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Lumi om tulõkil 
Viinakuu algus umjahhe, my
nõl puul satas. Edesipoolõ või 
myni päi v ollaq ka lämmiimb. 
Kuu keskpaiku pfässi minemä 
külmcmbäs, mynõl puul või 
tullaq lummõ. 

Üiise omgi sakõst kraatõ alla 
nulli, päivii nullilähkül. Pidä 
nii inämb-vähämb kuiva. Kuu 

Ilm 

pcräotsan või minnäq peris 
külmäs, piässi ka lummõ 
sadama. 

BERGMANNI KAAL 

Edimäne umakiilne jutukogo 
ilmu Ruusmäe koolil 

Edirnädsenä Võromaal sai lat
si umakiilse jutukogoga val
mis Ruusmäe kuuT. lldaaigu 
il.rnu ka Orava kooli almanahh 
« Käbisiimnc», kon kah ütSja
go juttõ võro keelen. 

Raanrnt <d{uusmäc Jatsi ju
tuq>> um tävvclikult umak.iilne, 
säänest koolialmanahhi e, 
olõq 1cnnüq,ill!lembi ütski 
kuur. Ruusmäc oppaja Oru 
Leili ütcT, ei näile anõ kirota
mises vunki «Mlno Võromaa» 
- Võromaa latsi üline kirätöic 
kogomik. Oppaja kynõT, et 
edimäll, ku nä uma keelega te
gcJcmä naksivaq, olf iks vas
taliidsi. Nüüd om asi tõistõ -
eski vald ja koolijuhiq k itväq 
tüii hääs. Latsi jutuq koissivaq 
raamatuhe kokko Otsa Helve, 
Sariku Lea, Oru Leili ja Heero 
Asta. Oru Leili and parhillaq 
võro keele lunnõ 3.-4. klassi 

UUSMÄE 
LATSI 
JUTUQ 

REPIIO 

latsilõ. kiä võro kcclen kirota
mist joht ei põlõq. 

Ruusmäc raamatun ommaq 
juttõ man ka inämbüste kiro
tajidc pildiq, niisamatõ lõvvüs 
kogomiguo kinäkcnc jago joo
njstuisi. 

Orava kooli jutukogon um
maq uman keelcn kodokotusõ 

• muisteQdig, paa/Juulõrus t 
kah. Orava oppaja Raudsepä 
Milvi ütcf, et näide kandin om 
kah kiibi kukx, a õkva selle, et 
osa juttõ om uman. osa kirä• 
keelen, nä «Käbisiimne» pääl
kiräs pannivagiq. Lübecki 
Helve kokkukofatuq muisten
diq pandsõvaq 9. klassi laLsõq 
tagasi võro kiildc. Orava op
paja tunnis(, et näide latsõq 
vficga võro kiih ei 1nõiscaq. 
Vast nii kats-kolm om kooli 
pääle, kiä väega taht uman 
keelen kiruta . «A arvu saavaq 
külh. Tuu umakultuuri-aladsõ 
võistlusõ «Otsk i tark e i sataq 
taivast» küsümisile vasta.S ütS 
klass mineväaasta väega häs
te,» nimmas Raudsepä Milvi. 

Nii R uusmäe ku Orava kooli 
jaos ummaq naaq raamaduq 
üldse cdimädseq latsi töie ko
goq. Mõlõmbide raamatide 
vä lläandm is t tugõsi riiklik 
programri1 «Lõunaeesti keel ja 
kultuuo>. 
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HAAN VIJ.E f'tlT 

Lõuna-Eesti Hälrekeskusõ päälik Raldma Endel (kural) Ja tlmä asõtäütjä Kohu Urmas ütleseq, et keskusõ Elvan 
olõkl aol olõ-1 ütskl sann keele mittemõistmise peräst maaha palanu . 

HARJU ÜLLE 
~ 

Lõuna-Eesti Hälrekeskusõ 
lnemlseq Elvän saavaq võ
roklilsest Jutust arvu külh, 
om keskusõ päällk Raid
ma Endel klmmäs. Tä üt
les, et katõ aasta joos ul 
olõ-1 keele mittemõistmise 
peräst ütskl sann maaha 
palanu , kynõlguq lnemi
seq ]ulgõhe. 

«Maq uursõ välläkutsit, Võ
ro l iinast helistädäs roh
kõmb kiräkeeli, a Obinitsa 
kandist ja Põ lva maakuooast 
piiri veerest kuulõmiq urn
ma kiilt rohkõmb,» selc täs 
pääligu asõtäütjä Kohu Ur-

,.,,, ■ 

aq mo1 a kiilt 
mas, kink juurõq ommaq Se
tomaal. «A riigikiilt kuulõt iks 
rohkõmb, vanõmbil inemisil 
ommaq noorõmbaq ligi, kiä 
sis hiidäq äräq kynõlõsõq. Mul 
bindä l tüküs ki iT meelest 
minemä, aku paasapääväl iir'.iq 
käüt, sis tulõ jälq miildc.» 

« Ku Põlva ja Võro miiq 
alaq tulliq, sis küsüti, ei kas 
nüüd nakasõq kiirabiqja tulõ
tõ rjõq Elvast MisSO sõitma,» 
ütles Raidma Endel. «Parlaq 
om tuu asi rnüüdä.» 

Häirekeskusõ 38 tüütäjä t 
ommaq kyiR vähämbält Lõu
na-Eesti juurigaq, peris Võro
maalt ommaq Kongo Maire 
Antslastja Mõisa Pire! Väimc-

läst. Tüütäjäq tundvaq Võro
maad peris häste, ynnõ külliga 
om murõt olnuq. «Kcväjä olr 
murõq Alaküläga, kon palli. Ots 
om Järverest ülespoolõ, saatsõ
miq siooäq, a helistedi hoobis 
v'dl'Stu kandist,» seletäs Raidma. 

Meheq ütleseq, et Võro ja 
Põlva maakoooal om vidänü: 
palangit om veidüqja kistutajit 
pa lfo. «Mynõq maakunnaq 
ommaq yooõ kutsõlidsõq prii
si meheq jätnüq, a abikoman
dodõst om palTo kassu,» sele
täs Raidma Endel. «Võromaalt 
Tsoorust kilä väega miiq naisi 
lemmikit essä ja poig Koehi, 
Matil ja Kaimot. Nääq omroaq 
hingega asa man, maq olõ esiq 

naidõga kuun kistutanuq. 
Müts maaha 1» 

Kiirabiga om rassõmb, a 
iks vidä Põlva ja Võro maa
kunna 1, kon om v iil katS 
brigaati alalõ, näütüses Val
gan ja Jõgõval om yooõ üts. 
A kuurmus nõsõs, ku väi
kuq haiglaq kokko kuiusõq. 

Kohu Unnas ei tiiäq, mis 
sis viil saa, ku sün.nütüsosa• 
kunnaq Põlvast ja Võrost 
häöscq. «Juhcndimiq ilda
aigu ütte sünnütüst. Ku kiir
abi jõudsõ, olT latsõ pää 
sünd ünü ,» nimmaS tä. 
«Jõudsõrniq telehvonin lat
sõ hellü kuilõida. lllos lin
distüs meil! » 

Kopraq jüräväq kapstit ja ubinit 
HARJU ÜLLE 

Verska miis Vahtramäe Kalju 
(60) om üten naabrimehe 
Kojusõ Ennoga (61) kopride
ga p istü hädän: kesk Kalju 
kapstamaad laiutas Ilmatu
ma uus ja lestajäleq veeväq 
õkvalt u ibu alaq. 

