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Lauritsa Leelo: las inemiseq 
rüül<väq, nail om hing haigõ! 

Kaeq lk 2 

Tulõ egäsugust ilma 
l lingipäävä ümbrc piäss1q olõ
ma viinakuu lõpu ilm. Um 
inämb-vähämb lrimmi ja my
nõl puul või 1ullaq sadõmiid : 
kas lummõ. lörtsi vai pcris vih
ma. Noorõkuu-aigu piässi ilm 
vai veidüki muuturna - ku mit
te innc, sys tuuda1gu, ku kuu 
om kolrnõ päävä vannunõ. 
Mtirdipfüivä aig paistus tullõv 
segätsemp: lämmi vaheldus 
kübnägaq. Kuu tõsõl veerändil 

Ilm 

või lummõ sataq ja ollaq ka 
tuisku. Tuul aol või tullaq kas 
neläs vai viies talv. Täüskuu 
aol või ollaq kuigivõrd suila. 
Edest 1ulõ parralt külm. Vahel 
või sataq ka lummõ. 

BERGMANNI KA.RL 

Väikuq keeleq iks meelen 
Timahavv::mõ Võro Instituudi 
ja Tarto Ül ikooli kõrraldõt 
keelekonvõ,·õnts «Õdagume
rcsoomõ idaptii» peeli 24. -26. 
rehekuu pä:iväl Rõugõn Ala
Rõugü küläliisimajan. Konvõ
n:nd.sist võt( ossa uma puufsa
da ,nemist ja luitu oit ka vällä
maalt. Keelctiidläs,.-q kynõldiq 

1---n"",-g-u~q tavalfü~tõdagumerc
soomõ väikuist kiilist ja tuust, 
midii huvitavat om lecdäq saad 
noid kiili uurin. Umist uufmi i
sist ja löüdmiisist kynõliq ka 
rahvaluulõincm1scq ja aoluu
lasõq. Harvuisi om ette tulnuq 

säänest asja, et 25st ettekand
jast k11us pittiq u,naq ettekan
dõq voro keeli. 

Timahavvanõ kokkosaami
nõ oit töistmuudu tuuperäst, 
majapcmaanõ Laili kynõr kü
lälnsigaq võro kiilt. lnnembi 
olõ-i säänest asja ette tulnuq. 
Rõugõ vald om ülise väega 
umasõbralik. sclle"tt sä51 om
maq piaa1gu kyiJ.: umakiilscq 
kotussõnimcq ammõtlikõs 
tunnistõduq ja kyil< vaoaq 
küläq tagasi tettüq. 

UL 

Sündü 16 vahtsõt 
võrokiilset laulu 

25 . oktoobril, veeränd1 vii
mädsel koolipääväl, peeti Mõ
nistõ koolin maaha cdimäne 
võrukiilsiide laulõ võistlus, 
miä olr Kõiva Inda nimeline. 
Osavõtjiid huviliidsi olr ligi 
250 üle terve Võrumaa, laul
jiid hinnasivaq uma ala asa
tundjaq. Võistlusõ iistvõtja 
Mõnistõ kool i võru keele op
paJa Tcorcinu Maigi ütet, e1 
taad ettevõtmist kõrralcf tcgc
ligult terveq kuur: egäl oppajal 
ja egäl klassil olliq 1eedäq 
umaq ülcsandõqja kyill tekkiq 
umma tüüd häste. Päällkaeja 
ja võru keele oppusõ kõrral
daja Reima1mi Ne1e synnu per
rti e!> n~ic4 1imä silm kontsõrdil 

kiil üttegi müüdälaskmist, kyill 
kõrraldus laabu häste. 

Teoreinu Maigi nimmaS. e1 
cgaq egä aasta nii suurt tege
mist ette võtta ei saaq, selle et 
vaihõpääl om vaia vahtsiid 
ideid kofada nii kõrraldajiil, 
viietegejiil ku lauljiil. 

Taast cttc\rÕlmisõst sündü il
ma l 6 vahtsõi võrukiilsel latsi
laulu, minkalõ olliq viise ten
nüq kuus lauluoppajal ja üts 
koolilatS. Kyiki uma vannusÕ+ 
rühmä parõmbiid lauljiid 
tunnustõdiq avvuhindugaq. 
Projekti tugi riiklik progra1111i1 
«Lõunaeesli keel ja kultuurn. 
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PllT fRÄKOGO$T 

Vars tu kooli 7.-9. klassi andsambli laul Mõnist õn laulu «ÜtS 
lumõ lugu,,. 
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Seto tütriguq 
ei häbendäq lauldaq 

Kaeq lk 3 

Määntseq ommaq 
Võromaa meheq 

Kaeq lk 4 

, 
\ 

"' 

\ 

~ 

J .,, 
._,, ., 

HARJU ÜU E PILT 

Viie latsõ imä Uina RaiJi lähessi-õf Toompeale suurõmbat latsiraha nõudma, riigi avitamistõ täi usku olõ-i. 

,,,,,, 

Pall'o -Ullla mu ' ■ 
HARJU ÜLLE 

Paari nädäll 11s t salva q 
suurõq perreq klnnütüse, 
ei latsirikkus om tõtõst yn
nõ pe rre hl ndä murõq : 
Perride liidu Tarna kokko
saamlsõl soovldlq Kesk
eräkonna poliltiguq , et 
perreq hoitkuq esiq roh
kõmb rahha kokko la süü
disliväq, et plä poolõq s uu
ri perride vanõmbaq tarvl
tasõq latslrahha kurastõ. 

«Midä valitsusõit iks luuta 
Ol'll,)> arvaS ka viie latsõ imä 
Liina Raili (35} Kanepi !äh
kült Vähkjärve veeres1. «Ku 
esiq hinn::ist ei avitaq. sis 

kiäki tynõ kah ei avitaq. Pen
sionäriq kävveq miili avalda
man, a midä naaq saivaq - 50 
kruuni pensionilissa. tvtaq ei 
nakkassiq külh uma perre när
ve mynõ krooni pcräst Toom· 
pääle minõkigaq kulutarna.» 

Taadsamma löüö viie latsõ 
imä Rosentali Kersti (37) Põl
va vallast Puskarust. Kersti 
üter, et suurõq perreq hädäl
dä-i, pruuriwaq hindä jõvvu
gaq toimõ tullaq. 

Raili kynõf, et peret toit esä 
Valdur ( 44}, kiä sõit mõtsa
veoautugaq - hununogu varra 
lätt ja ilda õdagu tulõ. Peren 
kassussõq l 7-, 15-, 7-, 5- ja 
J-aastadsõq latsõq. l.atsirik
kus om Raili meelest hää: 1at-

sil olõ-i ikäv, lustilinõ om pitäq 
imäde• ja esädepäivä, joulõ ja 
hällüpäivi. Ja vanan põlvõn tu
lõ iks myni kaema. 

Rosentali Kersti imcstäs, 
kost võedas, et 40 protsenti 
palfolatsõlisis1 vanõmbist tar
viias latsirahha kufastõ. Ka 
R:1ili ütle.s, et tcdä tcge sääne 
süüdistiis kurvas: inämbüs 
vanõmbist hoolitsõs väegaq 
ummi latsi iist. 

Kanepi valla sotsiaalnõuni
gu Unni Tiia teedäq om nriütü
sessääl vallan 24 palfolatsõlist 
peret ja ynnõ katõ kotsalõ või 
üldäq, et latsiraha või mym
kõrd ka vanõmbidõ kaalast 
alla minnäq. 

Tühi jutt, arvasõq Raili ja 

Kaardiq näütäseq vanno asjo 
FASTRÕ MARIKO 

Võromaalt peri Tarto liina miiS 
Variku Üllar oru vällä aodouq 
mängukaardiq, kon ommaq 
pääl eestläisi vanaq asaq ja rah
varõivaq. Variku Ullar ütef, et 
tä käü sakõst välliimaal, a tä es 
olõq vi il Eestimaalt löüdnüq 
säänes t mälesHisasja, midä 
vällämaalaisilõ kinkiq. Timä 
tah(, et mälcstüsasi olnuq aSa
lik. 01av ja mahtunu ka kar• 
manilõ. Nii tä nüirksegi esiq 
väl1ä etnograahvilidseq män-

gukaardiq . Pildiq mängu
kaartõ piiäie otsitiq vällä 
eestiaigsist raamatist ja noid 
töödcldiq puutrio. Projekti 
man tüüf ynnõ paaf miist. 

