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Uuta om peris saost kuud 
Paastukuu algus piässi olõma 
jahedavõitu ja saotsõmb ku 
mioevä kuu edimine puur. Va
nast kuust edesi või minnäq 
lämmämbäs ja saotsõmbas, 
sclgümiste kõrral om üükülmi. 
Myni päiv inne keväja algust 
piässi minemä peris lämmäs ja 
piässi olõma kuiv nika kupal
mipuudõpühäni. Päält paastu-

Ilm 
maarjapäivä või myni päiv ol
laqjahedamb, vahelduvat satu 
või tullaq kuu lõpuniq. Kas 
keväje algus muutuisi tege, 
um perän nätäq! 

BERGMANNI KARL 

Kangistõ puut' jälq valla 
Varstu vallan om lühkese ao 
joosul käümä pantu kats vaht
sõt puuti. Sääne fak( ei lääq 
kokku j utuga, et maapoodiq 
koolõsõq varsti suutumas väl
lä. Kangsti vai Kangistõ külän 
teiq vana aasta lõpun poodival
la SaluoruAivi ja Avc, kiä varõmb 
pidäsiq Varstun Karu puuti. 

Kangsti vana poodihoonõq 
om nüüd näide hindä uma, tan 
olrjoba mõtõt euroremonti te
täq ja ostjit käübev kah roh
kõmb, sele(SaluoruAvc. Poo
di l om ka lauduga kohvi 
gupuuT, konega õdagu kääväq 
istman teedevalitsusõ meheq 

ja muiduq külämeheq. Tu
lõvikun pidi tast nakkama ka 
]ämmind süüki saama. Kan• 
gis1õ puu( om ehitet joba Ees• 
ti-aigu, sys pidäsiq tedä Nee
dcriq, Vinne aigu olf 1an ko
põratiivi puu(. 

Ka Varstu Karu poodi ruu
miq ei olõq tühäs jäänüq. Tao 
om nüüd Ollõparadiis ja võe
das vaste taarat. Peremiis Koz
lovi Andrei pidä puutõ mitmal 
puul Valga maakunnan ja ka 
Antslan. Ollõparadiisi kaup
miis teki< reklaami, et näil ol
lõv Bock palfu odavamb ku 
muial Varstu pääl. 

Mahepidämisel elläi piät 
saama elost mõnnu tundaq 
Radokuu 22. pääväl peeti Võ
ro vallamajan mahepõlluma
jandusõ infopäivä. Kohal olT 
paafkümmcnd huvilist nii Võ. 
ro ku Põlva maakunnasi. Vete• 
maa Airi Ökoloogilis1e Tehno
loogiate Keskusõst Tartust 
ütcr. et taa päiv om mõtõldu 
alustada tahtjidõ manuqmee
lütämises. Nika ku l O. aprillini 
saa hinnäst Taimetoodangu 
lnspektsioonin üles andaq, et 
tahetas maheda pääle üle min
näq. Inspektsioon oppas pap
ridõ tiiüunis1 ja kontrolr, et kiä
ki nõudmiisi suhtõn pätti ei 
mängiq. Harilikult võll uma 
talu kraamilõ mahemärgi saa
minõ aigu kats aastat. 

Ku ilma mürgil ja mineraa1-
väetüseldäq põllupidämist ku-

•• 

jutas egaüts ene, sys mahedalõ 
eläjäpidämise ecskiräq ei pu• 
tuia ynnõ süütmist. Egasugu
nõ profülaktilinõ rohtõ, a ka 
ravva ja seleeni andmine om 
keeletü. Ku haigõs jääs, sys 
arstitas, a kyik tulõ täpsele kir
ja panda. Rohtõ keeluaoq 1ap
misõniq vai piimä müüki lask
m isõniq ommaq kats kõrda 
pi kembäq. Ku rohtu om 
võimalik andaq suu kaudu, sys 
ei toheq süsti - tuu 1ege stres
si. Elläi piät saama vabalt ja
lutaq ja tsiga maad 1sungi, oi
nast ei võiq lõigataq ja v~kal 
sarvi ärq kõrvõtaq . Aastast 
20 l O piät kyik mahepõlluma
jandusõ lehmäqja muuq eläjäq 
olõma vabapidämiscl, ei mää• 
nestki lõigapandmisl inämb. 

Ulikoolin om 
suur võro keele huvi 

Tano ülikoolin om võro keele 
oJ)misõ vasta nõsõnu sääne 
huvi, et tuu kursusõ lugõja 
Jüvä Sullõv pidi tegemä kats 
erälde rühmä, muidu es mah
tunuq 33 üliopilast üne tarrõ 
äräq. Kursusõl lupa Jüvä Sul• 
lõv läbi võtta võro keeleop• 
pusõ tähtsämbäq punktiq, ha
fotaq võro keele välläütlemist, 
lugõmist ja kirotamis1. Tunni 
peedäs võro keelcn, a küländki 
algajidõ tasõmõl, nii et ka peris 
põfiacestläseq otsa pääle saa-

vaq. Võro keele mõistji1 ollõv 
sinnäq kogunu tudengide hul
gan neli-viis. Erialadõ perrä 
lövvüs nimck irän eesti fi lo
loogõ, semiootikit, füüsikit, 
keemikit, maalikunsti opjit, 
päälekauba viil tõisi kiili ja 
puutri1iidüse opjit. Võro keele 
kursust peedäs vanan anatoo
mikumiJt. Timahavva ta lvõ 
opatas võro kiilt ka Tarna pe
dagoogikaülikoolin, sääl tege 
tuud Kõivupuu Marju. 
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VOROMAA RAHVA UMAN KEELEN KUULEH T 

Hääq inemiseq avitasõq, Ruitlanõ: topinguq lubatus 
ja sportlasõq müüki a pakõssõ raha pakmisõ iist 
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uni munna and vänni 
ALLASÕ TIIA 
tllll@poMllloe.ee 

lnne munapühhl ei annaq 
kannu rohkõmb munõma 
sundi. MI kandi Inemisiie 
miildüseq pruuniq munaq, 
naid saa niisama häste 
värml ku vatglt, tlldvä suu
rõmbaq kanakasvata)aq. 

Iks ütepalro munõsõq, egaq 
naid kuigimuudu inne pühhi 
munõma panda ei saaq, üteT 
Jaaganti Astre (52), kiä pidä 
Linnu tallu Tõllistõ valla Ta
gula külän. 

Linnu talu om üts Valga 
kandi suurõmbit munatuut
jit,sääl om nii !OOOOvalgõt 
ku 25 000 pruuni kanna. Ta
lu pernanõ Astre üter, et 
pruuni muona saa sibula
kuurigaq niisama häste vär
mi ku valgõt. «Ynnõsibula
kuurigaq olõmi kiriväs ten• 
nüq, ei määntsidki rõivavär
me,» ütef kümme aastakka 
tallu pedänü Astre. 

Võro ja Põlva inemiseq 
saavaq munaq päämidselt 
Peri POÜ-st, miä Põlva läh
kün. Võrolõ län tast müüki 
nii 3600 ja Põlvalõ 2 160 
m unna pää vän. 

«Pühädes saadami puuti 
rohkõmb valgõt munna, a 
üldid.sclt om tundaq, et miiq 
kandi inemine taht rohkõmb 
pruuni ja Põ~a-Eesti uma 
valgõt munna,» kynõr Pcri 
POÜ kanala munalao juha
taja Lindsalu Ly. 

