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Põimukuu või tullaq üldisest 
jahelikumb. Rüämaarjapäävä 
ja ka kuu lõpul või ollaq 
mynõl puul üükülmi, nisamatõ 
pikset, tonnõ, sadõmit: naidõ 
siän ka mynõl puul rässä. 

Oigõ inemine api ei saaq 
Pindamise all olõva Ahja
Moostõ tii pääl kihotanuq auto 
lahksõ lÕSÕ, mõistlikult sõil
nuq auto Idaasi. Kannatanuq 
sohvri Ostrovi Marju mää
nestki hüvitüst ei saag, kukki 
liid kurja tennüq auto oum
mõrd. 

«Sõidi Moostõ puult Abja 
pääle, sääl om 30 märR, a üte 
auto kiirus, miä vasta tulf olr 
70-80 km/ t külh,» kynõr 
Ostrovi Marju. «Mullõ linna~ 
kivi klaasi, nüüd om tuu ri• 
kut,» üter ynoõdu autoumanik. 

Politsei ei võtaq asja uuriq, nii
samatõ ei hüvitä kindlustus, 
kukki kurja tenoüq auto num
mõf om tiidäq. 
«Mul olnuq ka tunn.istajaq 

olõman, a ei midägi. Olku seo 
lugu oppusõs ja tüdmi.ses tõisi
lõ, et kahju saanuq inemisel 
määnestki õigust luutaq ei 
olõq,» pahaod M,u:ju. Timä e· 
olõq pindamistõie aigu viil 
sääl tii pääl politseid kõrda 
pidämän nännüq. 
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Mõtsast sai 
pulstõ ja saapit 

HARJU ÜLLE 

Üteq tõpraq veiväq minevä 
nädäli Kanepi vailao Jõksi 
mõtsa suurõ unigu pulstõ, saa
pit ja vannu mänguasju. Võro
Tartotii viirde riigimõtsa ümb
rekäänedü kraam om arvada 
peri mynõst pulstipoodist. 

«Tuu om paras tsigadus!)) 
pahandas Kanepi va llava
nõmb Lutsu Aivar. Tä lubasi 
uuriq, kas loodusõreostajaq ol
liq Kanõpi kandist. «Olõssi 

viil määnegi harilik prab(, a 
puls1õ saanuq jo inem iisile 
niisama ärqjakaq. Olõssi või
nuq meile teedäq andaq. Kiäki 
iks midägi tabtnuq ja miä üle 
jäänüq, olõssi saanuq ilosahe 
prügükasti pandaq,» arvas 
Luts. 

Jälle unigu lubasi äräq kraami 
Erästvere mõtskund, kiä piäl 
prügü lakja pildnu inemise 
uUusõ umast karmanist kinniq 
masma. 
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HAJUV Uu.E Pill 

Mynõlõ inemiselo otõssl kõrrallguq ketslq-saapaq viil kirn
mähe äräq kuJunuq. 

V ÕR OM AA R A HVA UMAN K EE LE N KUULEHT 

Naasõq, kiä tiidvä 
massinajupõst kykkõ 

Kaeq lk 3 

.... 

Sannasaarõ 
alajaama nimest 

Kaeq lk 4 

li 

HAltJU OUr: PII.J 
Savitüüstüse juhataja Lutsu Lemblt (hääd kätt) kaes, kas vahtsõnõ suvõtüümiis Kalamehe Kar1a (17) lihv Iks klvve 
körraligult. 

MiSSoh om viil ello 
AllASÕ TIIA 
HARJU ÜLLE 

Mlsso kivitüüstüse! või sa
vi otsa salaq nii paarisaa 
aasta peräst, a luud tllä-t 
joht, kavvas säätkand th 
lats! jakkus, ku fan( koo
liga vill plkätt edesi lätt. 

Misso kuur om armõdu ilosa 
kotta pääl Pulli järve veereb. 
Koolimajaolõ-õijobt inämb 
illos ja ilda aigu tulf vällä, 
ei Päästeammõ( nõud ültse 
kooli kinnipandmist, selle et 
ahoq ja elektrisüsteem om
maq halvab saisuh. lnnctinõ 
Mis~o keskkooli direktori 
asõtäütjä Kauba Helve (49) 
üter, et mitund ahjo om pia 
võimalda küttäq-nii hullustõ 
aja suitsu sisse. Minevä veeb
ruarih tulliq latsõq rüükeh 
joosugaq, et palas, palas! Sel
gu, et palligi tõõsõ kõrra ko
ritoori eelektri harukarp. 

Ka kooli manoebitüs om 
habõndõgaq probleem. «Ma 
olõ kygõ ülelnü, et taa kot
silõ võissiq tiidüsligu tüü ki
rotaq, Cl kupalroom Misso 
kuuli ehitedüq. Ku nakka 
mõtlõma, sis vast joba 50-
60. aastil naati kynõlama, et 
Missoom kuuli vajja,» tiid 
Kauba Helve. «Kyi~ om
maq nõuh, et vahtsõt kooli-. . . . 
ma»a om va»a, et seo om 
maakunna kygõ kehvemb 
kuur. A iks om ehitüst kyilc 
aig edesi tõuga!.» 

Tõõnõ asi, miä om olnuq ilustõ vai koolibussigagiq,» 
pikkä aigu probleemis, om nimmas AiLi. 
keskkooli kaotamine. Kuu- Mis-sjoo om, küsse leh( 
li tulõ timahavva sügüse kruninamuuduehitüsekotsilõ 
viil kümnes klass, a vabtsõ Misso Savitüüstüse iih tuu 
koolimaja ehitüse pääl om sil( j uhataja Lutsu Lembitü ( 46) 
Misso põhikuur, mitte kesk- käest. Tulr vällä, et näidis 
kuur. , tuust, midä Misso kivist või-

«Muiduki ei mõoq sääne malik tetäq om. Päämidselt 
tiidmäldäq olõl< bäste ei op- tege Misso savitüüstüs kami
pajilõ, ei latsilõ. 10. klassin na- ja ahukivve. 
om meil olnuq iks nii 15-16 
last, a noni1 om 20. Ei tiiäq, 
kas tuu täüs saamiq,» murõtas 
Kauba Helve. 

Augustist om koolil vaht
sõnõ direktor - Russi Taimi, 
varatsõmp Puiga põhikooli 
oppaja. Kuis timii Mis~oh 
kooliello kõrraldama nakkas, 
tuud saa sügüsest nätäq ja 
kuuldaq. 

Uinasõit võtt uma 
puul'sada kruuni 
Kooli kori staj a Krillo Aili 
löüd, et üldidselt ei olõq elol 
Missoh vika. «Latsi, jummaI 
tenoät, viil iks om. Kuur piät 
kirnmähe olõma. Ku latsõ 
kolU.st ilma pääle ärq saada, 
sis om tiidäq, mis mooduq 
manoq tulõvaq. Siin iks imäl
esäl silm pääl,» löüd ello nän
nüq inemine. 

