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Pühäq tulõva lumidsõq 
Nüüd JOulukuu algusõn piässi 
olõma myni päiv lärnmälik, 
nigulapääväst edes1 lätt kül
m5s. Myni pföv inne nuurt
kuud om lämmämb, sys piäss1 
jfüq kLilmäs rninemä. 

Talvõ algusõ ümbre om pe
ris külm, sys tu lõka rohkõmp 
lummõ ja või tuisada. Joulu
puuTpfüivä ja edimädsel pühäl 

Ilm 

saias lummõ ja om peris külm. 
Joulu J• vah1sõ aasta vaihõ
päälne piässi olõma parralt 
kiilm ja ilma sadõmildaq. 

BERGMANNI KARL 

Joulumaa om vällä müüd 
Mehkaman liin Joba mi1mõn
dat JOulukuud ärq päkäpiku
maas kätte. 

Timahnvvagi om sääl külä-
1 isi vasta võtrnan kokku 80 pä• 
kiipikku. Üts iistvidäjist, My
nistõ muuseumi juhataja Tul
viste Hele üte T, et joba ommaq 
kyik gruppõ vastavõtmisõ aoq 
5.-14. detsembri vahel kinniq 
pnntuqJa lisapäi,, ei tetfüf.' 

Lõppudõ lõpus piäväq p,ikä
p1kuq urnan kotun kah inne 
jo11 lõ tarri kn1.1mm~1 ja vorstõ 
valama. Perekonna kaupa vai 
ü1s1kult tulõjit võedas rnuuscu„ 

mrn sysk1 alati vasta, puur
päiha-pühäpäävä kcllä 11 - 16 
vahel enti hää meelega. 

Timaha vvadsõ joulumaa 
teenrns ommnq erlnevide rah
vidõ joulukombõq: muuseu
min Kuudsil säidse soomõugri 
rahvast ja Karissöõdäl säidse 
rahvast muialt nHrntlrnast. 
hiinlastõni vällä. 

KüuM!TTegel?!!JalimcmtJl
jõ1 viil näütärnises vällä pantu 
tarõtäüs p5k5pikke, umbõs 
300 1lusampa noist, midä lat
s<>q ommaq aastidõ JOOsul 
joulumaalõ king1tüses toonuq. 

Keele-kultuuri vasta tund' 
huwi puursada inemist 

Riidi snivaq Tartun kokko ine
miseq. kink tcgcmiseq puttHa
sõq lõunaeesti kiihja kultuuri. 
Kynõldi hindä töist jn kullõldi, 
midä tõsõq ommaq lõunaeesti 
keele ja kuhuuri hääs äräq 
tennüq. 

Päivä olTseminar Tanu Üli
kool i n, kon kynõr ülikooli 
Lõuna-Eesti keele- ja kuhuu
riuuringidõ keskusõ Juhataja
herr Hagu Paul, mid5 kesku
sõn om äräq tcttü, Kama Kai
do seier, miä om tsihis riiklikul 
programmil «Lõunnccsti kiir 
ja kuhuuf», määndsit projekte 
om seo programri1 toetanuqja 
midä viil taht toetaq. Keele
uuringist kynõr Pajusalu Kari, 

kirändüses1 Tontsu Ülo, rahva
luulõst•usundist Kõiva Marc 
jn välläkaibmiisisc Valgu Hei• 
ki. Huvi asa vasta olr suur, kui
löma olr tulnuq 50 inemist. 

Päävü lõpõtusõs peeti Lõu
na-Eesti keskusõn mahaq ilo
õdak, kon scto meestelaulu 
lciq valla «LiinatSuraq» jn võ
ro-setokiilsiid poplaulõ lauliq 
« Lõkõriq». 

Tegemist olT Lõuna-Eesti 
keskusõ cdimndse suurõmba 
seminari muudu kokkos.nami• 
sõgaq. Keskusõ kolmapäävä
õdagudsõq jututarõq ommaq 
inemiseq joba pens hästc 
umas võtnuq. 

Ul 

VÕROMA A R A H V A U M A N KEEL EN K UULEHT 

Kopranahast mütsüq 
ommaq hinnah 

Tohtri, kiä tege 
hainuga arstin imet 

Kaeq lk 3 Kaeq lk 4 

All.ASÕ TIIA 

Seto Talomuuseum ehitäs 
sapikota Ja potivabrikut, 
koh naüdädä, kulmuudu 
käü hobõsõ ravvutamine, 
kuulside seto savianomi
de ja vilespllll tegemine. 

Tah vii l mynikü111mcnd 
aastakka taga.si sõidiq Võ
romaal ringi potisetoq, kiä 
möiväq ilosit savikaussõ. 
llda aigu sai Seto Talomuu
scumih Verskah katusõ alaq 
\ ngivahtsõnõ savitüükoda. 

«Kunn vill ky1k kedraq 
üles saavaq ja .. . Vast üle-
1ulõva-aas1a om Joba poti
vabnkolt inemine, kiä 
mõis1 m1dägi tclaqja rahva
lõ näüdädä,» üteT talomuu
seumi direktri LÕ\i Lame. 

Talomuuseum lüü kampa 
Tafna Kunstlühkooli keraa
mika osakonnaga, ki5 tege 
saviprooviq. '<(Meil om siih 
savvi pnlfo -Saatsõh, Lobot
kah ja mujjal. Tulõ pruumi, 
määntenc sjoo ilma nigo 
kygõ parõmbahe kausõs 
passis,» kynõT Lõvi Latnc. 

Muuseum nakka•iq kaus
sõ tüüstüsl idsc lt 1uutmn, 
päätsih( 0111 iks naidõ tege
miseniuitamine. «Mi mhami 
Pcrdagu külä kausi vurhvi 
jakada-Pliini !Clvivabrik olr 
viimiine, miä tüül,» nimmaS 
Lõvi Laine. «Perdngu kül 
vilepillees tiiq, noid teni 
Petseri puul,» liid tä, 

Scpikua Juut muuseum 
inne potivabrikut t(iühü 
pandn. sfiäl saa kiilämiiS 
umma hobõst rautaq vai 
egäüts hinele hobõsõravva 
ja ynnõnagln vormi. 

Tudõma savikuti peremiiS 
Kriguli Meelis üte T. et nääq 

õit saa jäi 
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HARJU ÜLL.f P IU 

Timahavva sügüses katusõ alaq saanuq potivabrikul om jo palotusahf põrmandu seeh. 

f.AAAÕ EVARI PILT 

Potlseto kaussõ lövvüs ka 
Mynlstõ muuseumin. 

ommaq ka se10 pouõ tcnnü, ku 
kindlaq kundõq olõmnn. 
«Piämiq tiidmä, et ärq ostolas. 
Midägi eräkõrdsõt scto potiq 
olõ eiq - tavalinõ tarbõke
raamika,» nimmas Krigul. 

Kausisetolõ 
anti süvväq ja üümaia 

Fastrõ Viima (78) Saru küläst: 

Eest1-a1gu kävveq meil kaus,sctuQ, venne-aigu enämb is käüq 
1s. Mallmasuur kaldstrunik oti' perä pääl. cs1q ,stõ vanknveere 
päal, Jalaq lilbõndõlltq. E, tuaq, kOhe taa nuuq n1ardsuq kyik ve,. 
Mamma võtt6 setud yks üümajalõ kah. Egaq cgäütS 1s ol6q võt· 
tanu, ped1 tildmä. kiä võtt, syS smnaq sa, Udma}<llõ JäiBq. Setu 
magasi sys ahu unh kasuga pääl. Süüväq ka anu tool6. 

Kivi Elsa (89) Sännäst Karaskilt: 

M, puul käve Mürgü PUtrc Saatsõst, väega hää inemine oti'. Jätt' 
tynõkõrd hobõsa kat6s nädähs vai nii mi1q poolõ, cs1Q lal$ 
kOkkuostõt rabahdega Valka. M, sa1m1Q seen, hobõst tarvita. 
Myn1kõrd võtt kalts6 vasta mynõ taldngu. kaussõ kah. Setu'6 
annit iks sõwäq, mi1q puulollgi tel usalduskotus. 