Peri linnukasvatusõ zoo
tehnik Oppari Kaidi üteT, et 

Kuis ja kuvõrd 
vanast munnõ 

värmiti? 
Hurda Uidia (79) 
H1mmastõst Hanso talust 

Munnõ värmit1 ynnõ Sibulakuu• 
nga lapi seen, kohe panti vill 
tangu, urt>õ Ja vänn1lnef$i papnt. 
mi.a võeti ümbnkicJest. Pruunõ 
munnõ 1uul<6rd es olõl<l. Egaq 
munap(lhiq olhvagtq suurõm• 
baq puhäq ku jooluq. Munnõ 
värmiti puufpäävä, kelkan käüb 
suurõl nclläpääväl, suurõl nidet 
ja sys puhapMvä. Küläh kaüt• 
cdimcdsct ja tõsõl pühäl. Sa• 
kõst tatsõct hatseväq hainakuu· 
nin, koh otrkõüdS üle tala pan• 
tu. Ptlh•s lett, patfo kOhooumä
sUüke. Ku &atsõq kuut, läts1q. 
völbq k1ndlahe munn6 üten. 
Puulpäävä tel11 ky,k ärq. piiha• 
ba cs tctäq midägl paä1c cläJ1• 
de süütmise. Latsi koolivaheaig 
alaS alati palm1puudõ pühäst. 

inne pühhi ei munõq roh
kõmp ka näide kanaq. lnnem
bi veidernb, selle et seokõrd 
lätvä kanaq märdsin välJäva
hetamiste. Vanaq tapõtas iist 
ärq, noorõq kasvatõdas pääle. 
Peri kanaq munõsõgiq nii 12-
13 kuud, sys lätvä supis vai 
konservis. Pcri POÜ-1 om 
keskmädselt 48 000 kanna. 

Nigu tõisilgi põllumehhil, 
olõ ciq kanakasvataj idegi elo 
miilakmine. «Turg om mun
nõ täüs, hind om perämädse 
kolmõ aasta joosul iks alla
poolõ lännüq. Ületuut1nine,)) 
üteT Jaaganti Astre, akanapi
dämist 1uugiperäs1 ärq häõtäq 
ei plaaniq. 
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HARJU ÜLLE PJl,T 
Põlva Peri munapoodi müüjä Saarniti Aita ütel, et päämid
seq kundõq ommaq tel pensionäriq, poodin käü nii kes
keltläbi 150 inemist päävän. lnne munapühhi taha ei tönö
kõrd munnõgi Jakkuda Ja lnemlseq salsva mynlkõrd 
puul'tõlsku tunni Jäfekõrran. 

Faasaniq ja mõtslsiaq jahituriste jaos 
SAARÕ EVAR 

Mõnlstõ pääl kynõldl, et külä
rahvas olr lännüq võrkõga 
faasannõ püüdmä, klä olliq 
vallamaja man heki sisse 
linnanuq. Faasanlq ollõv perl 
Andrusõit Kõivu Relnu kas
vandusõst. 

Kõivu Rein(4 l)Alavcski talust 
om tõtõstjahiturismiga alusta
nuq ja pidä aia seen faasannõ 
ja mõtstsiku. «Millegagi piät jo 
tegelemä, kauvas taad mõtsa 
inämb saa,>) ütles Rein, kelle 
põh.itegevüs omgi mõtsatüü. 
Ku l.ä lätS ministeeriumi fäasa
nikasvandusõ tegemise lupa 
taotlõma, sys jahindusõ pää
spetsialist Rohu Kaarli soovi( 
ka mõtstsiakasvandu.,;õ tegemi
se lua võtta. Kasvandusõst ka
su saamisõni lätt viilaigu, edi
mält om vaia sada 1uhat aidu 

pääle är kulutaq. Viimäte sai 
Kõivu Rein põrsit osta Tal
liina loomaaiast. Põrsit võit ka 
mõisast püüdäq, a tuugi jaos 
oin vaia keskkonnaministri 
lupa, miä täi nüüd ka olõman 
om. 

Ku faasantjah( käü nii, ei 
kliendi vällä ostõtuq tsirguq 
lastas jahimaa pääle valla ja 
nuuq, kedä jahi aigu mahaq 
ei kõmmuiadaq, tulõva kas 
kodu tagasi vaijääseq kaonus, 
sys mõtstsika lastas iks põhi
Iidsõit aia seen. Asi om ka 
tuun, et aastast ja vanõmbat 
tsika om joba väega keeruline 
kohegi muialõ transporti, tuu 
lahk kyik latriqja puuriq ärq. 
A Heisingi ülikuur tahtõv osta 
õkva aastast elusat mõtstsika, 
et uuri, mi Iie kodutsia lihal 
väkev ja l aih ni imuudu läbi ei 
kasuq, nigu mõtstsiaJ , 

SAA.R(> EVARI PII.J 

Harlllgust poodist ostõtu traatvõrgust aiaq tsika ei piäq, tulõ 
laskõ tetäq terästraadist ja sys kah ei saaq mõtsast püütü 
suurt tsika sinnäq sisse panda, tuu lätt iks umma tiid. 

kynõlas Rein. Näüs no, miä 
tuuga saa. Aiast tsia laskjit 
lõvvüs sysk.i ka Eesti n ja esiki 
jahimeeste hulgan. Joulus 

lastava keväjidse põrsa iist 
pidi küstämä 5-7 tuhat 

Kõivu Rcin om seani aoni 
kõrmldanuq ynnõ faasanijahti. 
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UMAL8HT 
T iiä eiq, miä ihnan vallalõ om - tudõngiq tahtva 

võro kiilt oppi ja egal puul üle Võromaa lövvüs 
latsi, kel uma kiir niisama häste käen ku vannui 

inemiisil. Leh( kirotas Haankasõ ja Kiuma poiskõisist, 
kink hää kiir ja olõminõ lehetegejile õkva palTo jõudu anõ. 
Viil inämb arusaamine, et kuis kodo, nii latsõq. «Ma saa 
kyik umaq asjaq võro keelcn ärq aetus, latsi kasvatamise 
muuhulgan,» üteT Haankasõ põllumiis ja ärimiis Haki 
Jaanus. 

Eriiidse häädüsesao sai aoleh( enepanõkist, miä inemi
seq Hää lnemise konkursilõ esitiväq. Õkva loeq ja ikõq -
iks hääst meelest - selle et noist kirjust tulr vällä elopil( 
laembaltki. Om väega palTo säänest rahvast, kinka manuq 
jõvva eiq ilmangi määnegi sotsiaal- vai humanitaarabi, 
kukki näile vaia olnuq. A hädäst päst vällä myni uma külä 
vai kandi hää inemine. Lihtsäie võtt kätte ja avitas - selle 
et tä om hää inemine, säänest võrokõsõ verd. kiä jala- , 
sarnmõ ja senterehkendüst ei piäq. Tuu ei tulõq nai l pähäki. 
Iks selle, et ei olõq veren. Joba mõtlõja Kõivu Madiski 
om uma näütemängun «Põud ja vihm ... » põrsalõikaja 
Peetso Saamo suu perrä rõhutanuq: «Kyik om veren. Mää
ne veri siseh juusk, õkva sääne olõtki.» 

Tahtsõmiq Häid lncmiisi pildiga lehte panda, a tuuga 
es olõq väega mitmõq nõun. Tuu jälg näütäs, et õigõ hää 
inemine om tagasihoidlik ja hinnäst reklaami taha-i . «Ma 
olõssi õkva kotost äräq lännüq, ku olõssi tiidnü, et 
aokiränikuq tulõvaq!» üte T Riitsaarõ Madis Listaku külast, 
ku Uma Lehe rahvas tedä ku vällä pakul Hääd Inemist 
küsitlemä läts. Hirve Linda Hutia küläst sele(, et kyik ine
miseq pidänü ütstõist avitama, kon tuu võimalik om; et 
tuu olõ-i midägi esierälist ja tuupcräst ei ollõv timä küll 
määnestki esilenõstmist är tiitinü. 

NiipalTo hääd sys seokõrd. Soovimi, et inämb häädüse 
ku kuiaga putussi kokko miiki lehe lugõjaq. 
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Talliina eestläsest pankur või 
ameeriga muudu minnäq, 
Kihnuja Võru miisei tiiq tuud ilmangi. 