Bussi kääväq Võrolõ külh 
pcris h5ste, a pile( mass 25 
kruuni ja edesi•tagasi tege 
puursada kruuni ärq. «Väega 
balvastõ, et Vabtsõliinast 
pank ärq kattõ, sinnäq sai 

Parhillaq jo pall' o 
paiklikkõ kundõsit 

Misso kivi lämmä j uhtminõ 
om väiksemp, ku konkurendi! 
Aseri kivil, ja taast teltü ahi ei 
jahuq nii kipõlt ärq. Samah om 
missokivi pchmemp ja passis 
tuuperJst inämb ahu päälis
p1nnas. 

Savvi võtt tüüstüs Ilvese 
Kolfa maa päält Luhamaalt. 
<(Seto käest saamiq savvi, ma 
esiq ka seto~> ütles Lutsu Lem
bit ubkusõgaq. «Arva, et ku 
pojaq cdesi tegeväq, sys jak
kus savvi nailõ ja naidõ lat
s ilatsilõ ka vi il. Nii paarsada 
aastat külh sääntse tuutmise 
man,» liid Luts. 

Edimält ostivaq missokivvi 
inemiseq muialtpuult, parhil• 
laq om paUo kundõsit ka Võ
romaalt. Lembitü tiidäq 
tarvitas mis~okivvi uma viiS 
Võromaa potseppä. «Ega mi 
eriti rekJaami ei tiiq, info Jätt 
sõbralt sõbra lõ potseppi 
kaudu,» nimmas tä. 

Savitüüstüse päämHS näki 

vällä yks niguq tüürniis, 
mille niguq peenüq ülem
büs. «Jah, maq tii iks kykkõ 
üleb kah, vast piäsiq roh
kõmb lavva takah islma, 
cgaq nührii tüügaq ei teeniq 
nii paHo ku mõtlõmise
gaq~, kynõr Lembit egasu
gumatsi abiprogrammõ sil
mäh pileh. 

Lcmbitü synno perrä või 
savitüüstüs nii-üldäq punni 
pudelil maaha võuaq, selle 
et õkva seo suvi saa kümme 
aastakka. 

Savitüüstüs telli kartoli
hoidlahe, läämbä saa sääl 
tüüd 14 inemis t. «Ky iR 
si istsamast kandist ja naist 
üle poolõ ehtsäq setoq,» üt
les Lutsu Lembi! naardõh. 

Lembitü naanõ om Mis
son percarsC, noorõmb poig 
käü Vabtsõliinabja vanõmb 
Võrol koolih. 

Tuu, et Misoo om keskui
s ist kavvõb, om Lembitü 
meelest suur probleem. 
«Kyi~ liikmine om kulutus. 
Üteldäs, ei interneti ja te
lehvoniga, a tegeligult e i 
saaq kyiki asju naidõgaq 
aetus.» 

«Ma väega tahassi. et 
Eesti valitsus ÜL~kõrd nak
kasi tuust asjast aru saama, 
et regionaalpoliitika piassi 
ka reaalsõit toimuma nak
kama kas vai läbi massu
süsteemi,» Juut üts MisSo 
ettevõtlikõmpi inemiisi. 
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a omgi põimukuu käeo: viläpandmise ja võrokõisi 
aasta kygõ suurõmba kokkosaarnise lcuu. Tioabav
vanõ Kaika suvõülikuur pcedäs oädälivahetusõl 

Missoo. Uma Lehe käill< sinnäq näüdäs, et Missoo elo 
käü, et ioemiseq tabtvaq sääl ollaq, kukki kotus om kes
kuisist kavvõn ja kooligaq om väega palfo murõt. Misso 
koolilugu om väega hää piiglipil( mi elo tegelikust silin
näost: terve Eesti üteline arõng om tühi jutt, jutuq regio
naafpoliitikast patras häüss. Misso kooliioemiseq ütliq, et 
kyil< herräq, kiä aastakilmoit ommaq «olukorraga 
tutvumas käinud», lõüdväq, et Misso om vahisõi kuuli 
vaia, a siiämaani ruud yks ei olõq. 

Vaiva ja vallu maalõ jakkus. Piimä hind lä~ alla, põud 
and jälki tundaq. Seo lehe kolmanda külle päält om lukõq, 
kuis massioide juppõgaq luuq ommaq. Tulõ vällä, et 
maaioemiisil om nutti, kuis hädäst vällä rullaq. Ku 
originaalossa saiaq ei olõq vai tuu hind rahakotilõ ei pas
siq, proovitas tõisi juppõ. Näites myoõl mehel om puur 
kombaini Saropo, a tyoõ jago Niva. Ku om vaia kom
bainilõ kolmõ soonõgaq rihma ja ruu mass 3800 kruuni, 
sys saa ka nii, leu nellä soonõgaq aUarubaodõsõst rihmast 
ü~ suun mant mahaq lõigada. 

Massinide jupipuutõ lugu näütäs ka ruud, ku kaogit ja 
tarku naisi Võromaal om. Ei olõq midägi nii, et ynnõq 
meheq tiidväq, miä massioilõ !ätt. Mehhil urn tuud vallus 
kullõldaq, a ku ümbre kaet, sys näet, et ello kuunhoitvaq 
saibaq ommaq siinkandin ioämbüste naasõq. 
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Maal katõ latsõgaq ilma telekaldaq elläq 
ja kaost vett kandaq olõ-i rassõ. 

Joosu külän eläv oppaja Annukl Tllna maaelost ja latsikasvatamisest 

. .. 
Räpinä Oöpiku-etendüst 

kaivaq tuhandõq inemiseq, umaq ja vyyraq 

Tulr vällä külh 
ja väega ilasahe 

M ui pallõldi kjrotaq, 
et midä seo näüte
mäog, seo «Ööpik 

Võhaodu kaldalt», Räpinälc 
aodsõ. Ma naassi mõt.lõma ja 
edimädses rutr päähä, et kygõ
päält andsõ taa kats suufmiist 
- Schmalzi ja Vahtra - tagasi. 
Myoõq (näütüscs ilts Kärgula 
miis) kynõlõsõq, et üte viil 
mano, a tuust ei tiiäq ma miä• 
kit. Egäl juhul saivaq inemiseq 
nätäq, et ku yks ütcnkuun ja 
ilosahe ja kygõst bengest miä• 
kit tetäq, sys rulõ vällä külh. 
Tuq vai Räpioäh! Ja kygõ täht
sämp olr tuu, et inemiscq egält 
puult muialt tullivaq kah kae• 
ma. Näütemäog olr Räpioäh ja 
üte kocsõ pääl, a «möi» hinnäst 
välläpoolõ ja väega ilosahe. 
Katõ edimädse kõrragaq lätsi
väq kygõ optimistligumbaq 
prognoosikiq Jahki ja piletit 
ru!I maoo telli. Myoõq käve
väq viil mito kõrda kaemah, et 
yks kyiK asaq ärq nätäq ja ky
gõst arvo saiaq. Aoleheqja tii• 
viiq linoassivaq kah kyi~ig 
ümbre ja nüüd om yks palTo 
ioemisi ilma maoo rulnuq, kiä 
tiidväq, et Räpinäh üts ilma
meistre olI, kiä noorõl aol san-

natakah kunnõ püüd
se ja tuu perrä Eesti 
aoluu kygõ vägeväm
bä hiti kiro(. 

