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Jaihhõvõitu joulukuu 
Joulukuu piässiq rulõma par
ralt külm. Kuu alustus piässiq 
tuiõrna jaihhõvõitu, või ollaq 
lumõsatu. Pää]e noorõkuu või 
ollaq myni lämmiimb päiv. 
Pääle nigulimaarjapäävä piäs
siq rninemä peris külmäs, või 
sataq lummõ ja või ollaq ka 
tuisk'l.1. 

Täüskuu ümbre ja nikaniq 
ku talvõ algusõniq või ollaq 
peris külm. Pääle talvõ algust 
and külm veidüq perrä ja või 

Ilm 

nakadaq lummõ sadama. Jou
lu aigu om parralt külm ja sa
tas lummõ, mynõl puul või 
e.~ikiq tuisadaq. 

Vana-aasta om parralt külm 
ja luulinõ. Mynõl puul või 
sataq lummõ ja ka tuisadaq. 

BERGMANNI KARL 

Kuur jäi piimärahast ilma 
Urvastõ vald jäi täütmäldäq 
papridõ peräst ilma tõsõ vce
rändi koolipiimäraha.st. Nüüd 
tulõ vallal 52 ja puur kruuni 
vccrändin latsõ pääll umast 
kannanist kinniq massaq. 

«Om iks katio,» löüd Tuha 
Elmar. Urvastõ valla 186 
lat•õsaq K, ,ldrikooli.direktoi~ 
«Piät taa bürokraatia sis nii 
suuf olõma? Vald sai arvo, et 
papridõgaq om aigu vabtsõ 
aastaganiq, a tulr vällä. et naid 
tulõ tctäq egil veeränÖ.►) 

Tuha Ellnar saaei a rvo. 
mi nkperäst om sääne kõva 

kõrd. Timä meelest sünoüs 
vaivait nit, et latsõq üte aasta
gaq Suumõ elämä lääväq, ke
väjäniq iks oldas koolio. 

E Imar ütles, et vallal niipalfo 
rahha om. et koolipiim umast 
karmanist kinniq massa. 
«Miiq olõmiq üts vähätsit kuu
lõ,JconJ<yilüatsõq saa vaq_joba 
kuvvõodat aastakka ihna ra
haldaq süvväq,» om tä uhkõ. 

Latsi jakkus Kuldri kuuli EI
mari rehkendüse perrä vähäm
bält l 0-15 aastagas, a täi hin
däl om iin pensioni pille mi
neK. 

Vurts piät vii seen olõma 
Mynõq inemiseq imebtäscq, 
mi lle olõ-i saiaq vurdsuldaq 
Verska veli: tohtrõq lupa-i 
vurdsugaq veti j uvvaq. A rulõ 
vällä. et gaasil om kimmäs 
põhjus. 

Ütsjago 1oh1rit soovitasõq 
inemiisil haigõmajan j uvvaq 
mincraalõgaq Verska vett. Sis 
saa kihä tõvõst kipõmbalt val
la, yunõ vurdsu käsKväq toht
rõq vii seest vällä laskõq. 

«Vurdsuldaq veli om meil 
maru rassõ teläq, vurdsu-värl< 
om viil tuuperäst seen. et vesi 
hukka cs lännüq,» sele täs 
AS-i Värska Vesi juh( Nõges
mäe Toivo. ,<Kaeq. ku pangi-

tävve vett võtat, !ätt tuu pia 
hukka. Verska vii saismisõ ajg 
om aastak, a või kurra(kümme 
aastakka kah saistaq! Vurdsu 
peräst kasu-i vii seen siplasõq 
( bakteriq). Tuu omgiq vikuf.» 

Nõgesmäe Toivo ütles, ei 
o lõ- i vurdsu vällälaskminõ 
määnegi rassõ tüü. « Lämmä 
käen Hiit kipõlt vällä ja loksu
taq võit viil kah,» soovitas tä 
tõbitsilõ. «Arva ka tuud, et 
vurdsugaq viil om parõmb 
maidsõq. Vurdsuldaq vii juu
misõs piät iks hindä pääle ma
ru vihanõ olõma!» 

HARJU ÜLLE 

Filmiq tulõtasõq maad miilde 
Pia saavaq koolil atsõq eesti 
keele, aoluu vai umakultuuri 
tunnin kaiaq kinnu, selle e1 
Võro Instituudi l sai valmis 
kolm lühkiit oppusfilmi. 

Filmiq «Aastatsyyt», «Võro
maaja võro kiiT» ni «Võromaa 
vanno ja vahtsil elopildikeisi» 
ommaq mõtõlduq vana Võro
maa kuulõ jaos. Kaseti manuq 
käü ka küsümüisilehf. Küsii
rnüisilc vastatõn saavaq latsõq 
nättü kotsilõ perrä märkiq. Ka
tõ liimi toimõndaja Reimanni 
Nclc kynõlõs: «Filrn «Võro
maa ja v,iro kiir» sündü selle, 
et inemiseq niguq inämb ei 
tiiäq, rniä tuu aoluulinõ Võro
maa om. Et omgiq olnuq katõs-

sa keeleiidselt ja kultuuriiidsõit 
küländ üttemuudu kihikunda». 