Klränik Remsu Olev paikkondiisust rahvuslusõga IIÕrrõldõn 

Eesti ja Ameeriga egäpääväelo erinevüisist 

Latsõvankriq, viinamüüK 
ja marineerit kürvits 

E gäpääväne elo Võro 
Uinan näütäs väega 
häste kätte erinevü-

seq Eesti jaAmeeriga elo vai
hõi. Näütüses võit kirnmäs ol
laq, et ku käüt mynõ pääuulid
sa pääl, võit nätäq poodi ussõ 
takan latsõvankrit ja sakõstõ 
om sääl latsõkõnõ seen. Esiki 
külmä ilmaga ommaq latsõ
vankriq puutõ ussõ takan ja 
latsõq ornmaq tekke sisse pa
kituq. Sääntse asa nägemine 
olT muq jaos ebatavaline ja 
kyik muq sõbraq, kiä siiäq kül
lä tulõvaq, tegeväq tuust pilti. 
A mu vanaimä om mullõ ka 
kynõlnu, kuis timä ja tä naab
rinaanõ jättiq 1940.-1950. 
aastil ummi latsi vangõrdõga 
Ncw Yorgi liinan söögipoodi 
ussõ taadõ. A !UU OIT joba 
inämb ku 50 aastat tagas i. 
Nüüt ommaq ameeriklasõq 
csiki väik.sin fünun murrõn tuu 
perästl et latsõrüüvjäq võivaq 
latsõ ärq viiäq. Pillegi om sää
düsega keeletü latsõ ütsindä 
vankrilõ jätmine. l 999. aastal 
juhtu nii, et üts Taanist peri 
naanõ es tiiäq tuud säädüst ja 
jäise latsõ vankriga rcstoraani 
ette ja läts esiq süümä. Politsei 
võt( tuu naasõ kinniq. 

Ameeriklaisi hiidütäs ka 
Võromaa väikside puutõ kau
bavalik. Pääle leevä, konserve 
ja lihatoodõtõ, midä võisõ 
uuta, müvväs puutõn alati vii
na. Tuu om pantu müüjä sälä 

taadõ riiuli pääle: sääl 
om eesti viinaja vinne 
viina ja roodsi viina, 
kallist, odavat ja ma
gusat napsu. Ja ku sa 
olõt 18 aastat vana, 
võit ruud viina osta 
egäl nädälipääväl egäl 
kelläaol. Ameerigan BROWNI 
ommaq nn sinidseq KARA, 
säädüseq, miäq muu wf "6ro kl,lt 
hulgan kiildväq alko-

nuuq kikkaseeneq, 
pilviguq, molokaq ja 
muuq, a ma olõ liinai• 
nemine ... A esiki 
Amceriga maaincmi
seq kallusõq sinnä
poolõ, et näil ei olõq 
umma aida ja harva 
tulõ ka luud ette, et 
koton tetäs midägi tal
võs sisse. Üldiselt 
mõtlõsõq nääq, et sis

holi müümise pühäpäävä, va
limisi aigu ja tiitü kelläaigõl. 
Lõuna- ja Kesklääne osariike 
mynõn maakunnan om alko• 
holi müümine tävvelikult kee
letü. Sääne avalik j uumine, 
midä või nätäq Võro liina par
kõn vai bussijaama lähükesen, 
om USAn keeletü. Ja muidulei 
om kecletü kangõt alkoholi 
reklaami televisiooni n ja raa
dion. A sääne om elo «vabadõ 
koton», niguq ameeriklaisilõ 
miildüs Ameerikat kutsu. 

Lõuna-Eesti kododõ söögi
kraam om ka Arnecriga urn
mist tõislmuudu. Noin maja• 
pidämisin, kon ma siin olõ 
käünüq, ommaq keldrin alati 
tervüsliguq kartuliq, põrk.naq, 
peediq jm, miä kasunu uman 
aian. Riiuiide pääl hoidas pur
kõ marineeritüide vai konser• 
vee.ritüide kurkõ, kürvitside, 
siini ja muiõ kotun tettü hõr
gutisiga. lnämbüisist asjust, 
midä siin sisse tetäs, es olõq 
ma inncmbi kuulnuki: kyik 

setegemise pääle kulus maru 
hulga aigu. Tuu asõmal nääq 
innembi masva poodin inämb 
luu kauba iist, kohe om pääle 
kirotõt, et koton tettü. Nüüd 
tulõ mullõ viil miilde, et üts 
mu perekonnatutva Mainc'i 
osariigin tek.lt 1970. aasiil egäl 
suvõl vabamamuusi ja kiukse 
tuu naabritõlõ. Y nnõ Eesti n 
olõ ma näooüq, et inemiseq 
tegevä koton hoidissid ja and• 
va noid hää meelega ka sõbrulõ. 

Naaq cgäpäävädseq crine
vüseq Eesti ja Ameerikt1 elo 
vaihõi võivaq edimält paistuq 
väikuq, a lõpus saa noidõ k au• 
du kumpi katõ maa tõisunuu
du kultuuriilma. Ja vahtsõq 
erinevüseq tulõvaq vällä egä 
vahtsõ aastaaoga. Sügüselt 
kuuldsõ ma cdimäst kõrda 
lumõvalgusõst. Säänest synna 
inglise kee!en ei olõq. Talvõi 
näi ma edimäst kõrd latsi, kedä 
veeti liinan kelgu pääl. Nüüt 
ooda ma huviga, midä vahtsõt 
kevväi ja suvi toovaq. 

Kiri kiroda aadrõssll 
Lao 5 Põlva liin 
63 308 Uma Leht 

Toimõndusõi urn õigus 
ki~u vahtsõlõ kiräviiSi 
pandaq ja na id 
lühendäq. Kirä ilst 
honorarri ei mastaq. 

Egaüts 
ummi vikoga 
Kirota üldse Uma Lehest. Tõ
sõl lehekülel om vist toimõtaja 
veerg. Taan ja nii egän kirätü„ 
kün om midägi miildüvät, 
müldejäävät. Rassõ om lukõq 
küll, kuigi abisuma Tartumaa 
murrak, midä mõista. 

lncmisi om egäsugutsit. 
Kyik aig om näil midägi hal
vastõ ni põhjust viristä ja vin
gu. Är sis lugõgu, ku ei miildü! 
Mõ1lõ siin innekykkõ noid, kiä 
tundva hinnäst alandatuna, ku 
lugõva vai kynõlasõq murra
kut. Kahjo! 

Olõ väega lihtne, maa- ja 
luulõlembene inemine ja arva, 
et ka seon lehen kirotajaq om
mava ehk öilsamba hingega ja 
tuuperäst ei piaq nä imelikus 
ka niinimetedüq roppuisi aval
damist. Miiq, täüskasunuq, 

.olõmi jo naid synno,.X11111/lu~ 
ja mõistarni naid kasutaq õigõ 
kotusõ pääl vai mitte ühse. A 
noorõq tarvitasõq naid kirn
mähe tuus, et silmä paistu. 

Vai tõnõ näideq: aigaolt iks 
kuulõmi uulidsa pääl vai kah 
parõmbiden kotustõn, et «oi 
küll sa näet bää vällä!» Otlejä 
ei pruugiq ülise nii mõtõlda, 
lihtsäie ütles ja ahv tõisi järgi. 
Sääntseq mi sys olõmigiq. 

LOKSI ASTA 
Põlvan, 24. veebruanl 2002 

Visnapuu Endel: mõtsavargaq uulitsit pühKmä! 
Keskkonnainspektsiooni Võro 
osakunna juhataja Visnapuu 
Endel (51 ) om sääne kõva 
miis, kiä mõtsavargit ja muid 
pätte putmaldaq ei jätäq. Vidä 
naaq iks lõpus kohtu ette. 

Kas inspekts ioonitüü om 
rassõ? 

Iks om parasjagu, a suurõmb 
taplõminõ om läbi. No olT ju
hus, et maja panti palama. 
Nüüd ommaq ynnõq juhusli
guq ähvärdämiseq jäänüq. 