Väega hää olr seo 
kyiR ka näiltlejide 
jaost. Naaq saivaq hää 
kogõmusõ ja hää la• 
vastajaga kuuntüüd ILVESE 
tetäq. Trupp sai lõpus AAPO, 
päält 40 inemese suu- klrämlls 
runõ ja ma kai, et tä-

Seo platsi leüdmine 
olI kah suur ynn. Rä
pioä sai üte hää ko
russõ maoo vai tagasi. 
Kii! «Ööpikut» kai, 
ruu liid, et vana pas• 
toraa( ütelt ja paisjärv 
ja Räpinä panoraam 
tõsõlt puult, mäog
seväq piäaigo pääossi. 
Naaq hoitsõvaq viil 
väega palro rahha 

pipäält sääne tsillukõnõ kogo
kunna mu1õr. Egasugumaidsi 
andit tutr väUä ja arvustuisi 
perrä teiväq oaaq myoõ korusõ 
päält prohvessionaalõlõ äräq. 
Mi pessimi naaq õigõl aol väl
lä pruuvõ tegemä ja ioemiseq 
mäogseväq lõpus asa äräq il
ma mikrovonnõ ja muiõ ullui
sildaq. Ja pruuvõ letti egäsu• 
gudsõ ilmagaq! 

Seod näiltemäogo kõrralda
ouq inemiisigaq võissiq nüüd 
kül miätaht kõrda saataq. 
Inämp-vähämp kyil< naaq lei• 
väq (niguq suurõmp puur 
näütlcjäistki) sääncst tanglit 
edimäst kõrda ja kyil<aig ilts 
uma ulfuisi perrä opmine kä• 
ve. Tutrvällä külhjajälki väe
ga ilosahe! 

kokko - miäkit es olõq vaja 
ehitämä oaadaq. 

Ma esiq sai kah ütte-töist. 
Näütüses edimäst kõrda elon 
kiränikuoa tüüd tetäq. Tuu 
uuimisõ ja kirotamisõ pääle 
läts uma kolm aastaaigu äräq, 
sügüsesl keväjäoiq. Kiä näüte
mäogo es oäeq, saa hindäie 
raamadu ostaq. Sääl om viil 
ilo- ja aokiräoduslikku alost 
vallakynõlõv jago üten, kost 
Schmalzija Vahtra perrä tiiüst 
mano saat, vai ku tabat,'mõis• 
tat esiq edesi uuriq. • 

Ots hädä yks om-seo asaga 
sai latt kogõmaldaq niivõrra 
palro korgõhe aerus, et luud 
orn väega rassõ niimuudu 
hoitaq. A miil sa hädägaq yks 
tiil ... 

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

Toimõndusõi um õigus 
ki~u vahtsõlõ kiräviisi 
pandaq ja naid 
lühendäq. Kirä iist 
honorarri ei mastaq. 

Võromaad om joba 
Euruupa pääliinan 
Nüüd olõ maq uma mebegaq 
üts kuu aigu joba eläoüq Eu
ruupa pääliinan. Ja tiiätiq, mi 
oäimiq Brüsselio Võromaa 
nimme. Otspäiv kävvemiq 
rahvuslikkõ muusigariistu 
muuseumin («M useum of 
loteroational In.strumeols») ja 
sääl otr saina pääl Teppo Au
gusti pii( lõõlspillcgaq. Ja pildi 
alaq olrkirotõduq August Tep
po, Võrumaa, Estooia! Nü et 
Võromaa om joba köüdetü 
Euruupa pääliinagaq! 

BROWNI KARA 8nisselist 

ETV pilt om halv 
Timahava suvõl om tan Mõ
nistõ kandin Läti piiri veeren 
ETV pii( n.ivõrd halvas läonüq, 
et inämb ei lahtu televiisorit 
kaiakiq. KanaT 2 ja TV 3 pil( 
ommaq ag~ väega selgeq. 
Kygõ parõmbat piltitJ>iiiidiis 
ETV vinne ao lõpul, a säältpää
le om kyilc aig kehvembäs läo
nüq. Õkva väega halvas läts pii( 
päälc mineväsuvist Valgjärve 
teletorni remonti, a nüüt om sis 
vas( peris põrgu vallalõ. 

Yahtsõtarõ l<ÄTllN 

Loosaarõ Venno: minost olõ-i peris liinamiist saanuq 
Loosaarõ Veonoga (33) saimiq 
kokko Risti poodi man Vers
ka-Põlva tii pääl. Et just sääl, 
ruu juhru ruuperiist, et Venoo 
sioidsel Golfil sattõ Karisilla 
ristist kilomeetri jagu Põlva 
poolõ määneki jupp kütest. 
Myoõ ao peräst puti( Veono 
massina kõrda, a tä jõvva õs 
iks kokkolcpit aos Põlvalõ. 
Rahvalõ telesaalist «Otto
Triio», «Jälle see Jäpe», «Kuu
lus ja kummaline» ja «Inter
neti-vanaema» runrus saanuq 
miis ruu klassikokkotulõkilt, 
kohe jõudsõvaq yonõ timä ja 
viil kolm klassisõsard. Orava 
kandist peri Venno ütles, et sis
ki otr väega hil jälq üle hulga 
ao kodokandib ollaq, sinoäq 
trehväs tä peris harva. 

Kas olõt mõtõlnuq, et võinuq 
perises kodokaoti tagasi 
tullaq? 

Ku edimäst aastat Ta[nab 
opsõ, sis kai külb, et rulõ ta
gasi, tõõnõ aasta kai kah viil, 
a ku kolmas aasta müüdä sai, 
sis es tahaq ioämb. Tullivaq 
vabtsõq võimalusõqja sõbraq, 
televisioon. raadfo ... 

A luud iks tunnõt, et oit siist 
peri, oit võrokõnõ? 

Tunnõ iks, tuu om väega tu• 
kõv tunoõq. Minost olõki- i 

peris liioamiist saaouq. Ku te
lekah vai koh ommaq poliiti
k:ite vaiõlusõq, sis olõ ma kygõ 
maamehhi puult. Mõnõlaaä 
omsäänc. 

Perregaq ostsõmiq talo Yiit
oabe Lääne-Virumaalõ. Sääl 
om ka~ hektaari mõisaja ka~ 
hektaari põllumaad. Piämiq 
kanno, om uma kardokas, ubi• 
naq, kyiK om uma. Talvõi eläs 

.A-

HARIV Ül.L.f PtU 

sääl ämm, suvõl kogo pereq. 
Nüüd opvaq viil kats virtne last 
eesti kiilt. Väega taha maal 
ollaq. 

Kiilt olõ-i viil äräq unõhta• 
nuq? 

Võro keelegaq om raskuisi, 
naanõ ei kynõlõq, latsõq ei ky
nõlõqja ütsindä ka ei kynõlõq. 
A vaoõmbaq kynõlõsõq. Nätäf 

Loosaatõ Venno sündü 16. det• 

sembrll 1968 Tartoh. Va • 

nõmbaq kolislq edcsl Obinitsa 

Ja sis O<ava kanti, selle, et Ven• 

no esa o1rorava sovnoosih mõt
saülemb ja imA Obinitsa sov
hoos,h õkooom,st. Partaq om 
esä pensionäär Ja lmä Orava 

valla pMraama<lupidäjä. 