Mängukaartõ pääle om trü
ki t parmupille, latsõ hälle, 
saagõ, länikiid, sõlgi, ollõ
anumiid ja muid asjo. Poti 
s0Jda1 om näütüses Lõunõ
Eesti rahvarõivin miiS, imänd 
om seto rahvarõivin naanõ, 
kuning seto rahvarõivin miiS, 
a äss om seto pääräti mustri. 
Jokõri asõmal om hoobis nää-

risokk. Egä kaardi all 0111 ing
luski ilne sellätiis, miä tuu asi 
om. 

Variku Üllari synno pcrrä 
olõ-i taa mängukaartõ vällä
andmine mõtõld äriajamises, a 
innembi häätegevüse-s ja turi s• 
tõlõ Eestit tutvustama. 

Mängukaartõ pääle om 
trüklt parmupille, latsõ 

hälle, saagõ, länikiid, sõlgi, 
o llõanumiid ja muid asjo, 

Kersti loosungist « l 000 
kruuni egäle latsõlõ!». Raili 
usu-i ka toda. et kooli vai 
latsiaia kaudu rahajagami
sõst asja või saiaq. «Joodi
kidc latsilõ võinuq asju ja 
rõivit ostaq valla sotsiaal• 
tüütäjä,)) pakk tä vällä. «A 
kõl'raliguq perrcq võissiq 
raha kätte saiaq. 

Raha kulus latsi pääle pal
ro. Raili percq tuu süük, hul
gilaost, kardokas, põrl<nas ja 
sipul ommaq umast, rõivit 
kaias päämidselt ruru päält. 

P.trlaq eläs Võro maa
kunnan umbõs 260 ja Põlva 
maakunnan umbõs 185 nel
lä vai inämbä nika ku l 8-
aastadsõ latsõgaq peret. 

PI.AKI AA.RE PIU 
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UMA L8HT 

I lman om pcrämädsel aol väegaq palfo jäilei: sõtu, 
tcrroristõ umakohut, ütsikit inemisetapjit külh porn
mõ ja püssegaq. Taa kyik näü1äs, ku häii om mõtsu 

takan eUäq. Ku urna majakotus ja maalapikõnõ olõman, 
tulõ eiq nälg ka õkva sälgä, ku eski piässi ilmasyas mi
nemä. 

Täämbäoe leh( kinnü1äs, et Võro- ja Se1omaal om või
malik häs1e elläq. Esiküsimus om, miä kinkagiqjaos 0111 
hää. Otele tähendäs tuu kasiinosil ja supõrmarkc ti puutõ 
käe-jala mao, tõsõlõ vaikust ja umae.tteolõmist. Rahhu, 
miä lask häste tüüd 1e1äq. Kas sys ilma1asõ111õlõ küündüva1 
kunsti niguq Lauritsaq Kütioron vai umma laulu nigu 
Tsibihilrhläseq Obini1san. 

Egäsugumaidsi l umakultuuri kongressel ja arengukav
vu märgotuisil targutadas, kuis latsi ja nuuri uma ja hää 
manoq tagasi tuvvaq. Sakõs1 löüdäs, e t asi om nii A mee
riga poolõ bukan, ei pästä olõ-ei ioämb m1dägi. Tsihihärl>
läis, lugu näütäs tävveste tõis1. Scto tütriguq ommaq 
hinnäst ilma laulnuq ja ei häbcndä ini1mb tuud 1e1äq ka 
uman lcülän. Samma 3SJ• mütas Mõnistõ koolin peet lats, 
võrokiils1de Jaulõ , ·õ,stlu.<, mmkast osa ,õtta tahtjit oU 
maru hulga. 

Latsõqja eläjäq ei võtaq võlss asja ,3513. näidcgaq kam
mandajaq piät väegaq õigõq inem,scq olõma_ Saantscq, 
kiä võtvaq tüüd ku süämeasja, mitte k.u väikut 1iinmis. 
võirna lust. Annas taivacsä Võron1aalõ säändsit incmiisi! 

Õigus om Lauritsa Leelol, kiä seosama lehekülle pääl 
ütles, et ku inemine hinnäst luudusõn häste ei tunnõq, 
olõ-i mõ1õ1 ka maalõ 1agasi 1ullaq, Ei s:mq noist incrniisist 
an·u saiaq, kiä l:itväq mõtsa vai Järve v iirdc ja käändväq 
auturaadio põhjaniq. Inemine niguq pelgäs esibinnäst ja 
ummi mõuit. Sääntscq tük~giq pandroa bäästpääst 
pommõ ja muiduq ilma hukka ajama. Vast Võromaa 
mõtsaq pästnüq-parandanuq sääntsidk1. 

UMAL8HT 
Tefmisenummõf 00917 
Ilmus ü tS kÕrd kuun, kuu edimädscl tõsõpääväl 
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Manko Faster 07 427 431 
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Lauritsa Leelo: 
Lauritsa Leelo (39) om kangõ 
h:iri1 võro naanõ, kiä mõnö 
aastaiist tulr Võromaalõ taga• 
si. Tti pidä üten kunstnigust me
he Piitregaq Kütioron Avatud 
Ateljee nimelist kotust, kohe 
kääväq kokko kunstiinemiseq. 

Kost pcri olõt, kinka Ciittif? 
Pcri o lõ U rvastõ kandist 

Reslu-Madisõlt. Säiil olr EcMi 
edimäne võ1utüüstüs, kon tüü( 
ka muq im:i Saagi Maita, kiä 
parlaq Võrol eläs. 

Miä om latsõpõlvõst inämb 
meelen'! 

Mõts 0111 kygõ rohkõmb mcc
len ja muq mängukotussõq ol
i iq kah mõtsan, lautu, puukuu
rõ ja hainaküüni man. Poodi 
mänguasjo maq es tahaki. 

Väegaq häs1e klapsõ mul 
vanaimtigaq. Timä manoq sai 
harva, t~i elli Mõnis1õ knndin . 
Vanaimä es kynõla kunagi pal
ro. ynnõ aasta inne tä kuulmist 
kynõlõmiq rohkõmb. 

Om myni vnnnimti elutarkus 
,ncckn·? 

V::mairnä tundsõ väegaq häs
te taimi, tiidse, kon naaq ka
sussõq ja kuis naid tarvitaq. 

Ku rnaq olli joba keskkoolin, 
tui ü1s sõbõr täile kingitüses 
taimõraamadu, et miä saq siin 
niisama tegelet, saa1 ladina
kiilscq nimcq tccdäq! ½naimä 
õdagu indsi(ja ü1er. et seo suq 
sõbõrom külh näpugaq 1c11üq! 
Sis mnq mõtli, ei asjo man o lõ
i ololinõ ladinakiiine nimi, a 
mHi laa om ja miä taagaq te täq. 

Kuis sää nc asi juhtu, et päiiie, 
ärminekit s iiäq tagasi tu ll it'! 

Egä maq e i olõssigiq 1uh1uq. 
olõssi vas( kohegi mere viirde 
kolinuq, a Piitre käve siin noo
rõsi pääst suvist Ohaka Valduri 
man maaTman. Ku miiq ütS
kõrd Ncw Yorgist 1ullimiq, 
tundu Tafnan k uigi viicgaq 
ikäv ja sõidimiq õkvalt s iiäq 
Kütiorgu. Niisama, jaanipää
väs. Kolmõs pääväs tu llimiq. 
a jäimiq kolmõs ntidiilis ja sis 
kolmõs kuus. Edimäne aasta 
iks kävcmiq Tarna vahet, sis 
kolisimiq periselt siiäq. 