Määnc inemine pätt om? 
Tä om viisakamb ku moo

sivaras, üts klass korõmbal. 
btämbüs om kohtun karistaq 
saanuq, a tulnuq vangist vällä 
ja löüdnüq, et sääne «äri» om 
parõmb. Et ei lähäq vara kal
lalõ õkvalt, a tsõõrigaq. Ostõ
tas tankistiga luu kinnistü ärq 
ja vot sis Jätt möllus sääl 
mõtsan. 

Kas om nii, et pätiq jääseq 
cs1d pääle kohut plussi? 

Plussi jääseq joba tuugaq, et 
saavaq mõtsa iist tollõ rahakõ
sõ käite, kohtun võit nõuda pal
To tahat, a ku täi ynnõ püksüq 

jalan ommaq, olõ-i täit midägi 
võtta. Üleminevä aasta olr meil 
37 miljonit kahjo hinnatu, a 
ynnõ 500 tuhat saimiq kätte. 

Kätte naid iks saias, a kät
tesaamisõst olõ-i kassu, selle, 
et mõts om maaha lõigatu ja 
l 00 aastat sääl inämb midägi 
hääd ei kasuq. Kasus vabama
võsu, sis tulõ kõiv sisse, lepp, 
haab. Sis om taa sääne tsungli, 
taa olõ-i inämb Eesti mõts. 

Mille om tcttü säädüsepa
randuisi, et pätte! kcskkon
oakabju mynõl juhul massa 
tulõ-i? 

Ommaq mynõq raskusõq 
tettüq, et keskkonnakahjuhin
nada. Õiguskantsler teklc apsu 
üte käcliigutusõga, jäise üte 
synaärqja pääle tuud om meil 
tüü rassõmb. Seo syna om 
«viisil» - niguq muuskatcr
min. Tulõ tõisi säiidüisi ja pa
ragrahvõ kaudu ringiga min
näq. Niguq hamba raviminõ 
läbi tagaotsa! 

Kas pätiq omma q tuust sää
düscnõksust arvu saanuq? 

Ommaq külh ja kasutasõq 
kohtun. Meil ommaq enepa-

HARJU Ou.f P1U' 

nõkuq nüüd riigikokko tcuüq, 
et säädüst muuta, a ku maq 
edimäst kõrda taa asa üles või, 
sis olli õkvall riigi vainlanõ. 
TulT suuri pahanduisi. Nüüd 
om arvu saadu, et asi om yks 
hukan. 

Kas möts om väega tiihäs 
..... •• ? Jaa ouq . 

Ragomiskõlbulist mõtsa om 
yks väega vähä alalõ jäänüq. 
Ku ma taad tüüd alasti, sis ma 
mõtli, e t ragomiskõlbulist 
mõtsa või jäiaq nii neläs aas• 
taS, ku säändse tempoga rao-

• 
Visnapuu Endel om sündünü 
26.12.1950 Võromaal Sõm, 
mõrpalo vallan, parhillaq eläs 
Yahtsõ-Saalussoo. OplU Sännä 
Ja Nursl koOlin, lõpõtanvq Võrol 
keskl<ool,. Põäle tuud läts"Talna 
miil1dsäkuuli. Tüü( hulga aastit 
kriminaaljälitüsen Võrol, 
SORVOn {partlillanõ majandus, 
politsei). Sis tüü( >ill 1980ndil 
ku loodusl<altsõ ,nspektor. l<lJ 
miililsäst keskkonnainspekt· 
sioon sai, kõrrald sääl kygõpi!ält 
jahindust. lncm,lsl tulr manuq ja 
pa,t1111aq om terveq maja ja 
kolm maakunda Visnapvu Endli 
kasütäq. Abielon, kolm poi~. 

das. A tulõ vällä, et olõ-i pcris 
nii. Võcdas muguq noorõmbat 
mõtsa ja parhillaq om 30-aas• 
tanõ mõts lakõs raotuq! 

Massuammõtin om mõtsa
materjali müügikäivet dek
la,....,ritü J 76 miljarditkroo• 
oi. 111is luu rahanumbri ta
kan om? 

Tollõga olõssi võinuq rakoq 
ligi 600 miljonit tihumeetrit 
mõtsa. Meil raodas ammõtli
gult 10 miljonit. Statistika
ameti pe.rrä (nii kuis inemiseq 
esiq kirja pandvaq) kuus mil-

jonit. Statistikan om suuri viku 
ja tollõn asi omgi. Vinnemaalt 
tuvvas ka palki, a luud om 
tühine üt.S protsent. 

Miä tao avitanuq? 
Mõtsakõrra ldus ja mõtsa 

kokkoost tulõ kirnmähe lit
sentsiiri, a toolõ oldas iks viil 
vasta. Meile üldäs, et tohe-i lit
sentsiiri, ku tervüseJe ei mõoq. 
A mõtsa lakõslüüminc mõos jo 
õkva! Niiskus kaos, tempera
tuuri vahjõq, hapnik ... Kaeq, 
lii vallatõukamist, buldoosõri
juhti litsenrseeritäs! Eski me
talli kokkoost om nüüd litsent
seeritü, a mõtsaga millegipe• 
räst ei taheta. 

Olõmiq tennüq ettepanõki, 
et mõtsavargus võinuq ollaq 
omandi salajanõ vargus § 139, 
tuu and joba vanglakaristusõ. 
Mõtsavargal om jo looduslik 
tõkõq vara manuq päsemises, 
puu om juuriga maa seen. Ma
hanüsimises lätt mitu minotit. 
Vanglal olõ-i ka mõtõt, riiR piät 
üllen pidämä. A riiR võinuq 
pandaq uulitsat pühlcrnä. Kahjo 
tulõ tüüga vällä tiini. 

Talom.iissaa-ijo kah ammõt-

ligult müvväq, ku massuq nJi 
korgõq ommnq? 

Maq olõ algusõst pääle ky
nõ1nu, et taa om naaruvääme: 
kiä kyik massuq mass, saa tibu 
pä<'ilt l 00 krooni! Ja istutamine 
olõ-i viil cuu seen! Tuu om hin• 
dä mõtsa rüüstärnine. 

Ku majandus vilels ja tüüd 
olõ-i, tulõvagiq säändseq 
probleemiq. Olliq säändseq ka 
umal Eesti aol. Ku sis kiäk:i ra
gosi üte puu ja vei kodo, sis 
panti iks vangladõ. Vanglaus
sõ takan olT järjekõrd. Puu 
võeti ärqja tuu läts riigi tulus. 
Nüüd tõmmatas üügaq nika 
l 00 tihu maaha, tollõga saa 
Eesti mõts kipõlt otsa. ; 

Kas perekond tiiq ammõtiJ 
ohWgus ei piäq? 

(Raputas pääd) 30 aastat sai 
politseitüüd tettüs. Parhillad
sõi aol om muidoki elo jõhk• 
ramb. Suurõq rahaq ommaq 
takan. 

A kurram, äräq lõpõta iks ta• 
hassi. Hingelt võinuq viil te
täq, a mõos närvele ja palk 
olõ-i toda väärt. 

Küsse HARJU ÜU.E 



landu Uivarilõ miildüseq eläjaq Ja mõtsan onniehitämine. 

Haarikasõh 
SAARÕ EVAR 

Ku Landu taiu muru pääle 
saamiq, värv Oliver (16) 
esä juhatamise all pritsiga 
laudahuunidõ sainu, a Lii
var ( l 0) nõst aokiränikõlõ 
teretüses käe ja tege Jawast 
ehitet nelärattalidsõ ATV
ga paar kipõt tsiiru ümbre 
maja. Tä om joba tähele
pandmisega harinu, katõ 

1 aastaiist käve maq Tartu ru
dõngi dõga Laodu perre 

-1.1, k~ih uuhnise jaos linti võt-
man ja Liivaruma hää ju
tuga olr noil päivii tävveste 
staari saisusõn. 

Olkugi, et võro kiir om 
viimädsel aol popis lännüq, 
ei lövväq inämb sukugi 
egäst k:üläst latsi, kellega nii 
palfo võro kiilt kynõldas, et 
naaq tuud edespiten uma 
edimädses keeles võivaq 
pitäq . Haaõkasõ nukan 
Orava vailao om säändsit 
latsi ynnõs õigõ mitman 
pcrren. 

