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Suuri sulasid ei tulõq 
Jaanuarikuu piässi olõma ül
didselt külm. Väega külmäq 
tuulõvaiksõq pääväq vaheldu
sõq lämmämbide ja saostÕ-t\li
suistõ päiviga. Selgide päivi 
aigu um hännä. Kuu keskpai
ku või o l laq sadõmit, tuisku 

Ilm 
rohkõmb kuu lõpul. 
suila ei piässi tuiõrna. 

Suurt 

BERGMANNI KARL 

Antsla miislasksõ verevä soe 
Antsla jahimehel Danieli Ar
vol (59) oli minevä kuu ynn 
Antsla kandi mõtsun mahaq 
laskõ küländ haruldanõ elläi -
verevä karvaga susi. 

«Seo o li mul elun cdimänc 
susi, muiduq olõ külh joba 
vana jahimiiS,>> seletäs Arvo. 
«liius oli tõnõ, ilusa värviga.» 

Arvo ütles, et mahaq lastu 
susi sai saadõtus Talliina Eesti 
Loodusmuuseumilõ. sääl tetäs 
eläjäkesest topis. «Jahindus-

k lubi miis soovi( soe sinnäq 
saata,jaanuarin saa selges. kas 
luu iist ka määncgi tasu tulõ,» 
kynõlõs tä. 

Soe kolp olT lubatu Arvolõ 
trohvees tagasi saata, topis jääs 
muuseumilõ. 

Eräclon om Danieli Arvo 
vana EPT maaparandusmiiS, 
parhillaq tüütäs finnan Kagu
merk, kaib lumpõ, ehitäs tra.s
sõ ja tege mynikõrd ka maapa• 
randust. 

Mi ei tiiäq imä pühäpäivi 
Tekstiilikunstnik Talimaa Reet 
(37) oli latsõn suvõl sakõst 
uma vanavanaimä Kiudsoni 
Juuli puul Misso vallan 
Rammuka kü15n, nüüd om timä 
edimädse näütüse päälkiri «Ma 
ei tiiäq uma imä pühäpäivi)), 
rnidä piässi nägemä Verskan. 

Parhilladsõ Yilländi Kuhuu
rikolledii rahvusligu käsitüü 
oppaja linalside kangide vällä
panõki n imi om võro keelen 
ja seile tuu Umalõ Lehele sil
mäjäie. 

Teile pääl tettüq lihtsaq li
nadsõq kangaq ommaq eesti 
etnograafilidsilõ kangilõ 
umatside kirjuga. Talimaa 
Rcet üter, et vannu kangakirj u 
tausta miiq täämbä inämb 1äp-

selt teedäq ei saaq - selle pand' 
tä näütüsele säändse päälkirä 
ni tulõf kangit teten miilde 
Rammukii elänü vanavanaimä 
ello. Umma vanavanairnmä 
Kiudsoni Juulit kutsõvagiq 
latsõq imäs. Timä koton par
hillaq inämb kiäki ei e läq, a 1a
loko1usom alalõ. Talimaa Reet 
om võrokõnõ esäpuulsõt kanti 
piten, imä kaudu veeväq juu
rõq Lliänemaalõ. 

Talimaa Reeda näütüs om 
Villändi Muuseumin üllen 20. 
jaanuariniq. Detsembrikuu lõ
pun plaansõ kunstnik kävvü 
Seto Talomuuseurnin Verskan, 
et kaiaq, kas saa ummi kangit 
ka sääl vällä panda. 
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VÕROMAA RAHVA UMAN KEELEN KUULEHT 

Elo Võromaa veerel 
lätt kehvembäs 
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Hirvlaanõ Milvi 
märgotus priinimmist 
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Rauba Roland ei tunnõq hirmu, et tuisk värteesidse lummõ täüs aja. 

Lumõ ei' hoit tii valla 
SAARÕ EVAR 

Sirvastõn Tseigu talun või 
joba töist talvõ nätäq sisse
sõidutii veeren lumõredeliid 
vai -värtit, kuis kiäki kuts. 
Peremiis Rauba Roland üte!, 
et teklc nuuq noorõnpõlvõn 
nättü suurtiivi irside tuisu• 
tõ kkidõ perrä. «Üleminevii 
talvõtuisas kyikaig tast lõu
na puult, aid maja ümbre 
võtsõ tuisu kinniq ja nii ai 

kyik murupäälid se lummõ 
täüs, hangõq olliq üle meetri 
korgõq. Nüüd pidä lumõ jo• 
ba kavvõmban kinniq.» Ma
tõrjaali lumõredelide tegemi
ses sonsõ tä vällä küttes tuudu 
pindõ seest: «Uma tüü ja paaf 
peotäüt naklu, miä tan iks 
kulus. Aostõtu saematerjalist 
läässi tegemine kül ülearu 
kallis, ei tasuq tetäq.» 

Mineviiaastadsõst pinnu
kuurmast sonsõ Rauba vällä 

tuulõkua matõrjaali, tuuperäst 
ei olõq timahavva ka lumõre
delirida tii veeren pikembäs 
lännüq. «A pidänü ikssuurtiini 
välHi tcgcmä. Nüüd om kül 
võimas tehnika, a vallivahje 
tuiskas täüs üte üüga. Venne
aigu aeti tii kõrvalõ lumõvalliq 
kah, a nüüd tõugatas ynnõ 
tiid,)) se]c( percmiiS. Selge tuu, 
rahha mastas ajajalõ ynnõ tii 
iist j a midä rutõmb täüs 
tuiskas, luuvõrd rohkõmb 

rahha liigus. Roland kynõ
las, et Valgjiirve vald om 
näide sissesõidutii iist iks 
ega aastaga järje.•<! parõm
balõ huu1t kandma naanu. 
A ei või jo teedäq, mis nüüd 
ja tulõvikun taa litsentsija
maga saama nakkas. Egäl 
juhul lumõvärtidcga saa 
inemine esiq tuu iist hää 
saistaq, et õdagu valla aetu 
tii piiäl hummugus jälq 
uannõq nabani es kasunuq. 

Järgenine piätüs: Vussitu 
Bussipiätüse nime parandamine om puul' võimalda, a tsurkmine käü nigu niuhti! 

SAARÕ EVAR 

Kuis saa inemine tcedäq , 
mää.ndsist kotussist tii läbi vii? 
- Iks bussipiätüisi pordi. Et 
meil asulanimesihe om väega 
veidüqja noidõ ülespandmine 
om saanuq kohaliku võimu ja 
tiidevalitsustõ põhimõttõlidses 
va iõlusküsümüses, ommaq 
bussipiätüseq pia ainukõsõq, 
miä tii pääl liikjalõ timä asuko
tust näütäseq. Juhuslikult te
günü piätüsenimeq tsurkva ärq ' 
müüdekäüjide arusaamisõ ko
tussõ tegelikust nimest. 

Põlva Koit a vald' inemisteki
räq, konteliis selges, ku võlssi 
ommaq piätüsenimeq Põlva ja 

Puskaru vahel. Kygõ hullõmb 
om tõtõst Puskan, klil,1silt Laa
nõ külän. Puskarru ja Kähriga 
kokku kuulunu Laanõt lahutas 
kihelkonnapiirgi. Põ lva valla
vanõmb TilgaAme üter, et prob
lee1it om teedäqja inne keväjet 
nakkas vallavalitsus bussipiii
tüisi nimmiga tegclemä. 

Vallavalitsusõ ütekõrdnõ te
gelemine ei pruugiq probleemi 
lahendaq. Tuud näütäs selgele 
Sõmmõrpalu valla juhtum. 
1999. a suvõl panniq Antsla 
tiimeistre tüümeheq Lli11101nöe 
kooli piätüste üles tävveste 
võlss sildi Hargi: Hargi külä 
ammõtlik piir j ääs tuust piä1ü
ses1 üte kilomeetri kaugustõ, 

külii tuumik om olnuq kyikaig 
sääl, kon asu.s Lõõdla piätüs. 
Hargi taluq esiq asussõq viil 
Lõõdla piiilüscstki puur kilo
meetrit Antsla poolõ. 

Ku ma tuukõrd Antsla tii
meistre mant perrä küsse, et 
mis jama taa om, üteT sekretär 
mullõ, et silte teTmisega e-s te
gele nimäq, a Ploomipuu Aadu 
Võru Tcedevali1susõs1. 2001. 
aasta lõpul üte! Ploomipuu Aa
du, et vahtsidõ silte nimekiri 
tetti Antslan ja ju sys vald näi
le sääntseq andmõq andsõ. 
Sõmmõrpalu vallan säänest 
perräküsümist es mäletedäq. 