«Ubinit kah sööväq, maq näü
tä teile jälgi!» seletäs Kalju, 
kiä om pendsionääi, a käü va• 
hepääl vinne kerkohe papilõ 
appi laulma. Tii mant uibu ma
noq minnen tulõ kaiaq, et mul
ku ei sataq. Pu iõ ümbre om 
KalJu ehilänüq lavvus1 aiakõ
sõq, et koprit u ibist kavvõn 

hoitaq. Tuu avitas ynnõ vei
düq: mynõ aia seest ommaq 
uibuq ärq süüdüq. 

«Tikerberiqja sitikeq võtsõ
vaq kyiR maaha,» pahandas 
Kalju. «Pedäjäq ja vahtraq, 
kõoq ja haavaq, kyil< panniq 
kinniq, kobras süü kyil< ärq ! 
Pähnäpuu sci ärq, vislapuu sei 
ärq, ploomipuu sei ärq, tä võtt 
kyiR maaha! Aid kah ei avitaq.» 

A inukõsõq, miä ommaq 
putmadaq, ommaq paakspuu
puhmaq, selle, e t taa puu orn 
mürgüne. Naabrimehel jüräsi 
kobras laudaia läbi ja sci a ia• 
maa päält kapsti t, pii te ja põrk
mt. «NaabrimiiS ehi( kõvõmba 
aia, s is teki< jälg maa alt 

oosõ!» kaibas Kalju. «Täi olf 
v iil hüä kõiv, mahla sai võtta, 
pandsõ küU1 ravvaq ütele poo
lõ. a kobras tulf tõsõlt puult ja 
las~ iks kõo mahaq! » 

Kapstit ja põrknit om kannu 
ka Kalju hindä põllulapi päält. 
«Kaeq, kohe kavvõlõ uus om 
lettü, kesk põllumaad!» jõvva
i Kalju eski äräq imehtäq. 
,,Raiska sääl traktorit, midägi 
ei tulõq põllupidämisest vällä!» 

Kalju mõista-i kuigimuudu 
kopridõ vasta võidõlda. «A mis 
sa tiit, midägi tctäq ei olõq,» 
ütles tä. <<Muq pcräst võinuq 
naaq elläq, a naid sigines väega 
palTo. Saassi kabla otsa panda, 
olõ-õi krcissaagõ vaiagi, ku 

kobras vällä o pada maast-ma
dalast. Anna põrknit-piite ja 
las tä e läs.» 

«.Kellelegi tä nahka vaia ei 
o lõq, vinne-aigu o lf turgu. 
Maq olõ es püüdnü pääle saa 
kopra,» selctäs Kalju naabri
miis Kojusõ Enno, kiä kitt, et 
om cski 36-k ilolirlsõ kopra 
kätte saanuq. 

Enno seletäs, et koprast om 
kygõ kasulikumb osa nõrõq: 
ku päävän kõrra tä haisu hin
gät, olõ-i pellädä, e t grippi 
jäät. «Tsaari-aigu panti nõrõq 
kaalu pääl ütele poolõ ja kuld 
tõsõlõ poolõ ja nii ostõli, nüüd 
olõ-i kellelegi vaia,» ütles En
no. 

Seo koprapoig jõudsõ Vahtramä e Kalju maa pääl kõvastõ 
pahandust tetäq. 
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UMA L8HT 

K õvvu rniihhi aig olõs nigu kõrras tagasi tulnuq. 
Üle ilma näütäseq poliitikuq hambit jaAmeeriga 
Otisriike ullislännüq president tükis taplõma. 

Ee.siin ajavaq võimumeheqja võimulõ tahtjaq plakatide 

pääl rynna ette: valigõ meid, selle e t mi iq o lõ nii kõvaq 
meheq! Midägi muud ei olõki mõtõt lupaq, selle et illlle 
valimisi niikuinii kiäki midägi ei usuq . 

Rahvastabt kõvvu ja häid juhtõ, aku myni kõva saagi 
volikokku, saa ta sääl kõrraga tundaq, mis tähendäs v in
gõrdajist inämbü.sele alaqjäämine. Hoobis tervü.slikumb 
om chitäq koton mõtsanukan Noa !aiva vai ehitäq üles 
Lõuna-Eesti Häirekeskust, mink.a ärkaotamist ütski vin
gõrdaja ei julgu eite panda. 

Vahel jääski sääne lunnõq, e t periselt kõvaq meheq ja 
naasõq hoitva hilllläsl Eesti oludõn varju, ei tahaq tuntus 
saiaq, ei tahaq aokirJ.Oike vuufmist. ku midägi ilosat om 
kõrda saadõt, näütüses uppuja viist väJlä tuud vai mõtsa
palamisõlõ õkva algusõn piit pantu. Kangõq meheq om
maq minevädscl suvõl o lnuq pritsimeheq, kangil kõrra
pidäjit om nii konslaablide bulgan ku kaitsõliidun, cclekt
rimehcq pidäväq aasta ringi sõ1a 1raatõ pääle sadavide ter
rorisf-puiõga. 

Kõvvu mehhi lätt vaia sys, ku om loodusynnõtus vai 
ku juhfminõ om midägi võlssi rehkendänüq. Vallavoli

kokku, valla ello juh(ma tulõssi valliq rohkõmb tarku miih
hi ja naisi. Vai nigu soovitas seo kuu Setomaa lehen Verska 
vallasekretär Männiku Laine: jälke iks lausa rumalidõ 
puult häälctämäldaq. Timä pand Ullla ammõli maaha ja 

Jätt minemä. Mindäs egäst Võromaa ja Setomaa nukast, 
selle e t uilega jagõlõmisest om v iländ saanuq. Vai,tlast, 
k iä noorõq ja baritumbaq inemiseq maalt äräq tõmbas, 
otsitas iks vällästpuult Talliinast, Tartost, Võroh, a uma 
valla nähvi1s it ja kivipäid e i pandaq nigu tähelegi. 

UMAL8HT 
Termiscnummõi 00917 
Ilmus ütS kõrd kuun, kuu edimädsel tõsõpääväl 
Toimõndusõ aadrõS: Lao s. 63308, Põtva 
E•posf: umaleht@umaleht.ee; info@umaloht.ee 

Päätoimõndaja: n"1 Allas 079 91435, 051 05 532 
Ula@pol,,ak0,1. 00 

TekevtolmõndaJa: One Hal)U 079 91 435, 053 428 349 
yfle@polvakoo.cc 

Ke.eletoimõndaja: Mariko Faster 078 91 296 

fasaar@klrrtcc.ee 
KüllendäJä: Anneli Laone 079 95 692, 052 51 763 

anneli@polvakoit.cc 
Välläandja: AS Põlva Koit 
Trükjä: AS Täht 
Leht internetin: http://WWW.umalcht.co 

Seo taht Ilmus riikligu programm, •lõunaeesb kiirja kultuut- abigaq . 
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Tummõ ku tökatiputel' 
oktoobrikuul kardulivirgusõ vahel, 

Kaeq, miä ütel' 
oli' vanast tüü manh sõimanuq 

üts Mõnistõ mlis tõist. 

Uma elloherätämist võinu alasta kasvaisannast 

Meid teedäs häste 
K u laad võro asja kõr

valt vai kavvõmbast 
kaiaq, sys saat arvu, 

et egaq taa nii väega väiku ja 
umaclle asi yks ei olõq külli. 
Võro kiilt ja meid ültse teedäs 
hulga inämb, ku miiq csiq 
arvada mõis1amigiq. 