Pendsutünnüq tii eiq inämb hinnu 
HARJU ÜLLE 
ylle@l)ol•MOC.ee 

Viil aasta tagasi palssiq Verska 
pritsimeheq jumalat, et es ol
nuq vaia piiri viirde Mntsuri 
kanti kistutama minnäq. Sfüiljo 
egälütel suurõq pendsutünn(iq 
moro pääl ja ku tul i valla län
nüq. linnanu puur ihna üten 
kistutajidõga tai va poolõ. A 
parlaq om vahtsõnõ tollikõrd 
pcndsumiihi hää tüüotsa firq 
tsurl<nu ja tiinnik1 nakkasõ tü
häs Jäämä. 

«M inevaast:, l uba si säädiis 
kõrrag:1 paagitävve pentsu üle 

piiri tuvvaqja viil 20 liitrit ka
nistrln. Myni Mat-;uri miiS kä
vegi kaniscriga cdesi•tagasi 
perädü vaadi rnanuq , kohe 
pents sisse valõti,» kynõlõs 
Kngu Tolliinspektuuri pfüilik 
Männiste Johannes. «Asi läts 
joba nii hullus, et 1eimiq kir,i 
pääs teammõtilõ, massuam• 
mõtilõ j n tnrbijakaitsõlõ.» 

Miinniste Johannes selctäs, 
et Koidula piiripunktin olTcs
kina oppus. kuis kistuta maia 
vai tmtut, ku sääl seen üiüs 
pcndsuvaa( piässi plahvatama. 

V nnõs midägi suurtes juh-

tu. A syski om Põlva päüstc
teenistiise mehel Tigasõ Piit
rel meelen ütS ynnõtus pend
suvantõga. Suvõl palli keset 
Verskat kuur, kon pendsutün„ 
nüq plahvatiq jn priL~imehcq 
kaivaq, et tsirkust kaema tul
nuq incmiseq vika ei saassi. 

Tarnbetsi lmre Võro pääste
teenistüse.st ütles, et timä tee
däq olõ-i Võro kandin ütski 
pendsuvaa( õh ku linnan u. 
«Ots pemsu 1äüs autu sõi( kül 
kraav,, a tuukõrd läts ynnõs jn 
plahvatust olõ-õs,» seletäs 
lii. «A egaq inemist keeldäq 

saa„i, timä või pentsu vitäq vai 
ko1011 hoita palfo taht. Vinne 
aol es võiq üle 20 liitri kanist
ride seen ollaqja tuud komrol
liti kah.» 

Parhillaq ommnq nsaq piiri 
piiäl karmis Hinnüq. Üle piiri saa 
viifiq ynnõ üte paagitävve ja 
kümme liitrit pentsu päävän. 
Mönniste Johannes tiid, et ku
rikuuls,1 Matsuri talu om pend
sumüügiketist vällä jiiänüq. 

«Pentsu tuvvas iks, a palfo 
veidemb, hind 0111 kah alaq 
lännüq,» ütles ka Keerpalu 
Maarika Mntsuri kiiläst. 
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UMAL8HT 

N 
äet, häö ei asjaq ilmast peris ä rq • setoq nakknsõq 

jälq ummi kuulsil savipouõ tegemä. Väega pal

roq Võromaa inemiseq mälehtäseq viil luud, ku 

setoq ringi sõidiq, njartsö kokku ostiq ja kaussõ-potsikit 

vasta pakiq. Tulõ vällä, et tuudaigu tüü( Võro-Seto sild 

hüäste, kaldsukaupmii hi es sõimagi vast kiäk i kurodi 
seroq. 

Seto jahimeheq j älq näütäseq ette, et kobras, kiä uma 

kraavõ kinnipandmisega ka Võromaa mõtsaumanikõlõ 

murõht tege, olõki eiq ütekülgsell kafiolik elläi, kellest 

inemine midägi kassu ei saaq. Satu aastit tagasi häötcdiq 
näide sugu jahiga Eeslimaa päält suutumas ärq, asi luu 
sys nüüd piiri panda ei olõq. Tulõ ynnõ tuust mõuõst val

lalõ sa1aq, et kuiva jalaga jahimiis om kuikina etemb ollaq 

ku tuu, kel egä nätär kopraliha paan podisas. 

Ku tahat tõisi~t kassu saiaq, koprarahvast ka.svai, piät 
esiq kah midägi vastll andma vai o lõma valmis mille.~tki 

ilma jäämä. Tuud o m inemine ilmaS:t•ilma unõtanuq ja 
unõtas hää meelega ka seoilmaaigsõn Lõunõ-Eestin, kon 

vahepääl paistu niimuudu vällä, et rikkas saamises om 

kats retsepti • kaubavahendamine vai TaTnahe kolimine. 

Tassakõistõ nakkas syski tunduma, et maapidäminc ja 
meistretüü pakk joba kimmämbät üllenpidämisl ku pendsu 

ütest paagist tõistõ ümbrepumpamine. Timahavva sügüse 

künti viil külmänügägi aastit sõödün saisnu nunni, muu• 

scumidõn jäi kynõldas, et tislermeistreq kääväq vannu 

mööblitükke päält snitti võtman. 

Joulu aigu võissig i perrä märki. leno kellele miiq tan 

maakamara pääl käümiq, ke llega kuun olõssi parõmb 

edesi minnäq. miä või ollaq miiq otsustuisi hind ja kas 

miiq pe rrätulõjaq luu kauba hääs kitvä vai eiq. 
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Sitt lahtrist vällä ja saksaq asõmõlõ. 
Prantslastõjaos om kua tahan lump, kunnõ 
täüs. Saa krillkunnaja suidsukunna. 

Harglõ koolioppaja Kadaja Üllar turismitalodõ tegemise kotsilõ 

Medä ahtamb silmäring, 
toda suurõmb alaväärsüstunnõq 

Häbü häötäs 
K u ma Breznevi-aigu 

ülikoolin opsõ, olli 
mu Võrumaa-sugu

lasõq ütsjagu imestünüq, ku 
ma neidega yks võru kee li 
edesi kynõli niguq sys, kuma 
viil «pükse lasksõ». Nii üts ku 
tynõ küüsse, et kuis ma julgu, 
et kas mu1 tõisi iin häbli el 
o lõq ... Es olõq sys ja ei olõq 
nüüd kah. Ku o lõssi häbü, sys 
tohessi eiq ma ummi jalgu 
inämb Harglõ surnuaia pääle 
viiäq. Ku ma salga mahaq uma 
keele, sys ma salga mahaq ka 
umaq veresugulasõq, kiä võru 
ja ynnõ võru kii 1t mõistsõva
giq ja kynõlivaq. A mu suuni 
seen juusk veri neide verest, 
luiõ pääl kasus liha neide lihast 
ja mudsu om osa neide mud
sust. Ja sys, ku ma o1õ tenu 
neile inemisessaanuq. sys äk
ki ei kõlba mullõ n,u kiiT, mink 
seen om minnu üles kasvatõ
duq. 

Eduard Viide om kirutanuq 
l 904 . aastal novelli Nende 
poeg, konhkolsil kerikherräs 
koolitõduq ni sakia nauõ YÕt• 

nu poig pedi kerigun jutlusi 
lntsi kohustuisist vanõmbiide 
vasta. no esiq sala.S saksu iin 
mahaq uma talupoigõst esfi„ 
imä ja es tihka näi1e süvväki 
muial andaku tiinjeide tarõn. 
Ni _suur häbü o i T täi o llaq matsi 
po,g. 