Kuis pcrnaasõ ammõtigllq 
toimõ tulõl, , ,eu tulõ kaost 
kandaq ja ... ? 

Ei kannaq kaost, lättest kan
na. Vasta mäke üleskandmine 
0 111 niguq kolmanda kõrra pää-

Uma Lehi, miirdikuu S. päiv 2002 

Uma eesti kiräkeelegaq 
es olõq sa Võromaal ynnõ kavvõst 
p eri inemine, a võõrasja ull' päälegiq. 

Kõivu Madis inemiisi kotsilõ, kiä tulliq maalõ ja kynõliq kiräkiilt 

Kiäki es panõq võro 
keelen kynõlamist palros 

Myni kiha telesaatõst* 

K u suvi lõppi ja siiküs 
nakaS, sis ma 1reh
vässi nii Tar1on ku 

Tarnan üten ja tõsõn sehSkun
nan kokko incmisigaq, kiä as-
1iq manoqja l-ynõliq. e1 ninüiq 
näieq «Kihodõ» saatid. Myni 
alos( mu suurõs üllätüses juttu 
võro kcelen, tõisigaq nai<si ma 
cs,q klho-JUIU piiäie kynõlõma 
võro keeleo. Ja kyii mõistsõq 
seod kiilt! 

Myni olf kooliveli ülikoo
list, tynõ tüükaaslanõ, kolmas 
ynnõ näkopite tulva määod
segi p ido pääll, o lr ka vyyrid. 
Ütekõrrngaq tundu mullõ, e t 
Tarto liinan olõssi õkva suu
rõmb jago rahvast Võro- vai 
Sc1omaal1 pcn \'ai ,-ähämbält 
sült pcri Juungaq. 

T3a oU õkva elämüs lõüdäq. 
ku pa!To om tegeligult ümbre
tsyyri võrokõisi, ku palfo viil 
mõistõtas võro kiilt. K.inkal olr 
Võromaal elänüq vanaimfi, kiä 
csiq tast peri. Suurõmb jago 
ütliq, et saavaq arvo. a kynõlda 
mämb ei mõistaq_ A myni na
kas kynõlõma kah, ku näütü
ses kats olul olf ärq joonuq ja 
kramp kaonuq. 

Võiollaq ommagiq synaq 
<<kramp» vai «häbü» kygõ õi• 
gömbaq selctiimii, mille umist 
võro juurist niisarna selt.Skun
nan ei kynõldaq, mille Võrolt 
peri noorõq umavahelginaq ei 
kynõlõq võro kiilt. 

Ma mõtlõ, et saadõq «Ki
hoq)) täütse uma iinmärgi, 

nõ lõsõq 1aas1, miä 
anunõtnikkõgaq kirä
keelen aedas. Ja saa-
1õjuhil<i hindä ie jäi ka 
seon aSan maad edes
piten parõmbalõ 1e1äq. 

minkas vas( olfginaq 
avitaq ärq kaotaq taa 
võlsshäbii võro keele 
ky nõlõmisõ peräs t. 
Võrokõsõq ja se1oq, 
võro ja selo juurigaq 
inemiseq, k1ä trchväs
siq naid saaiid kaema, 
kirnmähe kynõLiq vai 
vähämbält mõtliq 
pääle lõpuriitrid võro 
keelest, võro kultuu
rist ja umailmast. M y

MULLERI 

Mille olf saatõ ni
mes «Kihoq», om kü
süoüq egäüts. Säänest 
synna olõ-õi võro ARP, 

d(.ihodö
saat6Juht 

nõq, kiä võiollaq innembi ar
vassiq, e1 võro keelen pudru-
1asõq ynnõ vaesõq. ullikõsõq 
ja kehväkese kooliharidusõ
gaq inemiseq, vas( muudiq 
miili, ku n.ikkiq cgäpäävädsist 
tõsitsist asost kynõlõman äri
mclihi ja m,oistnL Es olõq \'al
Ja,.u,õmbat cs ammõtmldru, 
kiä olõssi ütelnüq, CI timä külb 
võro keelen karunõra iin küsü
misilc vastama ei nakaq. My• 
nõl tu i T vällä parõmbalõ, my
nõl hai võmbalõ. 

keeleo olõman, om 
üteldü. Egas saa1õjuh( 
kah esiq innemb seo 

aastaga keväje1 es tiiäq säänest 
synna. Nime kai mi saatõ 1oi
mõndaja <<Võro-Eesti synaraa
matuSI)). kon «kiho» tähea
düses om märgil 'l::übcke. ,ei
dike'. Pandsõrruqrrutmusõ l~ 
pu q maooq ja saigmaq ,-al
JDJS säänc cs,criilik syna «ki
hoq-,t. Egäüts ,õ, iaa syna man 
märk.iq, miä taht. A uma iin
märgi - saatõlõ rohkõmb Lihe
lepannu tõmmada- om 1aa sy
na täütnüq. O lõ-õs vas( ine• 
mi st. kiä telekavan andSaku t 
synna näten märgo1ama es 
nakkaq. Vas( meelii( eski my
nõ saadõt kaema! 

Võiollaq näemiq «Kihodõ» 
saatõn aasta peräst vahtsõit. 
Võiollaq tulõmiq-trehvämiq 
ka õkva sinno, hää lchclugõja, 
nakkamiq kaema ja ilma aSost 
uman keelen kynõlõma. Ky i~ 
või jo o llaq! 

Mi tahiq saadõt 1e1äq veidü
lcese 1õistmuudu, lcu , arrarnba 
olT lett. Mi tahiq letäq tavalist 
aokirändüslikku käsitlüist il
ma rnäändsegi hinnaalandu
sõldaq. Kynõldaq tüüpuudu
sõst vai kooli1arõ kinnipand
misõs1 võro keelen. Mynikõrd 
om olnuq ka ekraani päält nä
täq, et inemiseq olõ-õi harinuq 
kaamõra iin uman keelen egä
päävädsist tõsit~ist a.{ost kynõ
lõma. Ommaq õk va väcgaq 
trammi n, otsvaq synno, ku ky-

-Kihoq oli kõrdussaatõna 
ETV ectnn rehekuu kolma
p!iivist algusõgaq kel/ 14.10. 

Kiräq 
Kiri kiroda aadrõssil 
Lao 5 Põlva liin 
63 308 Uma Leht 

Toimõndusõi urn Õigus 
ki~u vahtsõlõ kiräviisi 
pandaq ja naid 
lühendäq. Klrä iist 
honorarri ei mastaq. 

Noa laiv või pästäq 
Vahiq noq Verska mehhi, mõ1-
lõsõq õkva nii niguq NATO 
pääsekre1ääi Robertsoni 
Tsoods, kiä kuts kah üles Noa 
!aiva ehitämä. Taad märkse 
maq, ku olli lugõnuq mineväst 
Umma Lehte ja sys 5. oktoob
re Pos1imiis1 pääle. Üten ehi( 
Noa lai va Verska miis ja tõsõn 
NATO päämiis csiq. Robe,1-
soni Tsoosi meelest sa is il ma 
i in ynnõ rohkömb terrorismi ja 
muud j älle! oiok selle ollõv 
vajJa ~oa lan·a tahvitsõmi
sõgaq , iegaq klpõlt piiäie naa
daq. Vill arvas niisamatõ Undi 
Mati 11. oktoobre Tsirbin. 

Ilm omgi hukan, mis lan noq 
inämb kynõldaq. Arvada või. 
ei te rrorism, ails ja vii uputus 
jõud meilegi ekkä küllä. liinusl 
kynõlamaldaq. Kygõ um 
pellädä ka Vinne võinm ja taa 
um kygõ hullõmb. Iks uma 
salgamise ja pand iilcraq. 
Niguq nüüd Moskvangi olf. Ei 
ütle võim inemis iie, määndsen 
haig lan naidõ um:idsõq om
rnaq vai määnest sorti gaasi 
sinnäq kuiluuramajja külveti. 
Kõrrutasõq ynnõ tsetseeni 
bandiidõst ja terroristest. k iä 
kygõ halva 1akan. 

