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Kewäi tulõ jahedavõitu 
BERGMANNI KARL, 
ilmaennustaja 

Jüri- vai nafakuu um piaaigu 
alati et1earvamadaq ilmaga 
kuu. Jürikuu alguspuur piässi 
olõma jahe, üüse või ollaq va
hel külmäkraatõ, sadõmiid vä• 
hävõitu. Keskpaik piässi tuiõ
rna lämmi ja või ollaq sadõ
miid. Jüripäävä ümbre paistus 

Ilm 

ollõv jahe nink üükülmä ja ka 
sadõmiid. Sys paaf päivä piäs
si olõma peris lämmi. Kuu 
lõpp tulõ jahe ja üükülmäne. 
Kevväi saa olõma jaheda
võitu. 

Sõrataudist Saksamaal 
Sõrataud om muiduki kygõ 
edimäne, millest tankandin 
nüüd ju11u tetäs. Hollandlasõq, 
p5tiq, ollõv sõrataudi vallapä
semist varjanuqja Hummugu• 
Vcstfaali tsianuumajaq lätsiq 
liimile - ostiq llollandist oda
vit põrsit õkva viimätsil nädä• 
lii inne piiri kinnipandmist, 
kokku 20 000 tükkü. Nüüd 
ommaq kyik nuuq taluq, kohe 
Hoilandist põrsit tuudi, kõ
vastõ valvõ all. ei võiq tittegi 
tsika müvväq egaq manuq tuv
vaq. Ja naabriq kah värisäseq, 
selle et kindlustuses võtaqjo
ba aasta a lgusõn üttegi sõra
taudi vasta kindlustadaq taht• 
ja t jutulõ. 

Muiduki ommaq kyik, ala
lÕn liidumaa põllumajandus- · 
ministristja lõpõtõnaolehetoi-

mõndajidõga, maru vihadsõq, 
et Euroopa Liit ei lupaq karja 
sõrataudi vasta ärq vaktsmiiri. 
« Poliitikuq tegevä, miä taht
vaq, eläjäq jo püss5 laskõ ei 
mõistaq ja vasta ei nakka,» ki
rutas aoleht Ncuc Wcstlä
lische. Vihadsõq oldas ka liha
häötömrse plaani ptiile. Esfl<, 
lihatüüstüisi liit kuulutas üten 
muidõga, c1 suurõrnbai ulrust 
j a raiskamist inämb tetäq e i 
saaq, ku parlaq Hollandin 
letäs: sõrataudiga lautun eläjäq 
kygõpääst vaktsineeritäs, et 
taudipisikidc lakjaminekit vä
hcndä, sys takastperrä Jõudu
müüdä tapõtas ja viiäs elektri
jaama palutamisele. 

SAARÕ EVAR 
Bielefek:Ust 

PUJ<I AARE Plt.T 

Põlvan peet suurõl kä!!Jtüüpääväl kedras 
paklast lang a Seeba Oie. •Eks taa o lõq ;o pii• 
kana opit ammõf,• üter Peri vallan, Uibojärve külän Vast
järve talun sündünü naanõ (78). 1945. aastagasi pääle 
eläs tä Põlvan, vok~ urn ka koton olõman. •Hoia a lalõ, 
noorõmbilõ um tõnõ pahandusõs alati iin,• üterõie naraga 
poolõs. •Sya-aigu tulr jo esiq kyik tetäq, maal kedrassimiq 
langa, koimiq kanga ja teimiq rõivaq sälgä.• Katõl 
edimädsel kästtüüpääväl (1997 .. 1998. aastagal) näüdäs 
Seeba Õie Põlvan kangakudamist. •Kopõratiivi naisiga 
kudasimiq üts 20 aastat kangast.• 
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V ÕROMAA R A HVA UMAN K E ELEN KU UL EHT 

Hääq lõvvaq Kartsepa Heinot Mälestüisi 
ja Paabuti Andrust nälgä ei jätäq Võsobergi Kristjanist 
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twUUOLU PU 
•Kylk om ärq vlldü: salnaq, ussõq, esklna põrmandulawaq,• kai Urbi Annika lkudsõ näoga kotust, kon bl( latsllõ 
perän<k!t ma ja. 

HARJU ÜLlE 

Ku Mlkldämäe valla Rõsna 
külä elänlk Urbi Annika 
mynl nätil tagasi edlmäd
Mlt mehelt latallö perin
det maia kaema lita , oli 
hlltü mlne suur : elomaJast 
oli alalõ ynnõ puur ahJo Ja 
ümbrekukat korstna, kylk 
üleJäänü o lllq vargaq mi• 
nemä veenüq. 

«Maja olr seest kõrralik, sai
naq ja põrmand lauduga ä rq 
lüüdüq, väänüs vast 50 000 
ringin,» kynõlUrbi Annika. 
«Ku ütel iispääväl suurõ lu
mõga kävemiq. sys olr maja 
viil alalõ. puurpääväolfjoba 
puhas plats.» 

Annikn nimmaS, et latsilö, 

■ •• ■ 

qvewaq maJa 
säitsmeaastadsõlõ Vainolõ ja 
kümnedsele Anneiile jäise 
maja ja puur talomaast-mõt
sast timä edimäne miiS, kiä 
sõpru puul puurkogõmaldaq 
ärq tapõti. Talo om Annika 
vahtsõst kodost vast kolm ki• 
lomeetrit kavvõdah mõtsah. 

«Seo om pümme lugu, sala
janõ vargus,» kommentiirse 
majavargust Põlva Politsei 
pressiesindäjä Kaldma Rein, 
kiä üteT, et olõ-i innemb sää
nesl asja kuulnuq, et kinkalgi 
o lõs 1erveq maja ärq varas1a
duq. luudsamma kinnü( ka 
Võro Politsei pressicsincjä 
Ossise Jaan. «8-9 aastat tagasi 
lätS ütS sann kaoma, elomaja 
vargus om cdimäne kuuld
mine,)> ütef tä. 

«Maja olr valla võct ja 

määndsegi treileriga ärq vee• 
tü,» kynõr kriminaa lpolit
seiinspektof Pau Peeter, kiä 
vargusõ asun kriminaalasa al
ga!. «Tii olT kah spe1siaalsõlt 
põkatsiga valla aetu. Naabriq 
olliq paa/ päivä kolinat kuul
nuq, a kiäki kaema es lähäq .» 

Kahtlus om kaasomanigul 
<<Maq arva, et maja varas( 
tuusama inemine, kiä miiq 
mõtsa mahaq võtsõ,» löüdse 
Urbi Annika. «Tuu vas1 es 
massaq mõtsatüülisile palka ja 
naaq veiväq tuu iist maja ärq, 
mineq tiiäq.» 

Annika ü1er, et talo olr täi 
katõ päälcq. «Majapuulnõ osa 
olr mi iq uma, tõnõ puur timäl 
hindäie ostõt,» kynõf tä. «Seo 
inemi ne mõistõti joba miiq 

mõtsa vargusõn süüdü 
külh, a 1imä ü ter, e t om 
töötu inemine ja ei o1õq 
millegagi kahjotassu 
massa, koner om, a kohe sa 
inemise ajat.» 

«Lähäs ja OL~is esiq tuu 
maja Ees1imaa päält vällä, 
a olõ-i transporti, railaga 
niikavvõdõ ei liiguq,» olr 
Annikal ikk kurgun. «Maq 
arva külh, et kohegi Tartu 
vai Võru kanti piässi tuu 
maja üles pant olõma.» 

