli segi ja pudro 
olrgi valmis. Roosalu sei ja es 
olõq täi hätä mid.'igi. Peräst !UIT 
Eeslihe tagasi, a aasta peräsl 
kuuli ärg. Viil iits miis olT 
Tromsist ja ü~ musllanõ Hoi
vaodist, kedä ma tüä, kes ta-

gasi lullivaq. A aasta peräsl 
lätsiväq ouuq kah õdagulõ. 
Mina toda pulro süvväg es 
saag. Nii ku luitsaliivve võtsõ~ 
naksit õkva pasandama. Aga 
tuu kraav olT kavvõ~ nii nigu 
siis! vast politseini. Sys ma 
boitsõ kätt mulgu iinjajuusk
sõ, tõsõ käega aroti sääl pükse 
vallalõ. Egas hinnäst täüs 
laskö kaes vöig, !õisi rõivil es 
olõq koskill võtta. Nii ma süv
väq es saag ja ma jäi väega 
nõrgas. Tüüdes jõvvag inämp 
letäq ja mullõ kirotõdiq 
invaliidsus. lnvaliidig saadõli 
minemä, noid sääl vaja es 
olõq. Ja nii ma tulli 1945. aas• 
ta oktoobrin tagasi.» 

Kristjan taplõs 
Põlva liinaga 

HARJU Ülli __ .. 
Anljala Kristjan taplõs joba 
aasi.Jt Põlva liinaga: tä om 
väegadõpahanõ, elliinjätse 
katt hektaari timä maast rii· 
gilõ Ja teedevalitsus mõi 
tuusU<I osa joba mahaq. 

•Maq naid EVPsid ei lahaq, 
maq osti kyiK taa maa 1939. 
aastal sularaha iist!• om 
Kr!stJan kangõ Ja olõ-1 seeni
maani vasta võtnu liina paku
tut kompensatsiooni. Kolm 
ah,,\Jkaati om ta joba mine
~ saatnu ja ot~ nellandä~ 
Krlstjan tahi maa käru, salaq, 
mahaq müwäq ja raha tütar 
Aflde (44) andaq. 

1992. aastal tunn.stõdiq 
timä 8,814 hektari suurudsõ 
maa õigustaduq subjektis. 
P6fva liinavahtsus otsus<, et 
jätt riigile üte rul<ü maast, kon 
om pääl teedevalitsus. Pää• 
le tuud mõt leedevalrtsus 50 
700 ruutmeetrit maad AS-116 
NBl 220 ooo-ilSt. .raa 
om ju kommunistlik natsiona
lisiif minõ! Kyigilõ om jo uma 
maa tagasi lubatl• pahandas 
Krisljan. ~ pahalS6mb om 
tä tuu pääle, etliin pakk täile 
maa muug,nlnnast palr o vcl
demb: parllillaq umbõs 30 
000 EVP-d, 

• Tahassi hää meelega a~ 
kohtulõ andaQ, ku saassi sM
ne ahwkaa(, kiä ausalt asja 
aja!• setetäs Kristjan. Innes~ 
kidsi timä tnämb usalda-i. 

•Seo om omandiretwonnl 
paratamatus, miõ tulõ oman
direlorm! alustõ sääduscst, et 
myni inemine umasLmaast 
ilma jääs, Klistjan olõ-i edi· 
mäne ei vumäne,• OUes Ots 
lima al'MJt<aaclõotJäMl Plitre 
ja 500'lrulS kipõll säieise hek
taari kin1115tOle kandaq. •MIÕ 
klmmäs, ooo äraq, sis kae· 
guq, kas Olejäänu ka käite 
saa.• 

• Timä ku ots6nõ maa uma· 
nik saa maamõõtmisõ riigi 
kulul, päriJäq l)läl taa a~ list 
esiq mas,na,. põhjõndas kipõ 
te~mlsõ vajadust Partsi 
Tiivi Põlva liinavalrtsusõst. 