M idagi olõ e i 1etiiq. sakõs1 
avitas halva vasta yrmõ uma
kohus. 

RÕUGU MIIS 

las inemiseq rüüK väq, nail om hing haigõ! 

le ülesnõs1minõ. A näütüses 
keskküllelämm i olõ-i mullõ 
kunagi miildünüq. Klilal iis i 
iist tii-õi maq midägi äräq, 
kõik, kiä siiaq tulõvaq, toovaq 
esiq vii, lcgeväq tulõ üles, 
kiitväq süvväq. Nii saavaq 
naaq ossa luudusõlähküdses1 
e loviisist. 

Kuis Võromaalõ rohkõmb 
kultuuri sniaq? 

Tiiä-i. a tuud o lõ külh märR
nü, e i mahepõllundus ja öko
loogil inõ e luvi iS paSnuq siiäq. 
Siin om viil nii palro pulma)-

Laurits.a Leelo sllndü 14.01. 

1963 Võrol. Kootin käve t<l.Jldrin 

ja Vaabinan. säält lätS Nõo 

keskkuul! matõmaad1ga eriklas
si. Ku keskuur löb,. lats' o(.rna 

Tarna Pedagoogigaülikuuli eesti 

k11l1. PMJe 16põtam1st tvvt' JUPIS 

aigu aokirändüscn: Maalchcn, 

Eesti Ekspressin. Magneedin. 
Pühäpaävälchcn, na,s,aokJrän 

Avenüü Ja muial. Vi1mädsel aol 

om kirolanvq aolehite, tounõn• 

danuq raamall t ja pidänuq Ava

tud Ateljee pemaasõ ammõtit. 

daq luudust ja tuustk i joba 
tükx aigu miiüdä, ku kõvastõ 
väetiisi panti. Scolõ aS3Jõ olõs
si vaia r iiklikku tukõ. Miä 
muud kultuuri pututas.orn tuu, 
midä inemiseq esiq hindä seen 
tundvaq. Mullõ miildüs väe
gaq seto kultuur, nimäq 1ege
väq 1uud ka umavaihõ l, mine 
ynnõ tõ isilõ näütämises. Tõ-. 
sõit puult käümiq läbi Kauksi 
Ülle, Riilsaarõ Evarigaq. ine• 
miisigaq. kiä kunsti vai kirän
diist tegeväq. Parhillaq om viil 
kuunli.iü Krcutzwaldi 
muuseumigaq: toimõndamiq 

ja kujondamiq vaht sõi 
raamat ukõ isl ja avitam iq 
muud muudu. 

Palli> kynõldas, et maal ei saa 
ä rq elläq, kui~ saq vällä tulõt'! 

Egaq mag ka es saaouq ä rq 
elläq , ku TaTnalõ ummi asjo 
mahaq müvväq es saanuq. 
Maq kasvatasiq hää meclcgaq 
mus1ikit vai muperäst kasvai 
astelpaiu, a meil siin e i o lõq 
siiänest maad. Maal saat iks 
midägi tetäq. midä saa kohegi 
muialö viiäq. Nii e i saaq ktHh 
ü te ldä, et ültse ei olõq võima
lik. Aku saq luudusõn hinnäst 
häste e i tunnõq, olõ-i mõtõt ka 
maalõ tagas i tullaq. 

Minkpoolõsi maainemis«jja 
liinainerniseq erineseq? 

Liinarahvas ei kujoda ette, 
kuis saa pürnmen mõtsan e l
läq. Ku naaq maalõ kü llä 1u lõ
vaq, ei saaq naaq arvu, midä 
tähendäs ütS puuriit. Liinaine
mine või võtta riidast suurõ 
üsälävve puid ja pandaq lõk
kõlõ. Tä ei saa arvu, ku palfo 
om küttepuugaq vai va nättüq. 
Kuma võla vanõmba inemise 
liina üten, ei saaq jälq tirnä ar
vu, mida kykkõ poodin rnüv-

väs ja misjaos s:indsit asjo vaia 
om. Ütskõrd istõ esiq kohv,
kun ja naksi automaatsõit asku 
sor1iiimä: seo papõr lätt palu
tustõ, tsäipaklc kompost i j a 
kompvegipapõf prügükotti. 

Kas liinasäksäq kn suq ello 
sekä.seq'! 

KyiR ei murraq puid ja e i 
pessäq kuklasõpessi segi, a 
kyigi miiq maakunstiraia kae
ma lulnuq turistcgaq om vä
hämbiilt üts hädä: naidõ lakast 
piät prahti koristama. RiiüR
väq kah kyiR, a egaq mul luu 
va.,;ta o lõki•i midägi, selle et 
inemisel om hing haigõ. Taht 
hinniisl tühäs rüükiq ja las lii 
sis rüüR siin mõtsan. lnernine 
niguq pelgiis esihinnäst. Ku 
määnestki mürrä olõ-i ja auto
maki muuSka inämb e i küünüq, 
nakkas him1, et jumala periist ei 
kuulõssiq mnmi mõnit. 

Nüüd ornmaq privaa!sildiq 
vällä pantuq, a edimüne aasta 
o lfkiilh peris hukan. lncmiscq 
ommaq pcris tarrõ tulnuq ja 
kaenuq . määndseq s~ingiipa
lajaq sul ommaq, topvaq nyn
na egäle poolõ ja ei tahaq ärq 
minnäq. 

Kusse HARJU ÜLLE 
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Tsibihärblä tsuskjit ei pelgä 
HARJU Üll.E 

Paar viimäst aastakka või 
Obinitsa külä pääl poris 
sagõhõhe kuuldaq seto
killset laulu . Neoq o lõ-i 
vanaq baabaq. Laulvaq 
11-18-aastadsõq tütrlguq, 
k iä ommaq rahvalõ sel
gest tennüq, et uma laul 
om popp ja määnest ki 
tsuskmlst nimäq pelgä-1. 

«Ausahe kynõldõh: miiq 
koolih ei julgu kiäki meid 
inämb narri,» selctäs tütri
gide laulukoori Tsibihärb
läseq üts vidäjäist. 12-aas
lanõ Hõrna Maara. «Üle
kaal om joba naidõ käeb. 
kiä ei kaeq meid balvastõ. 
Ja oppajaq lupasõq 1unnõst 
ärq, ku kohegi laulma om 
vaia minnäq.» 

«M u meelest om seo 
kamp tuu es iq saanuq,» 
löüd Tsibihärbläisi koori 
vedonik, Maara i1nä Hõrna 
Rieka. «Algusõh Tsibihärb
läseq ütliq, et n imäq Mere
mHe vallalt esine-i.» 

Tsibihärbläisi kuur om 
külhjoba l6aas1akka vana, 
a seo pun( - katõssa kooli
tü1rikku - om kuub laulnuq 
2-3 aastakka. 

«Palfo saa reisi ja laul
daq-1aodsiq om hüä,» scle
täs Maafa. kiä om seto laulõ 
laulnuq joba katõaastadsõs1 
päilleq. «Koorih ommaq to
rõdaq_inemiseq,» pand Blu
m i Kärt (15) manoq . Timii 
vanavanaimä olT kuul sa 
se10 lauluimä Masti Hem
mo ja tuu om üt.S asi, mink
peräst Kärt ilosas1 se10 lau
lust nii väega luku p idä. 

Tsibihärbläses 1ah1vaq 
saiaq joba väega palroq 
Obinilsa kandi tütriguq, a 
egäütS saa-i. Katsõq om-

M,l,,UJ liil NJ 

Uma laul om popp, löüdväq tsibihärbläseq. Koori Ots vidäjäist Hõrna Maai a (hääd kätt) 
taha•i kunagi Setomaalt periselt äräq minnäq. 

maq pcris kõvaq. «J)iät veiCkcsc küsümät õt kuis sis tcgcligult 
laulma, sis an.namiq sctokiilset om1 )) kynõlõs Maata. «Pruuv
teks1i lukõq, hindamiq kar- sõmiq sis selc1äq , õ t eläm iq 
gusõmõisunist ja v1isipidä- Ecstih, a piämiq hinnäst umma
mist.» seletäs Maafa. «Päält muudu rahvast.>> Viil küsti, õt 
katsit om kobn kuud prooviaigu mään!SO'.j soo~ugri vindläseq 
ja sis joba aasta ettevalmistust oi onunaq, kas karjalasõq. 
põhik.uuri a.sunisõsu. Vällämaab.sõq mõistvaq so-

Reismine meelütäs 
Tsihih;rbläseq ommaq käü
niiq viis kõrda Soomõh Lapi
maal ja Kaialab, Marimaal 
Volga jyy veereb ja viimä1c 
Leeduh ja Lätih ni üte lühkese 
treti Norrah. 