Kävc minevä nädäl i lõpun 
Soomõn luulõsemminääri l 
hc1ino@ru1101. Tuu olT sääne 
väiku semminäärikeoe, kon 
saivaq kok.ko eri õdagumere
soomõ keelin kirotavaq luulõ
tajaq. Katõtõiskusl kokkokut
sut kirotajasl neli ommaq kiro
tanuq ja kirotasõq võro vai sc-
10 keelen. Võro keeli kirolajil 
olfkolm: Kauksi Ülle, maqja 
Contra. Seto keeli kirotajist olr 
semminäärile kutsut Kalkuni 
Andreas. Õkva algusen, ku 
1niiq ütte niumi maaha istisõmi 
ja tutvustamine pääle naas, olr 
mul sääne tunnõq, et võro kee
le võinu senuniI1ääri ammõtli
gus keeles kuulutaq, inämbüs 
olõs arvu saanuq. 

Ja luu, et Eesti kagunuka 
keelin kirotivit ja muidogi ka 
ky nõlõjit oli tõisis t inämb, ei 
olõq mille tuupcräst, ei kõr
raldajaq olõs truld võro vai seto 
värki kuigi eelistanuq. Õdagu
meresoomõ illidsin ettevõtrni
sin om võro kõva tegijä, tuud 
om nätäq kasvai säält, et Võro 
Instituudi sügüsedseq konvõ
rendsiq onunaq uman ringin 
küländ tunnõt ja hinnal. 

Ku kaiaq taad Võromaa tun
tust vähä tõõsõ kandi päält, sys 
õkva Heisingi keskii inanjuhtu 
sääne lugu: jalotiminq müüdä 
ütest sallllast. Meheq istsõva 
S3lllla trepi pääl, käter'.itl perse 
a ll ja pääl, ja ku miiq müüdä 

RAHMANI JAN, kirätsura 

lätsimi, naksiq meile õkva 
Tarna Kalamaja kandi sanna 
kitmä. Ütlimi Conlrnga, et e lä
nli pea 300 versta Talnasi kav
võn, mille pääle üls õkva täp• 
sembäll küsse. Ku jõudsõmi 
uma seletüscgä Võroni. peä( 
tuu miis miiq jutu ja üter: 
«Võrol Paju huulid,;al om väe
ga hää sann.» Mul jäi t uu jutu 
pääle õkva suu valla, imcsti, 
et kuis nääq nii hästc tiidvä. 

Nii e t Võromaad leed.'is häs
le. Ja nuuq, kiä ei tiiäq, võivaq 
viil tundma oppi. Määncstki 
we/comc--kampaaniat mu 
meelest Võromaalõ kül vajja 
ei olõq. Tuu, midä mi iq Võro
maa ja limä tunnõtusõ hääs är 
saamiq tetäq, om tuu, et saa• 
rniq esiq inämb wnma kultuuri 
tundma ja tarvilama oppi . 
Parhillaq om sääne hädä, e t 
võro-identiteedi päämine tun-

nus Võromaa inemiisi meelest 
om võro kiil. Esibindäst ruu 
om väega hää, a keelest ütsin
dä jääs yks vähäs. Miiq p idänü 
tundma ja opma luku pidämä 
ka urnmist vanõmbist kom
bist, miä ommaq naanu jo 
meelest minemä. Ku miiqjää
miq ynnõ tuu mano. et võro 
kiir omgi Võromaa kultuur, 
sys või juhtuda nii, ei tõlgirni 
kül Eesti eurolaulu võro kiilde 
ja laulami tuud (nigu Contra 
lauT minevä puurpäävä ütcn 
Heisingi Jilzz-baarin), a 11111 ei 
olõq inämb määnegi võro 
kultuur. 

Uma kultuuri elloherätämist 
võinu alosta kasvai sannast. 
Ku joba liinasalilla leedäs ja 
tunnus1õdas, sys võit arvada, 
et suidsusannan kõov ihaga 
vihtmine ei Jähäs miiq külälisil 
niipea meelest. 

Kiräq 
Kiri kiroda aadrõssil 
Lao 5 Põlva liin 
63 308 Uma Leht 

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

Lätist ei löwä 
mäkkdoonaltsit 
Minevädscn 1ehen üter tuu 
Kometi m.iis Prang)i Jaan väe
ga õigõle, ei eeslläne t iid Läti
maast ynne R.iial ja Sigu Idal. 
Vanast kävemi sakõst Hoppa 
ja AJuksnede, a t iidsemi ja näi
mi ynne tuud, miä poodi n müü
gil om. Näe es Aluksne umbõlõ 
ilosat järve ega parkigi. 

Seo lehi kiruta s sakõst 
umast ja hääst, a kas ti luud iks 
tiiät.i, et Lfüimaal om mäkk
doonaldsite l äri väega halvas
tõ lännii. Põbjusõs luu, ei Lätin 
võtse üts miis ette ja lekk uma 
mäkkdoonaltsi. Ehil puust pa
vi ljon i ja nakaS sääl tunast 
kraamist süüke pakma. Kynõl
das, et tuu mehe ulmi ollõv Li
do ja nüüd urn säänc ka söö
gikotusa nim i. Rahvast käü 
s.ääl \Unbõlõ, esieränis miildüs 
luo btsilc. Nigu na j511cqAmcc 
rika mäkkdoonaldsiki. 'A vahe 
om tuun, et latS mürräs sääl 
putkadõn, millel urn ruukatus 
pääl ja süü kisselit, miä om 
ehtsist marjust teil - mille ynne 
tehismahlust ja konservandõst. 
Küsüti, et kuis tuust nii väega 
L'ipsele arvu s.,iaq, kuis määnegi 
süük kokkoom 1embitü. Liht
salõ - kuma pcräkõrd Lidon o i• 
li, lõüse kisseli seest ka väiku 
marjavarrõ, noh tuu, miä pcrän 
mari kastL'i, sääntse hõmgu wna. 

MÄRSI LUULÖ 

Kauksi UIie: ku viil anda jõwat, olõt rikas 
Kunas peräkõrd Saarlasõn 
kodotalon o ll it, kuvõ rd sin
näq päsct? 

Unõn5gudõn olõ sääl sakõs
tõ. l lmsi kävc ka õ kva kuldre
ncllc korjaman. Pärl ijyy mä
lestüses kanna iks valg1d jyy· 
pärlid. Noid, miä sääh kunagi 
vällä püüti ja Katariinalõ viidi. 
A jõgi omiks nii puhas. külm 
ja illos ni tsolisas niguq latsõ
põlvõn. Toda kolust ja jõ kõ 
minust kuigioaq vällä ei saaq. 
Noid keväjä häitsvid jyyviiri, 
kikkidc hummugust kirgmist 
ja pinne õdagust klähvmist ni 
latSkõisi hirskamist 

Kas tahtnu egä pfü,, Võ ro
maal e lläq '/ 

Jah. A sys tävve iist, õigõ 
imändä viisil. perremehega, 
kykkõ v i imädse pääl teten -
tuu tähendänüq kiränjgutüüst 
vallaütlemist . Ei saaq raamat 
käen ja tynõ pään ollaq muud 
ku i harrastustalunik. Mul om 
uma kasvatusõga iks viil rassõ 
niisama hoõotaq ja mafaq 
korjamadaq jättä. 

Hälllipäivä peit Vigala Sassi 
man Saarõmaal. Mille'! 

Hällüpäivä ma vaheldusõs 
es piäki. Mu sünnipäiv om 
lihtsäie pööripäävä. Ma kygõ 
märge, et tuu om kuiginaq eri
line. 

Pööripääväq ommaq miiq 
esivanõmbil väega tähtsäq ol
nuq. Saarõmaal peimiq Mõt
saimä lenopühhä. Teimiq nai
sigaq pudrupalvust. Meheq 
uhrassivaq sika. Tcnnässimiq 
immiimmi tuu iist, et nä om
maq meid tahaq ilma sünnütä
nüq, et lastaq kygõst laast ilost 
ossa saiaq. Et elosäde mi mail 
om kygõ kiuslõq iks süttünüq. 