Tä Olles, et Krls~an om Ots 
vähäts,t, kiä saa Põfva liinan 
ndgl palb maad tagasi. •Mllq 
es tagasta ka Maavalltsusõ, 
Päästeammõdi ja Kaitsõliidu 
maja atust maad,• selgitas 
Parts. •Miiq ei tahaq vana 
inemise puh\11 konkreetses 
minnäq, a meil om võimalik 
taa asi ka äräQ IÕPÕll!Q. Mil• 
maq ,nemiseq ommaq maast 
huvltaduq, llil om sääl ka 
paar väega ilosat elamu~ 
krunti ..• • 

·Paadilaotus võtt' Kama Kaido peris tehkätämä 
HARJU Ülli 

• Ku kl äkl laad putus , saa 
muq käest pessil• ä hvärd· 
Kama Kaldo puurnaifag a 
päält luud, ku olf augusti al
gusõn Joba nätär algu Jim• 
mest haavapuust ütslpulst 
loodsikul ragonuq Ja kõva 
paadllaotua perta tehkätämii 
võtsõ. Tüü käve üten mulgist 
paadimelsire Pardsl Kalõvl
gaq. 

«Taa», mink putrnisõ iist Kai
do käest olõssi võinuq pessä 
saiag, olT lavvast telt klambri 
paadi nynan: nyna tükse !ahki 
lüümä. 

Kallõv ja Kaido leiväg kül 
traadist sinklii üle lahkõ, a yks 

olr paadi saatus nigug pilpa 
pääl. 

«Otsast lätt !ahki jah, sääll 
om süü läbi raotu,» seUä( Kai
do ja põru( asaliidsilõ, kiä paa
di kujo üle väega targu1ivaq: 
«Kos tiiq sääl lohku näeli, mis 
tiiq tan porral!» 

Et paa( paadi muudu saasiq, 
lulõ lä külleq lakja vinütäq, 
luud kutsulaski laotamises. 
Tuu pääle läts pääle vällärago
misl lerveq päiv, hulga paiu
luspuid ja palfo asatarnisi vii, 
~uumõ kivve ja lepäpulkõga, 
midä järest pikcmbit paadi 
kalõ kiiiie vabele !susiti, nii
kavva ku kujo hää sai. 

Lahki paadi nyna yks es 
lääq. Päält suurõ vaiva näge
misi sai Kaido vahtsõnõ paa( 

HARJU ou, ,u 
Kama Kaido (kural) Ja Pardsl Kallõv säädväq pulkõ paadikere 
vlnütämlses. 
illus külh, a egäüts säänesl hin
däie lupag ei saaq. Väega rassõ 
om löüdäq puud, miä paadi 

jaos kõlbas, niisamalõ om paa
diga peris hää hulk tüüd. Kats 
miist piäl vähämbält nätäT aigu 

pääväq läbi tüüd legemä, et 
paa( valmis rakoq. 

Võromaal lelli ütsipuilsit 
loodsikil peris ammuq, üts 
sääne lõüti Mustajyy süvendä
rnise aigu,ja viil Eesti-aigu ol
liq sääntseq pruulonisen Ahja 
jyy pääl. A Suumaal elliq viil 
ildaaigu mitu vanoa paadi
meistrit, kiä wna esä-vanaesä 
käest ütsipuidsõ loodsigu te
gemist opsõq. Nüüd ommaq 
mynõq ooorõq meheq, nigug 
näütüses !aasama Pardsi Kal
lõv, kah paadiragomise ärq op
nuq. Kama Kaido jaos cs olõq 
tao kah midägi vahtsõi, timä 
om kah innemhi paali rago
nug. Kalõvil opas vana meistri 
Rahumaa Jaan ja Kaidol Tol
bergi Man. • 
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Ahoiämmi 

Vana Võrumaa valm 
Karula mehe Laltiku Jaani mä
lestüseq aastist 1942-1961 om 
raamarulõ ,<Meie vanad» kok -
ku kofanuq Runneli Hando. 
Noid mälestüisi Eesti rahvalõ 
väega rassõst aost om põnnõv 
lukõq, a !Uu, miä tyylidsõh 
põnoõv olT, jäi hoobis !õisi 
lugudõ sisse. Nuuq ommaq 
muiduki mälestüseq ja juhru
miseg Vanalt Võromaalt. 

Lallik ülläs, et kirutalagu 
Karuta kasvai Saarõmaalõ, om 
ruu yks Võrumaa, kon kynõl
das võru kiili. Kiä õigõt Karula 
keelemumikul es kynõla, !Uu 
üle hauguti miä hinnsa. Ku üle 
suurõ talu perremiis sai valla
vanõmbas, võtsõ tä külge ka 
peenembäq kombõq ja keele. 
Tuu vallavanõmb oit sis naka
nu kynõlama: «Ma sõidi eita 
linna!» Tõsõq meheq hauksõq 
vasta: «Kuis sa sis linna sõidi, 
csiq olõl põllumii§ ja ajal obõ
sõgõ villä sisse! KeUe linna sa 
obõsõ ajasit, kas umma vai 
võõra mehe linanunnõ? Tuu 
asi, kohe sõidõtas om li.in ja 
mitte linn» (lk 75). Ku Lalligu 
Jaan esig kogõmaldaq ütet 
mynõ tafoa keele muudu syna, 
sai imä käest õkva sõimada: 
<<Kas siMu tuu jaos kuuli saa• 
dõtõs, e i sa uma keele är tsur
git ja inämb ei mõistaq ine
mise muudu kynõldõ» (lk 73). 
Võru liina inemiseq näütsig 
uhkusõga umma kattõ järve: 
«Ka kun urn vesi, kaeg, kuis 
liä lainid piid!» 