Venno ops6 Haa~kas6 põhi• 

koolih ja Põtva keskkoolih. Lõ· 
põ( 1992. aastal Talina Peda· 

googilisõ Instituudi nAOte

juh(mis6 alal ja sis tull elOkuu( 

Kultuunma,a juhatajases saaq. 

Tuu iist om pääte teletOO 
mängnü Garaatitiatrin, Sak>ng 

Tiatrin, latsitiatrin Trumm. par

laq om vabakutsõlinõ. 

Naanõ Annika om peri Räpi· 

näst, perreh om kats tütärd. 

om vaia, sis tulõ kyiK tagasi. 
Vanõmbaq väega tahtvaq min
no siiäq, augustikuuh luugi 
latsõq nädälis Võromaalõ. 

Mis tüüd prõllaq liit'! 
Latsisaatit lii õiq, televisioo

nil olõ-õs latsisaatide jaos rah
ha. Tuu Jäpe-Tibu saadõq mul
lõ muidoq hindäie väega miil
dü, tuu olT sääne vabamiilne 

saadõq, sääl võisõq kykkõ te
täq. Kyil< umaq mõttõq sai sääl 
maaha mäogiq. 

Sall eskl vahel midägj võro 
keeleh üldäq? 

Jah, sai iks, a peris kynõlda 
sai <<lntemeti-vanaimä» saa
tõh, sääl naaq tabtsõvagiq, et 
maq võro kiilt kynõlnuq. Par
laq tahetas vahtsõt latsisaadõt 
teläq, a tiiä-i, kuis tuu vällä salas. 

Mul om viil ka~ bändi ja sis 
maq käü viil õdagit juhtmab. 
Kala t~ge kykkõ ja tõõnõ bänä 
om Thc Cookies, seo tege kar
mimbat värki, räppmetalii vai 
sääoest. 

Kiroda viil luulõtuisi, andsõ 
eski luulõkogo vällä. 20 luu
lõtust väikeisile ja 20 suurilõ, 
kiräkeeleh. Ku vaim pääle ru
lõ, või viil kunagi midägi ki
rotaq. Maal olõ kah ja kae per
rä, tabtsõ naada püstkota ehi• 
tämä. 

Peris tüükotust sul olõ-i, oit 
vaba mils? 

Vaba miis jah, tollõi om ka 
tynõ nimetüs - tüütü. 

Oit ka laulusynoo tennüq, 
.Ärq ikku mu perrä Vabtsõ
liina!~ synaq ommaq suq 
tcttüq? 

Jah, Seemani Sepo tiidse, et 

maq võro kiilt kyoõlõ, tuH 
muq mano ja üter, et Kuldsõ 
Trio ütele laululõ om vaia võ
rokiilsit synnu. Ü1er, et ynnõ 
rida iirq ikku mu perm Vaht
sõ!iina piät seeb olõma ja 
«Don't cry for me, Argentina!» 
viisigaq. Mõtli ja mõtli ja 
midägi tulJ vällä ka vast. 

Kas tuldas pall' o manoq, et 
tunt milS vai nii? 

Peris patro ruldas. Tundva 
ärq iks, et: «Ou, tsau-plau!», 
kuklti maq olõ-i üle aasta te
levisioonih midägi tenoüq. Iks 
aja jultu, kynõlõmiq. Ärq ei 
joosõq. 

Ku tetäs sliäne ettepanöl(, et 
näütüses lalsilõ mldägi võro 
keeleh tetäq, telesaadõt vai 
tiatrit, võtnuq sa ette? 

lnne iks mõtlõ, ku siin tetäq, 
om aigo vaia. Huvi poolõst 
külli. 

Kas Võromaalõ csinemä kah 
tulõt? 

Võrol käve bändiga mäog
mäb. Põlva kutsõ kah, kaemiq, 
miä saa. lks tulõ hää mecle
gaq, ku kulsutas. Esilei mõtlõ
miq, et võinuq bäodigaq myoõ 
luu võro keeleh tetäq. 

Küsse HARJU ÜIJ.E 
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SMRÕEVAA 

Võrol om vähämbält kolm 
puutl, mlä harlllgult jää
seq üte Lõuna-Võromaa 
põllurnehe lllnankäügl rin
gi sine: Varula, Trako ja 
Traktorikaubad. Naldõn 
puutõn ommaq tüül nals
törahvaq, klä tlldväq trak
tori - ja masslnajuppõst 
kykkö ja lnämbkl vill. 

Traklorikaupu puu( gaasite
hassõ man müü kyiki vinne 
traktoridõ juppõ. Tagaruu
min saisvaq kummiq. Olõq 
miis ja vaLiq vällä. Ku esiq 
hakkama ei saaq, tulõ müü
jä appi. Liivoja Tiiu, kedä 
luu päiv külh tüül es olõq, 
mõist ega seletüse järgi ärq 
arvadaq, määnest juppi te
gel ikult tahetas: «Tä om 
miiq kataloog,» ütles poo
diumanigu oaanõ Kulikova 
Hele. 

Poodi pereruiis Kulikovi 
Vova (Vladimir) ei pelgä, et 
Võrumaa põllumchcq lääne 
trnktoride pääle üle lääväq. 
Tä om esiq palfo müüde 
Vinnemaad ostman ja subtit 
looman käüoüq, a täämbäd
sel pääväl tulõ põhilinõ osa 
kaubast syski Eesti firmadõ 
käest, kiä tuud sisse toovaq. 
«Vinne>> om muiduki üld
mõistõq, näütüses kygõ 
odavambaq büdropumbaq 
ja jagajaq tulõvaq parlaq 
Ukrainast, Belarussi jupiq 
muiduki Valgõvinnest, küt-

., tepumpõ saa Leedust j ne. 

•Kas sa Hell 
käest oit küsünüq?• 
Järgmine puu( mu ringkäil
gil om Heli man. Niimuudu 
kutsvaq massinamcheq ko
tust autobaasi risti pääl, kon 
MöUitsä Heli müü kah trak
torijuppõ. 

«Trakol käü üle nädäli 
Minskidõ autu, nii et midä 
muiduq koskist ei saaq, saat 
siist teunise pääle,>> tuu tä 
vällä uma poodi kygõ tugõ
vamba küllc. «A huvitav 
om tuu, et olkõgi turuma
jandus, ku tehassõst teliil, 
ei olõq kunagi nii, et edi
mädse vooriga kyiR nime
tüseq käite saal. Midägi jääs 
iks puudu. Aku mitu kõrda 
tellit, sys ütskõrd ununõtõ 
tuu osa ka tulõ,» ohkas naa
nõ, kinkal ommaq soL~ialis
miaigu 18 aastat agrobaasin 
naaqsamaq traktorijupiq 
tüüs olnuq, kyik defitsiidi
ja foridimurrõq ärq nällüq. 