Ollit ild a aigu Soomõn J y
väsky län romaani kirota• 
man? Minkast'! 

Tuu romaan om lugu uibud
sõst näiokõsõst j a ikk rigudi
rägudi riigikesest. Kyi~ sün
nüs 1990-2002. 

l\1iä tege kiränigu ja naasõ 
elo ra<iisõs? 

Mõlõmbat tahassi ütevõrra 

PlAKIMREPtLT 

häste tetäq. A ig and kunagi 
vastussõ, kas läts kõrda. 

Um lals i periist k a elon 
midägi tegemäldäqjäänüq? 

Myni ulfus vast iks om te• 
gemäldäqjäänüq . Hindätapusl 
e i olõq märgotanuq. Laisklõ
minc ei olõq häste vällä tui-

Kauksl Ülle om sllndünU 23. 
{tegeligul t 22) septembril 
1962. aasuigal. Üles kasvi Võ
romaal Saarlasõ külän Palu ta· 
lun. Opsõ ja lõpõfRõugu 8 -klas
slltdsc kooli, Võro l keskkooli ja 
Tarto ühkooli aokirändusosa• 
konna. Um k1rotanuq võrokuls1t 
luvlõlv1si, romaanõ, näütemän• 
ge 1pm. 

Um ncllä latsõ imä: Maatl (s 
1985). Salme (1986), PäM 
(1987) ja Ni,lo (1990). 

Tennüq uma kuituun püsümt• 
sc list lõpinaldaq palb alatõn 
tüüst Võro Raadion (1991-
1993). Võro t<eele Ja Kuituun 
Fondin, võroklilse aabtdsa kok• 
kosäädm1sest JPm mk.agu muu· 
sigapund, Lõkõriq asutamiseni 
2001. aasuigal. 

Parhlllaq eläs Tarton ja tüütas 
ku s,htasvtJse Fenno-Ugna Tarto 
keskusõ sekretär. 

nuq. Ei olõq syski olnuq mi
dägi säänest, mille peräst olõs
si tahtnuq latsõq tagasi toppi 
sinnäq, kost nääq tulliq. 

Miä ütlet noilõ,_ kiä porra
sõq, et Kauk.si Uile! um ega 
lats esiq mehega? 

Kahju, e t nii ilda tuud nõvvo 

kuuldaq sai. A mioeq ti iäq, 
opnu inemine, riistaq kõmlrl ... 
Hilana Taarka olr päält nelä
kümne, ku sünnüf Ta(o ... Kui 
iks unistuisi printS piätäs uma 
valgõ hobõsa minu talo trepin 
lollõ mõttõgaq, sis ... Paske 
egas juhus pääleq ! 

Kuis taa Lõkõrite, võrokiilse 
popmuusika mõtõq tull'? 

Jutulimiq Mereaga, jun lält 
meil iks laulus üle, laulust saa 
tands ja äkki olliq pilliq kah 
ni es saaq arugi, ku joba neli
kümend laulu tegemisel. Mer
e-a tegi viil räpi kah. Proovimi 
CDvalmis tetäq. Iks piät uman 
kcclen laultu.s saama oopõrist 
kooniq räpiniq . 

Määne om olnuq s u loomin
g u kygõ lämmämp vasta,·õtl 
Võromaal? 

O lõ kuulnuq, e t raamaduko
godõo om osa raamatit suurõst 
lugõmisest nannõndan1a loet 
ja valla pudõnuq. Ku raama
duesitlüisist vai luulõõdagist -
sys om jäänüq kistumaldaq 

tänuni lunnõq urna kodovallan 
Rõugun Kiidi turismilaiun 
Piho A igari kõrraldõt raamadu 
«Säng» esitliisest. Ja Viitenän 
kinkse üls imä kunagine opi
lanõ mullõ karto likorvi. 

Tulõt alat.i vasta, avitat kas 
vai hiiii synaga. Om taa bin
gehäädüs veren? 

lmändä muud. Tahi jo lat
sõoa hulga larsi saiaq, suurõn 
majan e lläq, palro tüüd teläq. 
Ku viil andajovvat, olõt rikas. 
Hää tähendäski muide rikast. 

l\1iä plaanil lähem biil aol 
Võromaa hääs t.ctäq? 

Võromaa om iks minost kin
niq hoitnu, ku maq ka vyyril 
maiõl olõ o lnuq vyyridõ siän. 
Toda läJnmüst, miä tä mu hin
ge om andnu, sää1t määntscgi 
viiq vällä ei mõsõq. Tuuperäst 
taha umalõ maalõ ja inemisiie 
uma keeli viil hulga kynõlda, 
Jauldaq ni kirja pandaq, häid 
inemisi hoitaq. Vaivait, et ma 
tuuga ihnan valmis saa. 

l<iisse ALLASÕ TIIA 
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Verska miis ehitäs Noa laiva 
HARJU ÜLLE 

Verska m lls Noormõtsa 
Helno (71) taht mynõ ao 
peräst valmis salaq sllh
kandih lnnenägemäldäq 
asja: tä nokiisas suvõko
toh ütslndä 11-meetrilist 
purjõlalva. 

«Mõtõq o lf joba ammuq , a 
olõ-õs võimaluisi,» seletäs 
Heino, kiä tüü( inne pend
sileminckil AS Calor pääli
kuna ja ajasi hoobis maa
roti-asja: länuuäinajandust. 
«Põhilinõ om aig, seo o m 
iks suuf 1üü. Ütsikit ossi olõ 
joba varõmb tennüq, ku om 
a ig u o louq , tõsitsõlt olõ 
taad !a iva paai aastakka 
ehitänüq.» 

Parhilladsõi aol, ku pää
m idselt p las(massist laivu 
tetäs, tulõ Heino laivast ka
tõ 111as1iga liivveligull puust 
jah(. Nimme olõ-i lleino 
viil vällä märK.nü. 

«Koikit tu lõ sinnäq säid
se-ka tõssa, lõbusõidu jaos 
või eski 20 inemis1 pääle 
võ11a,» kill Hcino. Tä näü
täs laivan nalJatõn, kohe tu
lõ «viinavõtmisõ kotus», 
kohe pandas narkootiguqja 
kurdiq. <<Ülõssi p idän ü iks 
mas1ijala alaq kotõm1anni 
jaos ka kotussõ jätmä,» süüt 
lä ku krut. 

La iva ke re om Heinol jo
ba piäaigu valmis, seo suvõ 
om lä luud jõudsabe laku
aauq. l:ieino seletäs, et ri
mä tavali ne päiv olr suvõl 
sääne. et säitsme aigu tulr 
üles. terve pfüivä toksõ lai-

Noormõtsa Heino mõtlõs joba tuust, kuis talv valmis saa ja tlmä sääl pääl kaptõn o m. 

va man ja õelagu ütsä aigu lätS 
tarrõ ärq. 

Ku Heino käest küssüq, pal
To limä laiv väärt või ollaq, 
kaes tä kavalal! ja naard: «Ku 
Lennuk val.rnis sai. massõ tuu 
6,9 miljo nit, nail olr taa 13 
meetril p ildt. Tsipakõnõ vä
hämb sis!» 