Nii imelikku tuu ka ei tun
du, a medä suurõmbahe li ina 
ma olõ kolinu. toda keremb 
om mul ja mu 1atsi l võrukönõ 
ollaq. Talliinan võru kiilt opa-

võstusõ l joudsõmiq 
tudõngiidega sinnaq 
vällä, e t võru keele 
hukatusõs saa e iq suu
rõmbaq keeleqja kul
luuriq. lioobiski häbii 

tõn es o lõq mul vaia 
tetäq määnestki pro
pagandat võru keele 
ni kirändüsc kasus. 
Õkva vastaossa - ha
rit inemisele o!T selge, 
et kyigin Eesti kuulõn 
tulõ o pada ka võru ki
ränikkõ ja neide loo
mingut, a kiilt mõist• 
maldaq 0111 tuu ilm
võimalda. 

/ ~ ja timä katsikveli ala
~~ ~ väärsüstunnõq. Võru 

KÕIVU PUU kiilt kynõlasõqja jää
seq kynõlama inemi
seq, kiä umma peritol-MARJU, 

1'Õl\lkõnÖ lu ei hiibendä, arvss,q 
kyik tu lõvadsõq kuuTmeistreq. 
Heisingi süäliinan kynõlasõq 
noorõq süämerahuga umma 
kodokiilt vai murrõtja neil ol
lõv ütskama, mia kiäk i neist 
arvas, t iidse tynõ üldäq. 

Et võru kiir 0111 vähämbält 
muq jaos imliki iT, sai mullõ 
selges sys, ku ma andsõ hin
däie arru, e t maq e i saaq võru 
keelen kinkalõgiq halvastõ 
ü ldäq, lähä õ k vait eesti keele 
pääle üle. Eesti keelen umma
kõrda kasutõdas sõimamises 
vai ropõndamises suurõhjaolt 
vinne vai sys inglise kiilt ja 
siinhkotsil om häbü aSU iist -
imä om niisama pühä ku imä
kiilgi om pühä. 

Kagahi iq, mõtli seo süküs, 
ku AK uudissiid kuuli. Olõ-i 
rnullõ kõrva puttunuq, et saar
laisi keele kaitsmises olõssi 
miiillegina riiklik ptOglld,rit 
vällä tüütedüq. Umõ ta pifü,~i 
ka tuu, kinka kõrv võru keele 
korgõt rd kinniq püünä eiq, 
õkvalt arru saama„ kost Eesli
maa nukast lacmba\õ rahvalõ 
tecdüst andas. Kagahiiq, mõtli 
sys, ku Paldsu Tõnissõst pää
liina liinapää sai. Annõdu täht
sä aSapuu, no uma kodonuka 
keele umaperrä häbcndü eiq 
sukugi. 

Talliina Pedagoogigaüli
koolin võru keele kursusõ ar-

Midä ma taa j utuga üldäq 
tahtsõ? Kavvõmball paistus 
yks nii. et mcdä väiksemb ha
ridus ja ahtamb silmäring, toda 
suurõmb häbü- ja a laväärsüs
tunnõq tüküs inemisel olõma. 

Egä kõrd, kuma trehvä Võ
rol vai koski! muini Kagu-Ees
ti n määnestki rahvakultuuri
kollektiivi, k iä om hindäie 
hiidlasi vai saarlaisi rahvarõi
vaq sälgi ajanu, kiü mul päiist 
läbi sääne mõtõq, et tulluq no 
umõta myni üle-mere-mii's ja 
andnu näile naha pääle1 Olõ-i 
nrn vii l trehvänü nägcmä ei 
setosiid, ei saarlaisi. ei mulkõ 
Võrumaa kihlkundõ rahva
rõivin kaara-jaani kargaman. 
Näile ommaq ummi esiva
nõmbiide k ihäkau õq hääq ja 
avvulidsõq küliind. A näet, võ
rukõsõl 0111 j älleq häbü ... A 
rahvasuu om tähele pandnu. et 
häbü häötäs ... 

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

Toimõndusõi u rn õigus 
kirJu vahtsõlõ kiräv11si 
pandaq ja naid 
lühendäq. Kirä i1st 
honorarri ei mastaq. 

Kyik olõ-i viil 
nii halvastõ 
Põrhõllaq, ku mi pensionilõ 
lännüq incmiseq avaldasõq 
mii11 ja nõudva umma õigust, 
0111 mu puult küll shnest luku 
ilõdu kirotaq. A ma tahassi 
syski üldäq, et ky ik e, olõq viil 
miiq, vannu inemiis1. Jaos nii 
ha!vastõ, ku arvat. 

ÜtS rii~ r1ig in nigu vanastõ 
olr Kirovi kalurikolhoos, om 
Verska sanaloorium. Sfilinest 
huult ja kinnä läbikäümist ega 
inemisega lövvä-i koskilt muj-
jalt. Sinnäq saaminõ om mui-
duki tynõ oopõi. Haigõkassal 
jääs ega aasta vinantsõ vähäm• 
bäs. Võro maakunnan uut jär
jekõrran tuusikut nii sada ine-
mist, ammõtlikultjakkus naid 
ynnõ v iie tõiskulõ. Pcnsioni
anunõti ausalõ meelele luutõn 
tulõ uuta umbõs säidse aastat, 
inne ku sanatooriumi usS ter
vitiis. Hää lfü sys viil clal ju=-
jõvvat sinnäq minnäq ... 

Soovida kygõst siiämest 
vahtsõst aastast rahha kõrvalõ 
pandma naada. ku huvvi om 
hindä tervüse iist vähägi huult 
kanda. 2300 krooni iist võitel
läq kümme päivä sääl maa
päälsen parndiisin ku kuninga 
kass. Är pelläku, e t sen( sendi 
viisi rahha korjatõn hakkama 
ei saaq. 

PUNNINGU PAULA Võrolt 

Jäägri Merle: Vjitenän tunni, kuis kiäki minnu vahis 
Setokõsõst näütlejä Merca 
(Jäägri Merle, 36) trchväs 
mõisaprovva madame von 
Krüdeneri vaimu Viitenä koo
limaja tütärlatsi kemmerguh 
l 996. Uijslaga suvõl. Parhiila 
mäng tä ilmakuulsat mõisa
provvit Vanemuise väikuh mn
jah. Tä om pääossa män{;,nü 
joq kolmõh võrokiilseh tüküh. 
Kõivu Madisõ luudu Elli osa 
iist tunnistõdiq Merca 1998. 
aastaga! Eesli kygõ hliämbäs 
naisnäütlejäs. 

Miä om VBtcnäst mcelen, ku 
süäl Krüdeneri mängsct? 

Taa provvajo kummitas Vii• 
tenän. Lätsi koolimajan ütsio
dä tütärlatsi pcldikulõ, es situ 
poti pääl ja õkva nigu füüsi lid
seh tunnõ. kuis kiäki vah( min
no sällä takast. Tiiiil ku halv, 
ku sa tunnõt, et saina seest 
kaes kiäki. Sälgä noh. Sääne 
tunnõq, et kahtlustas kyik aig, 
et mis ti tiiti ja ... 

A sys inne e tendüst isti par
gin üte puu all ja sys kynõli
miq, ei ärq panku pahas sää
nest asja. Ku pääpruuvõ tei
mi4. sys tä niguq läts leebem-

bäs ja pääle esietendüst olr ni
gu väega hää mi vasta {n,wrd). 
Tä csiq ka näkk, et miiq ei 
tahaq täst nigu väega halva 
inemist tetäq. 

Koh vunaimä elli, om Seto• 
maal sugulaisi viil perrii? 