Muieluki lält ka Belarussi 

Uma Leht, põimukuu 6. päiv 2002 

, kiä tiidväq massinist -0 

SMRÕ lVARI PIL0fQ 

Haavistu Oiga näütiis ostja Pildi VollilÕ hüdrovooUklt, et löödäq tuu, mlii olõrnanolÖva muhvigaq kokku liitt. Nihkats (Vollil 
kiien) om Vanlla poodln ostjidõ müüdäpäsemätdäq ablmlls. 

tehassõn elu edesi ja vahtsit 
markõ piät Heli joba kataloo
gist perrä kaema. A vannu 
markõ kataloogiq ommaq 
külh kyi~ pään. «Vahel tulõ
vaq esiki vinneaigsõq hinnaq 
miilde. Sys olr jo viistõiskü
mend _,,.iileljupiliili hind, 
muiduki kulluvaq pähäq.» 
Parlaq ei tiiäq kunagi, mis hin
naga järgmine kaup s isse tulõ. 
«MTZ om iks stabii lne vai 
eski odavambas lännüq, a 40 
ja 25 ommaq kalliq. Kygõ kal
limbaq ommaq Jumps ja 16, 
naid nii vcidüq liigus, tuu• 
pcriist vist.» 

Juttu aiaq saa Möllitsä Heli 
taa anunõdi pääl küländ. Kiä 
iks tulõ suurõ massinaosamur
rõgaq, tuu taht ka muuq mur
rõq süäme päält ärq kynõldaq. 
Nii ommaq HeW kyi.lt liina-ja 
maauudissõq innc tõisi teedäq. 
Muiduki kynõldas tan poodin 
võro kiilt. «lnemiseq vast pi
dävä minnu külli väega hõelas 
naistõrabvas, selle et ma nii 
mynõgi asa iist üle mõis1usõ 
kallist hinda taha. A kyi.lt om 
suhtõliuõ. Paulusõ Janck ütcT, et 
ostaq-ostaq lääne traktor, ku 
tahat pankrotti minnäq. Nii et 
või-ollaq ma ei olõki kygõ hõe
lamb naistõrahvas,>> märx Heli. 

E-Varula puur R.'ipinä maan
t i i pääl om rahvast puupistü 
täüs. Kombainihuuaig om 

pääle naanuq. Ots miis astus 
ussõst sisse, niidürnassina vi• 
kadisarv näpu vabel. «Ahaa, 
luu om jäileki made in Välja
maa,» nimmas j uhataja Rlibo
võitra Ellen joba kavvõst, 
«Aare, mincq kacq, vast sobis 

iv• umal».Kiilc.i tulõ leti ette, 
ports SK-tihendit näpu vaihõi. 
Tan poodin ei üteldä noidõ 
kottalõ viil simmerring niguq 
peenembin paikun. Tan kää
väq nuuq mehcq, kiä urnmi 
massinil esiq remoofvaqja yn
nõ hädävajaligu vällä vaheta
sõq. Rihmaq, laagriq, tihendiq 
ommaq põhikaup, põllutüü
riistu varuosaq muiduki kah. 

Puul' Nlva, puur Sampo 

«Antslast tuu S loog üter, et täi 
viil puur kombaini om Sam
po, a puur om joba Niva,» üt
les kaupmiis Haavistu Oiga. 
Selge tuu, mu bindä Claasi 
kombainil onunaq kah inäm
bästc Varulast ostõduq rihmaq 
pääl, poolõq laagriq, ketiq ja 
eski mynõq ümbretreitüq 
võlliq tastsamast peri. Viimäte 
sai otsitus kolmõ soonõga rih-' 
ma, minka originaaT mass 
3800 kruuni . Varulan massõ 
Stomili rihm alla tuhandõ, a 
tuu oi T nellä soonõgaq. <<Rehk
li Piitrc üisaasta ostsõ Claasilõ 
tuu rihma, kas tä tegi sääl mi
dägi ringi vai lõigas üte soonõ 
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•Ukraina hüdropumbaq ommaq häste odavaq,• näütäs 
Leoski Ene Traktorikaupu poodist. 

mahaq, uuriq perrä,» opas OI- kyilc tuu kaup kokku otsiq, 
ga rninnu. Ja lätski luu rihm midä ostjaq küsüsseq . 
ahtarnbas lõigatult käüki, uskõ Kraami tulõ egalt puult, 
vai uskmadaq. Kombain, miä mynt asja, nigu poldiq ja 
ei koristaq sügüse joosul sata mutriq, pakvaq vanast ras
hcktaritki, tasus hinnäst ynnõ vast viil Eestigi laoq ja 
sääntside nippe abiga ärq. Ja mynda asja, nigu adrateräq, 
Varula naasõq onunaq virgaq tu,'Vas koguni Hispaaniast. 
noid nippe miil de jätmä ja tõi- «Rahval om ostuvõimõq väi
silõ klienteleedesi kynõlama. kene, a tüü taht tege1nist ja 

Oiga, Ellen ja Elleni miis miiq piät hoolöga kaema, 
Räbovõitra Viktor ommaq kost odavambast saa vai kost 
kyilc hulga aastit agrobaasin üldse saa,>> võtt tä Võro liina 
ammõtin olnuq. põllumassinajuppõ müüjide 

Viktori ammõ( Varulan om põhimöttõq ilosalõ kokko. 

Suvõülikuul' Kolme Kandi Klubi uur Missomaad kuts kullõma ja kaema 
Riide algas Missoh võrokõisi 
suvõülikuur, kohe oodõtas 
kyiki, kiä luu kavvõnda nuka 
vasta huvvi tundvaq. Lisas 
loengilõ nägeja kuuld ega õda
gu rnidägi põnõvat püüne päält. 

Riide algasõq locnguq kell 
14.30, Misso kandi geograa
fiast kynõlas Jagomäe Jüri. 
Määndseq paistusõ võrokõsõq 
ja mis!okõsõq Läti puult 
kaiõn, tuu üle märgotas Prang
Li Jaan(Janis). Kuuld ka muud 
põnõvat. 

Õdagu kell 19 esincseq kui-

tuurimajan Misso koolilatsõq, 
puhkpilliorkestre, laulukuuf, 
rahvatandsjaq. 

Kell 21 algas laululava pääl 
Pulga Jaani kontsert. 

Puurpäävä õdagu kuuld Tar
na võroköisi seldsi andsambLi 
Liiso kavva, Tarna võrokõsõq 
kandvaq ette ka tiatritükü . 
Kuuldaq saa viilummamuudu 
muusigapunti Lõkõriq. 

Kaika suvõüLikuuli peedäs 
timahavva nelätõiskü,nnendät 
kõrda. 

UL 

Misso kandist peri inemiseq 
leiväq puur aastakka tagasi 
Kolme Kandi Klubi, miä taht 
alalõ hoitaqja tõisilõ näüdädä 
püriviirse kandi põnõvat kul
tuuri, loodust ja inemiisi, väär
tüstäq ja jäädwstaq kotust. 

«Tahami vähäuurit Mis.So
maad uuriq ja saadu infot le
vitäq, inemisi siiäq matkama 
meelütäq ja või-ollaq tulõ nii 
myni pcriscs kah,» seletäs 
klubi üts juhtõ Niilo Lui. 
«Loodaini saiaq ka ideid, midä 
võinuq siin äräq tetäq.» 

Klubil om plaanineski roär
kiq, kas saa luvvaq vahtsõi 
muudu kuuli: põnõva ja uuf
maldaq luudusõ peräst saanuq 
andaq koolilõ ökotehnoloogi
lisõ kallaku ja meclütäq latsi 
kavvõmbalt Misso opma. 