Liivari esä, Landu Mar
gus, kiä pidä piimäkarja, 
seletäs. et vanõmbidõ latsi
ga proovõq nääq naasõga 
kynõlda mõlõmban keelen, 
nii võro ku eesti keeli, nii 
nigu parajalõ rulr. A tuiõ
rnus olr sääne. et nii tütär 
ku poig naksiq lõpus iks 
egäpääväkeeles eesti kiilt 
pruulema. Ja latsil tükke 

•• 

noorõmban iän kats kiilt ar
mõtuhe segi minemä, kinnütäs 
imä Landu Lia . Tuuperäst 
võtiq nääq vasta otsussõ noo
rõmbaq latsõq ynnõ võro kee
le pääle hafotaq. Oliver, kiä 
käü nüüd 11. klassinja nelän
dä klassi poiss Liivar ommaki 
puhtani võro keele seen kasu
nuq, eesti kiräkeclega es pu
tuq naaq inne kuuli pia sokugi 
kokku. 

Aolciräniguq kutsutas sisse 
ja Lia palcJ< korpi. Muiduki Jätt 
j un l-ygõpääst koolinkäümise 
päälc. «Hindõq ommaq poisõi 
Harju keskmidseq,» kynõlas 
imä. Oliveril tulliq sügüse my
nõq katõq tunnistusõ pääle, a 
tuu oH kyik tuu ATV ehi
tämioe. Oliver murõtas talotüü 
ja massinide peräst pa lTo 
inämb ku kooli peräst, a ku tä 
hinnäst kokko võtt, sys om nä
täq, et olõ-i joht ulT. 

Oro Ja Munakülä pinne tiid 
Ulvar parõmbalõ ku esä 
Liivarilõ miildüs küll kah 
ATV-ga ralli, traktoris( om tä 
niisama joba säitsmendäst ei o
aastast, a tehnika kallal nokit
samine täile ei isruq. Piniq ja 
kassiq miildüseq rohkömb. 
«Koolin olr p inidest üts koem
tõug vällä valida ja tuust jutt 
teräq. Ma tei vetelpäästepir1ist, 
a õpõtaja üte T, etes olõq vaiagi 
viil vabnis saiaq. Seo nätär piät 
viil valmis oJõma,» seletäs tä. 

Uma Leht, paastukuu S. päiv 2002 

Haki Mihkli (kurakätt) Ja Danlel hoitva vanaesä Ülo pullikõisil silmä pääl. 

õldas latsiga maakiilt 
Kyiki Oro ja Munakülä pinne 
tiid Lii var parõmbalõ ku esä: 
et ke11e pini, ku vana, kas mi
dägi hätä man om. 

«Koolin om kiräkiir põhi
line,» ütles Liivar. A mängu
sõpruga kynõlas tä iks võro 
kiilt, kukki nuuq vastasõq 
inämbäste eesti keelen. «Miä 
sys tiit, ku koolin ei tiiäq, kuis 
üts vai tõnõ asi kiräkeelen 
om?), küsü maq. «Küsüt naabri 
käest,» vastas Liivar ja tävven
däs, «nüüd kaet internetist, ku 
midägi ei tiiäq.» 

Lia usk, et oppajaq ei tiiq 
tuust nummõrd, ku Liivar tun
ni aigu kah vahel segi lätt ja 
võro keelen vastas. Nuuq aoq 
ommaq müüdä, ku võro ja seto 
kiilt koolist vällä juuriti. Tedä 
hinnäst saadiq vanõmbaq inne 
kuuliminelcit suvõs Villändile 
sugulaisi manoq, et latS uma 
keelega oppajidõ ün väega hä
bil es tennüq. 

Landu poisköisi võro kiir 
om inämb-vähämb säänesa
ma, nigu esä Margus ja vana
imä Valve iin kynõlasõq-kõr
ra l i k Vahtsõliina murrak. 
«Miiq ei sunniq määne-sktki 
kiilt pääle, niisamaniguq tohe
ei määnestki talotüüd pääle 
sundi. A~a piät latsõlõ huvita
vas tegemä,» om Margus kim
mäs, «a luud ma ütle, et kirä
keele kõrvalt võro luilt ärq ei 
oppa.» Vastapiten külh - ruu 
ei ollõv määnegj murõq, a hää 

võro keele saamine nõud, et 
ütslci põlvkond vahelt vällä ei 
sataq. Ja lcimmüst kyikaig ütte 
kiilt pruuki piät olõma. 

Haki latsil ommaq 
lmäkllr Ja esäkl11' 
Haki Jaanusõ ja Kaire latsõq 
ei kasuq tävvelikun võro keele 
ümbrüsen, a pruulcvaq tuud 
syski hää meelega. Säitsme
aastadsõ Mihkli ja viieaastad
sõ Danieli imä kynõlas näide
ga eesti kiilt, esä jällelei kyik• 
aig võro kiilt. Kuma Haki Jaa
nusõga külänkäüki kokko lep
se, üter põllumiis ja ärimiis 
Jaanus, et timä saa kyik umaq 
asaq võro keelen ärq aetus, lal• 
si kasvatamise muuhulgan. 

Jaanusõ imä Malle ja esä 
Ülo clässe Mäe-Haarikasõ kü
län. Poig uma perrega om län
nüq k:ülh Põlva küle alaq Mõt
sanukka umnette elämä, a lat
si lõ miildüs iks rohkõmb vana
vanõmbidõ man, kon ommaq 
tsiaq pahan, tõõsõq eläjäq lau
danja mängumaaq kyik teedäq. 

Pulr tulõ elo pääle Jättä 
«Mu ido ellimi siin, nüüd elämi 
Põlvan~, seletäs Mihkli. «Käü 
Mamastõ lastõaid-algkoolin. 
Vanaesä man käü tüüd tege
män. Meil pidi pulrärviidämä. 
Ma sys kynõli näilc ja Ülo lu
basi, et ku viiäs, sis jääs elo 
pääle.» Pulli käekäük tege 
Mihklilõ murõt: «Noil ollõv 

sääne elektripiits. Miä meil 
tan, Ülo võtt ütskyik 
määndse toki, mis ynnõ 
kätte saa.» 

Parhillaq ollõv pulT viil 
laudan. Kaire tuu meile 
kohvi ja lämmit kapstarul
lõ, vanaimä Malle ilmus lõ
pus külälisi ette, Vahtsõliina 
rahvarõivaq sälän. Ülo tulõ 
ja küsüs istmisõs midägi 
diivanist korõmbat, kasvai 
taburetti. «Ülo ei piäs hin
näst üle kumama, selle et täi 
om põlv haigõ,» seletäs· 
Mihkli. «PuuTpäävä käve 
veskil, nõstsõ sääl kottõ, 
kumas põlvõ väega äräq.» 

Tulõvikuplaaniq ommaq 
Mihklil kimmäq: «Tii iks 
uma talo. Ma tii tahasamma 
bussijaama taadõ. Liinan 
om väega rõvõ ollaq.» 
Uurimi, kas Daniel ei kynõ
lagi midägi. Vanaimä kost, 
et Danicl om viil kõvõmb 
jutumiis. Mihkli, ku isrus är 
raamadu taadõ, sys ei tiiq 
muust rahvast välläll_i. Da
nicl kost tuu päälc: «UtS om 
meil va lgõ tsiga ja kats 
pruuniq ! » ja ruumas jälq 
suurõ Jössin murumuna
muudu istmiskoti alaq. 

Naidõ katõ perre pois
kõstõ päält om nätäq, et ei 
tiiq võro kiiTlatsi ullimbas, 
innembi and võro keelen lä
bikäümine süänd ja mõist
likkust manoq. 

lits täl1tsämpi asjo mi elon· om süämehäädüs 
AU.ASÕ 111A 

Uma Lehe kõrraldõt Hää lne
mlse konkurss näütäs, et üts 
tähtsämpl asJo mi elon om 
süämehäädüs, tõls l lnemlste 
tugi. Salsnõgu tuu sis poo
dist tõsõlõ leevä tuumisen 
vai tslrguk6s6 ärpästmisen. 