0111 iks sugulaisi Miktä-
111äel, Verskah ... Mammakõ
nõ om peri Vifo vallast.Kumu 
imä jo mälehtäs, sys elli nä 
Võõpsoh seto poolõ pääl. Sya 
aigu tahtsõ nääq ärq pakõq, es 
ynnistu, päiiie luud ellimiq 
Tarna man laagrin. Sys mam
makõnõ hoitsõgi minno kygõ 
iniimb. Sai telt õkva kolm ki ilt: 
kiräkiir, selo kiiTja vinne kiir. 
Tii es mõistaq kirota, a mõistsõ 
väega häste säks.'i kiilt kynõl
da. Et mamma üts miis olrvin
läne. mõistõ tä ka vinne kiilt 
Mammakõnõ tundsõ hainu, o!T 
sääne nõia muudu. 

Kuvõrd seto keeli mõtlõt'/ 
Mu tm, seto keelega omgi 

sääne hädä, et ku ma pikem• 
bält olõ Seto- vai Võromaal, 
sys pcrän cdimäne kats päivä 
kynõla nigu kattõ kiilt kõrraga, 

~--------------------------, 

säänest segäkiilt: ummaja ki• 
räkiih. Rollõga om niisamatõ, 
ku ma õkva tahaq sisse o!õ 
saanuq ja sys tagasi tulõ, sys 
saa-i rna inämb v511ä ja nakka 
jälki tuud segäkiilt kynõlama. 

l\1ääne roll" naist ,,õrokiilsist 
tunnus kygõ umatsõmp? 

Tuud edlmäst Piimme 
Jeevat olr nigu väega huvitav 
ja rassõ tetäq. Või-ollaq tuu
peräsl, et olT edimäne. Vana
inemise kihähoiak pial iks 
väega õigõ olõma. Sys õ kva 

JMg,1 Metle sondil 19: oktoobri! 1965 •••· 
tag;,I Tarnan. LavakurisUkateedn löpõ( 1988. 
aastaga!, ed1mä11 sai tuntus ponkati ja luu· 
kltajana. Pathlllaq om Tarto VanemutSÕ näüt• 
tejä. Täämbädscs om tä mängnü JOQ kolmõn 
võrokiitsen tükün. m1ä om lava pääJe sääd• 
nU kah võrokõnõ - Mäeotsa Ain. Me,ca võ· 
roluits1t ,ollõ om ynnõ k1tct. Edtmält Pümme 
Jeeva Kangro/Kauksi üne näl(lenchn •Susi• 
(1995). Sys Elh Kõivu Mad,sõ klrutõt nliüte
mängun •Omavahehsi jut\JaJam,sJ tädi Elhga•, 
m1a ed1mält etendu Põlgastõ koolimaJah 
1998. aastaga suvõl, pääle tuud vanemui• 
sõn. Partullaq mäng Me.-ca hullu mÕlsaprOWl't 
Krüdcneri Katlks1 Ülle/KMS1ldn1ku Sven, tükvn 
•TandsJa pühälik•, m,ä etcndUs Vanemu1sOO 
•Pühaku• nime all. El.ä.s Tarton Sup1111na.n ua 
uuhtsah. 

juusksõgi umn marnmakõnõ 
silmi iist läbi. Elli osatäütmise 
puhul kah väega pa!Toq inc
miseq tulliq ja litliq, et õkva 
nigu mu vanatädi vai vanaimä 
- no õkva nigu noh. 

väega miildüs urna nüoga eks
perimentiiri. Jälle! omiks põ
nõvamp tetäq. 

Ollit syaväeh, midä tävveste 
tõist t.ahtnu viil ärq pnruvi ? 

• 

Ni et sa tõ tõstõ e.i pelgä püü
ne pääl vana ja jälle ollac1? 

Ei pelgä ... eiq. M innu om ni
gu näütes tuud: ütele grimiir
jalõ üteldü kondsin kursuisil, 
ee hää näitlejä tunnus om tuu, 
ku ei pclgä jälle vällä nätäq -
nigu näütüses Merca. Mullõ 

Mere pääl mullõ ei miildü ... 
Langõvarjuga hüpädä ... toda 
külh . Tuu iist piät esiq masma 
kah ... No ma olõ Kaitsõliiduh, 
saa vast vähämbä rnha i ist ... 
Tuud tahassi küU1 pruumi jah. 
Syavägi mõo es ynnõ fiilisiiid
sele vormilõ h5stc, a andsö ai
gu kõrvalt kaiaqja lei kygõ ni-

gu klaarimbas. lnne syaväkke 
minekit olr sääne tunnõq, et 
ma olõki ei inämb kunstnik, 
olõ ynnõ hää käsitüüline. Et 
kyik lulö väega häste vällä, 
tiiä, kui tetilq, a noq ... Võrdlõsi 
nigu arvutimänguga: nänTI om 
külh kokko ko rjat, kyik halvaq 
ommaq rnaaha rapõtuq. a no 
ei saaq nigu tõsõlõ /eveli/e(la
sõmõlõ) cdesi. Sääl sai. 

Kas kunagi Setomaalõ tagasi 
tahtnu tulla<1? 

Tütär opis Tartu ka tol ikuh 
koo1ih, om ütStõisku aastat va
na, Ode nimi. Ku sündü. sys: 
kas seto nimi vai ültse mine
midägi. Ots variunts oi[ Patsi, 
Praskovjast noh. Latskõnõ om 
olnuq sugulaisi man Setomaal. 
kcclctunnõtus om tel o lõmah. 
küsüs iks kotoh, et kui taa syna 
seto keeleh om. 

Maq või tul!aq külh Selo
maalõ tagasi. Väega miildüs 
iitsindä koski! mõtsa seeh o l
laq. Joba latsõn taha es ma 
printsessis. inämb Kunksmoo~ 
ris. Ullistõ miildüs 1uu Piusa, 
Orava ja Obinitsa kan(. 

l<uSS<> ALLASÕ TIIA 
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Kon puhka - miiq esivanõmbaq? 
SMRÕ EVAR 

Jõulupuur päävä saa eest
Jäisist jälq üles õdagus 
maarahvas. Käüdäs surnu
alan umatsidõ kalmõ pääl, 
pandas küündleq palama 
Ja märgltäs, mldä esiesäq 
ja -imäq seollmaalgsõst 
elust olõssl arvanuq. 

Ku palfoq tiidväq, et ka 
vannu kihlkunnasurnuaidu 
pääl puhkas näide esiva
nõmbit inämbäste ynnõ 18. 
aastnsaa lõpuveerändist 
saan iq? Suurõmb jagu 
«vannust» kihlkunnasur
nuaidust Liivimaal saivaq 
algusõ päälc 1773, aastast. 
« lnncmbidseq matussõq 
ommaq keriguaidun tihtsä
le ümbre kerigu vai egä tuu
nigsõ külä uman sumuaian. 
mili tuust, et pilpiq «võssu» 
rnaunise jo mitusada aastat 
varõmb ärq olliq kii ldnüq,» 
kynõlas arheoloog Valgu 
Heiki, kiä om noid keskao 
külasumuaidu kavva uuf
nu, Miiq a1gu tundas noid 
kotussit päämidselt viil ni
mest: Kalmõmägi, Kaimnt
mägi, Kerigumägi, Roods, 
matus jne. Et rahvas noist 
sakõstõ ku vyyro väe syakal
mõst kynõlas, noid kotuss,1 
pelgäsja ummi esivanõmbit 
sääl arvadagi ei mõistaq, om 
aastasatu kestnü kantslist 
manamisõ ja pccnembä 
propaganda saavutus. 