Ma naksi sys vallan pääle 
kiiümä, et volikogu, millele om 

• 

säädüsega antu võim valla 
maa päiil olõvidc bussipiätüisi 
nimmi määrätä, tuu aSa kõrda 
tiissi . 10.septembril 1999aru( 
Sõmmõrpalu valla volikogu 
mu ettekandõ põl\al bussipiä
tüisi nimeq läbi ja võtt otsussõ 
vasta. A täämb.'idseni olõ-i nä
täq, et teedevalitsus määrätü 
nimmi olõs kasutanuq. 

Nigu kiustõ tsurgõq tiiehi
täjiiq ildamba ä räq viil üte piii
tüsenime, midä vallavolikogu 
es rnuudaq. Roiste tccasõma
lõ ilmu Võru-Tartusuurtiire
mondi peräotsan 2000. aasta 
suvõl sil( Mäeküla. Tegelik 
Mäekülä jääs tuust suurtiist 
kõrvalõ. piätüs sais innembi 

Osula külä maa pääl. Pääle 
Raistõ tiiristitarvitas rahvas ka 
nirnetüst Hall111suu riSt. 

Küsse Võru Teedevalitsusõ 
juhataja asõ1äütjä Ploomipuu 
Aadu käest pcrrä, mille nääq 
Sõmmõrpalu volikogu otsust 
ei täüdäq. Ploomipuu es olõq 
sääntsest otsussõst kuuldnugi. 
Sekretär kai pcrrä. et kiri tuu 
otsussõga om syski sisse tulnuq 
ja tulõf miilde, et tuu sai jo õk
va tootmisbaasi edesi saadõtu.s. 

Tartu tii pääl olõva piätüsc 
nime muutmisest es tiiäq Ploo-, 
mipuu midägi. Sildiq ollõv 1er
nü tiichitäjä. TükR aigu cs jääq 
tä uskma, et sääl om silt Mile
küla, timä papridõ perrä olr iks 

Ro,:i;rc tee. Kuis säänc nimi sil• 
di pääle sai, ei teedäq ka Sõm
mõrpalu vallan . Abivallava
nõmb llollo Aare miile(, et 
mäfindsegi tiimehcq kunagi 
kõlistivaq ja küsseväq, a kas 
1uu oll tuu piätüsega seossõn 
j a midä 1ä näile kynõr, tuud 
inämb es mäleliL 

Ploomipuu A adu jäi hindäie 
kindlas, et olõmanolõvide silte 
muutmine tulõ kynnõ alaq yn
nõ kõrralidsõ remondi käügin. 
Tä üte!, et vallaq pidänü piä
tüsenimmiga tegelemäja uma 
otsussist näile teedäq andma. 
Loodõtavalt löüdvä nuuq sys 
iniimb tähelepandmist ku Sõm
mõrpalu vallavolikogu otsus. 
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UMAL8HT 

T imahavva om rassõ talV: maaelärnisin külmäscq 
viitoruq ni pumbaq, liinainemisil ommaq kortinaq 
jaheliguq, a tuugipcräst um pcllädä suuri lämmä

nrvit. Jahimchcq näiväq külmä aigu ette mõtstsiku ilmadu 
paksu rnsva päält. lnemiisi vaivasõq pikäq kurguhaigusõq 
ni köhä, miä kuigimuudu mant minnäq ei tahaq, Juuq 
hainatsäid vai süüq rnen palTo taha!. 

Ega meil. põfiamaa inemiisil, muud üle eiq jääq, ku 
kcväjä pääle luuta. Sys om iks lämmämb, puuq lehin ni 
25. nrnil !äti tuus suurõs Eurovisoonipidos. Niguq ti täärn
bädsest lehest lukõq võitiq,juh( iaad karnevaali niiütlejä 
jn muusigamiis Matvere Marko, ki nka esä 0111 peri Võ
romaalt Sännäst. No kül taad Matvere poissi um hää 
kuilõida ni kaiaq - ei timä rnad europito pelgä! Egaq ei 
kumarda kahku tiiä-ei-määnest ilmaimet. Ku va)nsõaasta 
hummuguspoolõ teil telekan küsti, kas sõbraq ka tiidvä, 
rninka Marko tegeles, vastas tä, et tiiä eiq kamraadiq täst 
tühäst midägi. Lugu näütäs, et ilmanum viil tõelidsi ine
miisi: noh s.:1äntsiid, kiä omrnaq nii andõgaq, loomuliguq, 
et näid riku eiq euroeputusõq kah. 

Palro tõisi tõelidsi inemiisi lövväti ti seost lehest kah. 
Kimmiile ommaq nois hääq kotussõnirnetiidjäq, kinkalõ 
Saarõ Evar aasta lõpul Eesti põhikaardi lehti kinkse. 
Kauksi Üllest, kinkal iidnaigu vahtsõnõ Juulõkogo vällä 
tulr, ni tekstiilikunstnik Talimaa Reedast kynõlarnaldaq. 
Taa kunstnigu looming näütäs, et juuri manuq tuldas ta
gasi. Talimaa Reet opsõ ja opaS Tarnan, niiüd tege tuud 
Villändin, a urna edi111,idse näi1üse päälkiräs pand' «Ma ei 
tiiäq mna imä pühäpäi vi». lmä all pedi silmän MiSSo vallan 
elänü vanavanaimmä Kiudsoni Juulit. Taa nfüitüse päälkiri 
esiq olnuq määncstki preemiat vään. Selle et - kiä meist 
tiid vaitiidse uma imä pühäpäivi!? Näütes mi esiimädel 
ja ka täämbäidsil pemaisil, kiä lchmä pidävä, olõ eiq e lon 
pia iittegi pühäpäivä. Muiduki, pairongi näide nyal mi 
e lo ja lugu püsüski. 
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Tuu, et olõ üten sysariideja veliega aian 
pindriid kitsknu, linna kaknu ja haina 
tennüq, ei olõq minnu nührembäs tennüq . . 

Tartu ülikooli naiskoori dirigen( Ulbopuu Valke maainemhsi kotsilõ. 
l 

Sildimajandus ei tulõq elulõ järgi Kiräq 
Kellele nuid 

nimmi vaia om? 
E dimädsel jaanuaril sai 

mynõn Võromaa ni 
Setomaa vallan neli ja 

mynõn kolm aastat tuust, ku 
naksiq kehtimä vahtsõq, vana 
perrä 1agasi tenü külänimeq. 
Katõn Lõuna-Võromaa vallan 
(Rõugõn ja Misson) ja ü1en 
Setomaa vallan (Meremäel) 
puuld' volikogu tuud, et ummi 
külänimmi arnrnõtlik ki räkuju 
tulõ paika panda lõunaeestiiid
se välläütlemise perr'.i. Tõsõq 
kuus valda teiq vanaq küläq 
tagasi nii, et võro keele muudu 
täpi1iihti lubati ynnõ mynõn 
nimen. Ülejäänüq vallaq teiq 
tagasi ü1sikit l 977. a ärkaotõt 
külli, sääl kon clänikuq csiq 
väega pääle kävveq. 

Hää 0111 nätäq, et kohalikun 
keeleo kotussõnirneq 1ulõva 
veitsiviisi tarvitusõlõ ka riigi• 
keelen kirutõi paprin (ja puul
riteksten). Dokurnenten nigu
nii, sääl aetas napuga järgi, a 
joba trehvät Jugõma ka Kärinä 
külän tenü jogurti etiketti ja 
riigikeeleo aolehekuulutusõst 
lövvät Saarlasõ vai Pässä külä 
nime . Suurõrnb jagu paiga
päälsist haritiaisist syski võõ
rastas täpitähti. Ja ütS nimi. 
minkast iks kuulõt, et närve 
pääle käü, 0111 Mi ikse. Et kost 
sääne välläütleminc peri om? 
A kost 0111 peri tuu. et võro
kõnõ ütles Piitre? Olõ-i vast 
iks seto keelest )ainatu? 