Annika üteT, e1 tahtsõ 
maia esiq kodo ä rq vidädä, 
se1le, et sääl om elomaja 
väega väiku. «Häbü piässi 
olõma väikeisi latsi maia 
ärq varasta, tooguq hääga 
tagasi!» ei tahaq Annika 
vargalõ andis andaq. 

l atsilõ miildüs võro keelen mängi 
25. märdsil tulliq Puiga kooli
majja kokko nell 5 Võromaa 
kooli säidse truppi, kiä saivaq 
edim5st kõrda ütenkuun näüd5-
tä, ku hästc naaq võro keelen 
tiatrit mõistva 1e15q. 

«Mul olr s.iäne mõtõqjoba am
muq,» kynõr võrokiilside näü
temängõ päävä kõrraldamisõst 
Puiga põhikooli d irektor Oro 
Astrid. «Maq arva, et võro kee
le oppus piä-i säänc ikäv olõ
ma, asi tulõ põnõvas tetäq ja 
latsõq piül nägemä, et naaq 
uma tegcmiisiga ütsindä o lõ-i.,, 

Avvuhindajaq pidäsiq pa
rõmbas Võro Krcu1zwaldi 
gümnaasiumi, Kääpä ja Haa
ni-Ruusmäe põhikooli vä
hämbide lotsi mängmist, a to• 
rõdaq olliq ka Puiga latsõqja 
Haani-Ruusmäc suurõmbaq 
latsõq. 
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Ruus mäe latsll olr 
Lattlku J aani 

"Nuuri suuvÕ>• 
mängen maru suur 

huug slsen. RAHMANI MN1 P1lJ 
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UMAL8HT 
M inevä pühäbä, l. aprillil, veeti üts1õis1 nynna

piten. Mahlakuu Uma Leht kirotas katõst Võ
romaa lõvvnpooligust, Kartsepä Heinost ja 

Paabuli Andrusõst. Mõlõmbag meheg ütlig nigug ütesl 
suust, et võro keeli um lõpmaldaq hää vigurijuttõ ainq. 
Et võro keeli urn pitõ ja pulrnõ juhti palfo keremb ku ki
räkeeli. Unio Lehe kygõ kuumõmb rubriiR om «Tossu Tilda 
pajatusõq». kümnitjuuõ uut avaldamisjärge. 

Esitedüq fäktõ taustal kujunõs periirnädse ao suurõmbas 
naras Võro n,aavanõmba arvamine, mille perrä ei 1asuq 
võro kiilt kunstliguh edesi arõnda, selle et täämbä ei ollõv 
kii T inämb tuu, miä 40 aastakka tagasi. Või-või-või-või -
kas elo üldidselt urn sääne niguq 40 aastakka tagasi? A 
mille sys kiir piät olõmn? Kiir olõki ei muu ku elo väljen
dusvonn. Niguq elo nii muutus kiirgi. Mille piät kynõlõma 
määndsestki kunstligust edesiarõndamisest. ku Võromaa 
lõvvapooliguq viskasõg uman keelen nnHa, koolig 
kõrraldasõq võrokiilsidc näütcmängõ. uma laulu ja keele 
päivi, niguq täämb,idsest lehest vällä um lukõq. Latsõq 
saatva meile esiq lahcndõt mõistatuisi vastussi t j ne. 

Kas kyik naaq- nall'ameheqja latsõq- ei olõki periseh 
olõman? Vai põlidsõq Võromaa inemiseq, kiä suuri tiinu 
kivimaiun võro keeli kynõlda tahtvaq. Ja miä mi viil 
Eestist kynõla ku eski Ameerigamaal võro kiilt kuuldaq 
või! No jah. või-ollag um sys tegu Võromaa-muudu vir
tuaalsõ reaalsusõga, kon päämehile põlinõ ei putug - naist 
vaesist vaglust inerniseg. Tüüldäjajoodikuq ommag, nüüd 
viil varastasõq hindä takast eelektritraadiq kah ärq. Eu
roliitu säänsdide «kunstlikkõga» ei lääg-järeligull olõ-i 
olõman. Hääd mahla- ja natrakuud! 

UMAL8 HT 
Termlsenummõr 00917, Ilmus üts kõrd kuun 
Toimõndusõ aadrõS: Lao S, 63308, Põlva 

Päätoimõndaja: 
Tekevtoimõndaja: 

Keeletoimõndaja: 

Tiia Allas 079 91 435; tiia@polval<O!Lee 
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y1le@polvakOlt.ee 
Matiko Fastcr 078 23 863 
marlko@wt.werro.ee 

Küllendä)ä: Anneh L.aine 079 95 692 
Välläandja: AS Põlva Koit 
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Noq tulõva muu maa litsiq vällä, 

Kaeq, kui ütel' 

Ulliq lehmäq ja muuq 
E estimaa pääl om väega 

hää elo. Tse1sekärpsi1 
ei olõq ja utre ka piä

aigu ei olõg. Ulruisi õks 1e1äs, 
a mõistusõ piiren , ynnõ 
niipatro, et tseitungilõ päsedä. 

Eläjäq ommaq meil pcris 
normaalsõq. Otski pini ossa 
päält ossa pääle ei karga, lam
baq lavmituud lauldaq ei tsiris
tä, kassiq krabassõq hiiri, ni
guq piät. Ots kass veeti iidnai
gu üle laja Jumbi ja tuu läLski 
mõistusõ mant ärg. Õkva vaja 
vahtsõnõ kasuk sälgä tõmma
da, moodurnaailman ilma te
täq ja puusõ hõörütäq. Kõud
siq kaivag külh silmäg punnin 
pään, a punu es julgu. 

Vällämaa om ülise s.'iäne ulr 
maa, näütüscs jäässe lchmäq 
sääl ütstõsõ perrii ullilehmä
tõppõ. No kos na sys uitis ei 
lääq, ku nailõ muguq topitas 
vitamiine sisse. Vast pandas 
tumtumkuulõ kah, et piimäst 
kipõmbidõ kuur saassi. Selle 
et kuuf om kõvõmb kaubaar
tikli ku piim. 

Sys ommag viil säändseq 
massinaq, miä üüq ja pääväq 
otsa nüsvä lehmi seest piimä, 
kuun ja aisskriimi. Vast-puur
töist vai kats aastat, nikagu vis•, 
simuu (kestumuu) om tühäs 

pitsiiet. Piim lännüq, 
piinaq jäänüg. Ei sys 
olõg muud, ku piinust 
päsemises sarvikulõ 
eutanaasia tetäq. No 
luu myni imeq sys, ei 
osaq eläjäq säändsc 
eläjäligu kohtlõmisõ 
pääleullis lääväq. Sys 
nä nühkvä, puskva, 
juuskva ütest sainast 
tõistõ ja pildva lakka, niguq 
olõssiq hobõsõq vai lõviq. Ja 
mõtlõsõq hinnäst kafapoisis, 
nüsjäs, sootehnikus vai Na• 
poleonis. Nä viiäs ullimajja, 
taa ei olõq tuusama, miä ine• 
misi uilimaja, lehmi umma 
kutsutas rohkõmb nigug tapa
majas. Selle et sääl mitte ynnõ 
e1 tapõlda, a 1apõtas kah. Kyi
kil lehmil, kiä sinnäq tuvvas, 
elo vällä ka võedas. 