Jupiköisi vanasi Võrumaa 
kultuurist trehvät piä egä lehe
küle pääl Näütüses sai ma tee
däq, mille mu vanaesil alasi 
põlvilõ karduliid võtt. Mi kyilt 
mõtli, ei tiä om vana ja ei jou
vag kurnaruisi, a eig. Latlik 
liid, et vanast võttig kyil< Võ
rumaa incmiseq põlvilõ kardu
liid, et ruu ollõv nigug kumar
dus ja lenuavaldus Luujalõ. 

FASTRÕ MARIKO 

Kagahiiq truupai 
Missoo Kiviora veski man om 
Pedejä jyy pääl natakas truup 
• tettü suurõst tsisternist, min
kai om kummastki otsastjupp 
väUä lõigatu. Näläq om, ei vesi 
om katõlt puult tsisterni maa 
minemä uhtnuq ja nii om par• 
hillaq sillas plankõsl purdõkõ
nõ, kost piirivalvõ aurug aig
aoh üle kääväq. Tuu tembu jaos 
piäl pcris hää julgus olõma. Nii 
ei kiä lahi Parmu sõita, et Eesti
Lät i-Vinne piirikolmnukka 
kaiaq, võinuq parõmb valliq 
Misso-Kurõkülä-Salrudi lii. 

SAARÕEVAR 
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Sulbi kandin om vannu häid asju 
KÖMJPUU MARJU 

Sulbi ja Kärgula kandin om 
clärniisi, konhkotsil eelekt
ritraadiq ommaq parhillaki 
viil elämis1e vedämäldäqja 
ku esiqerälikult lrebväs, 
võit mynõst majapidärni
sest leüdäq küläsepä tettü 
bobõsõraudu, ussõlinke vai 
määoesllci muud põoõvat, 
avastimiq üten kunstiüli
kooli keraamikatudõngide 
Lüteri Leena ja Ebini Elii
saga, kiä hainakuul Võro
maalõ praktikalõ tulliq. 

Sääntsid tyylidsõlt vannu 
asju levvüs ynnõtusõs kygõ 
rohkõmb taludõn, kost va
naqjoq ammuki vällä koo
luq, nuurperet ei olõq jak
kunuq ja elämine näütäs 
lõplikkõ bäömise märke. 

A midä löüdsemiq, tuu 
olf 1ü1ärlatsilõ tõtõst põn
nõv ja olku õkva siinkoisil 
ült teno Rosenbergi Aiva
rilõ, kiä meil inneskidsen 
Sulbi koolitarõn üüd lasksõ 
ollaq ni vanavarakorjajide 
elu inne aitumaiist nii mu
gavas tekl'c, ku vähägi või
malik: olr. 

Võromaa taludõn levvüs 
näütüses viil potisetudõ
aigsõid kaussõ ja kausiköi
si, medä njartsõ vasta vahc
tõdiqja Leenaja Eliisa mu
guq tsebkcndiq naid paprõ 
pääle üles joonistaq. 

Mäletii esiq, ei kuma lats 

Lätsilõ 
Vastus6q saatk6 Lao S 
. Põlva llln 63 308 
Uma Leht. 

Manoq kirotagõq uma 
nimi, vannus, aadrõs ja 
telehvoninummõr. 

Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrokiilse 
latsiraamadu vai kaseti . 

Mineväkõrdsõ mõistatusõ 
vastas kygõ õigõmbalõ ärq 
Eltermaa Kadi ( 12) Räpinält. 
Vastussõq olliq pini, põkoas, 
puler, pürs(, pupp, päklc, 
pleiäts, parts, peläi. 

Seokõrd kiro1aq, kiä kohe lätt! 

Kuulütä 

Osta 

Osta üli-katshekiaari 
MAAD ilosa kotussõ pääl. 

Tel õ 06730424 Mari. 