Myni ütles silmäkirälikult, 
et täi hindäl võro muudu ki
rutõt kotussõnimmi vasta mi-

dägi ei o lõki, a nuuq .,,,,,. jakk us häbemätüst 
häirvä nuid põl\aees1- kaivadaq, et võrupe-
läisi. kiä tahaq 1ulõva. rädses rnuudõtu nim-

' Ma olõ kuuldnu jäi mi märke pääle kand-
mitund põl\aeestläst mine Jätt kallis mas-
ütlemän, et om huvi- ma. No kuis taa sys ei 
tav, ku kohalik kiir lääqkallis,kuüts kõrd 
kotussõnirnrnist vällä ornjobasilti vahetetja 
paistus. Ja üts näis1 SAARO nimi parandarnadajä-
imehtäs, et timä küll tct vai koguni ullirn-
arvu ei saaq, mille EY~~• _ bas parandõt ( Pärli
poolõst Koolma ja k,a latt 1a kaesule jõgi). 
Hürovo ommaq ecstikiilsem- Ploomipuu ülles, et Võru 
bäq ku K uu/11m ja H1in1vii. maakonna külänimmi om 
Tunnus, et põhilinõ, rniä ine- vah1sõ Eesti valitsusõ aigu vä
misele ei miildü, 0111 hoobis härnbiilt kats kõrda ümbre tet
kotussõn ime kiräpi ldi püsü- tü j a küll sääne ulrus raiskas 
rnädüs, rnitund muudu kiruta- rahva rahha. Tegelikult om ai
minõ eri ammõtkondõ puult. nukõnõ sääne kotus Meremäe 

Ots suurõmbit esihindä tar- vallast Vahlsõliina valda ümb
kusõst nimekõrraldaji1 om Võ- re arvatu maa. Sääl olr katõl 
ru Teedevalitsus. Tuujuha1aja ürnbre1egemisel vahet puur 
asõtäütjä Pl oomipuu Aadu aastat, talvinõ aig, nii et vast 
kuulutas külh suurõ suuga, ei silte pääle palfo cs jõvvaq rai
nirnäq ei saaq lähtuda muust, sadaq. A e t teooria ja praktika 
ku valitsusõ määrüsega kin- kuunkõlan olõssi, om nüüd 
nitet asulanimmist. A näütüscs Antsla valda Rimmi bussipiä
Rõugõ valla n lät1 1998. a jaa- tüse asõmalõ jäi Jüriöö piä1ü
nuacist kehtivide ammõ1likõ sesill tegünü, nii nigu taa my• 
külänimmi kandmine silte nitõistkümmend aastakka ta• 
pääle kü länd vindsõlõ : am- gasi olr. Kiä om Tsiistrist läbi 
mõtlik külänimi Soekõrdsi, sõitnu, mõist vast üteldä, vast 
bussipiätüs Soe, ammõtlik kü- om sääl kah Põnni külän 
länimi Hinu, piätüs Hino. am- saisnu Hürsi si ldi asõmalõ 
mõtlik Soarlosõ, piätüs Saar- vahtsõst Darwin üles upitõt? 
lase, ammõtlik Pörlyõe, piä1üs Sildiq ei o lõq küll pääasi, 
Piirlijõg,:ammõtlik Kcl/ilinfic, pääasi om tii. Ja tiiq ommaq 
käetulp näütäs Kellamäe. Lõuna-Võromaal peris hääq. 
Naaq rnärgiq onunaq inärn- A kostkipuult piät sild irnajan
bäste peris vahtsõq, tsinl< pos- dustõ kah määnegi vah1sõnõ 
tõ pääl olõ-i jõudnu viil hai- tasõq jõudma. Et mitte ütcldii 
liski tõmrnadaq, a Ploomipuul - kõrd. 

Kirt klroda aadrõssll 
Lao 5 Põlva liin 
63 308 Uma Leht 

Toimõndusõi urn õigus 

kirju vahtsõlõ kJräviisi 

pandaq ja naid 

lühendäq. Klrä iist 

honorarri e1 mastaq. 

Kinkal om, 
toolõ andas mano 
Taa tüüldäjääjä kindlustamise 
säädü s om knvvõst kaiõn 
väega illos. a elo lätt umma 
1iid. Kuis saa tüüvõtja ümb
rikupalga vasta võidõlda? 
Massustõt palganummõrd täi 
tuu arvõit iks ei nõstaq kiäki. 
Vähämbält Võrornaal ütles pe
rcmiiS, et jaluta minemä, ku ei 
miildü. Tõistmuudu om kül 
võimalik, näütüses, et kongi 
asutusõn, kon palka riigi ra
hast ma.stas, kirotadasännine
jäle peräotsan tüüd j a palka 
mano. 

Ega tan väega kriitilinõ ol
laq ei massakina - kiä 2002. 
aasta vasta p idä, tuul om yks 
1sipa j ulgõmb külh. Muidoki
na, ilmaelon rohkõmb penünü 
kon1inken1 arvas taa asa kot
talõ nii~ et aasta aigu ehitetäs 
fondi üles ja kaabitas' hlHva 
käest urna puur miljardi1 kok
ko nink sys läll rahha kohe 
muialõ jäi rohkõmp vaia. Te
gelikult 0111 seo luu moraal 
1uu, et kiäeläs täärnbä, tuu eläs 
ka hummõn ja või-ollaq tsipa 
parõmbalõgi. A kiä iks om rii 
pfüilt rnahaq sadanujoba inne, 
1uul olõ-õiq säält midägi saiaq 
cgaq luuta. 

Ots väikene RIIGIAMMÕTNIK 

Matvere Marko: olõ viihull inemine, mereldä saa eiq elläq 
Näütlejä, laulja ja eurovisooni 
pidu juh( Maivere Marko (33) 
olr laisõn suvõl iks uma kuu 
aigu Väimälän van:limä Aive 
man. Perän tuud e.s saaq timä 
sõbraq Pämun inä mb arru, 
määnest imelikku kiilt pois
kõnõ kynõlas. Marko vanaesii 
Oskar sündü ni kasvi Sännän. 

Midä tiiät Sännäst, kos t 
Matverec1 peri ommaq? 

Mu esä Matvere Toomas urn 
sää l sündünü, tä elli uma 
imäga sääl, ma täpsäle ei tiiäq. 
ku kavva. Vanaesä Oskar jäi 
sõua, esä sündü 1941. aasta
ga). Mu vanaesäl oi r palru vel
li, parhillaq urn ynnõ üts-Ar
vo-nimeline - perrä. Esäl olr 
külekorviga tsikli Jawa, tuuga 
kävemi la1sõpõlvõn sakõst 
Võrumaal tsiirutaman. 

Kas Väikside Lõõtspille 
Ühingulõ (VLÜ) lõunaeest i 
laulõ ka eite om tulnuc1? 

Om külh. A naidõga urn sää• 
ne kuri saatus, et kyik inemi
seq ei rnõis1aq taad võru kiilt. 
Ma elli latsõn suvõl üte kuu 
vanaimä Matvere Aive man 

Väimälän . Sääl oll iq mul 
umaq sõbraq, kinkaga mäng
semi . Ja ku ma Pämulõ kodu 
lätsi, sys sõbraq cs sanq sakõst 
mu jutustarru. Et kas pään om 
midägi juhtunu vai (n~wrd), et 
säänest imelikku kiilt kynõla. 
Võrukiilside laulöga urn kah 
sääne lugu, et midä aig edcsi, 
tuud vähämb inemiseq naist 
arru saavaq. 

Laula t palru mere1, kas suu• 
rõ vii vaim lätt inämb kõrda 
ku maa ja mõtsu urna'! 

Ja jah, mereasi um iks süä
mclähkümb. Ma ei saaq mc
reldä hingätägi. Ku sisemaal 
kavva olõ, tulõ pitsitüs pääle. 
Ell imi Pärnu n ka vasta merd, 
kyik aig puhkõ tuur sisse. Vns1 
nii kümme päivä tulr aastan, ku 
luur es puhuq. Tarnan mi õkva 
mere veeren ei eläq, a egä päiv 
sõida müildä Pirita tiid liinaja 
alati kae, määne meri om, kuis 
tä muutus. Ma olõ viihuil ine
mine viijuumisest, duSi all 
käümisest, tsu.klõmisest pääle 
nika jahiga vai suurõ laivaga 
sõitmisõ vai lih1säle kivve 
merre piimiseni vällä. 

Nii et suvõmajja vai muud 
kotust Võromaalõ ei tahaq? 