Lehmäq lehmis. Ma pelgä, 
et sportlaisi uut iin tuusama. 
Topitas jo spordihäräq sam
mamuudu dopingut 1äüs, et 
jõvvassi nulrkoma nulrütS sc• 
kundit kipõmbidõ edesi liiku, 
parõmbit tuiõrnuisi tetäq ja 
t uu läbi kuulsambas ja rikkam
bas saiag. A avvupaistõlõ tulõ 
tublist6 lllivu massa:Tuu nah
ka läu nii kihäline ku vaimlinõ 
tervüs. Tiiäti legendi, et tuuaig, 

ku jummar mõistust 
jagasi, olliq spon la
sõq trennin. Tuu olõ-i 
tuulõst võct, näge jo 
ullimuudu punnitav 
atlee(ulli muudu vällä 
külh. 

Tiidüsmeheq om
maq ka vällä märinü, 
et mõtlõminõ sport
mist sekäs. Varsti pan

das geenitehnoloogia tuun 
suunan tüüle, et viil kõvõmbit 
rekordiid pistütäq. Võedas 
sponlaisil tarkusõgccniq ärqja 
pandas spordigeenig a.sõmalõ. 
No säält tulõva külh mõtsali
seg vällä. Ei sääntsid võ ig 
uulidsa päälejuuskma laskõgi. 
Naid hoidas puurin, egä päiv 
lastas kõrras okastraatõga 
ümbritse! spordiplatsi pääle 
hinnäst kõvõmbas ja ullimbas 
juuskma. Ku lippvonf, ärq 
kaos. tetäs eutanaasia. 

J a vi losooh viq piät lõpus 
vällä mõtlõma, kiä ommaq 
ullimbag, kas u liig sponlasõq 
vai targaq tiidüsmeheq. Vot 
nii! 

PS. Maq e§ tii ka sponi, a tuu 
ei putuq. Maq olõ-i tipp-, maq 
olõ täppsponlanõ. 

ütläs varõs keväjä. 

Kiräq 
Kiri klroda aadressll 
Lao S Põlva liin 
63 308 Uma leht 

To,mõndus61 urn õigus 
kirju vahtsõlõ kiräviisi 
pandaq Ja naid 
lühendäq. Kirä iist 
honorarri ei mastaq. 

Loomulikuq latsõq 
Põlva maakunna latsi murdõ
luulõ ja -laulu pääväl olr õga
ütS ummamuudu hää. 

Naha algkooli kyik 16 last 
loiq ja tandsõq väega hästc 
rahvalikkõ tandsõ, kyigil uma 
kandi Räpinä rõivaq sä läh. 
Ollig loomulikuq latsõq. Põlva 
keskkooli kava «Nii miiq elä
mi» olT lühükene näütemäng, 
kos võro keele abiga arotõdiq 
täämbädsc ao valuküsümüisi 
(külli tühäsjäämine, narkooti
kumiqjms). Verska lats Laat
si Leivo lugi l laavaossa ja Lat
tikut; tä om sündünü näitlejä
ja väega hää keelega. Ruusa 
latsõq (kava «Mõista, mõis
ta ... ») ütliq, et tulliq ynnõ kae
ma, a muido lauliq ilostõ rah
va laulõ ja lasiq ka rahva l 
mõistata. Verska «lstjadsõq» 
otr klass ikaline hääl tasõmõl 
kava: umaq rõivaq, laul j a 
1ands. 

REi MANNI NELE 

Kama Kaido: ilma häti man paistus Eesti väega hää kotus 
Uma Lehi uursõ, kuis om län
nüq ümbreilmapurjetajal Kama 
Kaidol kolon Võromaa mõi
satalun maapäälse eloga hari
nõmine ja rnäändseq ornmaq 
limä plaaniq lähembäs aos. 

Olõt joba rohkõmb ku n:itär 
aigu koton olnuq, kuis tunnõq 
om·t 

Tunnõq om sfüinc, et seo 
maapäälne elo taht pikkä uigu 
harinõrnist. Muidoki om väe
ga hää üle hulga ao jäileki ko
ton ollaq, agaq maisõmbit as
ju, mis tulõ järje pfüileq aiaqja 
kõrda sniag, om väega palro. 
Naid tulõ agaq tassakõistõ aj
jaq. ku väega rabõlama nakkat, 
sys lüü taa asi üle pää kokko. 

Määndseq kipõmbaq asaq 
ommaq, kynõlit, et katõ aas
ta tuludeklaratsiooni täüt
mine võtsõ väega paJroaigu? 

Oi j ummaT, naid asju om 
lõppõmaldag! Hulka asju om 
joba ärq tellü, telehvoon om 
käümä saadu ja võlag ärq m as
tu. Täämbä (27. märdsil) käve 
joba ccleklrimiis siin ja hum
mõn nakka eelektrilcpingit te
gemä. Orn ka hulka kodomas
sini t. mis ommaq vaihõpääl 
katski lännüq ja miä tahtva pa
randamist saiaq. Tulõvo talvõ 
puuq ommag tetäq, taaga om 
perämine aig käen. 

Olõt puurtöist aastakka ärq 
olnuq, kas Ecstin om midilgi 
vaihõpääl muutunu? 

Tuud ma ei julgu üteldä, et 
midägi olõssi hoobis tõist
muuduja harinõmaldag. Egä
päävätsit uudissil ja asju, midä 
ma ei tiiäq. om muidoki kü
länd palfo. Mere pääleq tulT 
näid uudissil ka pcris palfo, a 
kykkõ õks es tulõq, tiidmistel 
ommaq mulguq seen. 

Kas Tarnahe vai Võron1aalõ 
om myni vahl45õnõ maja ma
nu<1 tulnuq? 

Kuikipalro om naid õks ma
nuq tulnuq, a rohkõmb om 
tuud. m is orn vannamuudu: 
mäeqjajiirveg ommoq iks taa
sama kotussõ pääl, kon naaq in
ncgi olli. Ynnõ mõtsa om kõv
va vähcmbäs raotu, tuust saat 
kõrraga arvu, ku tiid piten sõidaL 

Midä plaanil lähembäl aol 
tcgemä naada? 

Kunagi tulõ tüüle ka naada, 
kavva ei kannadn ilma palgal
doq ollaq. Merereis olr sääne 
asi, mis midägi rnanuq es tuuq, 
aga vällä vei kül. Vana rasv om 
päält ärq kulunu, tu lõ naada 
vahtsõi manug kasvatama. 
Syski touka ma tüülenakka
mist kuu aigu edesi, et olnuq 
kipõn sisseelümise aigu. 

Olõt sa muutunu ka h luu 
merereisiga, inemiseq kynõ• 
lõsõq, et olõ-i vahet midägi? 

Tuud piätki tõsõq incmiseq 
ütlemä, et kas om joba midägi 
rnudsu man vai eiq. Esihindäst 
saa eiq inemine csiq arvu. 

HARJU OLI.E. PIJ 

Kama Kaldoom Jõudnu Joba kodo tuvvaq uma hobösõ, klä elli puurlõlsku aastakka külä 
pääl. 

A kas tõsõq inemiseq ommaq 
muutunuq tuu ao joosul, ku 
sa ärq ollit? 