«Keskaol es matõtn kuul
nuid Eesti,n sokugi sügäväm• 
pä ku 50-70 cm,» tiid Valgu 
lleik,. 1686. aast1 kerikusfüi
düsegn naati nõudma miitre
sügävüste matmist. Tuul olr 
ka põlljust - näütüses kiru
tadas 1640. aastal Vahtsõli i
nast. et piniq ommaq üte kal
mõrnõele matõt latsõ vällä 
kaibnu ja tuud ringi vid5nüq. 
A 1771. aasta ülcvinncmaa-
1 idsõ säädüsega naati 
nõudma õkva ku, võ jala 
( 180 cm) sügävüste matmist. 

lnnembi olf kombõs. et 

•\ 
.v 

' • 

PlAKI AARE PfLT 
Vinklin tiiq ja rivin havvaq ommaq miiq surnualdulõ umadsõq joba mitusada aastat. Põlva matusõaid ei olõq töistmuudu. 

kuulnu matõti liiva sisse Ja ku õdagu poolõ ja naasõq vasta• 
havvakaibmisõ man savi vasta pi1en. pääga hummugu poolõ. 
tulr. sys edest cs kaivõta . Kas taheti luuga naisi mesnõ-
Kroonu kiisu piiäie tulfkaibma sõm1st rassõmbas tetäq vai 
naada. A rahvas usk täämb5d• ommaq mängu n vanõmbaq 
sem,ctliivaseensaalrnonukõ- uskmisõq. mineq sa võtaq 
sõi parõmb uni. Ja surnuaia• tuud kinniq. lldampaom ilma• 
kotuski valitas Võruma:il iks kaari sundus meelest minemä 
liivndsõ palu pääle. Kaemi nakanuq. Vahtsõ-Roosan om 
kasva, sumuaidu nimmi: Risti- Kelliimägi õdagu poolõ kaldu 
palo, Päkäpalo, Kotkapalo, ja eestläisi matussõq vast tuu
Nogopalu, Toogipalu .. , peräst pähiitsiga põl\a poolõ, 

Ku 1773. aastal Katar11na a 15tliiisi matussõq hoobis pä
käsu päiiie vahtsõq, ken kust hütsiga kodu vai lõunõ poolõ. 
knvvõmbal asuvaq sumua,aq Kygõ huv11a,amb om Laos-
asutõdiq. panti näide plaaniq sina kUlä sumuaid Sctomaal, 
paika kõrra crädse mood„u __ kon just vanõmba jao pääl 
perrä. Sääne ä 1mmcv1 e va• sa1svn havvaq õkva ütStõsõga 
heteiega ja nvin hauduga risti ja põik,, tõtõst ega ilma-
muud 0111 meil ka püsünü. Va- k:aarõ nhm. 
nõmbidõ matus1õ man om Tuntu asi om risti va, hav-
arvõstõt ynnõ ,lmalo..aanga. \'akivi vastapidine asukotus 

Kohepoolõ 
kuulnu pää pandas? 
Ristiusk kirutas euc pä5ga 
õdagu poolõ matmisõ. selle ei 
ülcsnõsõmise p:iäväl p1ät Kris
tus tulõma hummugu puult ja 
nii om kaemise peri. l luvitav, 
et Võromnal matõti viil kuni 
J 7. aastasaani rneheq pääga 

hnõri ja õigõusu matus..-il man. 
llambamchcq kynõlasõq, ei 
õigõusklikulõ pandas ris( ja
lubilõ tuuperäst, et ülesnõsõ
misõ aigu olõssi hfül mukav 
kinniq võ1ta. A lutõrlasõq tsus• 
kõv risti õkva kaonukõsõ pää 
kottalõ, et jummar-iist tä 
infimb välJä es päsniiq. 

Setoq, kiü ommaq õigõusk-

likuq, puuldasõq osast risti ja
lutsilõ pandmist. a osa iitles, 
er tuu om vinne niuudja näide 
hõim om kyikaig risti pähüt
si le pandnu. Piho Mare om 
tuud asja uufnu ja vällä märl<
nü, e1 kalmu pähütsi tähistä• 
mine om sctokõisi vanõmb 
muud, olõ•i eestläisi käest 
ü le võet. 

Umadsõq küläsurnuaiaq 

Setomaal ommaq mynõl puul 
vnl alalõ püsünü väega vanaq 
küläsumuaiaq. Võromaal võit 
tuud üteldä ynnõ Piirisaarõ 
kots1lõ. Eesti-aigu lõüdü Võ
romaal jälq mehhi, kiimaaus
ku puuldõn uma suguvõsa ma
tussõ asuth'aq, näütüses Ham• 
meriq Pahtpäiil ja Sõukandiq 
llaavapääl Räpinä kihlkun
nan. Õdagu-Võromaal om 
inämb parõmbas peet urnina 
kihlkunnasurnuaida, ku tuv• 
vaq näütes kasvai Kangro Bcr• 
nnrdi kirjnikuvaimu, miä kü-
15nd palro Urvastõ paigavai
must mõotust sai. 

Uvvõndõt eesti kiildc !ainal 
soomõ syna kalmistoom vana 
võro synaga k,1/mõtu esiki 

sugulusõn, a kahjus pruugi
tas Luud korgõ stiili synna 
ülearu palro. Kõlbas jo ütel• 
dä niisamagi: 111.1tõtas R,S. 
tip,1/111, vüiis Hnrglõ ptiiiie, 
u111.1dr;õq omm,1q kili Põl
v,1h, kili Sulõnduh, Viinuri 
,1/,1q iks vü,/J: Sumuaidom 
kah uma syna, a kalmistu 
nakkas õkva vasta, tuu om 
nigu kenc,.tämine matidsõi: 
h'llekt$Cd, piirjakcsed, lim,
kene, l,111akesed, lnbid.1-
kem: ... Kinkalõ sys tuu pa
rõmb om, et Sulõndu sur
nuaia man näüüis sil( Rosma 
kalmistu pääle? 

Egaüts tiid, ku vyyralt la
kõqja kividseq ommaq sur
nuaiaq vällärnaa vilmcn. 
Tuu, et matus piät olõma 
puiõ nii, om eestläisi kul
tuurin umausu aost täärn
bädse pääväni hindäst 
mõista asi olnuq. Tiibetlä
seq andva kodassilõ, A mee
riga õdaguranna indinan la• 
sõq andva merekallulõ, 
maarahvas and puiõlõ, et 
ringikfüUC, mille Luuja om 
säädnü. katski ei jäässi. 

Kopranahast mütsüq ommaq hinnah 
HARJU Üll.E _ ..... 
Kopranahast mütsü om kü
länd rassö salaq, a luuga 
nakka-l eloh jahil-kalal külm, 
Uid kynõlda säändse mütsü 
umanik, kopride )ahtja ja prit
slmlls Poolaku Aare (3S) Ml
kidämäelt. 

«Kopranahk pidä maru höste 
lämmind, ku esiq kalalõ lä5t, 
lää-1 määnegl tuur manO,)> se• 
ledäs Poolaku Aare. «Ku seo 
alt kmm kõüdät, sis olõt n igo 
tsuktS. A taa koprnmü1süga 
kiiümme 0111 harinõmadnq: 
rassõ müts päält, kanlasoonõq 
kisk ürq. Provvaq tahtvaq 
tsintsiljat, mis naaq kergeq 
ommaq, naaq yks kaesõ ja ko
bisõ. et kms iks tuuja taa, kel
lel kailimb müts, tuu 0111 yks 
tettü inemine.» 

Üts kolm aastakka tagasi 
lasksõ Aare ütch sõpruga tetäq 
uma kümme 111ütsii, meheq 
kofssiq nahaq kokko, la,ksõq 
äräq parkija kokko ununõida. 

<<Tuu momen( möimiq naid 
600 krooni iist, a saisõvaq
saisõvaq. raha olr all k1nniq,» 

ütles Aart «Ku s5ändse äriga 
tegelet, piät olõma mütse rnaru 
pnlfo ja egäsuguts11 numbrit. 
Inemine lätt piigh ette, pruuv 
ja ü1les lõpus, ei seo om hää.» 

Ni.Jud kuv\'Õsan iist mütsü 
inämbsaa-i. tulõ 800 kr0<miga 
arvõsta. ku Jahirmihi käc:;,t osta 
tahm. ParRmine mass Tar1oh 
150 krooni, ku mustalt massat, 
tndAare sõbõr Raivo (40), kah 
jahi- ja pntsimiiS. Palfo mlltsii 
pääle nahka Hitt. tuu sõltus na
ha suurw;õst. <~Piät nii valima. 
c1 tuuri Utte läu, osaq loomaq 
ommaq tummõmbaq ja osa 
hellembäq,» ütles tä. 