Eiq, mul olõ eiq ültse siiä
nest suvitamise muudugi, ma 
mõistaki ciq (naard). Piä ütlc
mä, et mul olõki ei määnestki 
erilist hindä laafmise viisi. 
Suvõl 0111 bändiga rohkõrnb 
liikmist müüdä Eestit ja suht
lõmist incmiisiga, kiä clä ciq 
ynnõ TaTnan. Taaomgi ütS asi, 
miä and jõudu ni mõtlõmisai
nõt. Ja tõnõ urn kimmäie meri. 

Kuis Lõuna- Eesti publik 
tunnus, urn taatöistmuudu'! 

Jah, iks. 5-6 aas1akka tagasi 
kävemi Võromaal sakõmbalõ, 
nüüd olõrni inämb Põfia- ja 
Lääne-Eesti n kinniq. A rnäletä, 
et 1uu olr tävvelik kultuuri~okk: 
istu t Tarnan autulõ ja kõrragn oh 
kolmõ 1unni peräst koski! Läti 
piiri veeren Võrumaal. Väiksen 
lämmän ahjõga kultuurimajan, 
kon inemiseq kynõlasõq tõist 
kiilt, võiuleeväq onunaq lavva 
pääl ja kyik omrnaq nii 
herevällä - tävvelik kuhuu
risokk. Taa om tävvelik harul
dus: nii väikui maal urn erine
vit kiili - taa om õkva müstika. 

1'1idä Eurovisioonijuht'mise 
man pelgät? 

(Kunu,siknlt, meremchche. 
lüga) Ei ma pelgä sääl rnidägi, 
olõ-eiq tan midägi pellädii. No 
et vuul ärq ei lääsi ... LavastlL~· 
prooviq algasõq Saku Suur
hallin viil rnaikuun, ilda-aigu 
sai naid määntsidki videOler
vitüisi sisse loetus. Mullõhin
diile taa muusiga ei passiq, rniä 
Eurovi.sioonin mängitäs, a mul
lõ miildüs väega shoiv. Lat
söpõlvõn näi säänest vana-aas-

Matvcfe Marke sündü 4. veeb· 
ruanl 1968. aastagat Pämun. 
Löpõt' 1avakunstikateed,1, 
1992. aastagast um näütlejä 
Talihna Uinatiatrm. 1989. aas• 
tast laul, mäng ja kirutas muu· 
Stkat Väikeisi Lõõtspille Ühin
g\JO.. Timä tlatn,oUõ om tunnus• 
tõduq patrudö awuh1nduga, 
laembalõ rahvalö sa, tuntus te
lelavastulSi •M-klubi• ja •Wlk• 
mani poissõ• perrä. Marko Mat • 
vere juht' Hnah.awa 25. mail 
Eesun peetävät suurt Eurov1-
s1ooni laulupitu. m1dä tä Ott 
gramm ei petgä. •Pääasi ku wul 
ä,q ei lä.häq,• utcr taa Võrumaa 
1uunga mu~ Umalõ u,ne1e. 

taõdagu ja kesktelevisioonist, 
tuust aost pääle tuu miildüs. 

KuisTälteJaaniga, kinkaga 
ka üten laulnu oit, sõbras 
sait? 

Tättega trehvsi lavakunsti
kateedrin ütel kursusõl oppõn. 
Joq sisseasm1iskaisil. Tirnä pi
di tegemä etüüdi üte cütrikuga, 
mul olõ-i õkva meelen, määnt„ 
sel teemal. Kuna mul partnerit 
es o lõq. sis üteldi, et olõq saq 
kah naidõga pundinja nii kok-

ku saimiki. Egaq laulõ kirota• 
mine mullõ peris võõras olõ 
ciq. Naid tei, ku mi viil Täne 
Jaaniga csincsimi ja VLÜ lc 
olõ kah mitu viisi kirutanuq. 
Lavastuisijaos tii muusikalist 
kujundust süntesaatori ni ar
vudiga. Parhillaq salvõstamiq 
VLÜga helikujundust «Ekke 
Moori» kuu ldõmängulõ Vi
kerraadion. 

Miä naanõ tege, pa tru leil 
latsi om? 

Naanõ um raamndupidäja. 
Elämi Tarnan, latsõq ommaq 
poig Oskar (l 0) ja tütär Matil
de (9). Tütrele miildüs väega 
esinedä. Mineq tiiäq, vast ti
mäst saagi kunagi kutsõlinõ 
esinejä (noor<! süämes(), tiiä 
eiq parhillnq midägi, väega 
väikuq ornmaq. 

Kas Sänniilc sugulaisi ma
nuq ka s is.Iie käänäl, ku näü• 
tes rnüüdä sõitman oit'! 

Milles mitte, kukki ma noid 
inemiisi kahjus ei tunnõq, kiä 
sääl e läseq. 

Küsse AU.ASÕ TIIA 
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Eu Võrumaa veerel lätt kehvembäs 
HARJU ÜLLE ~-... 
Vana-aasta vilmädse pää
vä hummogu läts kotus
sõnlmekorJaJa Saarõ Evar 
Taheva Ja Karula valda pa
rõmbilõ kotusõnl metlld
Jllõ kaartõ kinkmä ja Uma 
Leht küsse, kas elu lätt 
Võrumaa veere pääl pa
rõmbas vai halvõmbas. 

Vana mõtsavcli ja punkri
chitäjä KäämJanni Alfred 
(79), kinka manuq edimält 
sõidimiq, eläs Saru külän, 
a om llarglõst peri. Timä 
meelest o lõ-i kodukandi elu 
inämb hää. «Asi 0111 jo 101-
lõn, ei 1aa viinajuuminõom 

• hullõmbas lännüq,» kynõ-
las A lfrcd. «Tuu om sääne 
asi, et inämb ei peedäq mää
nestki piiri, juvvas leevära• 
ha ka mahaq! Mul tuud hätä 
ei olõq, a ümbretsyyri onu, 

Eesti elu kotsile ütles tä, 
et olku taa Rüütli niguq om, 
a nõuandjaq ommaq täi 
väega halvaq inemiseq. 
«Ma tunnõ jo naid kyiki 
Eesti Kongressi päivilt, noi
dõ seltsimeeste sisse mul no 
sukugi usku ei olõq.» 

Uma kodukanti tiid Alf
red jo peris hästc, 20. elu
aastani elli tä Harglõn. 
«Pääle tuud, ku sõtta lätsi, 
mul Marglõ kanti inämb as
ja cs olõq, sääl minnu aeti 
jo väega kurjastõ takan,» 
seletäs tä. «Sis ma elli tun 
Läl i piiri veeren Koivalifo.a 
ja•Mõnistõ vallan, 300 ruut
kilomeetrit o i T, kost minnu 
takan otsiti.» Alfred mäle
täs, kuis 47 . aastal kaartõ 
õhust pildistediq. Tä istõ 
viil punkri katusõ pääl ja sei 
kartuit: ku linnu~ linnas, sis 
pand' kartulipanni ärq. 

«Tä om veidükese esi
muudu, a tcgcligult hää ko
haperimüsc lätcq. ku aigu 
ku llõ lda om,» tiid Saarõ 
Evar kynõlda tõsõ mehe 
kotsilõ, kiä tasus põhikaar
di lehe sai. Reis bcrg i Ecri 
(88) Kalli küläst Munapalu 
talust, midä rahvas Eeri 
suurõ jutu peräst ka Lori
pa lus kuts , ti id häste , 
määndse n imega räüq -
väikeseq pümmeq mõtsa
hainamaaq - Kall i külä ta
kan pääle nakkasõq. 

HARJU 0W P IU 

llosa kujundusõga ni verevä• 
kaasõlidsõ raamadu peräot• 
san tennäs Kauksl Ülle nlm
meplten noid lnemlls l nii nä t 
tüisi, klä ommavaq taa raa
madu vaimu kandjaq. 

«Elänü hää meelega sada täüs, a ku e lu vlriläs lätt, sis om 
parõmb ku ärq koolõt,»lõüd 78-aastanõ Raudsepä Aadu. 