Ommaq külh: myni om pak
sõmbas lännüq, myni jäi kõh
nõmbas jäänüq, a mag olõ tuu 
jaos viil vähä aigu koton ol
nug, ei midägi põ5alikumbalt 
üteldäq. Ku Eesti aokirändüst 
loet, sys tuu, midä säält lukõq 
saal, kül midägi hääd egaq ilu
sat olõ-i. K ynõlimiq l aiva pääl 
esiq, et ku Eesti aolehte loet, 
sys lättõkvalt tuju halvas. Seo 
halv, midä tetäs, ja seo halv, 

midä aokirändüs viil urnalt 
puult tahag manug pand, kok
ko palfo ryymu ei tiig. 

Kas sai! reisu päält midiigi 
säänest üten, miä mõtJõma 
pand" j a midä edespidigi elon 
vaia fött? 

Kindla pääle sai. Ots asi om 
tuu, ku olõt midägi raamadust 
lugõnu, tõnõ agag tuu, ku saat 
taadsamma asja uma silmäga 
kaiag ja käega kumpi. Asaq, 
midä nimetedäs globaalprob
leemes, ommaq säändseg asag, 

et ku naid lähükselt näet, tun
dusõg miig kodotsõq hädäq 
kül väega väikukõsõq: miljo
niq inemiseq eläseq veerelii
nan papist ja tatist tenü tarõ
dõn, üleasustõduq saarõq om
maq paifas süiidüg, loodus ärq 
häötädüq ja inemiisi tulõ mu
guq kõrrast manuq. Eesti pais
tus kavvõst kaiõn üts väega ar
mas, hää ja kõrran kotus. 

Ku miiq oll im i Brasiilia 
amõtnikõ küüdsi vaihõi ja ku 
meid vahepääl illcgaalõs kuu
lutõdiq ja ku näet, kuis tüütäs 

seo «manjaana»•maailrn - egä 
asa pääle ütles ammõtnik sullõ 
tnat1j~wm1 ehk lwmmõl1 - sys 
tundus kül, et Eesti riigiammõt
niguq ommaq ütcq väega kõr
raliguq ja huulsag inemiseq ja 
näid piät hoiima ja kaitsma. 

Sul otr ka vatsus uma N>is 
raamatulõ kirotaq? 

Mul om plaat\ noist reisikir
just, mis puurtõistku aastakka 
lehen ilmug, tõtõstõ raamat 
kokko pandag. Lisas avaldõ
duq reisikirjulõ tulõ raamadu
lõ eellugu, kuis tuu asi üldse 
pääleq naksi j a myni põnnõv 
asi tii päält tulõ ka pikcmbält 
valla kirota. rruuli-esänd ki
rotas uma raamadu eesti kee„ 
len ja ku kyik häste län, sis ku
nagi sügüse teemiq timäga 
ütidse raarnadupresentatsiooni. 

Võro Ins tituudi direk tor 
plaani! õks cdesi ollaq? 

Omjah plaan l. maist vah1-
sõst ammõtilõ minnäq. 

Aokirändiisen om kynõld, et 
sinno tahetas õks vi.il pol iiti
kalõ tagasi. Midä tuust arvat? 

Mag ei arva tuust midägi. 
Ma tulli poliitikast joba kuus 
aastakka tagasi äräg. 

Aku kiäki ettepanõki tege? 
Olõnõs e11epanõkis1. Ja po

liitika om väega laga mõistõq. 

Küsse 
HARJU ÜLLE 
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Hääq lövvaq nälgä ei jätäq 
HARJU IÜLLE 

t.ee 

«Ütskõrd ütli nuurp:.mrilõ, et 
pc 15ku-i, lmiq pichm vihma 
tulõ- i.}> kynõr üts Võromo.a 
l untumbil lÕ\' vapoo li k it 
Kartsepä Heino (4 7). kiä om 
mi iq m h va lõ pulma- j~ 
pidunulfo tennüq jobn 27 
„msl.11kka. <tR.egislimnisõ man 
cs :s::itnki, a niguq autu päiHeq 
:s aim iq, :naksi ummi synno 
perasl pdgämä. Pidornaja man 
tõugati rai va l t niguq kaas 
püült. maq olli nii ühmi täüs, 
rm rnõ istJ e 11\'akynõtki tetäq.>• 

Tuu t :.iiost kaes Heino et 
inäm b ü. te om na [ l hä.ste 
län nuq. ink, pu ~man om 
tulluq p lm \ ·am1 o!l::iq. 

Ku pitto ei lahäq 
tulõ haigus kallalõ 
Heino tunni f. et pido •idiijä 
lLiü \'ä ütäs, de cmbrih oU -1 
.,., . A • t=L.- lõ -• pJt . «n ·u e1 ""1 , o t 
niguq rohkõmb haigõ,>) ky11õf 
rä. (~Veebruarikuu uttegi 
uritümst e!) ulõq, olh terveq kuu 
haigõ. Märdsih olr egä nädäli
\ ahetu pido ja tervü ornjälq 
kõrrnh. Vererõhk kfüindsc kah 
nrndalarnbas.>> 

Peris pulrnn.vanatüütl Lulõ 
Hei nol järjest vähämb ene. 
minevaaslDI olr ynnõ paatkim
mend pulma. {tVinne-aigu ja 
paai aas.lakka inertsiga c:dcsi 
olliq agaq ynnõ pulmaq, üttt:gi 

apJ puuJpil ivii e" olõq.>t tuföf 
lti miilde. «Ku nüüd pu~maq 
ommaq, ys h:täs ,.,,aega uu
rõlt. Ja k.at:q, \.',maq rikkaq poi
siq abicUusõq, võu.•aq väega 

n orõq naasoq.>) 
lkmno Juhitu puhnaq um

maq ummamuudu hmpi.::rfüst, 
et sdal peetiiis a\ ,m .seen peris 
vannu komb11. <<r..1uiduk1 ti i 
vahepillil nai ra kab. mängi pil li 
ja laula.H kynõl~ Hcmoja e
letä , el inemiseq tulÕ\ q bäs
te (H,en. võro rahva muitloki 
rohkõmb. ((Tarna rahvas nii 
väega ei tahaq, 'H se le( tä . 
« · aaq ei aaq võro kee-lest ar
vo~ pial kygõ alati ärq tõlima. 
A võm keel eh om nc lfö ldaq 
hulga ~ihtsm11b Ku ma viis 
aa_.._takka Ke1lah dh, naas mul 
nalrategc:mrni: ka ee ti keelch 
peri hästc väUä tulõma. A 
nüüd lahat yks roh.kõmb \'Õro
kiil it ]nulõ h:täq Ja n::i1ru ky
nõldnq.u 

Mantf iperij ä 
otus viil va1Hallnõ 

Hdno ~i tiiäq, kas tiine ku 
mandmperijiil tulõ < Sm1-i \'iH 
ar o midagi. reh ~d tä. 
<{[ ütür i iri om mul \ i t!lln än t, 
poig plõgi tas kah 1trat„ mi
ni:-q tiiäq. kuna.s nanq herän -
·eq.•> IJeinol om \'ii · lasl ja 
koim latsõlast. 

«Maq esi4 olõ pcrren l . 
lat\ kokko oU me id 1-1.» 
kynõr Lfija näüdäs haigm;õ aol 
sain::i p5äle maalit perntüt u
gu ,- a puud. 