«Klubi saa-i muiduki õkvalt 
maa,lma tõsõs muutaq ja myni 
ütleski, et tekku miiq parõmb 
myni järv;kallas vai kraaviviir 
puhtas, olõssi tüü tulõmus õk
valt nätäq,» seletäs klubi lii
gõq Tarro Henn. 

Kolme Kandi Klubi sai ni-

me tuust, et Missomaa om 
kolmnuka-kujolinõ, Misso 
alevikku toetasõq kolm nukka: 
Hino, Luhamaa ja Tsiistre 
kan(. Klubi liikmõq ommaq 
ettevõtliguq inemiseq, sääl 
ommaq nii geograahv Jago
mäe Jüri, Mi~o savitüüstüse 
juh( Lutsu Lembit, vallavoli
kogu esimiis Paatsi Aigar, 
ineskine sovhoosidirektof 
Ojametsa Karla, talomiis 
Umbleja Arvi ja palfoq viil. 

UL 
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Aastit 80 tagasi es olõq Eesti 
põllumehel kah inämb kyik 
tüüriistaq puust ja tagavara
j uppõ laos tarõtaguoõ mõts. 
1923. aasta aokiräst Põllumees 
om huvitav lukõq, kuis asa
tundja<ftoovaq vällä esiq trak
torimarkõ plussõ ja miinussi t 
Aokirän om hulga reklaami. 
Päämidselt kitväq umma kau
pa suuri finnadõ esindüseq vai 
«ainucsifajaq», nigu tuudaigu 
kirutõdiq. Esiki Lanz müü jo
ba uma edimäst Bulldog-trak
tori mudeLit aururehepessügar
nituurõ ja mootoridõ kõrval. 

A Tartujuudi Rothermundt'i 
reklaamin ommaq üles loeduq 
kyilcasaq, midä ta müüja midä 
ka Võrumaa taJumiis tarvitas, 
rehepessümassinast kartuli• 
viglani. Rothennundt kirutas 
meelitüses: «Gnmituurid, mis 
meil ladus, on oda va kursiga 
sissetulnud ja nüüdsest vabd
ku hinnast 30% odJJvamad» 
Tä müü ka kultivaatoriid, äkle 
ja verrõ: «&keni kultivaato
dd Eckcrti juurviljapurosta
jad-masinad Tsik-Tsak teras
pulkadega põlluäkked. Heina
mao- ja põllutasandajad tik
ked. Vastutus suve jooksu/ iga 
vedru eest.» Mis oigi täi vika 
vastutaq, mäletämiqjo külb, et 
tuuaolidsõq vedruq olliq 
«individuaalsektorio» k.äügin 
viil 1970. aastil, raamiq kullu
vaq alt ärq, a käpä murdumisi 
külh eitees tulõq. 

SAAAÕ EVAA 

Kagahiiq dussi! 
Mynistõ valla inemiisil olõ
õiq suvõkuiõl asja tasuja 
(massööri) manuq. Noil om 
vaia minnäq ynnõ Vahtsõdõ 
Ruusa veskitammi a.laq, kon 
lövvüs sobiligu suurusõgaq 
viijuga egäle huvilidsõlõ, 
mink all hinnäst höörütäq. Vii
survõq om sääl peris kõva, na
ha pess belleroosas, ku kavva 
aigu jua all saistaq. A perän 
tsukõ1ust om nii mõnus tun• 
nõq, et töist säänest and otsiq. 
Tasutuq kotussõq kipitäseq 
mõnusalt viil j upp aigu pääle 
viist vällä tulõkit. Kyik mas• 
saasil käünüq soovitasõq tuud 
tõisilõgi ! 

FASTRÕ MARIKO 

IMROEVW PU 



4 11 , - l 111 ' . . . 
H U H 

PERAMANE KULG 

Sannasaare alajaama nimi 
om mitmakõrdsõlt essütäv 

PUIESTIKU PUTRE 

Ku ma bussigaq Tsoorust 
Rõugõ kaudu Võrulõ sõit
sõ, olf tii pääl aigu arvada, 
kuis minnu Eesli Energiä 
Võru päfilcontorin kynõta
das - kas eesti vai võru kee
len_ Ussõst sisse astõn olr asi 
selge - sääl majan käü asa
ajamine puhtan riigikeelen. 

Liitumisleping olr pia jo 
valmis, ku ammõtnik üteT, 
et vuul tulõ mullõ Saona
saare alajaamast. Ma ütli 
tuupääle, et säänest kotust 
ma Tsoorun ei tiiäq, mispää
le arnmõntik küssc, kas ma 
ei tiiäq, mis om sann. 

Tuu küsüminc olr ülcaru
nõ. Ma ü11i, et mul käü Ta
linan Uma Leht ja ma loe 
seod võrokiilscl lehte va
balt, ynnõ mynõ syna kotsi
lõ piä mõtlõma, midä ruu 
tähendäs. Ammõtnik, must 
poolõ noorõmb miis, hiitü 
tuu pääle peris äräq ja üte T, 
et tel um Umma Lehte kül 
veidüq rassõ lukõq. 

Kotus kilomeetri 
Jagu kavvõmbal 
Nüüd võtsõ tähtsä protse
duur hoobis lämmämbä 

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

Manoq kirotagõq uma 
nimi, vannus, aadrõs ja 
telehvoninummõr. 

Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrokiilse 
latsiraamadu vai kaseti. 

Mineväkõrdsõst värvmis
mõistarusõst tulf vällä (kirriv) 
kikas. Vastussõ saa( meile väe
ga hulga latsi. Loosi tahtmise 
perrä saa avvuhinna Kõrbe 
Erki (5-aastanõ) Voki-Tammõ 
küläst Lasva vallast. 

Seo pildi päält otsiq vällä kyi~ 
võro keelen P-tähegaq algavaq 
synaq! Noid piät kokko saama 
9 tükkü. 

noodi - meid üheodäs võru 
kiir ja miir. Takkajärgi om mul 
Eesti Energiä Võru pääkootori 
klienditccnindäjäle palvõq -
Sannasaare alajaama parlanõ 
nimetüs rulõssi asõodaq pa
rõmbagaq põhjusõi, et taa ni• 
mi om rnitrna kandi päält võis
si panru ja vigaoõ. 

Parlanõ Sannasaare alajaam 
om minu vanaisa Puiestiku 
talu maa pääl. Niikavva leu ma 
mäletä - ja taa om uma puur 
aastasata - ei olõq sääl lcunagi 
Sannasaarõ-nimelist kotust ol
nuq. Ma küsse mynõ vanõmba 
mehe käest, näütüses Niidu
veere talu peremiis Mäidu liid, 
ei sääne kotus om külh olõ
man, a kilomeetri jagu kav
võmbal. 

Rahvamaja 
alajaam olnuq õigõmp 
Tsooru järvcn om kolm saart: 
ütel om vesi ümbre, kats tõ ist 
ommavag ülesvuulu vesidse 
bainamaa seen. Näist suu
rõmbat saart ollõv innevanast 
kutsut Sannasaarõs, latsõq 
käveväq sääl talvõi kelgugaq 
sõitman. Parlag om tuu nimi 
joba uoõtõduq. Ja viil: leu jo
ba võru keeleo, sis olõssi õigõ 
Sannasaarõ. 

Saarõ Evari kommõntaaf. 