Müü 
Müü TAU/NISU ja TRrTIIW 

SEEMEND (1 .. 90). HERNEST 
ja SÕÕOÄVtl.Ü. 

Liinamäe, Horma k. Saar 

tel 078 29 011 vai 078 91 296. 

festivalil olõssi timä lõõd
satõmbajiide siän olluq ar
võstatav mängjä, no hädä 
om tuu, et vaoõmbaq me
beq häbendäseqjoba ummi 
rassõst 1üüs1 kangit sõnni, 
miä nii kipõlt klabvõ pää
le ei joosõq, ku aastit tagasi 
ja tihka ei luuperäsi rahva 
eile esinemä lükküq. A 
ilmaaigu! Toda uhkõmb ja 
opõtlikumb olr kaiaq, ku 
vana ja ouui mängumiiS 
ülstõõsõ võiki lyytsa tõmp
sivaq. 

KÕN\IPUU MARJU PllJ 
Birt<enthali Ossi mängu kulsslq tütriguq hlmoga. 

Mängse vana luu ette, 
1õmmas nuut perrii ja vas-
1aos.~a. Osvald näüc!M mei
le ka uma esä lett küläkao
oõld, miä niisamatõ üts 
väiku hinnaline tükükene 
miq läbembäst küläkultuuri 
aoluusi. Ja ku viil Pulga 
Jaani man limä esä-kaoou
kõsõ viiulilõ helüq sisse sai 
aetus ja paai lukugi tõmma
tus, leüdse Marju, et umõ
tagi levvüs külä pääl midä
gi ka timä ku viiulil opva 
noorõ inemise jaos. 

olli, sys lubati minnu yks po
tiseluga ü1eo andaq, ku koirust 
tei ja selle ma näid vannu 
imelik.kõ miibbi, kiä bobõsõga 
õkvalt tarõ ette lasksõvaq, üts
jago pelksi. No hää oi T tuu, et 
neide käest sai piilupartsõ, miä 
peenükest bellü vällä aiõ, ku 
lakastotsast pubkuq. Vai meda 
tiid parhillanõ nuur (liina)lats 
petrolilambist. 

Blrkenthall Ossi 
mängu oli' uhkõ kalaq 
Säänesama lugu nigu uma
aoliidsi tarbõriistuga, om pii-

l(AR,LA 
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Oodamiq põnõvit 
koolijuttõ piltegaq 
Uma Leht kuulutas villa kooll• 
Jvtt6 v6isUusõ üten pittegaq. Tuu 
tähendäs. et saatkõ meile umast 
koolrelost folO, mille pääl võitiq ol
laq ti esiq, koolikaaslasõq vai op
paja vai määncgl põnnõvs(lndmüs. 
Ja kirotagõq manoq, kiä sääl pildi 
pääl om ja miä om tuust andsakut 
vai cslcrälikku mee1en. 

Pildlq saadamiq teile kimmäie 
~sil 

KooliJuttõ üten piltegaq oodamiq 
tolmõndustõ aadressi pääl Põlva 
63 308, Lao 5. Kirotagõq manoq, 
et Uma Lehe võlsllusõlõ Ja saaU<õ 
ärq ildampa 23. oeptembril. 

l<Olmõ kyg6 põnõvamba luu 8\Jtoriq 
saavaq hääq awuhlooaq! 

UL 

limäogmise ja pilletegemi
sega. Vanaq meistriq ja vanaq 
mängjäq tüküse umaq tarku
sõq Liiva-Hannusõ manuq 
ülen võtma. Viländi Kultuuri
koUedzist kävveväq seo suvi 
Võromaal rahvamuusikal ko
guman Sarvõ Kail ja Varblasõ 
Marju. Pääle tuud viil Mehka
maa juuriga ouuf pillimiiS 
Visla Enrik, kinkast meile väe
ga palfo api oli, limä Mossõ
massinas1 kynõlamaldaq. 

Hää jubussõ läbi trebvsi mi 
kokko Birkenthali Ossiga 
Ruhingult. Võru Folkloori-

Sys om päi v täüveette län
nüq, ku saat 1eedäq medägi 
säänest, medä innembält es 
1iiäq. Medä vaoõmbas jääl, 
1oda rassõmb om leüdäq 
cgas1 pääväs1 mcdägi 
hoobis vahtsõi. No nädäli
kene Sulbi kandin aodsõ 
miq noorilõ külh vahtsiid 
kogõmuisi kuhjaga. 