Heino sünnikodo om T1ii t• 
rch, põraq ellis tä Käiip:ih ja 
and KiL'pä ·oolih p<>i!l. õi itõ 
tuüoppu l. , Koolibt.sõq om
mJq , aht:-.o l a l äeg hai 
opatu: n.ailõ sa~-i ruilt tetäq, 
nakk .l!SÕ väega \'D.sla ro-

M.i.J&O fflA PILT 

Kartsepa Heino kynõlõs, et tund joba kauplõmlse aigu, kas 
tasus pulma minnäq val ei. 

põndama,)1i utc-r Heino. <<Ei 
tiiäq kui seo clo siin Kääpäh 
ülds • nii om: mimq pt:n: om yn
aõ kuuh. töö-~ omm q ka
lahku rnnniiq i muirlo Ül

·igu • nalfaintmiisi oJõ-i, ytk 
ommaq §ega tõ id üq. 
Rah\as om ~iiaq kolhoosi-ai-

gu kokko tulnuq. ·q tulli kah. 
ku naanõ tahtsõ ·a min_no töie
j uhataj:i kauplõman kaüt i. 
Vahepaal lii ma Tsnstreh, olh 
ii h abi,•alhw:rnõmb. -äl 

om rahvas \ 5.ha tõi tmuudll_. 
saa kõ„'3..;.,tõ nalfa lel:-q ja rah
'lr'a"ii lulõ väeg uteh.t} 

· Lavva päät olr vinne 
,ao lkygõ halvomb viin 
t<Üleh pulm ah olr sääne ju
hus, et aiapapa 1ull' joba pi
do algusõn muq manoq ja 
ütel', et ärq nn paJro sam-
12us1 valagu, tuud om vähä. 
Utli, et hää külh, ütelgu mul
lõ sys, palro võil valada. 
Tunni ao peräst vahtsõnõ 
imelik fugu: väega äkki läts 
ärq ansambli Pihlapi Tar
moga ja maq jai ülsindä 
nalra tegemä. Aiapapa na-
as kynõlõma: kül saq olot 

õks, torrõ pulmavana, kui 
saq oit torrõ pulmavana. 
Varsti sai asast arvo. Võm
maal om saane ommõg, 
et kell 12 võetas napsu. Ai 
tull' maru väiku pitsiga ja 
Crleli', ei ärq saq konjakjt kai~ 
daku, maq kalda esiq. Lav
va pääl oH' yn111õ vinna ao 
kygõ halvõmb viin, saane 
imelik ploomikivi mailsõga 
ploomiviin ja rahvas nõud
sõ rT) u käest parõmbat vii
na. Ai mugu kynõl'. ku häa 
pulmave na ma olõ, ai maru 
rasses lats: soog·q lõppiq 
kah oba kell 11 otsa. Järg
mine päiv korss1mi kyik 
sõõ~]°q, miä v11I vahagi olliq, 

ok o ia eloh edimäst kord 
sai pulmah suppi. Ku maq 
sys kalõ paik.u naksi Põ lva 
kar,dist Kääpä bussi pääle 
minema. tull' äiäpapa jälq 
magusa jutuga ja küsse, 
pall' o maq sys taha. Mõtli, et 
kats paiva olõ ärq olluq - AO . 
50 rubla. Kallis oit. mii~ üter 
äiäpapa ja ei maänestk.l 
lorõda pulmavana iultu 
inambl Bussi päaleq latsi 
kah viis kilomeetrit Jalagaq.• 

Mandoliiniga mehel om minekit - pidodõl, bändin ja püüne pä1äl 
ALLASO TilA 

Põ~va k~ndin tuntu muusiga
mehe ja luvvapooligu Poiabuü 
Andrusõ (34) kai . pim i tsõ
'-'aq m:~ õq purus, mineva aas-

' ta lõpun ai tä urnõla vaht õ 
mandoliini. 

Moostõ.s1 peri Paabuli And
ru um 55 kõrdn olnuq pulma
vanu.. ~t Vii l aa, tn lag i rulr iks 
üls pulm kuun, nüüd inämp ei 
jõvvaq, and ambliga om palfo 
tegemist,\• kynülii!i n uur mii ·• 
k1ü laul pundi11 Anna !\.-linna. 
Andsamblin~ minka nimmt'.' 
mynõq lõvvapooliguq röögii
lii~t:-4. niguq nai t: annaq1 !\.1in
na! 

Anna Minna rni i l tlüs ine mi i
~ i le \'tkga, meheq esmq kah 
1mcstäseq, kui rahva~ nüist 
villänd ei saaq. <<Tan ulemi
ne-,,•ä nädali olr nel i õdakut 
järjest pi to. helü võ tsõ pcri s 
ärq.~> l unnislas Andrus. lkiä pil
limängu vaihölõ ka nalra vis
k□ s. (<Egaq võro k:eelen om, 
juh, palfo mahlakamp nalfo re
fäq ku k irükt.dc 11 .>► 

Mängltü om 
16 pälvi üttejutti 
fiiäie Andrusõ m fin g,.iä j .l! la u l-· 
vnAnna rviinnnn Änilä e Piitre 
(kontrnba'is)ja L~otoot i 1'.1ait 
(akordion), mehhil olõ~1 piü 
iilski nädalivahetus prii . Mine
,.,a. aai-ta dctscrnbrin esinetiq 
l 6 r:.i i, a J ,irgemü üd~i . « Ven-

ora kultuurim:.1j0in olr klilh 
joba nii. et ku ploki{ lähi ni. 
ltitsimi. la'1'a takku magama, ku 
mi kõro tutr, sys lk lubijuhataj~ 
aiü jülk, ü le.s,>, kynõr Andrus. 

KyLksugu maidsi rrnUak il 
juhtumiisi tulu pido- ja piUi
mebil iks dlt!. Ütskõrd võt( 
Am.lru5 pito j uh(ma õüõn üte 
h:.iä letäjä päiiie, muu islsõ ko
gõmalda q p i l l1 krõksti ka m ki. 
Tõsõ m:mdoliini 1.s.tsõ Soomõ 
rei i p-äh tullõn purus luu
lõt ~a ja näutejuh( A nn . 

~tando1 i inil tük. " Õ!lt 

alumicl~q keclcq kaLSki mine
ma, a vaht:sil saa osta ynnõ 
komplektin. «Vahep551 lähti 
csig ka mänguga nji huugu, t:t 
ku tõmba, i keeleq hndasõq. 
Ütel pidol yahct1 üte m511gu 
püül kolm a1umrrst kifü.~> ky
nõr Andru • kiä ma.noliini ku 
oolopilligu c.s.iq ka pitõ juh(. 

Sada grammi 
võtt hrambiq 
Andrus tunnistas. et sunnivti
s1hdsclt olõ-i \1õjm lik nalfa 
tetäq, kyik o lõnü nii pi d oi 1 •si 
kui hinda meeleoliust <fÜL~ mis 
õigõ: ken:mb om esined;;q J.u 
sada gramnii seen1 s rs ei olõq 
fülnest krampi. Olõmi palTo 

mängni:i ka pcris kainõit, u y 
ei ol õq haäd fii lingul. AI ko l10-
l iga piät mujdoki esiq [P iiri 
tundma.>► 

Et koton [armi iirq hoit • 
võtva piUimeheq sakõ t ka 
mmsõq olõnsLlu ülen. ((Meil 

PUKJIAARE~ 

Mineva aasta lõulukuun, pääle pooJõaastat uutmist~ sai 
Andrus lõpus hfndlile peris vaMs,ö pilli, innemb mängse 
säintslde puutpeeiülslgaq. 

tülüsit s1iämaaniq ei olõq ul
nuq. Nnasõl om muiduki ikäv 
pidol istu. ku t:~ iq piüt püüne 
pti51 olõma,, ü1d Andrus 
mmsõlo silmi kaiön. 