Hei no kitt, et ku jaht kunagi 
vai-mis-saa, om täl....hää...-tuu 
õkvah vene laskõ. Täi om my
n i meetri kodoussõs1 uma 
«ookean» - Kostkova umb-

järv. «Tahassi !aiva järgmine lik tokustaa(, et sä,'ine või laiv 
aasta vette saiaq, a vist ei jõv- ollaq külh. 
vaq,» märi Heino. «Aasta om Heino, kedä kohaliguq bam
viil kõvas1õ tüüd tctäq ja ra- bameheq Noas ku1svaq, mõ1-
hakoti päälc mõos kah. Päs- lõs joba tuust, kuis 1ä uma 
tevesitiq ja egäsugumadsõq vahlSÕ !aiva pääl kaptõit om. 
jubinaq ommaq jo maru kal- Heinol ommaq peris kap1õni-
liq.» paprõq, miä lupassõ 1äl eski 

Laivaehitüst o psõ Hei no 13-meetrilist la iva juhti. Heino 
esiq ja om tuus hulga raamatil joba kahjalSÕs, e1 mille lii lai va 
läbi uufnuq.-Lõpw.....võtsõ vaJ-_pildo..u;õst-kats meetrit puudu 
gõ paprõlehe ja joonis( la iva jät(. 
paprõ pääle valmis. Tuu olõ-i Naabrimeheq 1üküsse väega 
niisama papõi, a peris ammõl- Hei no miiskunda. Üis tahi juo-

fUIQ- PI.J 

gas, tynõ kokas tullaq. Naab
rimiis Kaikuna Ago lcviläs 
küläjut1u, et Heino ollõv 
!aiva kiilu sisse valanu ka is 
tonni 1inna. «Maq olõ esiq 
ajanu vällä, et ltaalia tangi 
moo1or om pääl ja rahvas 
joba usk,» kitt Kalkun. 

«Kalkun kynõlõs luud 
kah, ei tulõ upu1us,» seleläs 
He.ino. kiä küläjuttõ pah3$.. 
e i panõq. «Sis saavaq egäs1 
liigist parõmbaq ekscmpla
riq !aiva pääleq.» 

Tüül ei piäq käümä, tüü võit ka kodo telli 
Eesti kotussõnimmi kygõ suurõmb kogo lätt Leiva Maeve käe läbi puutrihe 

SAARÕ EVAR 

«Ncläpäävä tuudi mullõ vaht
sõnõ arvudi, mikrobussiga kä
veväq. N ilbeSirje käve minno 
nädälivahe1usõl oppaman. 1äl 
om kodo Kiidjärvel. Ja Marja 
(Kallasmaa) o lT kyix seo aig 
mul siin kiilän, pühäpäävä läts. 
Pini olriäl kah ü1en, võiq kü lq 
tuu o it mu Laika lõ hüä aig,» 
sele1äs Leivo Maeve (53)uma 
kodo ussõ pääl külä lis1 sisse 
juhalõo. Tä eliis Räpinä kandin 
Linte külän ja om tiiiin Eestj 
Keele lnstituudin (EKJ) Taf
oan , Tüüle küll ei käüq, tüü 
1uvvas liillc kastöga kodo. 
Maeve lüü puutrihe sisse kattõ 
suurt EKI ka.tto lecki: ko lUs
sõnimmi umma ja säänest, 
kohe om kokko kogut 1iidmine 
eesti keele synno peri1olo ko1-
salõ. 

lmä haigus tõi kodo 

Koton tüütämä nakaS Leivo 
Maeve tuust pääle, ku imä 
1995. aastal p u usa luu ärq 
murdsõ ja sängüjäi. Myni aas
la ildamba oi[ imäl viilinsul(, 
mink pääle 1äl ü1s puur hoobis 
ärq hälvätü, nii et tedä parhil
laq kyiRaig passi lu lõ . M aeve 
veli Margus om Tarnan korgõ 
ko1ussõ pääl ja perreinemine, 
nii et ainukõnõ. kiä kodo jäiäq 
sa i, olr Maevc. Tüükotussõ 
pääh tull i kah vasta. löüti, e1 
and m idõ s isselüümist saa jo 

põhimõttõlidsõlt ü tskyix koo 
kotsal tetäq , kon ynnõ eelektri 
ja telehvoit o lõ man ommaq, 

Tüü nõud märgütämist 

Maevc om opnu Tartoo soo
mõ-ugri kceletiidläses, mõist 
soomõ, vepsä ja veidikese ka 
ungari k iilt Ku lii 197 1. aasla l 
ülikooli lõpõ(, 1aheti tedä ko
hegi Võromaa kuuli oppajas 
suunata, vist olT t uu kotus Lii• 
namäe. A oppajaammõtit tä no 
_sukugi taha-as. lnstituu( teldt 
laotlusõ, et tark lütrik ümbrc 
suuna1a näide manoq, biblio
graa fi s. Ni i lätski. Maeve 
pandsõ mitukümmend aastat 
ritta kyiki raamatide ja artikJi
de päälkirju, kon eesti keelesi 
ja sugulaskiilistjunu oi[ Tuusi 
tiiüs1 sündü hulga paksõ Bib
liographin Uro/ica köütit Tüü, 
midä 1ä nüüd 1ege, om külh 
ynnõ paprõ pääl o lõvide ka r
toteeke puutrihe lüümi ne, a 
peris egaüts 1uud syski te1äq es 
saanuq. Paprõlipak idõ pääl 
o mmaq asaq k irän kõrd nii, 
kõrd töistmuudu, cgän märgin 
hulga 1arkus1 seen. Massinahe 
p iä l kyi~ saama rangõ kõrra 
perrä. nii et puutri es1q säält 
vajaliku tarkusõ üles löwässi. 
Ku midägi üle tüküs jäämä, 
miä kohegi lah1rilõ ei sünnüq, 
kõlistas M aeve Tafoalõ Päll i 
Piitrele vai Kallasmaa Marja
lõ. kiä o nunaq põhilidscq ko-
1ussõnimmiga tegelejäq EKln. 

\ 
l 

l • 

SMRÕ [VARI PII.J 

Telehvori om Leivo Maevele rohkõmb ku tüüriist • vahel tahassl kolleegega lobista kah. 

Umbõs kõrra kuun luu veli vai 
kiäk i lynõ pääliinast vabtsõ 
kartoteegikasti ja vii puutritar
kusõ kenä pääl 1agasi. Nii tuu 
tüü käil. Ku puutri suuröst tüü-
1egemises1 läbi kärssäs, tuvvas 
vah1sõnõ. Taa, miä parlaq 
vahisõnõ om, om kokko neläs. 

Maeve löüd, et koton edenes 
tüü esiki parõmbahe ku ins ti
tuudin. Sääl o lT kuus ineniisi 
ütcn tarõn ja egälütel umaqju
tuq kynõldaq . Siin saa tä esiq 
otsustaq, kunas om tüüisu ja 
kunas j uiuisu. Ku 1õ1õst jutuisu 

pääle 1Ulõ, län 1ä sidejuha1aja 
manoq vai raamadukokko. 

Maeve p idä h innäst puhasi
verd SCIOS. Esä oit Nlilc1ämäel1, 
imä UsinilSast. Viiekümnendil 
suunati esä siiäq kolhoosiesi
mehes ja pereq pan1i e lämä 
kulakus tettü l löörbergi 1allo, 
kon oi[ ka kontor. Macve pidä 
kad o nu esäst väega luku : 
<<lCommunjs( om nüüd sõimu
syna, a Lin1el ky ik tiidväq, ei 
Lõivo Sass olrausa miiS. Timä 
1ekl< häsle vahel, miii om kol
hoosi uma ja rniä peris hindä 

uma. Ja mõtlõt, et tuud siin tä• 
hele cs pandaq, panli külh!» 