«Lccduh ollimiq vällä kuu
lutaduq, Õl esindämiq Eestit, 
a lauluqja rahvarõivaq olõ-õs 
eesti umaq ja inemiseq 1ulliq 

10 tülrigide laulus! luku pitäq. 
«Maq või rabuh kooldaq, ku 
noorõq sändse asaga tcgclc
seq!» ki1sõ naid Kaitila Elina 
Laheist. 

Et inämbüsel latsist kynõlõ
sõq scto kiilt väb.ämbält vana
imä-vanacsä, olõ-i nai! keele
mõistmisõgaq murõb1, ynnõ 
csiq kynõlõsõq vcidüq. « Maq 
tahtsõcsiq siiäq kuuri tullaqja 
vanõmbaq cs ü1leq luu ko11alõ 

midägi,» kiu Pisukova Ainiki 
(11} ummi vanõmbidõ hääd 
suh1umist 

Et koorih ommaq ynnõ tiitri
guq, 1uu tähendä-i, et poiskõ
sõq umast hooli-i. «Naaq te
geväq vaihõpääljurussõtialri1, 
teiväq koolib nuuriklubi ja 
kacvaq laasrukatussil, Bal1ica
a igu ki itiq eski sõira ja suulii
mi,» seleräs Rieka, «tandsi ja 
lõõ1sa mängi naaq tahtvaq, a 
lauldaq 1aha-i ... » «Olõ-i midä
gi, vahepääl iks jorisõsõq: tsu
barigi-tsumsigi puum-puum
puum!» naard Maaia. 

Tsibihärbläseq mõista- i 
inämb kokko lukõq, milund 
laulu naaq mõislVaq, a üle 20 
om naid kõvva, tiid Maafa. 

«Meil om Hurda Jakobi 
raamai. koh om seo kandi 
laulõ seeh, võ1amiq naid 
laulõ, midä olõmiq esiq 
kuulnuq , õ1 lauidas,» 
sele1äs tä. 

Lcmmiklaulõ om tütrigõl 
olnuq mitu. «lnne otr 
«Põdõrn, parhillaq om 
"Linalaul», suvõ lõpu 
popplugu olr « P irgo»,» 
ütJäs Maata. ««Rikas puu» 
olT meil nimelaul, aseoom 
j oba äräq vaonuq, opas
s11n 1q tuu väikeisilõ 
selgest.» «Väikcseq» om
maq Tsibihärbläisi noo
rõmb rühm, 1.-5. klassi lats
kõsõq, kokko l O tütrikku. 

Maafa scletäs, e t ku inne 
anti lauluq tÜlrikõlõ ette, sis 
parhillaq kaes egäü1s esiq, 
määne miildüs ja laul luud. 
«Hclcn oppõ «Linalaulu» 
ja Kati tei «Pirgo» ka 1äv
ves1e esiq hindäie selgest, 
kuls.siq vanno naisi.» kynõ-
lõs ti. 

Ts1b1bärbläseq ommaq 
,-anno oatSi pcns paUo l:ul
lõlnuq ja natdõgaq ütch 
laulnuq. Pääll laulmisõ miil
düs nailõ tands ja käsitüü. 

Parhillaq plaarivaq Tsibi
härbläseq peris oma CD 
välläand1nis1 ja imemetile
hcküle tegemise. Naaqjoba 
lindis1äseq laulõ, plaad i 
pääle saavaq ynnõ peris se
to lauluq. 

Miä saa naist kõvvus1 tüt
rigõst eelesi, om vast viil 
varra arvada. Aini ki tah t 
saiaq eläjätoh1rõs, Kärt ja 
Tammisee Riin lauljas, 
Maara näütlejäs vai aokirä
nigus. Talupoja Helenist
Triinus1, Unga Eleris1 ja 
Liivi Kalist tiiä-i. «Egäl ju
hul taha suurõh siiäq mää
nestki muudu tagasi 1ul
laq,» lõüd Maara. 

Ku Ridassaarõst ringi saa! 

Uibu matus Laanõ talun: kobras tekJ.( uma tüü. 

Laanõ talun peeti uibu puhtit 
HARJU Üll.E 

Narus k i Alli kiru!' Umalõ 
Lehele Va lga maakunnast 
Slhvalt, kuis llmä uma Laanõ 
ta lun uib u matussil pidi : 
pand' läbijüret puu manuq 
küündleq, tühä vitskorvi Ja 
lilliq . 

«Kopra pääluu võt( meilg i 
maaha ll'IÕtsuibu kodujärve 
veeren!>> pahancf Aili ja saa-õs 
aru loodusõmche Laanetu 
Koi fa kirfüüküst aokirän Eesti 
Loodus, kon olr kirän, et väega 

ilõdu om uma jovvu ja saamis
tahtmisõgaq kopralõ lõppu 
nõudaq . 

« Mul elli kobras tervcq 1alv 
vannitarõh, inne jõudsõ hää 
mitu uibut ynnõs võttaq.» lo
Innas Ailit taasama Laanetu 
Ko lfa, kink kodo1alo om Vers
ka-MiRttimäc vaihõi Karisilla 
uja man, muiduq eläs loodu
sõsõbõr Tarton. 

«Seo suvi olr nii kuiv, et 
kopraq otsõq varju eski talu
lumpõst,>> seletäs Laanctu 
Kolra. «Süküs tuu-õs midägi 
parõmbat ja tuuperäst pruu,11-

vagiq kopraq Jumpi elämä 
jäiaq ja võtvaq puid maaha, a 
aian kasussõq jo inämbüstc 
u ibuq-ploomipuuq.» 

Kolra soovida-i kopra vasta 
püssärniist, a näütüscs kaitsõ
võrku. 

« Väimelä lähkül om kah 
ujakõnõ, sääl mähkseq üts 
miis uibilõ papõrd ümbre, 
sääne traadiga mähil paksõmb 
papõf vai papp avitas hös1c,» 
ütles Kolra. <<.Pairas i traa(võr
gust mul es avitaq, kobras jü
räsi iks uibu äräq. Myni määf 
Lignogaq kah. a tuu või puu 
ärq rikkuq.)> 

RAHMANI JAN 

llda-aigu ilmunuq mulgikiil
sidõ luulõtuisigaq plaadi «Ku 
Pikäsillast ü le saa» kaasõ pääl 
ommaq kannuseeneq . Mullõ 
miildüs, ku määndsegi asa 
kaasõ pääl ommaq seencq -
õ kva niguq hää kodonõ tun
nõq tulõ pääle. 

Plaadi pääle om loe1u 48 
luulõlust, noist ommaq 15 tük
kü Hendri.k Adamsoni umaq. 
Tunnõduq nimeq ommaq tõõ
sõqki: Mart Raud, Nikolai Ba
turin, Siim Kärner, Mare Osi, 
Lembit Eelmäe, Eha Länemäe 
j a Pent Nunnekund. Kyik i 
luulõluisi lugõ näütlejii Lembi! 
Eelmäe, kandlõluku lask 
vaihõlõ Pille Karras. 

Panõmi sys plaadi mängmä. 
Algas plaar klass ikagaq, 
Adamsoni luugaq «Mulgi
maalõ». Nojah,ja sys viil Mart 
Raua pikemb heietüs ja sys ... 
S joo om jo peris hää lugu Joo
dusõheUe kullõmises1 ja noist 
arvusaamisest. Kiä kiro(? 
Baturin! 