Egaq RahvamaJa alajaama nimes et olõq ka hää, selle et alajaamu 
nimmilätt vaia päämldsett cclckUlmehhile hindiie, kiä tcgeväq 
tüüd üle terve maakunna ja kavvõmbalgi. Rahvama1Ju om Jo cgäl 
puul ja sääne nimi ei ühendä pään häste ärq, et 01r taa nüüd 
Tsooru, Varstu vai mynõ muu rahvamaja man. 

Maq Tsooru kotussõnimmi hästc ei tliäq, olõ-i nuid sääl vhl 
uufman käOnüq. Ja tuuperäst ei liiäq ka tuud. ku tunt vai 
tundmaldaq kotus om Sannasaar. Või-ollaq mitukümend aastat 
tagasi. ku atajaam tetü, o1r Sannasaar tunlja laja mõjuraadiusõga 
nimi. Klrutajag, nimmas. et Nitdvveere talu perem1it M(1:1du tuud 
kotust thd. Nii et mu meeiest 016-i tuul alajaama nimel suurt 
vtka m1dägt, a eelekllimeheq, kiä alajaamu nimm1gaq ris(väq, 
võinuq tõtõstõ mämb kotussõnimml pääle mõtõtdaq. 

Võrumaa kotusõnimmi 
kygõ parõmb tundja oru Saarõ 
Evar. Üten bainakuu raadio
saatõn tä ü1er, et paiganimme 
tulõtadas kygõ robkõmb mynõ 
iseloomuligu tunnusõ vai miil
dejäävä objekti perrä, miä om 
tuu vai tõsõ korusõ lähkül. 
Näütüses Tsoorun om ka tynõ 
alajaam, midä tundasku Partsi 
alajaama. Tuu urn lcunagidsõ 
väega kuulsa Partsi nimelise 
tisleri maja lähkül. 

Saonasaare alajaam om lcu
nagidsõ Puiestiku talu maa 
pääl. Peräroäst nimme tiiä yn• 
oõ mina ja maamõõtja. A et 
alajaam om õkva rahvamaja 
kõrval, sys kutsutas taad iks 
rahvamaja alajaamas. Kuuldsõ 

esiq, kuis üts inemine poodi 
telebvooist kutsõ vällä 
eclektimchhi ja selle<, et 
Sannasaare alajaam om 
õkva rahvamaja kõrval, nii 
hää üles Jöüdäq. Sannasaari 
või jo Võrumaal ollag 
kümnid! Nüüdsaagi selges, 
et kynõaludsõ alajaama ni
mi om mitrnakõrdsõlt essü
täv ja ka keelelidselt viga
nõ. Kohaliguq inemiseq 
arvasõq, et taa nime om 
pandnu myni võõras vai 
sissetulnuq inemine. 

Olõssi õigõ ja illus, ku 
Eesti Energiä annasi alajaa
malõ Rahvamaja nime ja 
teesig parandusõ ka arvudi
koardin. 

Pumõrang 
HARUSKI AIU 

Saa maq kõrd nelä silmä all 
kokko koolisysara tõsõpoolõ
gaja peri, et kuimuudu näil sys 
elokõnõ kah lätt. NimmasAnt
sust mehekene, et miäs taa's 
lätt, Annõkõnõ om jo abieloo 
uma lehmäga, mitte timäga. 
Nii ollõvgi ja kyilc. 

Mynõ ao peräst saa Annõ
kõsõ käest kirä, et oäil tõtõstõ 
niguq inämbosa kinodõngi, tu• 
lõ nüüd uskmaldag asi biodäl 
iks ette võtta-lahorus! Antsu
kõsõl tynõ naanõ Võro liinan! 
Kiä sys säändsit kuulduisi õk-

va edimädse ropsuga tõe ja õi
gusõ päähhä võtt. Haari kynõ· 
traadi toro ja ülli Annõkõsõlõ, 
ei lõpõtaguq lora - egas nuug 
asaq päävä päält kah iks te
kü-i, kül tuu hõlahhus mees• 
terahval müüdä saa, kannata
guq no vcitse aigu viil. Annõ
kõnõ olr kuraasi täüs ja asaolo 
tõsidusõ kotsilõ väega selge 
mudsuga. 

Tä kynõT: «Mis? Mag kan
nata jo ammuq! Kannatasiq 
viil, a tuul tõõsõl ollõv kipõ! 
K u mag edimädsest heitümi
sest üle saijõ, panni kygõpääh 

Uma Leht and teedäq: 

järekõrra soengumeistri mano 
kinnig, et tii hindä hiussõ Jaho
tusõpääväs ilosas, nii ku tuul 
kõrralgi, leu paaripandmispää
väl pruu( olli. Mölli, et hää iks, 
ku täi tollõ tõõsõga rohkõmb 
ynnõ om. Hindä pääle ma ültse 
cs mõtlõ! 

A inne, ku miiq labolama 
jõudsõmiq, helis( tuu võõras 
naanõ ja ynnis( minno, et maq 
ollõv mehe tengelpunga tühäs 
tennüqja sundõv umma mi ist, 
vaest tüüinemist, pääle tüüaigu 
viil lehmäpidämist päält kae
ma. Timä l ollõv mituküm-

Umma Lehte saa telli egäsl Eesomaa Post'koo· 
lori.st. Te(mine mass S krooni kw. tcfmlsnumtnõf 
om 00917. 

Instituudist, Rapinä 1-<Ddoluu• ja Aiandusmuuseu· 
mist Ja Karu la RahvuspargisL 

Uma Leht um s.aiaq; lalinast Rahwsraamadu• 
kogo lehemüügipunktist. Tartu Postimajast, lõuna• 
Eesli Keskusast Tartust (Vana Anatoomikum lossi 
38}, Seto Talomuuseumlst Verskast, Võro 

Uman Lehen 588 kuuluta ja hinnäst reklaami: 
uufiq tel 056 492 686. Kuulutuisi võcdas vasta 
aolehe Koil toimõtusõn Põlvan lao S E·R 8·16 vai 
l<Okkuleppel mu,jal Võromaal. 

mend tuhat virmavõlga säläo, 
vuul kah elämiscst ärq võet ja 
maq ei laskõv miist vabas. 
Ütesynaga sai mullõ selges, et 
Andsukõnõ om liinanaasõ 
nüssilehem ja jõvva•i nii suUJ1 
toodangut andaq, ku vajja 
olõssi lännüq. Jõusüütä käü iks 
viil mino mant söörnäh, a rõ i• 
vakapin millegiperäst jääs egä 
pääväga rohkõmb ruumi. Ko
liq vai esiq kappi, ei mehele 
jalgo ei jäässiq. Kobe mul ko
tost minnäq. A sys märge, et 
piä eiq ma labolama juuskma! 
Kohe mul kipõt!?» 

Kuuluta 
M üü iirq PUUST AKNÕRAAMIQ 

150x136x22,5. 
Osta VEREVrr KIWE 

korstna jaos. Tel 078 22 109 õ. 