«llmaq ommaq halvaq, a Leili. «Ajalch( ka kiiüja tuust 
Kala Leili, kiä meil Kalli pääl om ka hää miiT, et Uma Leht 
hooldusjaaman om, tuu käü nüüd tulõ, ma opsõ õkvalt va
mullõ toitu tooman, esiq tuu luga taad lugõma, nüüd joba 
nuuq puukõsõq ja kütä noid mõista. Esä om mul põlinõ 
ahjuköisi,.» sclctäs Ecri. Mõnistõ inemine, imäesä olf 

Tcrvüs paistus täi peris hää Korgõpalust, olõ seo keele 
ollõv, ynnõ põlvõq tegevä hä- seen ka.,unu.» 
tli. Ja nigu perän vällä tulõ, Taheva mõisan Risttii talun 
olõ-i ta sannan kah vast aasta eläs üten naasõga vana jahi
aigu käünüq. A muiduq om miis Raudsepä Aadu (78), kiä 
Eeri hää süämega mehekene, üten vcllc Kaljuga Koiva ja 
kiä taht väega tollõst kynõlda, Mustajõe koonu suutõ, ko lkõ 

.kuis umal aol säilsmc mehega ja käärde nimeq kaardi pääle 
rahha kogutus ja matusaida avi(, niisamatõ mõisatagudsõ 
lcpitüskivi pistü pantus sai. Koivere mõtsa kotussõnimeq. 

Edesi liin tii Tammõküllä. 
Nime sai külä suuröst tam
mõst, miä parhillaq väega är'.iq 
om määnü ja ossõ maaha 
puistas. Liiva talun eläs Onkli 
Leili (70), kiä om sääl endä 30 
aastakka elänü, a tiid yks maru 
häste kotusõnimmi. 

<<Pensionär kaes kykkõ uma 
mättä otsast,» kynõlõs Lei li 
umast elust. «Kitsambas om 
lännüq, olõ ütsik inemine kah. 
A olõ-i ütelgi parõmb. Meil 
om siin ütS noorõmb inemine, 
ütsik latsõga imä. Esiq om 
postiljon, lats om ütsindä ko
tun, sis pidä viil lehmäkeist. .. 
Timäl om ka rassõ.» 

« Päämine sidepidäj ä om 
mul telehvoõ, olõ-i mul vaia 
kodu kü1ämuurõ,» selecäs 

Aatom iks käsile võetas! 
«Oh jummaT, seo aasta olf 
sääne v'iguriline aasta, a vabt
sõnõ aasta või tullaq väega 
halv aasta,» pand Aadu edi
miidse lausõga ilma asaq pai
ka. «Tuuper'.ist, et syaq nakasõ 
väega mül"r.imä. Aatom iks kä• 
sile võctas. Ega nuuq ei jätäq 
sääl. Tuud hinnu e i olõq. Naa
nõ ja latsõq ei usuq, a kül naaq 
nägcväq!)> 

Kotun omAadul elu nii «ni
gu touknt)). Ku viil tcrvüst om, 
pidä kattõ lchmä, a viil myni 
aasta tagasi olr naid majandi 
laudan timä hoolõ all 70. 

«Piimä olõ-i kohegi panda, 
olõ-i inemisigi! Siist jõevi irt 
müüdä Kalli vanadõkodu ma-

HARJU ÜLLE PIU>tQ 

Kase Helju ütles, et kotun om kü lh ütslndä lkäv, a Tarnadõ 
tütride manu timä ärq mlnnäq ei tahaq. 

nuq om viis lehmä. vanast olf Eläjiid Heljol inämb 
150 lehmä. Ku poodist ei saaq, o lõ-i, igävüse peletärnises 
lulõ sanatooriumirahvas ka kääväq naasõq Alamõisalõ 
sfüiq piimä otSma,)) kynõlõs raamadukogu manuq «·pad• 
Aadu kohaligust elust. «Midä jak iuppi». «Ku rnaq oppaja 
rohkõmb sul tüüd ja huult om viilo lli, olliq kultuurimajan 
- ja ku saq hinnäst uilist pääst ki rjandusõdaguq, 200 
äriiq ei tapaq - tuuvõrd ter- inemist oJr saalin! lnemisi 
vembolõtjaelät.Akiäjääseq jääs kyi k aig vähämbäs, 
abirahha riigi käest luuima ja manuq tulõ-i kedägi. Koo
poodi man viinajuuma, nuuq list taha-i kynõldagi, jälq 
lääväq noorõit joba är Harglõ võedas kuus klassi mahaq, 
pääle, nii joba alt kuvvõküm- jääs neli k lassi,» ohkas tä. 
ne. Mynõq ommaq peris..noo- Ku äriiq läämiq , kaldas 
rõq meheq, kiä ommaq mineki Meljo puur korvi 30-kraa
pääl - kavva tuu süä y ks viina didsõ külmä käest pästetü 
seen tsuklõs!» ubinii miiq kotti. Ja ütles, 

Aadu ütles, et kygõ parõmb et võtkõ küpsisit kah viil, 
olnuq nii, ku olõs piimä võetu, hääq inemiseq ... 
incmiscq olõs yks luud tuutnu. A järgmidsen talun 
«Saru piirist katõlt puult jõkõ olõ-i vastavõrt nii ryymsa. 
alaq Koivani vä llä om 500 Tedre Endla Väheru küläst 
hek1aari hainamaad. Seoolfnii- Lilleoja talust om n imeko
detü viini vällä! Nüüdsais kyik, gumisest müüdä lännüq 
võsu kasus pääleq,» seletäs tä. aasta joosul äräq koolnuqja 

Edesi läll kaardiring Kanila timälc mõtõldu kaardilehe 
valda. Kase Helju (77) Kaa- sai hindä kätte latsõlatsõ• 
gere Mäemõisa Kalda talust lats, kinä nuurmiis. 
kuur k öögin kartuit, Talliinast Viimänc kaardiringi linc, 
vahtsõs aastas kodu sõitunu ke lle puul kävemiq, o lf 
tütreq lõikuvaq salatit. «Elu Lüllemäe raamadukogu 
vilets om, inemiseq ei päseq juhataja Ansi Etna (65), kiä 
vällä, tiid aedas kehväste valla,» sai kaardi raamadukogu 
ütles tä. «A miä külm, kaeq nel- jaos, rahvalõ välläpandmi
läkümnendel aas1al olr külm, ses. Timäst j a Lüllemäe 
mitu kuud jutti. Kaivuq olliq elust tulõ juttu järgmidsen 
kyik tühjäq, koski l vett es olõq.» U man Lehcn. 

Luulõkogo elost hindäst ja naisist 
ALI.ASÕ TIIA 
tl•~k01c:t 

Niisama häste ku hlndäst, ki
r u tas Kauksl Ülle tõi s is t 
uman va htsõn luulõkogu n 
• Nõsõq rõõmu mõrsija,,. Esl
e ränis na is ist. 

Tao vaihõpääl kiru( Kauksi 
Ülle ynnõ JUturaamatit: «Sän
g» ( 1997), «Paat» ( 1998) ja 
«Muuv» (2000). «Naaq 0111-

maq tä umast elos1,» tsoskatiq 
nansõq üt.Stõõsõlõ, ku raama• 
dukogu kolidorin kokku sai
vaq. Kauksi Ülle (39) j uttõ 
loetas annõtulõ nii külän ku 
liinan. Ynnõ ku Saarlasõ puult 
inemiisiga kokko trehvät, pa
handas myni noist, et midä taa 
Ülle porgatas, olõ es tuu joht 
nii. (Ülle om jo Rõugu valla 
Saarlasõ külä Palu talust peri). 

Kiränik esiq urn elo päält 
maaha kirutamisega piaaigu 
nõun. <(Sängü» kotsilõ üter tä. 
et tan raamadun olõ-eiq midägi 
erälde viillä mõtõld- kirändüs 
om ynnõ tuu, KUIS urnjuhtunu 
esitedüq vai kirjeldedüq. 

«Nõsõq rõõmu mõrsja» urn 
Kauksi Ülle luulõkogodõst 
edimäne, miä nii-üldäq elo 
päält maaha kirotõt. llosa ku
jundusõga ni vcrcväkaasõJid. 
sõ raamadu peräotsan tennäs 
autor nimmepiten noid inernii
si nii nältüisi (näütes Võro lns
ti1uuti), kiä ommnvaq taa raa• 
madu vaimu kandjaq. N im
madu ommavaq Piho Aigar, 
Talvõ Endel, Mõma Aare ja 
Rieka, AnnidoAllas, Cannen 
Kass, Tiit Matsulevits, Rah
mani Jan ja kiä kyik viil. N ii 

auturist ku tõisist um saanuq 
teks(. Miä tuu tähendäs? Vas
tus om Ülle vahtsõ luulõkogo 
91. lehekülle pääl. Tan lau lun 
vastaS tä nigu ütclc tõsõst rah• 
vusõst küsüjäle, kiä tä om: 
«Ku vajja/ ltkõ luguloulõl 
Niiütcmiingõ.(jutunwmatidl-1 
Muudsai tii/Ja va1111alroa111atis 
om /ett/Noist vüs/Om valmi/ 
Kolm um/7iiikm:idiil--l Must 
i11.imb/Peetlls vast/K u jutu
veslj;1sr/Ku wnma el/o/R,110 
raamotis/ Vai häbem:ildäl 
Naases kili ccposr/Kirotõn sai 
valmis/Aabidsa ja/Seksro
nm,1ni/Ütel aast~1J.» 