Seto latskõsõl olr umal aol 
Raadama koolin j a Räpinä 
keskkoolin küländ rassõ elo, 
naarti setokõ isi kombil ja naar
li kiilt, midä tä luudaigu suuh-
1õgi es julgu võtta. Nüüd, ku 
Maeve keskiän jälq koton ta
gasi om ja Lin1e poodin käü, 
p istvä naasõq pääq ko kko ja 
tSosk alasõq tunnus ta va l t: 
«Kaeq taad, ei murrak.i kfrä
kiilt joht, peris maakiilt kyoõ
lõs.» 

Esimuudu 
w~ 

Hiina synaq 
võro keelen 

3 

Võro keelen om vähärnbäl1 
kolm väegaq vajj a mineväi 
synna, miä ommaq Jainaduq 
h iina keelest: fii; tsiiija b,011sa. 

Targaq raamaduq kiro1asõq, 
ei sääne juu~ ku tii om Euroo
pahc tulnuq XVI aasiagasaal 
Hiinast. Eeslin om edimädselt 
tiilehti nimmanuq Ta[na raa
diapliix arstirohtõ siän l 695. 
aas1agal. Aigapiteh nakati liid 
j uuma ka Võro- ja Se1ornaal, 
kon tundas ka ttõ nimme . 
llununogupuul kõnõldas tsiii, 
a muial üteldäs lii. 

Mõlõmbaq syoaq ommaq 
lainaduq võro kiilde hiina kee
le katõsl e ri muudu päämur
dõsl. Põl\a-Hiinan o m luujaos 
pruug:it synna Cnni Lõuna-Hii
nan te. Sys tsiii-syna o m pcri 
Põl\a-Hiinasl. Õ igõmba olõssi 
üldäq, e i 1aa om tulnuq põl\a
hiina synast C~1-ye. miä tähen
däs liilehte. Syna läts hiinlaisill 
l-ygõpäält põf1anaabrile mon
goli lõ , a mongolilt oo idõ 
põtiaoaabrilõ vindläisile. Näilt 
om syna sys üten 1iijuumisõ 
kombõgaq edesi läonüq maad 
p iten j a joudouq setodõlõ ja 
hummoguvõrokõisilõ. 

Hiinamaalt Lääne-Euroopa
he o lõ-õs õkva maad piteo t iid. 
Tuuperäst tuudiq s.'iäl1 kaubaq 
lndia kaol! üle lnd ia ja Atland i 
ilmamere. Tähtsä mereriil< olr 
varramba Holland. Nii omgiq 
lõunahiina syna te trchvänüq 
algusõo boilandi kiilde, s.'iäll 
lah1a1 Saksa kiilctejriakslaisill 
joba tõisilõ, nii võro kiildegiq. 

Jfans~synna (eesti kcclcn 
puskm') pruugitas vas( ky ig in 
Võromaa kihlkunnõnni Seto
maa nulgõn. Eesli ja võro kiil
de om taa lainat vinne synast 
han!a, miä om tähendänüq 
algusõo ynnõ hiina pubasta
maldaq leeväviina ja per'.ist• 
puoolõ egäsugus t umaae1 
viina. Vinne syna lõpun om 
tuuperäst -a, et ni i lõpõsõq 
naissuust synaq nimekäänüs
sen (nigu syna vodka}. Hiina 
keelen kõlas taa huang tsju, 
kon ma n huang täbendäs 
kõ llasi ja tsju viina. 

ERNJTSÄ ENN 

Kagahiiq puukuuri! 
Misso keskkuur om löüdnü 
ltää ja odava võimalusõ kooli 
küuepuid hoita. Vana puul..'Uui 
jäi vah1sõ koolihuunõ ehi1üse 
alaq, vahtsõ kuuri ehitüs om 
kall is . Nii omgi kooli kuur 
ranide pääl: hää puuq kohalõ 
tuvvaq, talvõ i mukav ü1 S 
samm puiõ võtmises lämmäst 
vällä as1u. 

HARJU ÜLLE 
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Kaika Lainele miildüs inemisi avitaq 
PUIÕSTIKU PIITRE 

Ulel põ11nukuu õdagul o lT 
suur osa Võrumaa rahvast 
Hauka laadal vai joba kot,u1 
laadamärulist puhkaman. 
Õkva tuul aol läts telemiis 
Kcrsna Vahur Kaika Lai
nele küllä. Tä vei rngasi 
Laine hällüpäävä videofil
n11, minkast tä hindäie koo
pia tegi. Laine juhtu peris 
ütsindä kotun olõma, timä 
nuuf abil i ne olTkauplusau-
1uga ringi pääl. Vabur üten 
kolmõ sõbraga kutsuti üles 
mäeveere pääle chitet ka
minaga vafu alaq, kos sai 
pikäh junu aiaq. 

Mille telesaadõq 
Võromaast ärq jäie? 
Laine oi r väega murrõn, e1 
Vahuril tclesaadõq Võru
maasl tcgcmäldäq jäic. Tä 
oi T lugõnu lehest, miä am
rnõtn iguq saa1õ kotsilõ 
kokku kccrullvaq ja arvas, 
e t neoq ollivaq Võro ummi 
mees1e riukaq. Vabur selle(, 
ei ega vald 1ah1sõ, e1 k.i1e
täsiq ja näüdätäsiq neide 
incm1isi ja cttcvõtmiisi . Kas 
tuu kyii huvitas ka inemiisi 
üle Eesti, luu pääle cs tulõq 
kiäki. Võn1rnaa Teatajan ki
mtaduq põll ai võisiq arvata, 
et seo kandi kygõ tähtsämp 
ammõtnik om Müürsepä 
Kunnel. timä õiõncf Vahuri 
saa1õ kallal õkva ka1õ suu
poolõga. Laine es jõvvaq 
ärq i rnestäq. et võn1kõsõq 
tahtsõq Vahurit opada. kuis 
ütte hääd telesaadõt tulõssi 
tetäq - uigu Vahur esiq ei 
uiässi! Laine olõssi tahtnu 

säal saatõn paaf synna eesti 
rahvalõ üldäq - seokõrd vii 
kotsilõ. Kotuski olT Ähijärve 
veeren valmis kaet. 

Külälidseq 
nõudvaq Ja tahtvaq paffu 
Laine selle(, et täi käü egasu
guts it külälidsi . Perämädsel 
aol om tä mynõga peris tüllü 
püürc.tnü, ku tahetas ruttu j a 
palfo. Kiäk.i ei arvõsta, et ilm 
om kuum ja maq ka väsü, kai• 
vaS Lainõ. Mynõq ommavaq 
Laine suh1en huu Tmaldaq ja 
eSki ebaviisakaq. Näütüses olT 
tä mitu päivä inglise telemees
te tccnistüsen~ kiä timäst filmi 
teiväq. Vällämaalaidsi saatnu 
ja Laine j uttu tõllcnu eesti 
provva (tuntu rahvaluulõtiid
läne - P.P) lubanu filmikoopia 
ka lainõlõ saata. «Ma vastjää
gi toda uutma,» arvas Laine. 
Filmi ollõv oäüdä1joba küm
nel maal. 

!'eris tüllü ollõv timä püürd
nü kotusõnimmiuurjidõga. 
Nuuq cs olõq olnuq julgunuq 
timä maouq tullaq, ollivaq 
käünü naabrinaasõst kooliop
paja man. Ka 1imä ollivaq 
nääq ä rq pahandanuq, ku 
oõudsõvaq rullu ja palfo. Lai
nele tütärlatsõq helistiväq ja 
oõudsõvaq, et laoq kyiR vällä. 
Lõpus olrtahetu tccdä, miä om 
timä ravimise saladus. Laine 
olr tuupääle toni mahaq pand
nuq. 