Hää lnemise konkurss tõi Uma 
Lehe toimõndustõ kygõ pa
rõmbaq kiräq, midä mi siiä
maani saanuq olõmi. Hääq nii 
lcirotusõ mõnõ ku keele poolõsi. 

Päi v innc konkursi tähtaigu 
kõlis( toimõndustõ üts naanõ, 
kiä üter, ei Põlva POO agro
noom Alepi Piitre om hää ine
mine. <<Põllu seen olrkiivitäjä 

pesä, naid tsirkõ esiti veidüq. 
Ma märkse ärq, et sääl om. 
Otel pääväl näi, et meheq om
maq mürgüpritsiga põllu vee
ren. Ütli, et ärke pritske, sääl 
om kiivitäjä pesä. Alep õkvalt, 
et loomuligult! Perän kaigi, ei 
terveq ruu põlluviir olr prits
mäldäq. Seo om iks hää ine
mine, lciä julgu ruu asa tcge
mäldäq jättä, kyik piät jo prii• 
sitü olõma, seod asja kaias 
kyik aig,» sele( naanõ, kellel 
pallõmi vahtsõst toimõndustõ 
helistä ja üldäq uma nimi. 

Avaldamiq kyik meile tulnuq 
Hää lnemise ettepanõkiq. 
Alostamiq Singa Liira ette
panõlcist. 

Singa Lfira: •Ma clä Misso valla 
Rammuka küläh. Esitä valla kygõ 
parõmbas inemises Hakk Uku, 
elokotus Misso vald Hino külä. 
Timä etäs minust kilomeetri 
kaugõl. Ma olõ vaenõ inemine. 
Saa tüUtO abirahha 500 krooni 
kuuh. Tuu rahaga ei tu1õq kuigi 
vällä. Scllcpcräst pla ka lehmä 
ja IS<ka. Nuu etiljilq jililse mul 
kah vahel haigõs. Eläjäarstl 
vallan et Ol6q. Haki Uku om lõl)Õ· 
tanuq loomaarstikooli, a esiq 
tOOtäs piiri l)ääl. Ku ellili haigõs 
jääs, o1õ kutsnu Uku tuud ravit
sõma. Ukll om väega vastatulõlik 
mi1s: Tä om tulnuq alati vällä, kU 
kotoh om, kas üüse vai päivä. 
Timä ei olõq viil sentigi mu käest 
ravitsõmise iist võtnu. Ku Ukut 
kotoh ei olõq, sis olõ jätnü syna 
t1mä prowa Annele. Anne ütles 

mu synaq eelesi ja ku Uku piiri 
päält tulõ, tulõ tä kindlahc hal
g<lt eläjilt tohtõrdaJM ilma üttegi 
tasso vcltmaldaq. Mlncvä keviljä 
tahtsõ lehm kogoni maaha lõp· 
pO. Es tulõ üleSkl. Ma hlitü väega 
ärq, sis andsõ jalulõ vanu Ja kutsõ 
Uku. Timä puhksõ lehmälc ela„ 
vaimu $isse. NOüd k6n1.Sa.$ tõõnõ 
õigõq häste. Uku Annega kasva• 
tasõq ka ncllä last. Nuuq omma 
ka väega tüükaq ja kõrraligUq. Ku 
jäileki om vala puid lõlgada, a 
saagõ ei olõq mul olõmahki. Ei 
olõq ka nllpalro raha, et osta. Sis 
olõ lännüq jälleki Uku poolõ hätä 
ka1bama. Tlmä kullõs mu rahu
likult ärq ja and uma sae ilma 
vastatasso tahtmaldaq. 016 v,il 
palfodõ hätiga Uku puul käün(lq. 
Ygast hiid/ist lõüd tlmä vAllä, 
pääsu.• 

Kolm Hää lnemise esitejät 
saavaq loosi tahtõl avvuhinna: 
Valge Elfricdc Sõmmõrpalu 
vallast Hutfa küläst, Riitsaarõ 
Laine Paidra küläst ja Luiga 
Leida Rõugust. 

Meile esitedüq hääq inemi
seq ommaq (tähestikuiidse 
kõrra perrä): Alep Pceter Põlva 
valla Mamastõ küläst, Haki 
Uku Misso valla Hino küläst, 
Hirve Linda Sõmmõrpalo val
la Hutfa küläst, Kannimäe J u
han Vaabinast, Linnu Evi 
Kahkva kandist, Matsi Karla 
Lasva valla Kääpä küläst, Org
la Uno Rõugõ vallast, Riitsaa
rõ Madis ja Märt Lasva valla 
Listaku k:üläst, Vanaounnõ 11-
mar Põlvast. 
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MU 5ETOMAA 

liius ja 
hallus raamat 
Aolehe <<Setomaa» toimõnda
ja Vananunnõ !Imar urn kokko 
pandnu raamadu «Mu Seto
maa», kon seen kirätüküq, miä 
ilmuq aolehe n Setomaa l 997. 
aastaga keväjäst niieagu 200 l. 
aastaga keväjäni. 

Raamat pidä aolehest kav
võmb vasta, taad om illos kin
ki nii umilõ inemisiie ku noilõ, 
kiä «Setomaast» midägi ei 
tiiäq. Sissejuharusõn löüd raa
madu kokkopandja, et Seto
maast urn vaia pal[o, väega 
paHo kirotaq ja kynõldaq. 
«Kõigepea/t selleks, et meid 
pisutki mõistetaks. Suur osa 
EestiDua rahvast ei tea meie 
ajalugu. Seto rahvas sai olla 
vaid 20 aastat eest/astega ühes 
rügis. Ja seegi olijuba an1m u. 
l-/ Neid on nii palju, kes 
kontrolljoone taga näevad ai
nult Venemaad Kas ebaausa/t 
mah,1 p,wdud piiri/U/p ongisee 
tõde?.> (lk 5). 

Raamadu 36 autorit ummaq 
ütelidsi setokõisi helgempäq 
pääq. Naidõ siän um nii nuuri 
- üts peris latskönõ (Granova 
Kati, kiä eläs nii opis Peiserin) 
- ku noid, kiä seost ilmast län
nüq (Kelgumäe Viktor). Mit
maq kirotajaq ei eläq ega päiv 
Setomaal, selle um raamatun 
palTo säänest hallõt mälestüi
simekigaq tuuni . Näütüses 
Piusast ku piirijyyst, ku omast 
latsõpõlvõkotusõst kirotas ilo• 
sahe raadiotegijä Karro Silvia. 
Setomaa täämbäne sais tulõ 
hästc vällä intevjuust Hõrna 
RiekajaAaregaq, Kapteni En
deli, Lahe Anni jm mõttist. Hää 
um tuu, et nuuq, kiä eläseq 
paiga pääl, nägevä Setomaa 
cllo ni tulõvikku helgempäle. 

36 kirotajast 10 luu autoriq 
onunaq lcirota11uq uman ilosan 
keelen, miä seo raamadu üts 
suurõmbit väärtüisi. 

AllASÕ 111A 

Kagahiiq tünnü! 
Lasva lähk:ül Otsaljääs tii vee
ren silmä vagivahtsõnõ perädü 
tünn, eski vitsaq ommaq pääl. 
Imelik, et uss ja aknõq iin. 

«Seo om tegeligult valmis 
sann, ynnõ tuli alaq tetäq;, üt
les tünnü omanik, Tabina külä 
mii~ Puusepä Piitre kiä seod 59 
000 krooni iisl müvväq taht. 

Piitre seletäs, et Soomõn ja 
Roodsin om säändsit sannu jo
ba 30 aastakka tettü. «Dioge
nes elli kah tünnün ja timäl ol
liq maruq hääq mõttõq,» põh
jõnõ Piitre tünn-sanna hääd 
müügieru põfiamaiõn. 