Koprapuudust olõ-i 
«Tnh olõ-1 probleemi tollõ 
püüdnusega, Ra,vo ttid naid 
Vcrska maid, maq tiiä Mik1dä
mäe maid, lihtsalt pi5t aigu 
olõma,)> ütles Aare. ((Kacq, 
siih pritsumajah om aigu, aku 
hummõri hummogu siist vällä 
päset, sis Jätt nii kipõst, et 
unõlttat kopraqJn ky,k asaq.» 

«Kopraressurss om tegeli
gult olõmah Ja ku taa aSaga kõ
vastõ tcgl!lda, sis või-ollaq taa 

HARJU ÜUf PllJ 

Poolaku Aarel olõ-1 hirmu, et talvõi kõrvaq külmaseq - kopra
müts hoit kalal-jahil pää lärnmän. 

cskina tasus ärq,» rnfir~ Raivo. 
,,Kobras om lmdprii, tõsõ eliija 
1askm1sõs piät lua võunaja tuu 
i1st masma Ku kümme mütsil 
om kotoh, kümme tegemisel ja 
kümme firäq müüdü, si!, asi 
vast tasu.s. Sis saat uma turu, 
käüt suurõl laadul vai jalu
meeste kokkotulõkul möö
m~ih.» 

«VälHimaalõ müügiga om 
jälq sfüinc lugu, et nahaga om 

jama,>) ütles Aare. ((Mütsü 
panõt p5ähii ja tulõt ilma taga
si. Naha jaos om vaia egäsu
gumaidsi tõendit, et hulluleh
mätõpõ olÕ•l ja ... » 

«Meheq, kellel tüüd ei olõq, 
yks tegeleseq taa asaga,» tiid 
Ra,vo Ja sclctäs, et kygõ pa
rõmb om kobrast laskõ üüse 
kuuvalgõga tä pääl. «Timäl 
omn,aq k1mmäq mulguq. kost 
tä vällä tulõ. Muguq oodaq 

mulgu pääl niguq kalamiis.» 
«Puurpäävä kävcmi jahih ja 

olr ka üts suur kulthii,» kynõ
lõs Aare üte jahimeheluu. «Ots 
miis istõ kuhila päälc ja kynõr, 
et üts tõnõ miis oJrkuhila sisse 
mulgu ragonu, a tuu päälcq cs 
tulõq tuu elläi viil vällä. Sis tõi 
koskill tollõ vana raadio, mis 
t uu Selga olf, lassõ t uu sisse ja 
käändse helü põhja. Koprnq 
lintsiq vällä! Vot mis vana vin• 
ne raadioga saat tctäq!» 

Aaretiid, et kopral om pääle 
hää naha viil maru hää maistva 
liha. «Maq olõ saanuq kopra, 
miä olf 31 killu, tuul o lr roh
kõmb lihha ku kitsõl,>> ütles tä. 
«Kitsõl om 15 killu lihha, ku 
kundiq äriiq võtta, Ku kopraliha 
ilostõ arq tiit, olõ-i üts inemmc 
perästsilmi pärih punni ajanu.>> 

Aare nimmas, et ütS hää idee 
om viil, kuis kobrast ärq kasu
tasaanuq. «Toda tohe-i kynõl
da, a meil sääl puhkõmaJa man 
käüsc kobras üle piiri, panõq 
kott sälgä ja oppa ilostõ vällä 
käümä egä päiv uma kel
liiaig,» muheles fa. « Vai panõq 
pendsukanistri taadõ ja ... » 

Ahoiämmi 

Kelläga kahr 
plaadi pääl ja 
raamatuh 

3 

Setomaa ArendusseltS om üte 
põnõva lasõftsyyri vai kaseti 
üreh värviliidsi piltõgaq raa
madukõsõgaq viillä andnuq, 
«Kelläga kahrn nimes. Linti 
viietuq ja üles kirotõduq om
maq Sõm111sõ Leeni ja ll eino 
kynõld jutussõq. 

Edimenc asi, miä õkva noid 
jutussit kullõldõh kõrva nak
kas, om tuu, et naaq ommnq 
väega hästeq jn kõrraligu seto 
keelegaq kynõld. Edcsi kullõl
dõlt tulõva viillä nuuq kruts
kiq. miä SCIO jutõh yks seeh 
ommaq ja nuuq jutuq esiqsu
gumadsõs tcgeväq. 

«Kelläga kahm kõlbas lats i
lõ cttemängmises vai „1ugõmi
ses. a om ka täüsinemisile hää 
lukõq vai kullõldaq. Raamatuh 
ommaq pärile juttõ viil vär
vilidscq latsi tsehkendet pil
diq, plaadi pääl Sõrmusõ 
Heino miingit akordionniluuq. 

Kuq tctäq ka veiOcese kriiti
kat, sys kygõ suurõmb puudus 
ma aSa man om luu, et luuq 
ranmatuh ja plaadi pääl o lõ
õiq samah jäfekõrrah. Ja et 
mynõq jutussõq ommaq kü
llind lühküq, või säänc asi juh• 
tuq, et nika ku j uttu raamatust 
otsit, saa plaadi pääl lugu lä
bigi. 

A kuq mul käsknü kiäki 
«Kelläga kahrulõ» hindõ pan
da niguq koolih, pandnu ma 
tuus rahuligu süämegaq «5)>, 
Seile et säänest asja oit ltirm
sahe vajja tetäq. Ja mul olõs 
väega hiiä miir, kuq sääntsid 
ülesvõtmisi tettü Setomaal ja 
ma looda, et ka Võromnal viil. 
nika kuq viil om, ked,i üles 
võtta. 

RAHMANI JAN 

Kagahiiq nälgä! 
Saru külän Mäe-Matsi talun 
löüti tühiist laudast koolnuq 
repän. Kanaq o lliq külh tuu 
lauda viimädseq eläniguq, aku 
repä1\ tõtõst vana usu perrä 
tuJr, sys olr tä kül puur aastat 
ildas jiiiinüq. Et ümbrekaudsõq 
laudaq kah inämbäste tühäq 
ommaq, sys tulõ arvadaq, et 
repiin iks nälgä kuuli. 

SMRÕ EVAR 

SMRÕ EV.ARI PILi 

, 
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Tohtri, kiä tege hainuga arstin imet 
SILMÄ SANDRI 

«Käänäq Räpinält Miiksi 
päälc, sõidaq kolm kilo
meetrit ja küänäq kuralõ. 
Ku ärq nakkat cssümä, kü
süq edimädse vastatulõja 
käesl, kos Valja eläs. M inno 
liidvä tan kyik.» 

Tskonja Vaientina es võl
siq. Ütskyik kink käesl ma 
Räpinäl lä konalõ kiisse, 
kyik tiidseq väikeisi maia 
Toostõ külän, kon ars(-tera
peut T!konja eläs nink kon 
tä urn hainuga terves ravinu 
satu hädälisi. 

Vinnemaalt, Saraatovi 
oblastist peri Valja um maa
rohtõga kokku pununuq pia 
plikakõsõs1 saani. Timä tädi 
es mõislaq külh kirotaq, a 
arstsõ hainuga tõisi incmisi. 
Ku Valja suurõs kasvi, läts 
tä tohtris opma Kaasani üli
kuuli ja pääle tuu lõpõta
mist saadõli tä 1üüle Sahha
lini päülc. «Sääl es olõq 
meil määndsitki rohtõ 
saiaq, no kõrval ollivaq Ko
rea ja Hiina uma hainuga 
arsfmise traditsioonõga ja 
nii mi naksimlgiq hainuga 
inemisi terves tegemä.» 
mälctäs tohtriprovva. 