Üldse ommaq inemiseq re· 
rnmädsel aol kuigi väega täht
säq. Mynõq tulõvaq ka nus
ama, ku hätä et olõki. Ma tun
nõ nuuq lihtsalõ ärq, nin1maS 
Laine. Ku ma uma energiä nii
sama undsakide pääle ärq tar-

vita, ei saaq ma mynõ tõsidsõ 
hädä kõrval mämb avitaq - olõ 
ciq jõudu, kynõT Laine. 

Laine üter, et tund Kersna 
Vahurit jo latsõst päälc. Ku 
Laine olT nuuf. vedrlsi tä Ants
last llaabsaardõ posti. Post
kontor olT tuukõrd Antslan 
majan, kos parlaq om raama
dupuu<. Tii Haabsaardõ läts 
keskliina koolimajast ja Vahu
ri esä-imä majast müüdä. Va
hur olr egaalati hüpänü rii pää
le, et sõi1aq raudtiiniq. Vahur 
olr sys nii kümneaastanõ pois
kõnõ. Laine lõpõ( poslividä
mise 1976. aastal, sys olrVa
hur 14-aastanõ. 

Laine näüdäs ka võrkaida, 
mille teile lcnotähes teki< Va
huri esä, 1uukõrdnõ Antsla 
keskkooli kehalise kasvatusõ 
oppaj a Kersna Aksel. Egast 
telesaatõsi, kos Laine kynõlõs, 
tuu Vabur koopia ka Kaika 
tiidjänaasõlõ. 

Inemistel ommaq 
halva söõgitavaq 
Laine arvas, et suurõmba osa 
baiguisi ommaq inemiseq esiq 
hindäie külge hanl<nuq. Tä 
soov itas hummuku süvväq 
pehmet kesväpulru piimäga, 
võitükükene silmäs. Väega 
hää ollõv ka tatrigupudõr. Lai
ne csä kasva! cS tatart ja käve 
ka veskil. Lainel ommavaq 
parlaq piä kyil< umaq hambaq 
suun, ynnõ paar tükkü ollõv 
vyyrit, niiüldäq riigihambit. 
Hääq hambaq ollõv pairungi 
tcno H>Olõ, et ti-i sei maast ma
dalast tatnkkõ. Latne k1L:;e viil 
väega hääs piirnäklimbisupi, 
niisamatõ värskckapsta-ja ha
pukaps1asupi. Laine nelläst 

külälidses1 es olõ kunagi 
piirnäkiimbi suppi söönüq 
kats tükkü . 

Kivi hoitnu silmä 
pääl kygõl Kaika-kandil 
Aastit taga~i olf Lainõl kü
län doktor Tiigi Heino urn
mi opilaisiga. Üüse ollivaq 
naaq istnuq tulõ ümbrc ja 
juttu ajanuq, Tuli olr tettü 
Laine maja ja aia takan olõ
va korgõ mäe otsa. Ku tuli 
o lT suurõs lännüq, olr lee• 
ken nättü kerigu kujurust. 
Doktor arvanuq, et inneva
nastõ võisõq tuu mäe otsan 
ollaq kerik. Ka Laine om 
inerniste käest kuulnuq, et 
sääl või ollaq keriguasõq. 
Lähküdse tõsõ mäe otsan 
om parlaq viil nätäq tuu
lõveski varõmit. 

Laine nimmas, et ku tedä 
inämb ütskõrd ei olõq, ta• 
hassi tä, et sõbraq panõssiq 
timä mälestüses mäe otsa 
kivi. Kivi olõssi sys kygõ 
korgõmba kotusõ pääl ja 
hoiassi siililt silma pillil Lai
ne talul, aial ja ka kygõl 
Kaika kandil. 

Ku Laine nuui- oi T, vedi tä 
An1slas1 postihobõsõga 
Haabsaarõ ja Kaika rahvalõ 
palru kaupa, rohkõmb ku 
posti. Eriti palru vedi tä suu
la. Lainele miildüs ka parlaq 
inemiisi avitaq - olku sys ra• 
vitaimi vai hää synaga. My
nõ periist olr tä scol suvõl pc.,-.. 
ris liüse vä11ä lännüq ja pa
tareivalgõl vajaligu taimõ 
üles OL~nu. Sään<lse, inidä 
kuuma päävä käen es toheq 
kofata. Laine taht ineiniisi 
avitaq nikagujõudu om. 

Latsilõ PAAT 

Vastusõq saatkõ Lao 5 
Põlva liin 63 308 
Uma Leht. 

Manoq kirotagõq uma 
nimi, vannus, aadrõs ja 
telehvoninummõf. 

Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrokiilse 
latsiraamadu vai kaseti. 

Mineväkõrdsõ mõistalusõ 
vastusõq olhq: Karla lfüt kuuh, 
Liina Jätt mõtsa, Heiki Jätt 
bussi pääle. 

Avvuhinna saa Pchl :.lk u 
Revo Mynistõsl. 

Uma Leht and teedäq: 

KAl'SAS 

Umma l ehte saa l e lli cgäst Eestimaa paslkonlorist. Tefmine mass 

S krooni kuu. tcfm1snummõf om 00917. 

Uma leht um saiaq: Talinast Rahwsraamarukogo lehemüug,punkt1st, 

Tartu Post1ma1ast. Lõuna-Eesli Keskusasl Tartust (Vana A11atoom1kum 

Lossi 38}, Scto Ta1omuuscum1st verskast, Võro 1nst1tuuchslJa Karuta 

Rahvusparg,st. 

Uman Lehen saa kuuluta Ja h1nnäst reklaam,: uunq tel 053 428 
3G9. Kuulutu1si võedas vasta aolehe l'oit toimõtusõn Põlvan Lao 5 E• 
R 8·16 vai kOkkulcppcl mu1Jal Võromaal. 

Kui$ lehte lukõq: y-täht lukõq õ (välläütJem1ne vinne keele õ -tähc 

muudu) ,a q märl( mitmust ja mvud: m ,na va1 luhembält maq, m ,tu 

pinni ehk prniq. ommaq lännüq ine. Q tähcndäs Õkk-muudu hellu 

sõno lõpun. 

Uma internetin 
http:/lwww.murre.ut.ee/-parteVliinatsuraQ/ 

saa kullõlda ansambh L11natsuraq vahtsid lautõ. 

NAEL 

ARVUTI 

LAEV 

KOERAD 

MÕTE 

Ku kirotat sama täbendiisega, 
a võrok.iilseq synaq knmtõ sis
se. saal rao;vadsõ raami sisse 
üte võro keelen laulva pundi 
nime. Osa naid synno om olõ
man seo lehenumbri juttõrt 

Inda Kõiva nimeline laulukonkurss 
Mõnistõ põhikoolin 
25. oktoobril 2002! 

t<onkurs1I om katsossa: 

· võistlus vuetegeJ11e 

· p61"11kooluäfl1ds1 latsi 1auluv61st1us 

10. oktoobris ooõõtas Mõn1stõ põhllwub vuctcg1Jlde käest vahtsiid 

viise (kas kassel.l va, papr6 pääl) võrukuisile luulõtu1s11õ. Numuudu 

tahetas manvq saiaq vahtsud võrukutsud lats,laulõ. Z.üru vahs noist 

vällä k.Oim parömbat vuetegcJäl. k1nkalõ andas ka aw..ihmnaq! 

Lats• lauh..rvö1sUusõsl võ1vaq ossa võttaQ aoluulidsõ Võromaa 

põh ikooliiälidseq latsõq. Hinnatas kolm6n vannusõgrupin. 18. 

oktoobris antkõ Mõmstõ kuuh leedaq 1aulu1alS6 n,m, Ja laulu 

päälkin. midä lä esitäsl 

Rohkõmb saat teedäa: 
Teo<einu Maigi kaest Mõnislö koohst. tel 078 90 619. 
Aadrö,: 66001 Kuul.St kU18, Võrumaa. (Märgusyoa lautukonkul'SS.} 

Unu Saddam 
ti.ises armastas väega 
latsi. Kogo lraagi lat
sõq kutsva teda Esä
keses Saddamis, Jee
sus1 Kristust timä elo
aol niipalfo incm1si es 
annasta. 