Tan ilda aigu panniva luu
lõ1ajaq Beieri Pri idu ja llvesa 
Aapo umilõ laulõlõ päälk iräs 
«Kauksi Ülle», miä nisamatõ 
märk tekstis saamist. 

A Kauksi Ülle looming olõ 
ei ilmangi räpäk. Taal um väe
ga sükäv põhi . Nii ka «Nõsõq 
rõõmu mõrsija», mille päälkiri 
esihindäst pcri seto mõrsja„ 
koolõtusõ laulust. Esivanõm
bide naar j a ikk kannus csic rä
nis kätte naisilõ, kelle e1o ni 
olõmine olõ eiq joht kunagi 
kerge o lnuq. Taad teemat ra
guvagi vallalõ luulõkogo kats 
edimäst alajaku «Miä ma hi• 
most sys tiiä>> ja «Luulõtaja -
projektijuht►►• Tan urn ülle 
hästc aokriitiline, ütes laulu 
<(vaimus» näütes luulõtaja Va• 
leria Ränik. Kah naanõ, kink 
elo om kyik aig ränk olnuq. 
Kuvõrd tä tuun esiq süüdü om 
- tuu lugõgõ vällä taast raama
dust, mille toimõnd' Rahmani 
Jan ni kaunist Eesmaa Eve. 
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Ahoiämmi 

Rõugõ-raamat 
Tan inne joulupühh i saiõq Ees
ti Kirändüsmuuseum ja Eesti 
Rahvaluulõ Arhiiv valmis üte 
armõdu ilusa raamadu, minkai 
päälkirJs «Rõuge kihelkond. 
Paigad ja pärimus». Tuu raa
madu onunaq kokku pandnuq 
Mari-Ann Remmel, Terje Pot
ter ja Heiki Valk Tartust. 

Ku lukõq ni mek irja, ki ä 
ky ik ommaq raamadu viillä
andmist tugõnuq, sis vast palTu 
ei essüq, ku üldäq, et innekykõ 
ommaq taast huvitõduq turis
mitaluq. Mitmaq turismitalu
pidäjäq ommaq ülnüq, et piät 
vai esiq kodupaiga ümbrusõ 
kottalõ legende vällä märl<mä 
nakama - turistiq nõudvaq! 
Jumalalõ tenu, nüüd ei o lõq 
vaia esiq vällä märki: vähäm
bäst Rõugõ kihikunna kotus
sõmu istend iq ommaq nüül 
raamatust lukõq! 

Võrumaalt ültse o rn üles 
märgitü nii palru huvi1avi1 rah
vajuttõ, et nu idõ esiq väJJä„ 
mär~ine om peris kurast. 

Rõugõ-raamatulõ om kirja 
pant u hulga juuõ pa igapäälside 
jõki. järvi. !ättide. soiõ, mäki, 
orgõ, kuupõ, puiõ, mõtsu, kiv
ve, kerikide, mõisu, külli jm 
kottalõ. Piiäie luu lövvüs viil 
Rõugõ kihikunna aoluu pää
tilk1c. Juttõ vahepäõl ommaq 
värmilidseq ü lesvõet pild iq. 
Kyik taa kokku tuu süämede 
sääntse hää lämmä tundõ, e t te
gijäq ommaq Võrumaa paiga
vaimu väega häste tabanu. 

Kahju ynnõ, et Võrumaa 
hindä triikissetegijäq inemiseq 
tuud vaimu pelgäseq, ärq tun
daq ei tahaq vai häbendäseq. 
Süä Jätt halvas, ku kael lu
ristõlõ mõtõldu reklaamlehti, 
kalli id Võrumaa-raamatiid, 
postkaartõ vai ka ilendriid. No 
ei olõq uma ... 

FASlRÕ MARIKO 

Kagahiiq pito! 
Põlva Matkaklubi võtsõ vaht
sõ aasta vasta Põlvn järve saa
rõ pääl, koh kiäki inne näid 
möllänü ei o lõq. Rahvast tulr 
kokko hiidütävält pnlfo, a pito 
pitäq ja süünüs saivaq kyik • 
Taasama vana nüss ikuga 
lämmistediq hyygveini ja 
tsäivett. Resti pääl küdseti tsia
jalgu, miä olliq inne ärq kee·• 
dedüq . Süüdi viil gri l t vorsti ja 
juudi kodoolut. Väega esiq
muudu pido mõttõ käve vällä 
Maidla Meelis. 

"LI.ASÕ TIIA 
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Utel hääl mehel piät olõma 

illes nimi ja suurõq lämmäq käeq 
HIRVLMNÕ MILVI 

llda aigu sai 80 aastaigu 
müüda tuust, ku Eesti Va
bariilt lasksõ Petserimaa 
inemistele priinimeq panda 
ja passi anda. Tuud teklt rii
gi puult määrät(i korgõ 
kommisjon iinotsan keele
mehe Villem Ernitsäga. 
Nuuq nimeq olliq kyik väl
lä mõtõlduq ja pakuti ine
misi ie kü lli kaupa vällä. 
Taad asja tulõtõdiq miilde 
Lõuna-Eesti keele ja kul
tuuriuurmise keskusõ jutu
tarõn Tanol, kynõlõjas tiid
jänaanõ Pino Veera. Tel ol
livaq ka mitmaq dokumen
dikoop i aq üten, kon oH 
kirän, kuis tä esä sai Pino 
nime- keski cs tahaq tuud. 
Dokumendiq näütsiq, kuis 
Hagu nimi panti sunnivii
silidse1t tuuperäst, et miiS 
es olõq hindäie ütlegi prii-

nimme vällä valinu ja es kiro
da alla kah vai es panõq urn
ma sõrmõjälge. A Petserimaal 
ollivaq viil väega ilosaq ki
räkiildseq nimeq nigu Kuld
mets ja Järvelaid jms. Noid 
käüdäs põrhõllaki Verska ka
beliaian kaeman. Ma küsse, et 
minkaperäst nii veidüq seto
vai võrokiildsit priinimmi o!T. 
Veera arvas, et tuul aol es olõq 
väega moodun ammõtlikult 
võro vai seto keele pruultmine 
ja egaq noid nimmi es taheta 
kah. 

Kanepi matmisraamaduq 
lääväq arvutihe 

' 
Vana Võromaa noorõn kihl• 
kunnan Kanepin panõ praost 
Roth priinimeq joba 1810. 
Nuuq nimeq oliiva inämbäst 
võrokiildseq ~ sis üteldi maa
kiildseq. Naaq nimeq ommaq 
mul põrhõllaq silmä iin tuupe• 
räst, et ma panõ Kanepi mat-

misraamatit arvutihe, et noil, 
kiä inämb ei tiiäq, kohe vana• 
imä vai vanaesä matõduq o m• 
maq, saavaq kergehe platsi 
üles lõüdäq. Mul ommaq mat
miseraamaduq vinneaigsõ kü
länõukogo aost 1951. aastaga 
pääle. Sis matõti noid inemiisi, 
keä oliiva sündünüq 1860. 
aasiide paiko ja ildamba. Näi l 
oliiva inämbide nuuqsamad
sõq priinimeq, miä näide va
navanõmbilõ ollivaq pantuq 
kats põlvkunda innemb. Mynt 
jako n irnmi muutsõvaq passi
kirotajaq, a iks saa arvu, et võ
rokiilne. Võtami vai säändseq 
nimeq: Siiiidüs, Kõmm, Nl'lbõ, 
Nõggõl, Hõlst, Hõlpu;; Hel
düs, Soldan, Orn; Viggõl, 
K.iirssi/1, Kõrvõn, Vene~ Rõi
vas, Var:jun, l in, Künniirpa: 
Kittüs, Liinnik, Tullus, Zirk, 
Tühhüs, Armolik, Kaska ja 
palr o tõisi. lispiiiiviisrom saa
nuq Eespiiev. Öja ütähti asõ-

malõ ommaq pantuq myni
kõrd ka.~ u, e, i vai o. 