« Aastatsyyrin» näge läh 
siimbit rabvaperätsiid täh(
päivi . Vannu ja vahtsil kombi t 
niiütäscq koolilatsõq es. 

Elopildikeisi filmin onllllaq 
vanaq Eesti Filmiarhiivi krooni
gakaadriq, taa toimõnä Korei
nigu Kadri. Filme tchnilidse tüü 
teil MTÜ Roheline Meedia. 

Filmiqjaedas lakja vana Võ
ro,naa kuulõlõ ja raamadukogo
dõlõ. Filme tegemist tugõsiq 
Kultuurkapitaar, riikiine prog
ranuit «Lõunaeesti keelja kui
tuum ja Masarlmängumassu
nõvvukob'U, 

AUASÕ TIIA 

,... 

l.EJIJt.ST! M.AE PIU 

Kitsõq aulit petgä -i. Ku nurmõ päät om kütä nd haina süüd , pandvaq nääq ütstõsõ takan ü le tll võsu siss e. 

HARJU ÜLLE 

Timahavva om Võromaal 
kitsi nii palfo, et Võromaa 
Jahiselts nõstsõ kltsõ
laskmisõ limmitit 250 päält 
400niq . 

Ka Põlva maakunna jahirnc
heq võivaq seo aastak sada 
kitsõ inämb laskõq: lupõ 
jaedas lakja kooniq 493, mi
nevaasta lasti 390 kitsõ. 

Võro ja Põlva maakunna 
jahimehcq kinnütäseq, et 
kilSi juusk tii pääle inämb ku 
kunagiq innembi. PuuTpüm
megaq autogaq sõilõo piät 
miunõ korussõ pääl kõvastõ 
ümbre kaema, et kas iks 
kyi~ kitsõq saiq üle tii. A iks 

··w näet ■ 

l 
jääs näid auto alaq, ildaaigo 
juusR kits ette eskiq Amsla
Võro bussilõ. 

«Mul tulr kits õkvalt Räpi
nä küle all auloaknõst sisse,» 
kyoõlõs Põlva Keskkunnatcc
nistiise jahipetsiäl is( Kiisküla 
lvar. « Parhillaq. ku kodo Jää 
ja pümmen si~n i näe. lasõ õk
vah !signaali!» 

Kiisküla lvar arvas. et kitsi 
juusk autilõ etle selle nii hul
ga, et ristikhaina- ja ädälipõl
dõ om väegaq veitüs jäänüq. 
Otte kotussõhc kogonõs suuf 
kitsõkari ja nii võigiq näid 
kõrragaq kuus-säidse tükkü 
üle tii juuskõq. 

Ka Võromaa Jahi mi ih i 
seldsi päämiis Kivistiku Mati 
ülles, et kitsõq muguqjuusk-

vaq üle tii. A tä esiq tunnistas, 
et timäl om elon ynnõ üts kõrd 
ette tulnuq. ku tä autot pidämä 
es saaq ja kitsõl üle jalgo sõi(. 

Mati kynõlõs, et kitsilõ otsa
sõitmiisi 0111 siinkandin palfo. 
a väegaq vähädseq registreeri
läs politsei□. «M idägiq saiaq 
jo olõ-i, kindluslusrahha saat 
ynnõ sis, ku kaskokindluslus 
pääl om,» seletäs tä. 

Seo aasta o m ynnõ AS l f 
Eesti Kindlustus kinniq mas
nuq katio 200 auto ette hüpä
nüq kitsekese iist, tiid linna 
kallohindaja Käisi Anu. 

Lepä Rein Võromaa Kesk
kuMateenistüsest ütles, et kitsi 
arv om viimätsil aastil kyil< aig 
nõsnuq. Timahavva ommaq 
Võro maakunna jah imeheq 

kokko arvanuq 2923, mine
vaasta 26 78 kitsõ. Põlva 
maakunna umaq 3284 kit
sõ, minevaasta 74 veidcmb. 

Kivistiku Mati ja Kiiskü
la l varseletäseq. mille kitsi 
nii pa)To om: küsõ vainlaisi 
om hulga vcidcmbäs Jää
nüq, sussõ ja rebäsit olõ-i 
inärnb nii palro ku inne. 

Parlaq viil niipalfo kitsi 
o lõ- i ku 1970. aast idõ 
lõpul, ku üte põllo pääl 
võisõq nätiiq 40-50-päälist 
karja. A 20-30-päälidscq 
kitsõkafaq juuskvaq joba 
Võromaad piten külh. 