Inda Kõiva nimeline laulukonkurss 
Mõnistõ põhikoolin 
25. oktoobril 2002! 

~kurs,I om kat, ossa: 
• võislius viletegejile 
• põhikooliiäliidsJ latsl lauluvõistlus 

10. oktoobris oodõlas Mõoistõ põhikuuO viietegjjide käest vahtsild 

viise (kas kasseti vai paprõ pääl) "6ruklilsile luulõtuisilõ. Niimuudu 
tahetas manuq saiaq vah~id võrukiilsiid latsilaulõ, tOrii valis noist 

välta kotm parõmbat viietegejät. kinkalõ andas ka awuhinnaql 

latsi lauluvõistlusõst võivaq ossa võttaq aoluulldsõ Võromaa 

põhikoolllälldseq latsõq. Hinnatas kolmõn vannusõg,\Jpln. 18. 

oktoobris antkõ Mõnistõ kuuli tcedäq laululatsõ nimi ja laulu 

päälkiri, mtdä tä esitäsl 

Robkõmb saat lttdäa: 
Teoreinu Maigi käest Mõnistõ kootist, tel 078 90 619. 

Aadrõõ: 66001 Kuutsi külä. Võrumaa. (Märgusyna laulukonkurss.) 

Peris kõrralik äriidee 
Omgj jälki niikavvõl, ne». La1si laulikide 
et Pomokunnil, Mar- sisse ilmusõq lauluq 
tio-poisil, Siirnul ja a'la «Minu abvugaa(, 
Edgaril jälki koolilii "~ om kapten suurõ !aiva 
jalgõ all. Viiol-poiss „ pääl!» Ja niiedesi! 
jätt nüüd mynõ aasta l.., Viiol vei kyil< raba 
vahele - täi tulõ vast a kasiinolõi Vähärnbält 
veidükcne vangin is- es larista mahaql Män-
tuq, a ei olõq bätä - tä RUITLASO guau1omaafen ei olõq 
om joba opouq kah. OLAVI, mu meelest kah midä-
Rehkendüst mõist jo- pääga Pois' gi halva. Vast olfViiol-
ba katsa miljoni piircn - üts- poisil rassõ latsõpõlv - vinne 
kõrdütte tund, korrutaq ja ja- aig yks - mäoguasaq olli mal
kaq, maaba ja mano arvad a mist!? Vast sai miis latsõn väega 
mõist. Tubli miis, ei olõq mi- vähä mängiq! Ja nüüd pandas 
dägi üldäq! sjoo iis1 vangi! Niimuudu ei 

Ma rebkendi hiodäene vällä, toheq inemistega 1etäq ! Pankõ 
et ku Viiol saa katsa miljoni sys joba egä MacDonaldsi 
varas1arnise iist katõssa aastat manoq kah püssüga tunnimiis. 
soolapu(ka1, sys ku maq mil- Egaq rämps1oi( inemisiie 
joni varasia, saa ynnõ üle aasta parõmbide ei mõoq ku pokri. 
eurovanglat. Viiesaa tuhandõ Ma käü esiq kah mynikõrd 
iist saassi puur aasiat ja kasiioon. Viimädsel aol kõrra 
ka1õsaa viiekümne tuhandõ katõ-kolmõ kuu lakas! - aigu 
iist saassi kolm kuud. Jagasi ei olõq! A ma ei lääq sinnäq 
katssada viiskümmend tuhal võitma - lihisäie ma naudi 
koimöga ja sys sai maq, et ku mängu! Paoõ üte summa roas
ma varasta ynnõ 83 333,3 tu· sinalõ ja ku mängmises mõ
hal krooni, tulõ istu ynnõ üts tõld raba otsa saa, om yks bää 
kuu. S joo summajagatull koi- miil'! Vabel võida kah veidü
mõkürnnega aod tulõmusõs kene, cgaq sys kurvõmb ei 
2 777,7, ehk summa, miile olõq! Nojab, mul om kah 
kultuuikapi1alih riismise iist paaril kõrral kultuutkapitali 
tulõ istu ynnõ l päi v! Pcris rabha olnuq ... Ama olõ inärn
kõrralik äriidee mu meelest' büsle naasõ rahha maaha 