Kuulsa keelemiis Ariste 
Pau! {tä hindä priinimi om 
ka eestistet Bergist) küsse 
iks sünnünimme ja mõista(, 
kost kiäki pcri om. Mullõ 
üter õkva, et tuu Jalas piässi 
Kanepi kihikunna priinimi 
olõma, võtaq tuu illos eesti 
nimi tagasi. Taa priinime, 
miä mul põrhõllaq om, olõ 
masaanuq uma mehe Endli 
käest. Timä c.~ä olf muudsa 
mõtsamiiS K undan ja taht
sõ edimält Hirve nimme, a 
tuu oit kinniq pantu - sis 
võtsõgi Hirvlaanõ. Tä veli 
ja sysar teiväq roodsiperäd
se Vätsoni Väätsoos. Tuu 
teletibi säält saatõst « ... ja 
j ummat lei naasõ» ütet, et 
üte! hääl mehel piät olõma 
illos nimi ja suurõq lämmäq 
käeq, tuuperäst mass mehe
le minnäq! 

Maiõrnäng alas Adistõst 
TALVÕ ENDEL 

Mino nimi orn Talvõ Endel, 
ma elli Adistõ külän ja käve 
Adistõ algkoolin. Löpöti tuu 
1935. aastal. Ma loe Umma 
Lehte, mu velctütär saat neid 
mullõ. Peris hüä miit om, ku 
saa naid lukõq. Olõ joba võro 
keele är unõtanuq. 

Mi koolin olle palto poissõ, 
sai tõisiga sponija koerustük
ke tettüs. A ku vahtsõs kooli
juhatajas tulr l vaski Alben, lät5 
perissponja malõ huugu. Esiq 
opsõ malet Uudislehen ilmunu 
malcoppusõ perrä. Ka tõisil 
poisõi olrtaa vasta huvvija ku 
Keres ilmu vällä, läts asi õi
gõ he huugu. Raskuisi olr 
malõpulkõga. Mul olle hüvä 
tutvus l lurdamäe Keero Ric-

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

Manoq kirotagõq uma 
nimi, vannus, aadrõs ja 
telehvoninummõr. 

Parõmbaq saavaq 
awuhinnas võrokiilse 
latsiraamadu vai kaseti. 

Mineväkõrdsõ mõistatusõ 
lahenõ kygõ kõrraligumbalt 
Loksi Asta Põlvast, kiä olõ ei 
j oht lats, a loosi tahtõl saa 
seokõrd avvuhinna timä. 

hardiga, timä olle Hurda Piit
re väümiiS. Täi olle treipini, 
minka teimiq hindäie male
pulgaq . 

Mu koolisysar Uibo Liidi 
saatsõ mullõ üte pildi tuust 
aost. Olõ ärq unõtanuq, kost 
tuu mõtõq tulr, et Adistõ kooli 
poisiq lätsiq Vanakülä algkuuli 
Vanakülä meestega malõsõ1a 
pidämä. Mina mängse edi
mädsel lavval koolijuhataj a 
Niidi vasta. Tõsõq poiskõsõq 
kyik kaotivaq, mina sai Niidi
herrä vasta viigi. 

Olõ ildampa iks malõt 
mängnü, a erilist etu olõ-i ol
nuq. Elo Kanadan anna es taa 
jaos aigu. Syski Toronto liina 
malõvõistlusõn 1952. vai 53. 
aastal mängsc suurmeistri An
derson iga viiki. Saksamaal 

Viäqjoonõq, et õigõq liitsynaq 
kokku saassi! 

TSIA TSILK 

PÄÄ MASSJN 

TSAGI KUWAS 

MÕSU HAfN 

LUVYA LUlTS 

UMMÕLUS RUGA 

SUPI KANDS 

HAINA RAUD 

KERÄ PAHT 

KlRVÕ RUUDS 

VII RÄTT 

SÄLG VESI 

Flensburgin võitsõ ma ütte 
Eesti meistriklassi mängjat -
tä nime olõ ärq unõtanuq. Ti
mä läts Ruutsi. A ma käü nüüd 
Toronto Eesti malõklubin ja 
üten Kanada klubin mängmän. 
Koton vabal aol kaklõ kom
puutriga. 

Olõ viis kõrda Eestin käü
nüq, perämäne kõrd olr l 998. 
aasta suvõl. Koolimaja olr to
hutuil muutunu. Kodukotusõ 
väiku majakõno oit alalõ, a vi
letsän olokõrran. Hindä tettü 
kuldnokapuuf oit alalõ ja taa 
nägemine võtsõ vii silmist väl
lä. Kävemi kyiki ummi tutvit 
kaeman. Kurõ Eedi olr uman 
talon. Põlva liin-alevik om nii 
palfo muutunu, Kas hiiä vai 
halva poolõ, ei mõistaq üldäq, 
Põlva sumuaid om ütS ilusam-

pi maaihnan! Mu perekonna 
havvaplatsi iis1 kand huult mu 
velc- ja ristitütäf Rakasselg 
Helju, kiä eläs Võrol. 

Taivaskoda jätse hallõ mul
je. lllos jõgi, kos umal aol sai 
ujoman käütüs, om kinniq ka
soman. Kävemi 1996. aastal 
ütenabikaasaga, kiä pcri Peri
mõisast, ka Põlva kerikun, kon 
olõ leeritedüq. 

Võrokõsõq ommaq vanast 
aost pääle väega sõbraliguqja 
abivalmiq. Ega! puul, kohe 
lätsimi, võeti niguq kaonu poi
ga vasta. Ja võro kiiP. 1950. 
aastide paiku tüüti Toronton 
kuun üte Antsla-kandist peri 
mehega Kreismanni Alfrediga 
- kül tel oit puhas Võro mur
rak ja kas tiiät, et tuu olr nigu 
ehtsä võro sümfoonia! 

Mineväaasta Joosul tegünesl ütsjagu häid latsi, kiä saadiq 
õigit mõistatuisi vastussil mitmal kõrral: Selts! Ege Võrolt, 
Uurmani Liina Kährilt, Vasserl Marglt Põlvast, Jaasl Anti 
Rasinalt, Viimse Vlvlan Tsoorust, Pihlaku Andrus 
Hummulist, Rämmannl Tively Kuldrist ja S111a Kadri ja 
Kaur Mõnistõst jpt. 

Ütenkuun saadiq meile vastussiid Mynistõ koolilatsõq 
(oppaja Teoreinu MaigQ ni Ruusa Põhikooli võro keele ringi 
latsõq (naid oppas Aia Hele). 

Täüskasunuist om mõistatuisi kygõ inämb lahendanuq 
Ojasaarõ Vaino Põlvast. 

Tennäml teid kylkl, kiä mlneväaasta mõistatuisi lahen• 
dlql Vahtsõi aastal oodaml vastusslt nii vahtsilt ku va
nult sõbrult, awuhlndu Jagus ka tlmahawal 

UL 

Tõtõstõ sündünü lugu, kuis lat~ süldikausi purus istsõ 
LOKSI ASTA 

Kaeq, minoga juhtusi üt~kõrd 
sääne asi. Nimelt üte seto sa
vist kausiga. Ku ma lats olli, 
andsõvaq naabriq iks sülti kos
tis, ku kiitseväq. Kauss olr sa
vist ja küländki suur, es olõq 
mine nii väikene, niguq nüüt 
suurin marketein vai kauban• 
duskeskuisin. Naist seoilma
aigsist saa suurõlõ mehele kats 

kõrda haugata, naisist-latsist 
kynõlamaldaq. 

üllegi sis ni i, et miiq imäle 
anõ Anna savikausiga süldi. 
Süldi seimiq ärqja minno saa
dõti kaussi tagasi viimä. Ma 
olli sis vast kuvvõ-aastanõ. 
Naabridõ poo lõ mineR oit 
väikse võsa veerest. Toda kut
suti sis Müürü lepik . Vast talo 
nime perrä. Et mu väikuqjalaq 
ärq väsüsiväq, pandsõ ma kau-

si kummalõ mahaq ja istsõ 
pääle. Kauss läts purus. iksõ 
päätävvc. Olr pääväne aig. A 
ma olli, niguq imä üter, väcga
dõ suui vart>lanõ pelgämä püm
met. Täämbädse pääväni, a tuu 
1uus. Noh, tulli sis kodo tagasi 
nigu õigõ miis. Et kauss viidü. 
Ega imä es küsüq kah midägi. 