Paabuti Andrus tüü.tüs Põh1a 
Piimän äädi C~änä. «Egaq 

ra.~sõ ohmq rahaga. jah. ku pil
limiis es olnuq,>> tunnista tä 
ä~lämise koE ilõ. <<Vah l'.pääl 
ulõ l'.'S kombinaadin aasta otsa 
Luud. Itrnembi olr tüüd roh-

õmb~ ys luu \'e1düq segäsi 
mängmist. Nüüd om vüiu-

Lembi 
kats vigurijuttu 
Andrus om peri t uuga, et 
myni inemine o m ju maiast 
löw~poolikus luudu. Naüi 
tüses kaenu ritäälme Lembi 
PõlvaS1, kia alati ai vi gurijul
lu. Tä k-ynõr: (ilMa olli Põ lva 
Piimakombinaad]n operaa
tor-kallakütJä. Kallan sai 
tuli nii kõva, e1 piimäsl sai 
pulbre.Uo 

Vai sys nii: •Ma elli Põtva 
kolhoosin lraktorisf, silur 
sai nii hääi - niguq pedaali 
pastse, kaapsõ kõtulõ maa 
sisse. Pääle tuud saadõü 
minno Viide kolhoosi, saal 
olli ma kana!an krematiooriu
mi juh!iltaja: ma palodi lõp
nuid kanno.u 

tuutmine prakmilid.~dt lõppõ
m.1, käüm i.s.i:; jää rohkõmp 
mgu.» 

Andru õ ima Pm1buti Sa lmõ 
om ka tuntu nailtlejä ja nOJlfo~ 
kgij ä. « Moo tõ kü lötblri n ~ i 
im5gn mi1tu huuaigu mangitüs, 
e' lknh ei tiiüq, kas imri om muq 
muudu .,,,,ui mag tima muudu. ►> 

.Paabuti-pois tunnmsrns, et 
vnhepääl sa() õks p idodõst 
kõrimulguni kah. ((Tulõ iks et
te, ,;t ei tahaq kedägi nätäq. ei 
kuuldaq. Sys istu koton ja ko
gu lugu.» A Anna ~innat telli
tfü: parhillaqJoq augustikuudõ. 
iin ,omrnaq mängmiseq Õllõ
summcril Talliinan ja t,õsõq 
suurõq p,idoq. 

nnem 

Haani 
piibutegemisest 

3 

U aan i k an( om joq mi lu a~-~la-
a tai (ja olr vm 20. aas.ta~aa 

aLgusopoologi) olnuq väega 
täht ii kmJudsõ tüüstüse süä 
tervcn Kagu-Eesti n. aäl kan
d•n om sn.kõst ohrnq su ui- puu
puudus, nim et ummu kütte
puudki pjdi koskist kavvõm
bast utsma. Tuuperäst om Haa
ni n lcgcld .sä5ntse kä itüügu, 
kohe vaega palfu puud vaia e i 
lähäq. Sy muu hulgan ka r,i1-
hutegem1segaq. 

Kygõ inämb piibumeLstrid 
om olnuq Taul,a külän, on 
piä cgän perren tetti piipõ. tõ1-
sin tuu kandi külli n ol'ill ml:'ist5 

riid olnuq 2-3 ringin. l\itälete
dä. kattõ haäd meistrit 1.u.1 

Soldanit uumäelt Krim\'a 
pops il:otusüs t, ki ä rennuq 
kfmi!)c [Päiik uhkid piipõ. ja 
Jäncssc K1t1stat Tilga külä~t 
HoHi talu t. 

Haani kandist om üle~ kiro
tõt1 et «Huani piip ,olr kerge 
humbah kru1da, kü e vahti tuba
ku t - kaas pfüil olr kindla, kas
vai mincq olgkatust katma~ tuli 
viillii es pa eq.>> Ptipõ müüdi 
Ostrovilõ, Pihkvalõ, a k.l! lät~-
11um p olõ. Võrru ja Pc-L~erilõ. 

19. aast~:111 lõpu 1 l !its agaq 
muudu muihorkatymbamine. 
midä tymmati plotskin. A.rva
da, d tuuga lõppi kl uurõmb 
pi1butegc-mmne Hilanfr11. 

PLip. miä meil pildi pätil. om 
peri Võromaa Muuseumist. 
pj ip urn umal n.oi olnuq kir.i
miis Vahtra Jaani unm, taad
samma piipu. kasufVnhtra üten 
tõisi piipõga uma elo lõpuni. 

IUL 
u ·req: A. Viire · <<Eesti m/1 var 
plirnne p.uutöönda . Tln. l 960. 

Kagahiiq lätetr 
Põlvajärvc veeren Keldrikaala 
kotsU om per1s tii perve paäl 
lätcq. Suur ja selge viisi lm 
kaes m.iva poulõ, lum~ olrtalv 
läbi läue wnbre ärq sulanu ja 
hmn mugu rnhe(. Tji urn suvi 
Ja nu.1 aga täüdet jai lliUU pääle 
tett. tuu um umu knt~ meetrit 
korgõ. Liikq e 1 olõq viisnü 
tammist labi murdaq Ja n.ja 
uma viikese õkva lii j,drve
puulsõn veert'.'n ü lcs \fäl lä. Vesi 
mn Sl'.' lgl'., kul.., maitsma. Vih
maja lu1111õsul::imise oigu pä..'-i.es 
agaq tii päält musta vett sinnäq 
s~sse. 01<1.s hfüi, ku keski lüuc 
umbre pütükese ,•am mynõ :kai
vurõnga panõssi, hää kyigil 
Jnüüdäkäüji l ke,iaq vai cski 
vett pruuvi. 

KUUSÕ ELMAIRI 
jutt ja pilt 
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/n memoriam 

Mino vanaesä Võsobergi Kristjan 
VÕSOBERGI VIDRIK 

Yanaesä olr väega õgõv ine• 
mine: vaSmistja võlSmist tä 
es kannata, üteT nii, niguq 
olT. Tek~ 1ublilt 1üüd ja 
nõudsõ tuud ka tõisi käest. 
Vanaesäle mi iidil muuSka 
latsõpõl võn olli 1älle väega 
annas. a ku tä arvo sai, et 
mul muuskaiisi kuuldmist , 
ei olõq, jäi miq tõnõtõõsõlõ 
niguq veid'oq võõras. 

A kuna tä olf kunagi väe
ga aktiivnõ mälumängjä, 
oH täi 1uuiis1 väega hiiä 
miiT, ku lii iidamb mu nim
me lehest mälumängutur• 
niirõ või1jidõ hulgast treh
väs lugõma. Uma viimätsi! 
eloaas1il oi T vanacsä 1crvüs 
kehv, a mullõ om 1ä miilde 
jäänüq säämsenä, nigllq tä 
oi T pidopäivil kannöid män
ge n: muuskalõ pühendü
nüq, kuigimuudu noorõmb. 
Niguq ma1idsõlavvan 
kynõldi, es miildü 1älle kil
lä. Ku tä minkagi ko1salõ 
üteT, ei käü kah, sys olT tuu 
timä suust joba kitmine. 

Timä elotüüs piä maq 
tuud, et põldõ pääl kasvi 
vili. Põllumeheammõtit pi• 
däsi lä muq 1ccdäq uma põ
hilüüs; lugõmine, kannõT ja 

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

Manoq kirotagõq uma 
nim,, vannus, aadrõs 
ja telehvoninummõf. 