Ega nuutrahvas uJf ei olõq! mäogoü, no tuu iisl aodas vei
Edgar, Martin-poiss ja Pomo- dükese vähämb. Ja kiäki ei 
kunn mõis1vaq kah joba lebli piäq tagasi astma, niguq par• 
lukõq. Määndse lõpukirändi hillaq kulduuriministri. 
naaq nüüd keväjä kirotasõq? A ma ei tiiäq, mul om yks 
Kuma lats olli, taheti kosmo- hää miif kygõ üle. EI kuur 
naudis saiaq. Ello suhtuti kor- nakkas ja ... Martin-poiss ja ... 
gõlinnulidselt! Parhiiladsõq Kultuutkapilali pääle mõ
kirändipäälkiräq 1ulõvaq 1õldõnom kah väega hää. Mitu 
säändseq, ei «Taba saiaq var- raamatul limä abigaq vällä 
gas», «Muq edimäne riismi- saaouq ja üldse ... 

tossu l ilda pajatusõq 
Varastamine 
kah selge! 
Mus1lasõpoiskõnõ lät.s kuuli, 
käve sääl paar oädälil, a lulT 
ärq. Koolioppaja läts kodo kü
sümä, mille poiSkõst inämb 
koolin ei olõq. Poiskõsõ imä 
ü1cr sis oppajalõ, e1 poiskõnõ 
om o(>maldagiq tark: mõis! 
mustlasõ, läti, eesti ja vinne 
kiilt, varastamine om kah sel
ge, olõ ei sääl koolin täi midägj 
vah1i! 

Külm 
võtt kardokaq 
Vinne-aol kävveq kolhoosõo 
sebves liinainemiseq. Võru 
rajooni Kirovi kolhoosi sebvis 
olT nahavabrik. Hää kommõq 
olr sääne, ei tõõnõ-tõõsõlõ 
minti ka pidopääväl küllä. 

Ü!Skõrd, ku Kirovi kolhoosi 
ülembüseqolliqjälq nahavab-
rikuhe pidolõ kutsutuq, pidäsi 
kolhoosiesimiis Kala vägevä 
kynnõ. Kala olf viguriiidse ju-

Kusõrnine 
Miis õiõoä uulidsa pääl urnma 
bätä. Politseinik lä1smüüdäja 
üter: «Kodanik, mis te siin uri
neerite?» Miis vasta: «Ma ei 
uuriq tan midägi, kusõ ärq ja 
lää kodo!» 

Võõraq synaq 
Nais1õrabvas nakas bussi pääl 
suurõ belügaq umalõ naabrjlõ 
kynõlma, kuis naabrimehe 
maagaq luuq ommaq: «Tiiä1, 
egaq VeUolõ ei aodaki umma 
maad 1agasi. Seile ei Vello olr 
kasupoig külh, a nüüd tulõ väi• 
lä, ei lii es olõq ärq ampulee-

tuga ja üter, e1 kolhoosin võe
das kardoka1, a luu, miä kol
hoosnikõl võtmaldaqjääs, luu 
võtt ärq külm. 

Nahavabrigu rüüliseq plak
su1iq miä hinnsa - luuperäsi. 
ei naidõ direktori nimi olfgi 
Külm. 

Bussin •· 
niguq silgutünnün 
Tuu PAZ-buss, minka rahvas 
pübäpäävä Hauka laadult 
Võro poolõ sõi(, oH veerest 
veereni sõi1ji1 täils. Päiv oH 
bussi 1ulikuumas kütnü ja ruu
salii pääl rapu( hirmsahe. 

Liinarniis, kiä bussi nynan 
saisõ, tahtsõ sõitjide tujju nõs
taq: «KO<bnikud reisi.fad, kobe 
algab ... ,» tan koisil jäi kynõ
laja veitüs aos vakka, « ... anek
dootide rääkimine.» 

Säändse jutu pääle 1ulf bussi 
perämädscs1 otsas t vasta : 
<<lummaT tennätü, ma mõtli 
joba, ei õkva nakkas sünnülüs 
pääle!» 

ritü.» Naanõ cs panõq 1ähelegi, 
ei pidänü ütlemä adopteeritü, 
miä tähendäs, e1 latsõndõ1! 

Taksojuht' 
Kolm tü1rikku sõi1iq liinan 
taksogaq pidolt kodo. Liin 
olõ-õs näile väega tulvas saa
nuq. Äkki käändse 1akso vyyra 
mõtsatii pääle. Tülrikõl tulT 
hirm naba vaihõlõ. Ots üter 
tõõsõlõ: «Tiiq uss vallalõ ja 
hüppämiq vällä1» Tiiäki es tül· 
riguq, ei taksojuh( oi T valinuq 
lühembä tii naidõ kodo maooq, 

. 
MAASKA MIIU 