HARJU ÜLLE 
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Vanast mõsti hüdsetüküga hambit 

SannankäüK lõppi hambide plaksmisega 
RIITSAARÕ LAINE 

Meid olT perren katõsa last. A 
sanna es olõq viiljõutu ehitäq 
inne, ku sündü säitsme.s lats. 
Niikavva kävcmi naabridõ 
poolõ sanna, selle et iks olT 
vaia higistäq, vihõldaqjajuttu 
aiaq. Oit talvinõ aig, sükäv 
lumi . Esä pandõ hobõsõ rii 
ette, a olr sääne pümme 
puufpäävä õdak. Et hobõnõ tii 
päält kõrvalões läässi, köüdeti 
vehvre külge palama pantuq 
latõmaq. Ku hopõn oit valmis, 

sys võeti puhas mõsu ka koti
gaq rii pääle ja kats sannavih
ta kah üten, et olõssi, mLllega 
vihtu. 

Meheq kävevä iks alati innc 
sannan, sys lätsiväq naasõq 
latsigaq . Naabrinaanõ Mana 
tsusaS viha tuha sisse ja sys 
hyyrsõ kyiki lat.si tuhagaq. Nii 
ummi ku ku ka meid - meid 
oit siis viis last ja naabrilatsi 
oit kats. Kokku ollimi sannan 
ütsäkese. 

Sannan oit parajalt hämmär, 
a naita saiõ kyik aig, selle et 

tädi Mana võttõ hildsetükü ja 
käske kyigil bambit mõskma 
naada. llambaq saivaq algul 
kyigil mus1aq ja suu ni käeq 
ka samamuu du, a peräst 
loputimiq puhta viiga üle, sys 
oit hää ollaq. Ku kyik puhtas 
saivaq, nakati rullu kodo 
poolõ minekit säädmä. 

Hobõsõlõ latõmaq ette, imä 
ja esä rii piiiile ettcpoolõ ja lat
sõq kyik istma säläq kokko ja 
suur tekl< üle päie. Ilm oit na
kanu vahepääl tuiskamani ho
põri astsõ tiiraa päält kõrvalõ. 

Sys läts regi kurrunalõ ja miiq, 
latsõq, kyik ütstõsõ otsan uppi 
lumõ seen! Küll rüüksemi ja 
iksõmi! Sys esä pilsõ meid 
rekke tagasi nigu jahukottõ ja 
tekR panti jälg päälc. Vanõm• 
baq ütliq: 

«Vakka, varsti olõmi koton1 

rnis tiiq röögiti' » Sys pidimi
gi vakka olõma, es toheq inämb 
üts syna ü ld äq. Ku kodo 
jõudsõmi, oit nii külm, et harn
baq ka suun plaksõvaq. Egaq 
inämb es tahaqjoht naabri poo
lõ hobõsõgaq sanna minnäq! 

Tervüisi sõbrulõ! 
MÄETAGASÕ EEDI 
llilingi-N6mmõlt 

Tahassi saata tervüisi kyigilõ 
sõbrulõ, kiä elliväq 40. aastil 
Kirovi oblasti Oparino rajoo• 
ni Lipovka k(ilän (mu vana-

imä Talvõ Minna keelen - Li
buski). 

55 aastat tagasi tullimi ärq 
Eestimaalõ (põhiiidselt Võro
maalõ, miiq tullimi Mulgi
maalõ). Ma olli sys kümnene. 
Tühilsseq (Tühiseq), Palosso-

niq, Kahrõq, Kändräq (Kend
raq), K ihuq (Kihoq) - naidõ 
latsõq tulõva miilde ... Ei lääq 
kunagi meelest Väiku Palmi 
Ossi, ka Obrandiq, Uressiq, 
Kuuriq ja tõsõq, kiä elliq ku
nagi kül ä lähkün talodõn (a 

küllä elämä es tulõq) vai kin
kagaq mu vanaimä ja imä ol
livaq kokku puttunuq: Lupiq 
Ossinovka küläst ja Oparino ja 
Staroven~eskaja kandi ku
nagidsõq eläniguq-olkõ kyik 
terveq! 

Võramaa 
kiil' ja miil' 
Eliis Võromaa/ 
Võromaa miis 

ja tii Ay nõlõs võro kiilt. 
Kas ummaq lii /atsõq 
kah võro mütt 
;:1 n1õistv,1 võro kiilt? 
l&i ütskõrd ku csä 
om vannkand 
poigürles: 
«J dõunt undastlind!» 

HARJU OLI.t P'IU 

Kolm vene Urgo Siim (11), Kaarli (10) Ja Sandrl (11) oplsõq Mamastõ tatslald-alkooll 3.b 
klassin ja kirotasõq väega hää meelegaq võrokiilsit salmõ ni juttõ. Polslq eläseq Kiumai, 
võro klilt kiisüseq vaihõpääl imä käest. 

URGO SANDRt 
Mamastõ 

latsiaid-algkuuT 
lii b klass 

Oppaja Liivi Musting 

Latsilõ Mineväkõrdsõ õieÕQ vasrussõg: 
l. Esä mõtõrq A-d, B om vigõl. 

Vastusõq saatkõ Lao 5 
Põlva liin 63 308 

2. Kanni om lihtsämb kannu pääle pandaq (B). 
J.Pämäõisi saa nii pähnä ku lõhmussõ otsast. Pän,om võru keeli nii pälmku lõh1nus(Aja B). 
4.Soetõlv (eesti keeli hundinw) oit A. 

Uma Leht. 

Manoq kirotagõq uma 
nimi, vannus, aadrõs ja 
telehvoninummõr. 

Valiq tühä kotussõ pääle õigõ syna! 

Parlaq on11naq 01eil välän ilmaq. _____ vibma satas puur 
Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrokillse 
latsiraamadu vai kaseti. 

päivä, sys jälq puhk ____ tuur. A n1y11õl pääväl paistus joba 
_____ pa1v. _____ üü aigu 001 taivan nätäq _____ tähti. Lumi 
om _____ lännüq, tiiq ommaq suusasõiru inämb 
ette võtta ei saag. Mineväkõrdsõ vastustiÕ i ist 

saa avvuhinna Juhansoni 
Kadri (J l) Varstust. lämmi, pikkä, selge, külmä, nilbõq, hääl, andsaguq, kõva, hulga, likõs 

Võro lnstituudin käü viimätsit päivi 
15. latsi võrokiilside 

kirätöie võistlus 

«Mino Võromaa». 
Jõwat viil kirotaq! 

OOdami kyiki 6 -17-aastat,ide latsi juttõ ja luulõluisi iidambalt 
8. märdsi, Võro Instituuti. Iidamb tulnuq t öid ei arvõstõdaql 

Hää olnuq, ku tüüq saadõtuq nii paprõ pääl ku elektroonilidselt! 

Parõmbtlõ klrotaJliõ awuh1nnaq, parõmbaq tüüq avaldõdas kOgo
migun „M,no Võrom.a,a 15•. 

Võro Instituut', Tartu 48, Võro Ihn 
wi@wi.werro.ee 

t.ähembält saa Irussüq: 078 21960val (078) 91 296. 

Seo kuu Lõuna-Eesti keskusõn Tarton 
Kolmapäävä, paastukuu 13. pääväl kell 18 om Lõuna-Eesti 
keele· ja kultutmuunngidõ keskusõ jututarõ külähses keelepofirt~ga 
nõvvomiis' Vatgõ JU n, kiä kynõlõs võro keete ok>'vig\Jst Ja tulõv1g\lst. 
Ky,k hUV!hdsõq ommaq OOdõduq kullõma. l<llSkuSÕ aadrõt om 
lossi 38 (vana anatoom1kulll. manoq saa küssüq: Tnin tva, tel 
375 •22. 