Nüüd tulõ jälki iäaig! 
Omgi läbi sjoo ine• Si irnu, Mardi-poi si 
mise kannaruisi rada. umatsilõ ja nii edesi 
USA tähetarku jutu uma inemisi kaotami-
perrä jõud säitsme- se puhul. Tõmmakõ 
töiskümne aasta pe- -, kyilc vesi pääleq, tekk 
räsi kohalõ meteorii( 1i.., üle pää ja puhakõ 
ja pess sjoo ulTemaa a rahun! 
siin j upõs. Maq panõ RUITLASO Maailma ao lugu na-
vümädseq riaq paprõ kaski niimuudu pihta 
pääle ja naka valmis- OLAVI, - kygõpäält tulf me-
tuma ynoõ, selle et kurakuulutaja teorii(, sys otr iäaig, 
säidsetõist aastat om maailma sys rulfkiviaig,sys ravva-, sys 
aoluun väega lühkene aig! Ja pronksiaigja kygõ viimädsenä 
egas meteoriidigaq tulõ-õi sys parbillaaõ kokakoola aig. Ja 
sääne pauk niguq tuu, miä nüüd rulõ jälki iäaig! Unistaq 
Villändi folgil sitamaja ümbre jo võit, ei ku saassi kokakoola
kääodse. Ku taivast yks mää- ja jääao kokko pandag ja 
negi juru\ satas, sys ommaq tsilgakõsõ viskit mano vallaq, 
kyik mandrig kõrvuni pasagaq sys võissi jo tävveste häste el
kuun. Ja paras! Jäg1 Ei tiiäq ynnõ, ka.s yks lätt 

Esitesom hää miif, et tä yks niimuudu ... 
lõpus tulõ, selle et elo mõtõq Siim-poiss, Edgar, Rüütli 
ku sääne om häönüq. Jahuka- Arnold ja ülejäänüq kah 
tusõ märke tulõ ütstõsõ perrä pruuvvag süämest, a ei saag 
- mu massinai lät§ kolm kurn- kuigimuudu midägi ärq la
mi üte õdagugaq läbi, vonne[ hendag. Umõtõgi ommag ha• 
ütest om saanuq Schumacberi rituq mebeq, pääoupuq rasva 
individuaalala, Ukrainan om- ja kõõlussil täüs! Nüüd satas 
mag kyil< lindamismassinaq ü1§ harimaldaq kivi alaq ja 
allasadanuq, Villändin lääväg olõg Jahkõ! - kerigutülil ja 
sitamajaq ümbre ... Sääntside topehtollig ommaq labendõ
üleilmalisi katastruufõ rida duq.Aidsipropleem kah! Nar
lcuulutas piä lõppu. Parhillag koproblecm tarbijide ja tuut
viil om viimäoe aig kyil< panti jide suhtõn ütekõrragaq! Kui• 
pandaq ja kõvastõ lainu võt- duurin tulõ revulutsiuut\, pos(• 
taq, mõtsaq mahaq müvväq, modemism !ätt üte prõmaku
Ta[na sadamast vallalõ saiaq, gaq üle (sini)vetikide tasõmõ 
kurki ja viina osta! Viin lätt pääleq. 
nüüd hinda - säänest tivolit, Egas midägi, elämi jälg paar 
miä varsti taivast rulõ, joba miljardit aastat millimalJiki
kainõ päägaq vasta ei võtag! denä edesi ... Vast ei olõki ni i 

Nüüd avalda kaastunnõt bull tuu asi! Ma ei usukiq bäs
Maninpoisi ja Pornokunni te, et üt§ kängclläi vai muu 
perrile ja lähemhiie inemisiie, rnollusit või palfo väbämb mõ
kiä mu elokõsõ huvitavas tek- tõldaja rahvajaos tetäq ku lsa
kig, Edgari umatsilõ, Amoldi, maoliit. 

Tossu l ilda pajatusõq 
Klimbil 
silmaq pään 
Vanal aol panti kunn piimä 
sisse, ku taheti) et piim värski 
püsüssi. Pemaanõ panõpiimä 
kiimä ja hii( kiimbiq sisse, 
pujalõ anõ käsü valva, et supp 
üle ei kiiq. Äkki panõ poiskõ
nõ rüükmä: «lmä, imä, tulõq 
ruttu! Üte! klimbil ommava 
silmäq pään!» 

Suvõküläline 
Liina lähkün eläväle perrele 
tulT Eestimaa kavvõmbast 
osast küläline- sugulanõ. Pe
rerahval olõ-õs viil puhkuski 
nakanuq. Suvõküläline olT 
koton ü tsindä, patsiirsc muro 
pääl ja võt( puhmõ vahel 
päivä. 

Otel pääväl küdsi päiv nii 
bullustõ, et taha-as tarõst väl
lägi mioaäg . Ku pernaanõ 
õdagu liioast tüült kodo jõud
sõ, selle( küläline suurõ hää
meelegag, et kraamsõ aoviites 
kapisuhvliq ärq ja üte vana 
jahuperä säält süü( tsialõ. 

Pemaanõ imes(külb, etjah
hu tä suhvlio ei hoiaq, et kost 
tuu külb sinnäg sai. A kalli kü
lälisegaq, kiä sugulanõ pa'ä
leki, es tahru vaidlõma naadaq. 

Kuu ao peräst, ku suvõkü· 

Sekretäri aps 
Vinne-aol j uhtu sääne lugu, et 
Võru RSN TK sekretäär trüksc 
määncstki vastussõkirja, kobe 
pidi alag kirutama ka esimii§. 
Kiri näkse vällä nii: «Võru Ra
jooni Täikomitee esimees F. 
Pärtclpoeg.» 

Jäiine olr ammuilma uma ko
ton tagasi, nakas pererahvas 
remonti 1egemä. Olr vaia sa ina 
pääle vahtsõnõ tapec( pandag. 
Kü Ih pemaoõ tuustsõ müüdä 
kapisuhvlit, a kliistripulbrct cs 
lövväg koskihki . Sys tuihälle 
miilde suvõkülälidse jaliujutt. 
Kõrrapäält sai selges kah tuu, 
mille näide tsiakõnõ verevit 
täppe täüs lei. 

Mis kurradi toro? 
Võrumaa miiS sõi( turistõpun• 
diga Soomõmaalõ. Bussin rin
gi sõitõn jäi miis magusahe 
magama. Parralõ minti Sibe
liusõ samba mano. Reisijubtja 
kynõr lii pääl uma rahva suu
röst helüluujast Sibeliusõst, ti
mä muusikast ja mälestüssam
bast, miä om niguq hõrril suuri 
viledegag. Kyifc tuu illos jutt 
käve Võrumaa mehe tasaiidse 
norskamise saatõi. 

Ku buss olf samba mano 
jõudnuq, heräsi ka Võrumaa 
mii§ üles. Ronisi bussist vällä, 
ai silmäq peränig ja suu am• 
mulõ. Küsse kõva helügaq: 
«Mis kurradi toroq naaq tan 
ommaq?» 

Jupp aigu olliq kyifc vailei ku 
haud, a sys nakas bussitäüs 
rahvast kõrraga süämest naar
ma. 

Räimeq 
Valga om üts ilmaduma mil• 
mõkiilne liin. Udaaigu kuuli, 
kuis vindläne por,;sõ eesti kiilt: 
«Antkõ mullõ kilu vürstiräi
mi!» Müüjä kaalsõ tälle tuu
pääle kilu piprakillõ. 

MÕTTUSÕ KALÕV 