Veerändsada aastat tagasi 
tulr Valja Räpinäle ni edi
mäne palsien(, kedä 1,'i hai
nuga tohlõrd', olr naabri-
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Valja tiidäq om vehvermlntS hää rahustav hain, a meheq, kiä 
tuud kyik aig tarvitasõq, Jääseq rutõmb impotentses. 

Kuis õigõlõ ravitiid kiitä 
Tulõ võtta luhainaq, pandaq külmä vene Ja sys vesi pliidi pääle. ves, 
tulõ laskõ kiimä Ja sys kirt.a vnl mynl m1not'. Lihtsatt kuuma vii 
p.aatevalamlsõst olõ•ÕtQ suurt tolku. 

poiss. «Latsõl olr astma, no 
manroh1õst sai 1ä api.» Prõllaq 
om Valjal etle näüdiitä 1erveq 
vihk neide inerniste nimmiga. 
kiä umrnaq maarohtõst api 
saanuq. «Ma ei eitä amrnõt
likku meditsiini, a egakõrd ei 
olõq mõrõt laskõ varõst kahu
riga vai arsti külmätüst anti
bioot1kum1ga.» 

Piiäie astma om ValJn ars(nu 
ka muid häti . Täi om ka nii
ütcldä ammõtlikun meditsiioin 
joba sääne mninõq, et arstiq 

kirornsõq tälle paivii saata 
ravimtaimi üte vai tõsõ tõvõ 
vasta. 

Meheq sööguq sibulat 
Ravimtaimi kasvatamise ja 
korjamisega tegelescq prõllaq 
Valja poig Aleksandr ja minia 
Loreida, kiä ummaq tennü 
osaühingu Vaientina Droog, 
miä müü kuuttõiskümrnend 
erinevät sorti 1iiseku. Tskonja 
Loreida jutu perrä urn hainacii 
segämisc kuntS luun, et üteq 

hainaq kõvõndasõq ütstõsõ 
1egüsüst ja tõsõq võtvaq le
güsüst maaha. «Näide se
gudõ koostis urn pikäaolid
sö tüü tuiõrnus. tuupcräst 
um tuu miiq fim,a saladus.» 
kynõf Loreida. 

Valja tävvendäs, et ra
vimtaimi l om csiki eri ko
gussin erimuudu toimõq. 
Näütüses vehvermintS om 
hää rahustav hain, a meheq, 
kiä luud kyik aig 1arvi1asõq, 
jääseq rurõmb imporcntses. 
«Ku süüt ega päiv pipar
mündinätsu, võit saiaq klii 
värski hingeõhu, a sän
gün ... ,» jän Tskonja Alek
sandr lõpu vällä ütlemädäq. 

Valjal om olõman ka ro
hi, miä avi1as säändside puh
ta meeste hüti vasta, a tuu aSa 
man saavaq meheq ka csiq 
üten avitaq. <<Ega päiv tulõ 
sibulat süvväq ja rnidä va
nõmb miis, tuuvõrd roh
kõmb. Sipul pand iisnäärme 
hiisle t(iühhü,» tiid lohtri. 

Valja um rahul. et nuuf
rahvas timä tüüd edesi tege, 
selle et tohtri meelest olõ-i 
midägi kurvõmbal, ku aru
saamine, et olõt eluaig tiid
misi kogunu, et nuuq sys 
hauda (iten võita. Topõll ryy
mu 1ege täile latsõlats, kiä 
opis Tartu meditsiinikoolin 
ja om 1üün kiirabin. «Mõllõ, 
esiq kolmandal kursusõl, a 
joba võ1sõ kiirabi tä tüüle,» 
nakkas Valja si lm särämä. 

Perämidsel Uma Lehe võistlusõl tõso kotusõ saanuq jutt 

lllos nimi 
LÄTI VAIKE 

Minno ollõv kats kõrda risti1ü. 
Kuufmeisrre olf tuulsamal 
pääväl. ku minno ristiti, ris(nü 
viil ütte latSkõist. A täjäänüq 
sinnäq viil pito pidiimä jn jää
nüq muq ris(sclc pinnigu kats 
1unni ildas. Esiq ü1clnü: «Maal 
või katS tunni ildas jäiäq, lii
nan viiStõist minotit.» Küsünü 

sis nimme ja nakanu päälc. 
Lauluraamadu veere pääle ol
nuq kirotõt Laine - tuu tõsõ 
latsõ nimi. Et kuurmcistre ol
nuq tsipa jommi n, sis unõ( mi
no nime äräq ja ris(e muq ka 
Laines. lmä kaenuq esäle otsa, 
vadõriq ÜlStõsõlõ, et kosi toa 
nimi tulle. Esä mõtõlnu, et ÜIS
kyik, latsõkõsõ nimi. mis säili 
iks. Ku irnä kuurmcistrilõ ütel-

nü, et mi tahtsõmi kül umalõ 
la1sõlõ Vaike nimes panda, olle 
tuu naaratunuqja ütelnü, et tii
miq sis ümbre. Lugõnu ja laul-

. nu. pandnu ven pää pääle ja 
olligi Vaike. 

Nüüd peräs1poolõ, ku tuu 
asa 1ccdäq sai, olõ rnõtõlnu, e1 
Laine 0111 ka illos nimi. ÜtS 
laineq ei 1iiqjoh1 kurja midägi, 
a palfo lainit upmasõq laivuja 

incmisi. Parõmb iks Vaike. 
A 1inavaasra suvõl tulf raa 

Vaike nimega knh ütS jama. 
Väümehel käve onu uma 
naasega Inglismaalt külän. 
Ommaq pinikasvatajaq. Prov• 
va om austerlanõ. Kuulnuq, et 
mu nimi om Vaike, mõtõr 
provva 1ük~ aigu ja ü1ef: 
«Vaike, illos nimi, kõlbas pi
nilegi panda.» 

Latsilõ Scokõrd panõq synaq 1ahendüse perrii õigõlõ tulpa! Ekka luipa saa viis synna. 

Vastusõq saatkõ Lao 5 
Põlva liin 63 308 
Uma Leht. 

Manoq klrotagõq uma 
nimi . vannus, aadrõs ja 
telehvornnummör. 

Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrokrllse 
latsiraamadu va, kaseti. 

Mineväkõrdsõ ris!syna õigõq 
vastussõq ommaq: up1i1. uibu, 
Jchcq. lilliq v,1i 11i11niq, secncq, 

seeneq e läjäq sitigäq maastik kihä 

müts, ktiuJ.7q. 1111111110- võh l, kolk, kus iraudsik, võiusii{1, kün närpää, tsori, liblik, õhvakõnõ, kunds, 

Avvuhinna saa M oksi Edita kikkasii11, müger, perv, kihulanõ, vahelik, huss, tsopp, jakk, lasnits, härmäkene, 

( 11) Sarust. tal(, varbas, kund, hainaritsik, hiussõq, huunisa 

Seo kuu Lõuna-Eesti keskusõn Tarton 

Kolmc1päävä, Joulukuu 5. pääväl kell 18 om L.õuna-Eesli keele• 
ja kultuuriutJrtngidõ ke:Skusõ jututarõ külälrses etnograahV P,hO 
Mate. kinkjututeema om 11l6una.Ecst1 umakultuuf elävill ptldeh•. 
Kyd{ huvitldsõq ommaq oodöduq kullõma. 

Keskus6 aoorõS om Tarto. loss• 38 (vana anatoomikurö. manoq 
saa küssüq: JOvll Tn,n, 1e1 375 422. 

Telliq Uma Leht hindäie kodo! 
Umma Lehte saa terh cgäst Eestimaa post~ontori.sL Etaldc termine 

mass S krooni kw, tefmtSnumrnõ( om 00917 

Klä telf Koidu vai Võrumaa Teata1a, saa Uma Lehe no1dõga Oten. Kiä 
tc1r Vatgamaalase Kartda ja Taheva valda vai KaagjäNC SKleptirkonda, 

saa uma Lehe lima rahaldaq. 