Läts vcitse aigu müüdä j a 
Anna küsünü imä käest, et kas 
sa Liide ei olõq mu kaussi ta-

gasi saatnu. Või jummaf, lats 
joq ammuq vei! Sis kärkse imä 
niguq välgust lüüdü, et kos ma 
kausi panni. Tunnisti üles, et 
istsõ kausi katski ja es julgu 
tuud üldäq. Pelässi, et andas 
viil taguots viilikirja, nigu esä 
vahcpääl ütet. Mullõ anti taa 
tego i lostõ andis. Om selgede 
meelen, et häbü olle küll. A 
kah imä ütlemine, et õigõ hõl
ma nakka-i kiäki. 

. -- ---- -------------...... 

(S)aastaga ütelpuul 
Omgi jälki s iin UIie
maai üte aastaga ütel
puul ja tõsõga - niguq 
minevä aasta algusõn
gi - ei mõistaq sinagi 
pääleq naada. A alati 
om inämbüste nii, et 
algul ei saag minemä, 
peränpoole Jätt tempo RUITLASO 
jälki nii kipös, et ot- OLAVI, 
sustarnisis inämp aigu ruitlanõ 

sys rabanu õkvalt uma. 
vinneaigsõ kettaga 
teleh vooniaparaadi, 
keerutanuq juh tmit 
pitcn katS ts iiru pää 
kotsilja pandnu nii, et 
hambaq j upõs! Vai 
sys ... Oi, Eesti Ener
giä, hää lats .. . Kaeq, 
ma tsuska su11õ üüta• 
ri i figa voo l umyytja 

ei jääq. Sys juhtuski 
niimuudu, et Edeläraudtii ja 
NRG; kolmikliit ja Savisaarõ 
magamistarõ ... Ma parõmb 
loe üles, miä hindäie kygõ roh• 
kõmb süämele läts. 

Aasta abielo - niipalfo nüüd 
jah hääd, et umasuulistõl lu
bati abielludaq. Savisaar Kal
lasõga, näeti esiki, midä tei
väq! Huurmaldaq, et Hendrik 
Ilves vasta olf .. . 

Aasta haigus - hullu hcnd
rikilvese tõbi .. , N arvan ja Sil
lamäel saa tuuperäst nüüd ta
suida süstlii ja hengeapi. 

Aasta tagumik - sjolle tiitli 
saa Jürgcnson, kiä hindäie 
Eesti raudtii sinnäsamma 
käändse. Kilomeetride kaupa 
liiprcid,diiselveduriq ... Kõva 
miiS! 

Loetelutulõssi arvada küm
nit lehekülgi piklt. Ja egäleüte
le säändsele olõssi tahtnu jou
luõdagu vasta tatti panda. 
Lihtsäie ... Tereq, Eesti Teleh
voon! Kuis sul aasta lännüq 
om? Ollit yks hää poiss va? Ja 

persele ja sys lasõ sin
näq ko lmsada katõsaküm
mend volti odavat jõuluclckt• 
rit. Palfo ynnõ! 

Prioriteet om topmine. Ky
gõpäält karman täüs ja sys; 
miä inämp ei mahuq. pandas 
niisama persele. Teleka kaudu 
kerjati määnestki imikuelus
tamise lavva rahha, Saivaki lõ
pus vist kokku, kuigi riigi l es 
olõq. Võih, es annaq! Rahva~ 
!ätt vanõmbas, vahtsid latsi 
pääleei tulõq. Miä siin imestä, 
mul kah ei saisaq säändse si
sepoliitika pääle.A Palts trükR 
hää raha iist voldikit, kon run 
ldrän, et talvõi om vällän nii• 
bõ. Võtassi häämeelega seks
poodist kuns(tollõsamutsõgi, 
tiissi tavotiga kokku, et nilbõ 
olõssi ja tsuskasi nailõ kyigilõ 
sinnäqsamma, nika ku iiveq pa
ranõma nakas. Kostkiltpuult! 

A tõsõltpuult om mul hää 
miit, vahtsõnõ aasta ja .. . Ots 
asi, miä tõtõstõ lohutas - lõp
pudõ lõpus olõ ma ruitlanõ, 
mitte ecstläne. 

lossu l ilda pajatusõq 
NII malm 
vast kah ei olõq 
Seto läts kaalupommiga Misso 
sepä mano ja pallõr: «Olõq 
hüä miis ja tiiq mullõ üts tsia
tapmise väits!». Sepp kai, ko
pu( kaalupommi egäst kandist 
ja üter pcräkõrd: «Saa-i taast 
määnestki väist. Taa om 
malm!» Setol väega kahjo, et 
käüR scpä mano olr ilmaaigu 
ja nuias ku uni: «No tiiq iks, 
mul om väist hinnsahe vaia!» 
A sepp es annaq kah perrä. Ti
mä püüdse setolõ selges tetäq, 
et malmist saa- i määnestki 
väist. Setol karas süä täüs ja tä 
põro( sepäle: «No nii malm taa 
vast kah ei olõq, et taast eski 
väikut väidsekest es saanuq! » 

Madsa läts mõtsa 
Rahvasuutiid kynõlda, et ku
nagi kuvvõkünmendil tahetu 
Lüllemäelt läbi Rebäsemõisa, 
Madsaja Koiski Koobassaar
dõ bussi käümä panda. Piätü
sesildiki olliq joba valmiq, ku 
kiäki asamiis kaarti kaiõn 
avas(, et üts j upp tiid om Kois
ki ja Koobassaarõ vahelt puu
du. Mitte et tii olnuq palfo 
hõel, a üle suu tiid sys viil es 

Ärimiis 
Ärimehe käest küüstäs: «K.u 
sul olnuq mere täüs viina, 
midä sa sis tennüq?» 

<<Mahaq möönüq,» olr vastus. 
«A midä sa rahaga tennüq?» 
«.Mahaq joonuq!» 

Venne piduq 
Miä om vahet venne pulmõl 
ja matidsil? 

Pidu ja mürgli om sama, a 
matidsil om üts joodik vä
hämb. 

Vilja Market 
VanamiiS Võromaa kavvõm
bast nukast tulr liina. A liinan 
olr tuul aol valla tetlü suur ja 
uhkõ puu(Vilja Market. Koton 
vanamuuf nõudsõ, kon miiS 
käveja midä tä nägi . «Noh, sai 
kah sääl Vilja Marketi man ärq 
käütüs ja tuu perrä kaetus,>> 
kuulu( vanamiiS suurt uudist. 
Naanõ lätS näost vereväs ja 
ütet pahadsõ helüga; «Kulõq 
vanamiis, kas ma sullõ olõ 
vähä kynõlnu, et olõ-õi vaia 
vyyrit naisi müüdä kävvü! Kas 
sa tiiät, määnest sorti naistõ• 
rahvas tuu Vilja iiltse om? Pe"
räkõrd viät kodo viil mynõ Sa
visaarõ kaudu mano nakkava 
haigusõ,» 

olõki . Jäiväki nuuq sildiq tii
devalitsustõ vedelemä. A üts 
tüürniis tahtsõ uma kodo tiiot
sa bussipiätüst, võt( Madsa 
jaos valmistettü sildiq sälgä ja 
vei uma tiiotsa Mähkli ja Re
bäscmõisa vahele. Nii ollõvgi 
sinnäq keset mõtsa ja Madsalt 
iks myni hää kilomeetri kav
võdalõ Mndsa piätüs saanuq. 

SAARÕ EVAR 

Ei olõq värski! 
Vanast oit Tartu turuhuunõ 
kalasaalin bassein, kon kalaq 
uiuq. Vanamiis läts kaupmehe 
manuq ja küüsse: «Kas taa 
kala teil om yks väiski?» 
Kaupmiis vasta: «No kuis taa 
sys ei olõq värski, sa jo näet, 
e t viil eläsja liigus!» VanamiiS 
üter tuupääle: «Ei noh, mul ka 
vanamut( kotun vii l eläs ja 
liigus. a värski inäp ei o lõq!» 

TOOMÕ MATI 