Säändsit löiidmisi rulõ plaa
di pääl tõisigi ette. Adamson, 
Lättemäe, Nunnekund, Kär
ner ... Mynõ kotussõ pääl Eel
mäe. A kygõ iniimb nakasõq 
kõrvu yks Adamson ja Baturin. 

Plaadi pä.'il om hulga mäles
tüisi vai kodoluu lõtuisi. Tuu 

tuu õkva ette tuu plaadi kaasõ
pildi, koo seeoeq pääl. Mullõ 
säändseq kodoheietüseq väe
gaq ei miildüq. Mynõq om
maq noist muidogi klassika, 
näütüses «Mul meeleo lruldnõ 
kodukotus» (Renniti «Kallis 
kotus»), vai Luusama Mulgi
maa-lugugi. A pääle kodo- ja 
mälcstüisihcietüisi om sääl viil 
hulga lugusi1 1õisistki asost. 

Suurõ mulgi luulõgaq jo 
säänest hirmu ei olõq, ee es 
olnuq, mink hulgas1 valliq. 
Võro keele mõis1ja saa mulgi 
keelest häsle arvu. luu tundus 
niguq vähä lahjõmb võro kiir, 
säändsit synno, minkast arvu 
saa-aiq, olõki-eiq . Breznevi
mängjäoä mnnõt Eelmäe 
Lembitü selge lugõmine avitas 
arvusaamisele häste üten. 
Plaa( lundus küländ prohves
sionaalnõ. Ja akadeemiline! 

Nojah. Taa and" vällä Tarto 
ü likooli Lõunaeesli Keele- ja 
Kultuuriuuringide keskus! 
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Ahoiämmi 
i „ 

.L!. 
VÕRO·SETO 
l 'fA'-fl'RM"\h,'1' 

\~ 
Oodõt raamat 
ücS asi seon ihnan om kimmä.s 
-ku süküs jo päsemäldäq käen 
ja esiki talvõ viskas, om võro
kõisil ja se1odõl vahtsõt tiih(
raamadut uulaq. 

Minevä aastaga olr mul hin
däl tuu avv 1ähfraama1 kokko 
pandaq Ja s,s sai junõ iks ülle 
ja tõistpiten loerus, nii e1 pähäq 
tükscväq jäämä. 

Noq rulõ säänest u:ncs aas. 
tas, eSki kavvõmbas aos mõ-
1õld raamadut ynnõ paaripää
vädse tutvusõ perrä tutvustaq, 

Edim::ine rnuljõq om, et raa
mat om maru kirändüslik saa
nuq. Om luulõtuisi, junõ ja 
KikkaAli (vaiAli ibn-Rud vao 
Se1onius) om rahvajulu pcrrä 
kirocanuq näütcmängu «.\ ,la
JahUSSJ bs,and,guq•. Juru
kõisl om eb muudu; K.asagu 
Ennu kübeipunk-lugu «TrooJa 
hopõti», Kõivupuu Marju lä1-
läisiam1astamisluuq, Ralunac1i 
Jani ja Saarõ E vari pajatusõq 
ja egäsugumadsõq lori1uuq. 
Lüürilidscmbä lugõjajaos om
maq Panga Mi l vi ja Ka uksi 
Ülle luulõtusõq. 

Tynõ (cdimäne) muljõq om, 
et seto värki om kõvva, pääle 
näü1emängu viil mynõq paja
tusõq, Rebäse Katrinj käsitüü
nukk ja viil om Kalkuni And
reas kirotanuq pikä ar1ikli Va
barna Annõ ko1silõ. 

Kolmas muljõq (kuiki caa 
olr peris cdimänc), et t3hfraa
mat om edimäst kõrd kiriväq 
kaasõq ümbresaanuq. Nuuqja 
muuq p ildiq om raamatulõ 
joonis1anuq Ernitsa Marje. 
Kuuhvaasiq ommaq Kasagu 
Ennu rehkendcdüq, määnegi 
aS-apulk om viil Rahmani Jan 
ja luu kygõ tähtsämb, kokko
pandja om Fas1rõ Mariko . 

VALPRI VALOO 

Kagahiiq vuuri! 
Minevä kuu il mu Põl vahe 
Tüüs1üsc uulitsa pääle niguq 
maa-alt valgusvuuf . Olõ-õs 
tervel Võromaal üttegi, a nüüd 
väiku haudligadsõ uul idsa 
pääl sääne peenükene asi!? 
Tulõ vällä, e1 1aa liiklust joht 
säe-iq, a tõmbas kliente Ranna 
aunneenindüse mano. PäämiiS 
Ranna Üllar(37) kynõT,et foo
ri mõlõq tulr ütcl timä polit
scinigust sõbra l. Nüüd om 
plaanin nii, e t ku teenindlis 
valla, sys palas rohitine, ku 
kinniq. sys verrev tul i. 

ALLASÖ TIIA 

KARJU ÜLLE PILT 
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Määntseq ommaq võro meheq? 
Miirdikuu 1õsõl pühäpää
väl om esädepäiv. Umal 
Lehel helgiis, ei Võroinaal 
om hulga mebhi ko1silõ 
käüvi1 synno ja või üldiiq. 
et noidõ pcrrä and vällä 
sõklu mehe1üübiq. Määnd
seq ouuq ommaq - 100Jõ 
pruum vaq vas1ussi1 löüdäq 
ki rän ik Kauks i Ülle ja 
toimõndusõ rahvas. 

Sääntside numni alussõs 
ommaq muidoki külä vai 
ihna väärtüseq, luu 1111dä 
hääs vai halvas pcedä.s. 

JORDO ol!üismu Uil3 av
VUSL1Ja V8J L1hlj3 \.11 pera
kõrd kosilanõ. k..iä ilmu 
miiq 1arõ ene Jawaga 1'1,lle 
tedä Jordos kuisuli, ku tal 
nimi Vello o i T, tuujäi latsõ
lõ mõistatusõs, a timä tsik
ligaq ma plivvi ummapääd 
sõitaqja maandu turbakuh
ja. P idol oä imägaq sõi1hq, 
siL1maJ3 lä ehi( meile kah, 
a muidoq luust värgist asia 
es saaq. 

KRA U KLI om tüll ütükjä, 
tülük iskja. Või ollaq egäst 
vannusõst vai suust. 

. 
TUHNA om sääne tuhnitsaja. 
kiä silmä ei tsuska ni kmka1 
mgu e, pantlaki tähele egaq 
võedaq seltsi. 

TSOBO - tasalik mehekeoe, 
kullõs naasõ synna. Tüüq-te
gemiseq saavaq tettüs, a naa
sõ pikä s111\dmise pääle. Hää 
süämcgaq, a e i lüüq elon 
varandusõ ja korgidõ kotusidõ 
kand, pääll läbi. 

-UTO om oiguq tobu. Tasalik 
J• ei nalli kunagiq vasta. 

• • 
H O DO .-ai HODOSK om 
nmdist Julut pdcmcldiq mecs
terah,-..,. kiä om mguq hulgus 
vai kodo1undõldaq. 

HOR.00 vai JOROO om eel
midsest kraadi võrra hullõmb 
rniiS, tan tulõvaq hoäotamisõ
lõ manoq ka juumisõq ja hoo
rnq. 

J UIJO - tavaiidsõit liinamiis, 
tynõkõrd pikä hiusõgaq . Ei 
vasta maanaasõ ettek11jorusõlõ 
mehest Kisk palro suitsu, hai
sas pääparandusõ vai jä ll e 
odekolonni pe rrtl. Tahi kergel 
ello, sokutas uma tüü tõi si 
kaala. 

mmõ om inemine, kiä om 
kidsi ja kinnine. 

M ÜHÄK -siiäne rassõolõmi
sõgaq, ülle eiq tarrõ tullõn te
reki vai pobisas tuud hindä
ette. Olõ-eiq laapsa käegaq, ni
guq hoit hinnäs1, 1aha-ei 1õis1 
avitaq. Naisil om säi-intsidcgaq 
rnssõ. 