Tall iin om täwelik seevald 
« Tmnsalu vallas Va
jo11g11/ liiks libeda tee 
161111 k roa vi poolha,1-
gisegn veoauto koos 
knhes,7Ji1 seaga, um
bes seitsekümn1end 
Joom,? hukkus.» kiro
tas Virumaa Teataja. 
Viil kirotas lch(, et el
lujiiiinüq 1siaq ü1en 

RUITLASO 
OLAVI, 

Laari saa t oda varn
bait, kogu t mano, l 0 
miljoni dollari iisl saat 
joba Kallasõ ja nii 
edesi. Y nnõ Paltsu ei 
saaq inämp suurõm
bas id ioodis ku 1ä 
om ... Selle et eg51 
asal om uma lagi! 

sohvõriga võeti kin- dmaparandaJa 

Tafnan Paldsu man 
kulutõdiq õkva nüüd
sama piä sada säidsc• 

kümmend viis tuhar krooni 
massurnasja rahha voldiku 
trüKmises, miä. ancf 
liinaelänikõlõ teedäq uulitside 
pääle tcgüncvast iäst ni soovi( 
inemisil pruuki senitsest 
lühembäl sammupikkust. Nii 
et MartinpoisS piät nüüd 
lühkese nellämcelridse sammu 
asõmõl katõdsõ legemä. 
Pornokum\ üte meetri pik
kudsõ ja Seksi-K risti ei saaq 
infünp üldse kyndi, selle ei täi 
libises kyik aig, suvõl kah. A 
Paldsulõ soovida maq. et võiku 
näpp persest väila, sys om nil
bõ pääl keremb tosakaalu hoita. 

niq ja saadõti Rakvere 
lihakombinaati tuu asõmal, et 
Pätsu nimi suuhtõ võtta ja rah„ 
vuslik lcinapäiv vällä kuu
lutaq. 

Mille, küsü1i? Aseiie, el rii
gikogun tüüt.äs ütenkuun mitu
sada tsika ja prorsentuaalsõlt 
ni loogiiidsell piässi Ida-Viru
maal juhiunu Toornpääle palfo 
suurõmb katastroohv olõina, 
ku puupiiretüse. ärqiätünüq 
lennugi ja parvlai v Estonia ka
tastroohviq kokku. A ti,q ullele 
selge.s! 

Asi om persen - inemiseq 
ornmava nii ullis lännüq, et 
olõq sakos tahr. snisaq määnd
se korussõ pääl taht - üts ulr 
paislus yks egältpuult. A ku 
uulidsa päüle läät, võtt silmi 
iist kiriväs. Vai viil hullõmb -
Tafnalõ. Talliin om tävvelik 
seevald. Sääl ei eläq inemiseq, 
a piluga idioodiau1omaadiq. 
Panõt raha pillu ja omgi idoo( 
valmis! Ja rnidii rohkõmb pa
nõt, 1oda suurõmb idioo( lulõ: 

Ega aSa pääle võissi uma 
voldigu 1e1äq. Näütüses, ei ku 
nilbõ päält tarrõ tulõt, et sys 
kängäqjoba pcdäväja või soo
mõ kelgu küllesi käcq vallalõ 
laskõ. Vai sääne voldik, et ku 
siturja yks väegä hulluslÕ hai
sas, prooviq veli püäleq laskõ. 
A umma sitta k5kki 1nõistva nä 
sääl Tafnan niigi! 

Tossu l ilda pajatusõq 
Võro kalamehejutt 
Loodusõsõpru kokkotulõkitõl 
knndsõ Alber( ala1i lõkkõtulõ 
veeren ette mynõ kalameheju
lll . Muiduki võru keelcn. Tar
na meheqja naasõq naarsõvaq 
nii, el sihnäq likõq ja hoit
sõvaq käega kõllu kinniq. Jult 
käve nii: «ÜtS litS iin, tynõ litS 
takan, tuuraq pistü peon. Ku 
mulgomnno sai, sys tsusaS. ku 
väilii lÕmmas - kos olr purak1» 

Jora lähä es pikäs 
Paarkümrnend aastat tagasi olf 
fltcn Võromaa rahvamajan 
sovhoosi poliitpäiv. Rahvas 
aeti kokko kullõma. Korgõ kü
läline pä5liinast läts kynnõpul-
1i ja nokas paprõ päält kynõt 
maaha lugõma. Tä alus(: <<Kal
liq seltsimeheq ... » Kõrraga 
viru( 1uuf õhuaknõ vallalõ, 
pühkse paprõ kynnõp,däja ny
na alt põnnandu pääle ja säält 
edesi inemistc istnuspinke 
alaq. No kiä tuu papõr1 nais
tõrahvide prun1sõviiri alt 
inärnb otSma lätS. Naasõq, 

Tütär täkutalli 
Küsse ma Rõugõ mehe k,iest, 
kuis elo lä11. Timä kost~õ: «No 
mis rnn iks - ütS vaesõ vagla 

Käü es seto 
perseviiri piteh 
Haanin ommaq Muna-, Til
ga-, Rasva- Ja Külm,i-nimelid
seq küläq. Vanast kävveq kau
sisctoq küllä müüdil ummn 
kaupa pakkun. Ütskõrd essü 
SCIO ärqja küsse tiid. Tedäju
hatõdiq: «Mineq Munakümi, 
sis mineq Tilgaküllä ja sis ... » 
Setol sai süä tüüs Ja üter: «Kur
m(, tah ei olõq muud ku külmä 
tilga rasva munaq! Naka-i ma 
1iiq perseviiri pireh rah kjau
ma. ma lää yks liid pitehb> 

nääq synakullõliguq, päämid
scl1 kohal ollivngiq! Kotgõ ny
n:i teonii.s rahvast tähelepand
mise iisrja kobisi puidisi tulõ
ma . Perän sovhoosi pääl kiteti 
pääliinamiist mõistligu kynnõ
pidämisc iist - näet, es viidõq 
pikii joraga 1üümerniste kallisl 
argu. 

Kats üte hinnaga 
UuSrikka naanõ sünnil( ilosa 
tsillokõsõ 1ütrekese. raladi
naabris sai tä noorigu. kiä olr 
sünnütänüq katsiguq poiSkõ
sõq. Uusrikka naanõ olr hari
nu, et täi om iks rohkõmb ja 
parõmbat. Timä olõssi kah 
poiskõs1 tahtnuq, a sai hoobis 
tütre. Provva tsussu( umma 
latskõis1jn virisi, et mille külh 
maailm om nu ülekohtudsõit 
säetü - näet, naabrisängü noo
rikul om kogonisri kais pois
kõst tisse otsan. Katsikite imH 
1cgi säändse j ulu pääle kavala 
näo ja kii(: «Ah, olr parajalõ 
sooduspakminõ- kais ü1e hin
naga!>► 

clo. Tü1är opis korgõn koolin 
põllumajandusi, sai rõõnõ sin
näq Tähtvere täkotalli eläm5.►> 

Rõugõ miis mõtõf tuud 1ori1-
ühikat noh. 

Suur häbü 
Kausiselu tulluq küllii kaussõ 
pakma. Mamma vcenüq täile 
hulga njartsõ, a setu andnu üte 
vähäligu kausi kõsõ vasta. 
Mamma ülnüq: «Ma anni sul
lõ nii hulga njansõ ja sa anmlt 
mullõ sääntse vähäligu kausi. 
Ei tahaq ma su kaussi ja võla 
njardsuq tagasi.» Tuu pfiäle 
jäänüq setu kurvas ja (ilniiq: 
«A pernanõ, sa mullõ suurõ 
häbli teil.» 

MAASKA Milli 