Parõmbaq vastajaq 
saavaq awuhinnas 
võrokiilse latsiraamadu 
vai kaseti. 

Võsobergl Kristjan sündü 23. 
Jaan uaril 1924, ku ul i 19 . 
märdsil 2001 ja matõti Rls
tlpalo surnuaida puja kõr
valõ. 

luulõlamine olliq lällc niguq 
yks rohkõmb hobiq. 

Vanaesä elli Lokuta talon 
Lokula külän . Külä aoluusi 
om tä kiro1anuq ka kodo• 
uufm1s1üü. mink iist sai 
avvuhinna kah. 

Täi olT ü1s poig Andres ja 
kais tü1ärd Külhja Kersli. Egä 
lats teil 1ä kais kõrd vanaesäs 
- la1sõla1si sys kokko kuus 
1ükk ü (ü1s poiss ja viis 
lntskõis1). 

Olõ lugõnu vanacsä võro• 
kiilsid luulõluisi külh, a inämb 
kiräkiilsid. Nois1 saa parõm-

].ij 
4. 5. 

3. 

Kirotari Mati mälehtäs: 
Võsobergi Krisijan elli terveq uma elo uma kodokülän. 
Oppõ Tarton ja Kehtnan. Oli' kolhoosõ alguspäivist 
põllumajandusõ juhina V. Kingissepä nim kolhoosi esi• 
miis. Iidamb Räpinä sovhoostehnikumin osakonna
juhataja. Ku sovhoostehnikum kattõ, lätstä pensionilõ. 
Majandijuhina oli' tä väega hinnat lippjuh(. Tä mõis( 
väega häste majandaq ja uma alluvid lüüle pandaq. 
Tuu tubli tüü tulõmusõs olf, ei V. Kingissepä kolhoos 
oli' luuaigsõ rajooni üls parõmbit. 

Ma 1üü1i ülen Krisljaniga sovhoostehnikumin ja olli 
kah osakunnajuhalaja. Mulku noorõl juhil oli' limä käest 
väega palro oppi. Ku tull' ette myni rassõ olokõrd, mõis( 
tä alati noid nall'aga ärq lahenda. A säälsaman oli' lä 
väega täpne: ku midägi ehitediq, sys materjaalõ üle
andmisel tüümehele olliq täi esiki kyik naglaq üle loetuq. 
Ku olr myni vaba momenr, võtt' tä kandlõ kätte ja mäng
se tuud yks, ku myni pido oli'. 

bihe arvo. Miilde om jäänüq 
ütS võrokiilne Juulõtus «Ku-
1\ategijä», kon vanaesä avaldas 
ki11üs1 ausalõ liiiile. Jõu
luvanalõ sai õks loc1us kirä
kiilset «.Brigadiiri»: «Rahvas 
põllul k,1svõi n111k11 l brigadir 
on pannud putku l kuidas put
ku? - sõnum toodi l brigadir 
liiks viinapoodi.» Vcidüq 
imestämä pand minno timä 
luulõkoko «Hobõsõhain» lu
kõn tuu, e1 ku muido olõ maq 
vannaessä õks realisiligus ja 
raudsõi! ka1õ jalaga maa pääl 
saisvas inemises pidänü, sys 

(): 
1. 

1. 2. 

• B 

luulõ1uisis1 oi T 1undaq, et tä 
olT õks human i1aaf ja 
tundligu iseloomugaq. 

Tä luulõtusõq ommaq ütesl 
külesl põllumehe muudu 
lih1säq, a om tundaq, ei ha
rit inemise kirutõt. Vanaesä 
kävc jo Treffneri gümnaa
siumin, a sõda es lnsõq täi 
korõmbal haridust saiaq. 
Paistus, et põllutüü ja luuga 
seotuq asaq ommaq olnuq 
1imä lemmik1eemaq. Va
naesäl o lT piki< ja huviiav 
elo. 

* w 
5. 1. 

Q 
2. 

t Loosi rahtmise perrä sai mi
neväkõrdsõ ris( syna lahenda
mise iist avvuhinna Uurmani 
Liina Kähri küläst. 

Mõtlõ, miä pildi pääl 0111. Egä asa man om numbri. Mitmas täht synan numbrilõ vastas, 
tuu 1äh( märgiq kasti sisse. Kokku saa üts aprillikuu pühä. 

Lugõmisoppus 
.)'-läht tulõ lukõq õ, nl syst1r, 
mym: zyymjt. qorn mitmusõ 
märk, nt piniq 'mitu pinni', 
kruusiq 'mitu kruusi', piiiiviiq 
' mi1u päivä' jt. Viil kirutõdas 
q mynõ tcgusynavonni taadõ, 

n t tullaq, tctiiq, tccdliq vai 
asõsynnu lõppu, nt 11u,q, saq, 
11,üq, rüq. 

Siiäne märk ( · ) om synnu 
jaos, midä üldäs «pehmelt», nt 
saamiq võru keeli vahet tetäq 

laad saa telli egas! postiasutusõst 2001. aasta lõpuni. 

TeH'mjne mass: 1 kuus 
aastas 

5 kruuni 
60 kruuni 

Ku um te/lii vai ostat Põlva maakunna lehe Koit 
vai Võrumaa Teata/a, saat üten ka Uma L.ehe, 

mi/lo 11st mano massa ei tulõq. 

~ 

Uma Lehe teljide vahel vällä loosil awuhinna 
(viie viimädse aasta tähtraamaduq) sai 

Tedre Hilja Paluperä küläst 
Valga maakunnast. . 

Uma Leht um saiaq: Talinast Rahvusraamalukogo tehe
mOOgipunktist, Tartu Postimajas l. Lõuna-Eesti Keskusõst Tartosl (Va· 
na Anatoomikum Lossi 38), Võro lnstitwdis1 jm. 

synnul p.1/k ja p.1/k. ku ü1ele pa
nõmi märgi manuq (pn/K), om 
õkva 1eedäq, ei tegemist om pal
giga. Viil näütesynnu: lits, tütiif, 
mahl, varo,juhf jt Viil saamiq 
taa märgi abiga aru, määne 

tegosyna om minevikun, määne 
olõvikun- /öüd(olõvik)ja löüa 
(minevik), s.,is ja sais joe, agaq 
võrdlõ ka tc//{olevik) ja tcll(s)e 
(minevik). 

UL 

pakk võimalust lehen kuulutaq 
Kuulutamine man: 
1 reklaamikas( (moodul) 

l reklaam,kas( (kultuur) 
2 rekfaaJnrkastl 
3 reklaamika.Sll 

42x45 
42,45 
42x94: 8&45 
42x143:134,45 

hind 

315.• 
150.• 
630.• 
945.· 

Suurõmbaq asaq kokkOlepmisel. Kultuuri- m haridusürituisi puhu1 
võttJ saiaq nikagu poolö hinnast aua. 
Ku tahetas mJdägi osta, müwäq. vahetaq vai krnkalõg, tüüd pakku, 
sys mass tuu 26 krooni rida. 

Uma Lehen avaldõt kuulutus plät olõma võrokillne. Ku mynj ine mi• 
ne pelgäs, et tä võro k11lt häste kirja panda ei mõistaq, saamiq mi 
tcdä lMtaq ümbrepandm1sega . 

Kuututuisi võedas vasta aotehe ~t to,mõtusõn Põfvan Lao s„ E-R 
8-16. l<awõmball kuulutaJaq kÕhstaguq 079 91 435 (Hariu UIie), 
saalku faks 079 95 681 vai e-pos( (me,I) ytle@polvokolt.ee. 