POLLA - hää1ah1lik, a vähä 
mxhk, aJa häüsligasl JUitu. 

Um vnl miänt.s1dk1 mees• 
lelÜÜpe, lcmlr.a üldrumelÜSt ma 
1iidmä ei johtu. Näü1üscs om 
sakõstõ löüdäq 1asal ikk u , 
umaette hoitvat mehetüüpi, 
kiä sys pidol tsilga viina saa 

j a kyil<, miä minevädses1 
joomingusi saaniq hinge 
pääleq kogonu, vällä prah
matas. Tuu om üldine soo
mõug.ri meeste loomus, iks 
selle noid pidosid tettigiq, 
ei andaq võimalust kinnis-
1cl häbcligõl mchhil hinnäst 
vällä elläq. Syski viimäne 
as1õq 1uus1 viimä1e kirjeldet 
tüübist om sääne. et miiS 
urn vakka, istus putõT iin, 
juu, juu, sys baard ohja
haroq ja nakkas naisi vai 
kedägi töist pesmä. Sys om 
asi joba hukan. 

Hää lugõja. panõq saq 
kah kirjä, kuis ti pcrren 
va, külä pääl määnts,dlu 

tüüp, mehh1. na,s, Ja 
lillSI kutsutas, mia 1W 

n metõs tähendas Ja 
saaclac! tw tllltnÕndUStÕ 

aadrÕSSI Lao 5 Põlva 63 
308 pääle. Vaimuk1 l6 
awuhinnaq vai honorar! 

lmeliguq meheq sääntseq Andsuq 
NARUSKI AILI 

Om sääntsil Antsõ nätt, kiä 
mfüstak i õiq niguq miiS ollaq. 
Kraadigaq lu1ipu1õf piät hum
mogust õdaguniq näppõ vai
hõi olõma. Peris tö id tunnõ
õiq nuuq Andsuq vajadust üll
se tet.iq. Tüütürahha saa ou
palfo, et plo1ski luti asõmõlõ 
hamb idõ vaihõ lõ saa , putl i 
jaosjakkus kuu alguso1san iks 
kah. Ku imä elon. saa viil imä
hoo ldusrahha kah ja urn iks 
kinkalõ kaivada. ku rassõ clo 
um vai ku hõelaq 
ümbretsyyri . 

Latsilõ 

. . 
menuseq 

Vastusõq saatkõ Lao 5 
Põlva liin 63 308 
Uma Leht. 

Ma noq kirotagõq uma 
nimi. vannu s. aadrõs ja 
telehvoninummõr. 

Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrokiilse 
latsiraamadu vai kaseti. 

Minevädse ris(syna õigõ vas-

1us olf L◊K◊RJQ. Avvuhind 

loositiq vällä S kepas ts i 
Krist iin a lõ Luutsnikult. A i

tuma kyigilõ vastajilõ, no id o lT 
seokõ rd jälq väegaq hulga! 

PV,KI MRt: PIU 

Eltermaa Kadi om kygõ aga
ramp latSkõnõ , kiä lehele 
Räpinä •kandist mõistatuisi 
vastussit saat. 

Päiiie esä-1mä lõüdas iks 
myni hallõ haldjas, Joä kaas
tuonõt 1äüs om ja süvväq and 
nii rõivit murõhtas. A ku nõud„ 
misõq kasusõq- nõudaq nääq 
mõ istvaq oppamaldaki! - löiid 
mehekene mynõq vahtsõq, ta
vapcrädsclt noorõmbaq kõr
vaq, kohe 1s1risläq, ku halv om 
kodoelo vai ku huufmaldaq 
naanõ koton. Ja imehtä vai 
lahki: vahtsõaõ Annõkõnõ 
ususki! Tä 1ah1 vas( mnesk,d
sest Annõst parõmb ollaq vai 
miä? Ei tiiäq. /\ õngõ tää l ätt. 

Leeväq saavaq jälki ülle 
kappi. Ants käü lan(man siin-

sääJ uaa,õ pääl ,., 1<01Jass11-
m ,·ä1 pces1täs pää\-äq läbi 
kohki pudelipõhjo lukõo. 
Noorõrnbait kuniq sääaiseq 
mehekeseq eski sukkõ vai teiq 
ris(pislet syna otsõtsön mUl
tõn. 

lmeliguq meheq sääntseq 
Andsuq. N1guq olõss1 esiine, 
ku püksiq piigli iin maaha 
lask, a ku jälq üles 1õmbas ja 
hanna sälgä võll, mynõ sirjõ
tsirgukõs<'igaq punti lüü vai 
jalga lask, vidä tuugi üten, mia 
ko dohaldjas ko kko hoitaq 
jõudnuq. Aku Annõkõnõ suud 
piässi pruu1<ma, tsi iksahtagiq 

Julguma, no sis urn sääne la
hotus tulõrnan, ei as, ammõthk 
käen. M ynõ ao periist jääs luu 
vah1sõ 1sirgukõsõ sulgihern 
kah veidembäs ja lauluiso läll 
egäpäävirinäs üle - vot sis 
jõud Ants tagasi. 

Lövvüs uis haldjas saas1, kitl 
unõh1as kygõ halva ja luul, et 
veerändigu elos1 An1s jõi, tõõ
sõ veer'jndigu lei li1si, a perä
mädse vcerJndigu võissiq yn
nõ l igu h e lläq. Ja om nõun 
Andsu uma teki alaq tagasi 
võlma! 

Nii um taa lugu Andsukõisi 
ja näide Aonõdõgaq. 

Ed imält tymba nasi mahaq luu syna, miä lõisigaq kokka ei Jähiiq. Maha1ymma1 synno cdimäidsisl 
tähist saat kokko võrokiilsc syna, miä eesti keelen täbendäs viimaks, viimau; m,: 

TSUKRU, SUUL, PERV, PIPÕR, INGVTIR 

ELO, UJA, JÕGI, JÄRV, LÄ TEQ 

KELLER, RUGA, KÜÜN, AIT, SANN 

KAHVLI, VÄITS, LUITS, TUUTS, ÄTÄL 

PALTT, .1-IAMÕQ, u DRUK, KÄNG, KAMPS 

UPlNHAJN, ÕDAK, SOETÕLV, ILVESHAIN, UHTJAS 

HUMMUK, ÕDAK, RASSÕ, LÕUNÕQ, KESK.PÄIV 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ UPIN, VISLAMARI, PLUUM, DATLI, PIRN 

Kadi ei põlõq uma lehmä piimä 
ALLASÕ TIIA 
t.<~t.cc 

Räplnä-kandlst om Uma Le
he mõistatu isi kygõ agaram
pa lahendan uq Eltermaa Ka
di (1 2), klä lõüd aolehevana
imä ja vanavanalmä mant. 

Kadi opis Räpina Otisgüm
naasiumi kuvvõndan klassi n ja 
eläs liinan. Tima vanaimä ja 
vanavanaimä eläseq Miilvan. 
Vanairnä Zupsm::mni Liidia 
(54) ütch vanaesägaq pidäväq 

lehmä ja toovaq egä nädäli 
kais kõrda tülre j a poja perrele 
Räpinäbe piimä. Kadi uma 
lehmä piimä ei põlõq, juu bää 
meelegaq. lnne pukipiimän
düsc häömist pidi Liidia vii l 
viit leh mä, nüiid om ynnõq 
lehm ja paar vask a 1. 

Kadi käü sakõst naidõ poo• 
lõ ja sääll lii ka Uma Lehe 
löüdsc. 

«Ma iks näütsi ja Kad i o lT 
nõuh 1egemä,» ü1er mõistatusõ 
kotsilõ vanaimä Zupsmanni 

Li idia, kel hindäl läll lehe lu
gõminc joba ckilpile Jadusahe. 
Vanavanaimä Mahta Uma Le
he perrä lahendas nüüd mõ is• 
iatuisi ka Kadi sysar Eveli 
( 11 ). 

Kadi tiise toudki, et vanaimä 
Liidia om seto 1a peri Laossi
nast. Liidia mäJchtäs. et ti mä 
To r"rn külä vanaimäl ollivnq 
umal aol ilosaq seto rõivaq. li• 
mäl hindäl inämb seto rõivit 
olõ-ciq. 