Ma kaiõ ütspäiv tele
viisoril. Üle pika ao. 
Unu Saddam olf saatõ 
nimes. Säänc miildüv 
algus üte suufmehe 
eloluu kireldämises. 
N,gu lmä Tätsher, Ve
li Adolf vai Pühä Esä. 
Ütcsynaga, kai saa1õ 
ärq, hää saadõq olr, ja 
mullõ nakas Hussein 

RUITLASÕ 
OLAVI, 

Viil om Unu Sad
dam hää annastusluu
lõtaj a. Sjoo näütäs 
lraaki ku väega kui• pot1pol11llk 

ku inemine tävvcste 
miildümä. Hoobistükün M iki
Hiii tundus mullõ nüüd jälle 
jür'.ijänä, om sääne aladu, tulõ 
vaiksõit manoq, haisas wrig
lisspeannindi pcrrä, jürj sul 
kängäqjalan purus ja nii edesi. 
A Hussein ... 

Arhitektuurist tiiämi sääntsit 
stiile niguq klassitsism, juu
gend, gooti ja nii edesi. Sad
dam om esiq loonuq modernse 
arhitektuurisuuna, chilänüq 
kümnit vaimustamapandvait 
ilosit lossõ ja häärberre, tcge
lcnü haljastusõga ... Perän vaa
raosid ei olõki maailman pääle 
tirnä olnuq miist, kiä olõssi 
midägi kõrralikku kokk o 
klopsnu. Mul om sääne tun
nõq, et Saddam Hussein omgi 
vaarao. 

Tutanhamoni pääle, vai kiä 
tä olr, mi jo põraq vibadsõq ei 
olõq, ei uuriq kas täi olr tuu
ma- va i keemiäreiva va i 
määntsidki muid suurõmbit 
malakit. Yks imehtelemiq pü
rämiide ja mõtlõmiq. et olf yks 
kõva miis. Mis Unu Saddam 
töistmuudu om, hää miiS. näü• 

tuuri lembelist r iiki . 
Telekast näüdäs lraagi kul
tuuriministrit kah ja ma kai, et 
miq illaskinõ Kivi Signe olT 
tuu kõrval yks peris puss, Kul
duuriministril olf sääne nägo 
pään, nigu tä olõssi uma käega 
õkva üte pasunaorkestri maa
ha lasknu, selle, et üts oboe 
puur nuuti müüdä pandsõ. A 
töistmuudu ei saaki. Kulduut 
sünnüski läbi vere, higi ja pisa
riie. Annat koskillpuult perrä, 
sys ommaq kyik kulduurite
gelä.~eq kasiinodõnja perän ei 
o lõq minkagi iist kultluuri 
1e1äq, egaq padrunit osta. Yks 
määnegi kõrd piät olõma. 

Koskill tulr jutt, ei unu Sad
dam olT kah veidükse raha 
andnu. et World Trade Center 
õhku laskõ. Näeti esiq, kor
gõltarõnu inemise ilomiir, ei 
kannada maitsõlagõhust. Uma 
raha iist nakaS New Yorgin lii
na planiihnä. Jnemistest om 
muiduki ka[10. Ku olõssi saa
nuq luu jälle monstrumi nii
muudu õhku laskõ, et ütski 
inemine kannataq es saanuq. 
ma olüss, esiq piloodis lännüq. 

iossu l ilda pajatusõq 
Kodovein 
Kats sõpra - üte külä miist, 
lassõvaq aian kodoveini . 
Hüürläscq tsiirutiq ümbrerin
gi: näilcgi miildü veinimakus 
lõhn. 

«Külh o,n hää kodovein,» es 
jovvaq sõbra veinitcko kittä 
tuu miis, k.iä tõõsõl küläh olT. 

Ku miis peräkõrd kodo na
kas minemä, anõ sõbõr timäle 
lapigu pudeliga veini ütcn -
naasõlõ küläkostis. A ku miiS 
olTvällä saanuq, nakas tä mõt• 
löma, et olõ-õi naasõlõ mää• 
nestki veini vaja. Käändse kor
gi pudelil päält ja kummu( pu
deli sisu suulHö. 

Ai sa ton(, ku äkki olr suu 
vall u täüs ja silmäq leiväq tuld 
vällä! Ots hüürläne olr veini
valam ise aigu pudeli sisse 
essünü ja nüüd, ku vabadus 
jälh käen, tsusas suurõ vihaga 
mi ist. Õkva keele sisse! Mebel 
paistõ( nägo hirmsalõ üles. Ja 
veini-himo olT kah tüküs aos 
kaonu. 

Uleskutsõq 
Väiku bussikõnõ olr rahvast 
puupüstü täüs kofatu. A bussi-

Lehm 
Viitinä mehel kooluq lehm 
ärq. Tõsõq kahidsiq luud yn
nõtust hirmsalõ, a peremiiS 
ülnüq: «Hää olrgi, et !õppi, 
hainaq saiqki otsa. Nahk saa 
tsuvvas. liha supis!» 

Matidsõi 
Matidsalugõja nakas kadonu
kõist sumuaia pfüil v.:.iega kitmä. 
KaL{ hambamiist naabrit kynõ
liq umavaihõl: «Kulõq, naabri
miis, läämiq ärq kodo, olõ-i mi 
õigõlõ paika 1rehvänüq!» 

jub( mugu möi piletit: sõita 
tahtsüq kyik, kiä bussi ussõ 
man saisõvaq. Pcräkõrd üt$ 
bussisõi1ja kammanö tõisi : 
«lnemiseq! Et õhupuudust ei 
tulõssi, lõpõtagõq kyil< ütekõr
raga hingämine!» A inemiseq 
naksiq säändse eltepanõ ki 
päälc ütekõrraga naanna. 

Näpp pistü -
pleiats peoni 
Liinakuuli rulõ egä aasta myni 
maa latS. A myni kümmend 
aastat tagasi olü es maalatsõq 
nii 1argaq nigu parhill aq. Ütte 
Võru kuuli olr tulnuq pois
kõnõ liina lähkü mõisa 1akas1. 

Oppaja and' latsilõ käsu: 
«Lapsed, võtke pliiatsid kät
te!)> Tuu mõtsatagonõ poiSkõ• 
nões kõssagi. Oppaja. kia oi T 
kah maal kasunu, sai arvu, et 
poiskõnõ pääle kodokeele 
muud e, mõistaq. Oppaja läts 
latsõ rnano ja üter teile tassa• 
kõistõ kõrva sisse: «Sa pleiät
s1t iks tiiät? Kuma näpu püstü 
nõsta. võtaq sa plciäts pciub> 
PoiSkõnõ olT teränc ja nii na• 
kas kool ioppus taasakõistõ 
minemä. 

Latsi 
vannitaman 
MiiS nakanu purjon paaga 
ummi katsikid vann itama . 
Edimirne lats oli niguq lupsti 
vii all ärq käünüq. Mi is seletäs: 
«Taas1 la1sõs1 sukõldujat e i 
saaq!)) Nakanu sis 1õist van
nitama Ja ka tõs.õ latsõ lasknu 
miiS vii alaq . Nüüd es saaq 
miiS last nii kipõlt vii ah vällä 
1ymmada ja kii(: «No taas! 
poisist tulõ kül allviilaivnik!» 

MAASKA Milli 