Vanadõkodudõst 
kiirsöögikotusõq ! 

Viil innc ku mi naka
mi hindid uvvõndui
siga, niguq Euroliit, 
Nato ja sõrataud, ü1ele 
tasandilõ viimä, piäs
s im iq umaq vanaq. 
perimüsrahvalõ umad
sõq asaq kõrra ligu lt 
miil de 1ulõ1ama ja ello 

ry,\ti 
~ \ 

l 
RUITLASÕ 

kah mynõ väilii pak
ma. Ja kos jääs pinsi
raha üle - jakkus nii 
sõra1audipruuvõ tege
mise jaos, leeme jaos 
pu lj ongi k u ubi k i de 
ostmises ja söögi alaq 
suraka valamises kah! 

viimä. Ja mille ynnõ OLAVI, 
umaq, tõisi perimils• limaparandaja 
rahvide umaq kah! 

Öko1urism om pc
rämädsel aol kõva sy• 
na. Ku nüüd 1etäq suu
rõmbide magis1raalõ 

Darwini Charles, tuu üls 
tubli miis, kiäahvisl arõnu oi T, 
kiro( uma raarnatun «Ümbre
maailmareis purjekal Beagle», 
et ku nääq Tulõrnaalõ jõudsõq, 
elliq sääl säändseq pallide 
persidega praktilidseq mcheq, 
kiä 1alvõl, sys ku nälg kygõ 
suurõmb olr, uma vanaq üle
arudsõq inemiseq kuupihe ai
vaq, sääl vingugaasiga ärq 
lämmätiq ja perän pudru ma
noq ärq seiväq. Kas meil ei 
olõssi hindilgi säält ülle-töist 
oppi? 

Varsti ummaq presidcndiva
limiseq käcn ja 1eküs küsümüs 
- midä vana presidendiga pää
le nakada. Hää tubli presideni 
olT külh, Päisust lahjõmb, a 
õks tubli ... Ja ku Mõisa supi
küüke teooriat edesi aiaq, sys 
1egeligul1 olõssi meil vaesilõ 
inemisiie ütte-töist patta tsu
sada kiilh. Pääle 1uu om kevväi 
1ulõman ja ku häste 01si, sys 
om kraavipervi päält odavalõ 
rohelistki manuq leüdäq ... 

A sääne hää otsus piässi õks 
korgõmbah puul l 1u tõma ja 
korgõmb puur piässi innc, ku 
järjckõrd lihipensionäre praa(
mise kätte jõud, umalr puul! 

lähkül olõvis1 vanadõkodu
dõs1 kiir1oi1lus1usko1ussõq, 
andaq sääl laisilõ õhupallõ ja 
muidki lõbustuisi. saassimi 
Mac Donaldsilõ kõva konku-
rendi ja nimetüse «piigmäk.» 
asõmõlõ näütüses «pi igpcn
sionär, tõnõ grupp». Ah? Vo1 
sys olõssimigi umadõga mäel! 

Mis edesi? lnemiseq, kellel 
om vaba.riigi iin eriliidsi tiinid, 
võissi varõmb pcnsionilõ 
saata. Ja sjoo saa neile avvua
sas1 ü1lemi silmäviiga, e1 ai
tuma, Mart ja Edgar, annami 
lilliqja grupiq pidohgult kätle, 
koolilaisõq tandsva ja laulva 
veidükese ja sys õkvah kant
ripidus täüskasunuidõlõ -
kuun saslõki ja 1seburekiga! 

Ma csiq poolda muidoki 
rohkõmb 1aimõ- ja kalasüüke 
ja inemisist miildüscq mullõ 
kah rohkõmb säändseq Kiisa 
Kaljo iaolidsõq. Kokakuns( 
om õks räpänc mäng olnuq ... 
A näeti esiq, et egaq poliitika 
kah palTo rargõmb ei olõq. 
Kaeq ei viil hullõmb. Nii et 
minku naaq kyik uma poliitika 
ja poliitikidega kuun ummi 
kuulnuide ja karvuga hanna 
alaq. Von1 

' 

iossu Tilda pajatusöq 
Setomuti 
kuulus poig 
Se1omuli poig panti jälq pok
rilõ. Setomut! kii( poodi man: 
«Mu poig om õkva niguq Le
nin: vangist mlõ ja vangilätt.» 

Koiliblik 
Vinne-aol pidi miilits Võrol 
kõrdapiten kaema, kas ine
miseq iks ommaq majja sisse 
kirotõduq. Nii käve säädüsc
miiS maiu ja 1arri piten asja 
uurman. Ütskõrd as1sõ miilits 
ringkäüki teten s isse mehe 
poolõ, kiü kirju perrä elli ÜI• 

sindä.Amiis olõcs 1arün peris 
ütsindä. Timä sängilveere pääl 

Petseri liinalõ 
avit' ütest tikust 
Ma lätsi inne joulõ puuli, et 
osla pak~ pi1ski1. Pakist läls 
kümnes tikk palama, a murdu 
poolõs ja palo( mu sõrmõ
küüdse ärq. A küündlil iks pa• 

Eedu ja Kaarli 
klaarva ilma asju 
«Ecdu, kas sa kuuldsõ, ei 
Vanan Roosan olT tulõkahju,» 
küüsse Kikati Kaarli Ohkatsi 
Eedu käest «Kuuldsõ jah, 
Elvähe olT helistädüq, a side 
olT olluq siil,» tiidsc Eedu. 
«Noh miä sys sai?» uurõ Kaar
li. «Maja palli mahaq!» olT 
Eedu vastus. 

••• 
«Õõ-noh , Eedu, kas syna 

is1sõ illos musla pääga nuur 
nais1õrahvas puurpalTah. Mii
lits kiisse, kas ja kos naanõom 
sisse kirotõduq . Jnne ku miis 
saiõ suu vallalõ tetäq, karas 
naanõ pistü ja nakaS kässiga 
vehkin tarrõ müüdä ringiratast 
laskma, esiq rüükse: «Ma olõ 
koiliblik!» 

Joodiguq 
Kasaritsa miis kakõrd' Johnny 
kõrdsi mant kodo poolõ, esiq 
oi T üle kere muanõ. Ku naanõ 
kurus sai, ü1eTmiis: «Nuuq um
maq hirmsoq joodiguq! Ausa 
inemine ei saaq ültseq tiid piten 
edcsi minnäq, ilma et myni 
sullõ käe piiiile ei as1uq!» 

lama es saaq. Villiindin o!T va
nastõ nii hää tikuvabrik. et üte 
tikuga olT setupoiss Petseri lii
na maaha palotnnuq. Kas !Uu 
õkva setopoiss olr, a niimuudu 
olT vabrigul hää pitskireklaami 
letäq. 

MÄRKSI ILMAR 

«maania» om myni sitavõitu 
syna vai?» küüsse Kikati Kaarti 
Ohkatsi Eedu käest «Tuu syna 
om põraq arvutnrnisõn liitmisõ 
ja lahurnmisõ j aos. Näütüses 
liidelli s ja lahutõdas valdu, 
kuulõ, haigõmaiu, sünnütüs
maiu, politseid ja nii edesi,» 
selle( Eedu. «Õõ-noh, kas tuu 
om kah maania, ku niäq sääl 
Talinan pandva mugu palka 
manuq?» küüsse Kaarli. 

LÜÜS! KAUU 