Haisasõq üttemuudu 
Näetiq nüüd! Pom o• 
kunn ulT tei 1ia1rikrii
tikat, es mõ1lõ päägaq 
ja vis3S Moskvan teal• 
rilõ venlanüüli, 117 
inem ist ja terroristi 
kuuli maahaja Vinne
maa eriteenislüisi per
rä lä tS asi peris hästc! 
Et hää gaas o llõv1 lo 
sys piäl olõma jah, ku 
niimuudu mil! 

RUITLASO 
OLAVI, 

surma saavaq. tulõ 
tia1ri1egem ine är 
Jõpõtaq! Esiq liits1q 
tsctsccnc muru päälcq 
kaklõma ja nüüd om• 
maq tagajärcq küen ! 
Kahj u ynnõ, e1 egöl 
puul, kon nuuq tsmov• 
niguq sitatasõq. kan. 
natasõq yks nuuq, ki:i 
tiatrin vai raa1naduko• 
godõn tolgõndasõq. 

ilmaparanda,a 

Ma arva. et tuu, midä nääq 
sääl kuhuurimajan mängeq, 
olT nii sitt iüklc, ei 1erroris11q 
lätsiq vibadsõs. Kujoda ene, 
os1a1 kalli raha iis1 piledi, e1 
h innäst kultuursõn paigan tõi• 
silõ näüdädä ja sys lastas sullõ 
lava pääh säänes1 sina, Jälle! 

Martinpoiss jiilki. vastapi
ten, saatsõ mullõ iimeili. kon 
olT kirän, et vaegaq haa tukR 
ollõv olnuq, Tõsielodraamaja 
, äegaq realtsthguh ollõ, taa 
,-a!li ming,L Tsct>Ccru lüla
llSUllpp ollõv bcnges, imng
nüq J8 lõpp ollõ, cnu bü ol
nuq, a v1.nnc hmg om sää.nc 
imelik • kyil< pääle Martin
poisi ollivaq magama jäänüq. 

MartinpoisS om libtsä ine
mine, ttmä es saaq mui<lok1 
mil lestki arvo. Kaegõq ku suui 
läom! Pornokunllja tõsõqcri • 
teenistüse mebeq võinuq taa 
kas vai suud pllen kombami 
sumbu1.1ja oisa kõüläq. SJood 
miist ütski gaas ei võtaq. Sää• 
nest robokoppi ei tõmba Sek
si-Kristigaq kah sällüle! 

Kon õigus orn? Ku ioemiseq 

K iä tuu te rroris( ültse om? 
Tuu om s..1äntene mernine, k1ä 
1app Ja sõi1 linnukidõgaq maiu 
pi1en1 võn pan(, angõ. mürgü• 
1äs laisi, pand suuri summasid 
karmanm, lcge ruud a,altgult 
ja hindä a rost määntsegi kor
gõmba idee iist, lnämbüs1c 
käänd terroris( sitta mtiäntsc
legi valitsusõlõ ja Jihtsäq Mar
tinpo1si-sugudsõq inemiseq 
ommaq juhusliiuq süüldäq 
kaon•tajaq! 

::\üüd lÕIStpltcn: m1d3 tuu 
nii lahend3s. Tuu om siiäne 
inemaste moodl,,ns. nunl. ,a
insus 1app, mücguti> i•ts•. 
pand suuri summasid kannan
ni, 1ege tuud kykõ salaja Ja sel
le, e t niimuudu om minkagi
r,eräst kasul ik . lnä rnbüste 
käänd valitsus sina umilõ ine
misiie, luu tähendäs. et lihtsä 
Martm-pois1•sugunõ tSura om 
kanna1ajas poolõs ene ,ällä 
arvõstõduq, 

Valigõq esiq, kumba parõm
bas pi1äq. Mu meelesi haisa
sõq njooq kats tmikut täpselt 
üttcmuu<lu ! 

Tossu liida pajatusõq 
Saadan -om usso 11n 
Talguliseq lätsiq põllu päälc . 
kardokit võtma. ::i va.naimäke
nc Jäeti tarrõ. Jõvva-i vanaine
mine tõ isigaq ütcn massina 
takan joostaq - parõmb katku 
talgulisilõ söögilaud ' Kullõl
guq kah, miä raadio ütles, pe
rän tõisil inemisil hää maailma 
asju uuriq. 

Vanainemine 1egigi nii, kuis 
tcdä opatiq. Ku 1alguliseq olliq 
tarrõ tulnuq, küsse ütS, miä 
raadion kynõldiq. 

« lraak, lraak ... )> nakaS vana
imäkene kullõldutj ullu märJ,. 
mä. Sys tegi 1ä väegaq hiitünü 
näo ja ü1eT: «Raadion kynõl
d iq, et saadall om ussõ iin. Pe
räkõrd lulõ tõõnõ 1arrõ kah!» 

Olõ•s va naimä kene innc 
kuulnuq säändsest 1egeläsest 
niguq Saddam Hussein. 

Setonaasõq 
soolaput'kahe 
Päälc sõta olliq egä saina ni aia 
päill riigiesäkcisi pild1q. Sc10-
naasõq tullivaq liina. a maja 

Ulliq 
Om olõman kolm ulli: kala
miiS,jahimiiS ja kodoväümiiS. 
Selle, et ku naaq koiost vällä 
lääväq, ei liiäq kunagi, kas mi
dägi saavaq kah . 

lrboska iist trahvi 
0 1clc Vcrskast peri noorõlõ 
mehele miild ü Eesti-Vinne 
kontrol~oonõ man jalutaman 
ja pinni kükütämän kävvü. Jäi 
ütSkõ rd umakülämehest p iiri
valvurilõ vahele. sai nuum1. 

Tynõ kõrd o i r naabrimiis jo
ba kufõrnb: ((Kas saq e i tiiäq. 
et taa om piii!?>> pahanõ tä. 

s::iina pääh vah( nüile vasta va
na Stalin esiq. 

«No klii omjrille mi1S. Õkva 
ku rüüvii!>) pahanõ ütS mrn.nõ. 
ku o lr pilti silmänüq . A tuud 
JUIIU trehviis püäll kuilöma 
miil its ja kutS<) naasõ hmdtlgaq 
üten jaosko nda. 

«No kas ma olõ sullõ vähä 
kynõlnuq, et massa-i sitta put
tuq,)) nakaS tõõnõ naanõ hä• 
däldämä, ku näk~. e1 su u
pruul<jal bädä käen. 

Miili1s habisi kinniq ka luu 
hädäldäjä. Naasõq 1susa1iq soo
laputkahe. ei nä5q 1iiässiq, kuis 
hinnäst l iman üllcn piläq. Suur 
piimme olr välän, ku niiäq 
ütskõrd kodo minemä pässiq. 

Hansa vai viin? 
Katsõkümncndi<le aastidc lõ• 
pupoolõ lasti Eestin müügile 
vahtsõnõ viinasor( - flansri 
viin. Võromaal tu lr tuust suurt 
segähüs1. 

«No kumb 1aa sys lõppudõ 
lõpusom: kas hanS.'l. vai viin'!>> 
nõudsõq mehcq poodinoorigu 
käcsl, kia olT ni1sama rummar 
ku mehekiq. 

<<l'iif lätt lrboskas1,» olT se10 
mehel õigus. 

«Ma sullõ 111 lrboskai '» sai 
p iirivalvur pcri s pahadsõs. 
Trahvi tulT massa 960 kruuni. 
Sch sullõ uma kü lä miist! 

Liina ja maa vahe 
« Kas saq, Kaarh . ti iät, mcs 
vahe om hma ja maa vahcl'h) 
küs.se Eedu Kaarliit. «Õõ-noh. 
vahe om olõman ki.ilh : liinan 
om cgil nuka lakan mitu prii
gükasti , a meil maal olõ-ci 
üuegi.» olT Kaarli arvamine. 

MAASKA MIILI. 
SAVI KA(U 