Uma Leht and teedäq 
Umma lehte om saiaq Võro. Antsla ja Vahtsõluna leheputk'adõn 
ja hästcvarustõt puuten. vannamuudu Of'l'I taad saiaq Tartu postt
majan, lõunaeesti keskusõn Tartun (Vana anatoomikum, Lossi 38). 
Scto talomuuseumrn vc,skan, Võr<> insutuudin, Räp1nä kOdutuu
ja aiandusmuuseumin ja t<aruta rahwspargi kontorin. Uma lehe 
termulc mass vn~ krutH'li kuu. telh saa cgast Eestimaa postkontonst. 
telmisnummõf om 00917. 

Kuuluta Müü KESVÄ (1.60) Ja HERNEST 
(3.50) sõõdäs ja shmnes. muud 
soõdävlllä kah. Uinamäe Horma k, 
Saarõ Evar. Tel 078 29 011. 

Tekkeq topinguq 
legaalsõs 

Omgi Sall Lake City• düq ainidõga vaihõlõ, 
ga ütelpuul, medäliq vahit ulli näoga, 
ärq jaotaduq, topin- hindäl huulõkolgaq 
guq nahka pantuq ja topinguga kuun ja sys 
Kristiina, Veerpalu, andas tervele koondi-
Mae ja Pornokum\ ..... sõlõ jalaga j a kats aas-
Ameerigast cloga ko• Y a tat kiildü kah! Hahaa! 
ton tagasi. Müürsepä RU ITLASO- Ma tahtnu nätäq, kiä 
Marti n kah! Ko lm sys viil rislc ! 
medälit kokko, viie OLAVI, Üldsctetässpordist 
pääleq - esiki häste! sohvasPQrtlanõ suurõmb nummõr, ku 

Pomokunni võistlöma es lu- asi väärt om. Veerpallu, Maed 
hata - tuu ollõv viagrnt hius• jaAlaviirt võeti Talliinan vasta 
siotsõni täüs, Kristiina võistõr nii, niguq nääq olõssiq võluga 
nii häste, kusai, aku egä küm- lihalei b, suidsupääsläne ja 
ne minodi takast verd ja kust rüälill! Mille iist? Miä tuu 
võedas, tulõ organismist vurts kuldme1ar, hõpõ vai pronks 
vällä. Ja prooviq sa sys noidõ and? Saku ollõtehas andsõ 
suusakeppega tühält veheldä, Veerpalulõ umbõ palfo rahha, 
ku yks väega är kuionu olõt! nii pa!To, et tuu iist olõssi 
Müürscpä Martiniga om tynõ võinuq Sarvigu hinna alaq 
asi - timä om väegä suur j a ti- laskõ. Vot sjoo olõssi edesi
mäl om väega palfo ven sisen. mineit! Ku treiar tüütäs, tulõ 
Ma vahepääl imehtelle esiki, lastu ja dctailõ massinast vällä, 
et kuis taa kavvar miis kuun ku põllumiis künd, tulõ kartuit 
püsüs. maa seest vällä, aku Veerpalu, 

Nüüd topingist! Ma ei saaq Kristiina ja nuuq tõsõq tüütä· 
arvo, mille topingite ümbrc seq, sys tsilgus ynnõ hiki! Kas 
säänest !anni lüvväq - tekkeq mi siiiinest, higi pääle ehitedüt 
topinguq legaalsõs niguq Eestit tahtsõmigiq? 
kuvvõteräleib vai koka-koola Ku saanuq sportlasõ suurõ 
ja omgi probleem otsan. Las raha iist vällämaalõ mahaq 
sööväq hindid vai Jahki! Por• müvväq, olnuq hää! Porno
nokunil saa viagrat apteegist kunni müüssimi kohegilõ re
retseptiga osta, mille sys tõi- bäsefanni, Müürsepä Ullivuu
silõ sportlaisilõ ei andaq, miä di, ku nääq nakkasõ Jurassic 
neile vaia - las sõit Lazutina Parkilõjärgmästossaväntämä 
pääleki katsakümnega, mi pa- - saa ciq nääq sääl Martinpoi
nõm i Müürsepä Martin ilõ silda kuigimuudu. Kristiina, 
samma kütet, viagrat kah ja VeerpalujaMaeiistandasmei
tsimarukõsõ tärbentiini takast. !e nii palto, et saassimi vabalt 
Ja lätt miis nii ei suusaq all pa- võrokiilse windowsi ikspii vällä 
lassõq! A parlaq - üts osa tar- anda. Eestikiilnesjoo kuujoba 
bis naid ainit, tynõ osa mitte... ilmus, a kas miq, võrokõsõq, 
Nii ei olõq sukugi ausa! Vai te- olõmi sys neist määndscngi 
täq kann imbalt: ku jäit keele• mõttõn kehvembäq? 

Tossu l ilda pajatusõq 
Kats kassi 
Naasõq aivaq urnavahei juttu. 
«Uud ist tiiät: Kass kutsuti 
Amt criga vi lmi män&mä?» 
küsse üts jutuleenu. Tä jätse 
ütlemäldäq, et leh( kiro< tuust 
Canneni nimega tütrikust, kiä 
uma iho näütämisega üle ilma 
om kuulsas saanuq. A naanõ, 
kellele suurt uudist kuulutadiq, 
mõ ista õs nii peenükeselt 
mõtõlda. Kass om kass. «Ma 
lugõsi ildaaigu, et üts kass läts 
alajaama koosõrdama ja sai 
elektrilöögist hukka. Vaene elä
jäloomakõnõ palli tuhas,» näü
däS tõõnõ muur umma tarkust. 

Seto pits 
Otel pääväl saadõti Setomaalõ 
pääliinast tiidmine, et sinnäq 
om tulnuq üts Soomõ provva 
näpurüüd oppama. Sõit sys nä
putüühuviline noori k Seto
maalt TaTnahe-300 kilomeet
rit oit üts ots ja sõidu pääle 
kullu mitu tunni. 

Harjuskiq, mitte 
müügiagendiq 
Kynõla sys külä pääl ollõn, et 
ilts kinä Rõugõ eit käve ja pak
sõ meile noid kõhnas tegemise 
pulbreid ja naid vällämaa sii• 
pe. Ütli sys viil, et nüüd om 
naid müügiagente om niipalJo, 
et Eesti-aigu cs olõq kausise
tosid kah niipa!To. A mullõ 
kostõti vasta: «Mes kurradi 
müügiagendiq, naaq jo harjus
kiq, kiä viisi ciq tüüd tetäq!» 

Ku tä kodo tagasi joudsõ, 
küsseväq külänaasõq, et miä 
tuu hää asi oit, mink peräst nii 
ilmadu maa tulr mahaq sõita, 
et midä tuu suumlanõ sys kül 
opaS? ((Seto pitsi tegemist,» 
kostsõ hapuka olõmisega 
noorik. 

Lämmit jälgi piten 
Kat~ turskõt Sctomaa meeste
rahvast taha õs sukugi koto n 
püssüq. Niguq pässiq, nii külä 
päiiie laabõrdama lätsiq. Sääl 
jorotadiq aokõnõ ärq, a kodo
tüüq olliq puha ripakil. Naa
sõq kai vaq, et säänestmuudu 
inämb edesi ei tohiq elliiq. Nä 
le pseväq kokko, et käl<vä 
meestel saapaq ärq. Talvõ aig, 
cgaq meheq pallide jalguga 
koheg i e i lääq! A lätsivä 
ummõtõ. ((Sa mine iin, ma astu 
su lämmit jälgi müüdä. Perän
poolõ lää ma iin ja sina tulõt 
takan,» opas üts meestest, esiq 
lasi< kipõt traavi. 

Volikogu kandidaa( 
Valimisõ aigu olle üts taloper
naanõ ka hindä volikokku üles 
säädnü. Oit ostnu kaldsukast 
nahast hürbi ja vildist kaabuni 
käünüq müüdä küllä ja kuu
lutanuq niguq usuvelleq, et tiä 
um kygõ õigõrnp. A olõ-õi luu 
rahvas inämp nii ulr. Valitus 
sai iks ütS õigõ inemine. kiä 
külh es käüq müüdä külätarri 
kihotustüüd teten. 

MÕTT\JSÕ KALEV 