((Kits om miiq mõ tsu 
uhkus, näid mahus Võro
maalõ viil palfo!» löüd Le
pä Rein. 

Pulga Jaan pidi 
juubõlikontsõrdi 

RAHMANI JAN 

Minevä neläpäävä pidi Pulga 
Jaan Tar1un kohvigutävvele 
rahvalõ maaha katõtunnidsõ 
kontsõrdi . Päivinne olrtäljuu
bõr, Jaan sai 55aastakka vanas. 

Kavan oi T hulga laulõ, stii le 
olr kah egäsugutsi id: reilead
rit, tangut, bluusi ja mineq 
tiiäq viil midä. Laulõ synaq ja 
osaq viieq ommaq Pulga Jaa
nil hindäl teuüq, hulga laulõ 
ommaq ka tunnõtuidõ viise 
pääl. Ku llõjit olf vast 40 rin-

Ote lau lu algu võtt' 
Johansonl Jaak (kural) esiq 
kah kltra kätte Ja laul' Pulga 
Jaani tsiganilaululõ paa r 
inglüsekiilset salmi otsa. 

gin, inämbüste Võromaalt peri 
vai sjoo kandigaq köüdedüq 
inemiseq. 

Lauluq võctiq lindi pääleq 
kah ja l inti võija Johansoni 
Jaak lubasi, et noist andas 
plaat vällä. Ülikooli vanan 
kohvikun peet kontsõrdi kõr
raldiq veleq Johansoniq. 

Ülikooli kohvikun om pcr'.i
mädsel aol neläpäivist mitmit 
kontsõr1õ olnuq. Laulnuq om
maq velcq Johansoniq. Tarrno 
Urb. Silvi Vrait ja lõõsõq. 

Antsla kandin e lävä Pulga 
Jaani jutõst ja laulõsi o nunaq 
innembi vällä annõduq j u
tukaset( «Pini hind». plaa( ja 
kaset( juttõ-laulõgaq «A knõ 
kyigi raamega>>. 



2 

UMAL8HT 

M 
yni vast mär~ viil NATO pääle. a inämbüsel 

ommaq päänjoba jouluq. Arvadaq või, et esiq

eränis latsil. Syast, täpsempä syas valmis

olõkist, pühhist ja latsist om seon lehen palfo juttu. 

Kolmanda küllepääl tunnistas Saarõ Evar, et tä e i kahid

sa kõrdusoppuisilõ mioekit. Tiid, kas NATO-aigu inärnb 

tulõgiq võimalust, löüd tä. Eesti NATTO-minekit ei ka
hidsa meist vast kiäkiq. Saamiq arvu, e t niisamatõ umma

pääd suuri «haidõ» vaibõlõ jäiäq olõ-i inämb võimalik. 

Murõhtama pand muidukiq tuu, kuis mi naaq NATO ja 

Euruupa Liidu nõudmisõq ärqjõvvamiq täütäq. R;igiljak

ku eiq n iigiq rahha koolioppusõ vai haigõmajju pääle, ky

nõlõmaldaq nüüd inemiste kaala jätetüide cclektrisüs

teeme kõrrastamisõst. 

Pühäqja latsõq näütäseq kah katõliidsi märke. Iva Triin 

märgotas seosama lehe tõõsõ lehekille pääl, et hää om, e t 

latsõq olõ-i vanno kombi t peris ärq uoõhtanuq, a andsak 

om tuu, et sandin käüväq latsõq mõistvaq kygõ parõmbal 

juhul sisselaskmisõ laulu. 

Y nnõs näüdäs timahavvanõ latsi urnakultuuri tundmisõ 
võistlus, et kassuv põlvkond yks peris puupääq ei olõq. 

Myni vastaja nimraas, et täi tulõ õkva uhkõ tunnõq, lru 
tedä timä kcelepruuimisõ perm muial är tundas. 

Võro keele ja kultuuri koolioppusõ v idäjä aastidõpik

kunõ tüü and ynnõ häid märke. Lehe mineväkõrdsõt 

mõistatust lahendiq jälkiq koolilatsõq eskiq ldassõ kaupa 

ja ka hääle tandsupoiskõsõlõ Tsaro Elikarilõ miildü võru 

keele turui häste. 

UMAL8 HT 
Termtsenummõf 00917 

Ilmus ütS kõrd kuun, kuu edimäds-el tõsõpääväl 
Toimõndu5Õ aadrõS: Lao 5, 63308, Põlva 
E-post': umaleht@umaleht.ee; lnfo@umaleht.&e 

Päätoimõndaja: 

Tekevtoimõndaja: 

Keeletoi mõndaja: 

Küllendäjä: 

liia Atlas 079 91 435. 051 05 532 
oia@Polval<Oit.ee 
VIie Harju 079 91 435. 053 428 349 
ylle@Polvllkoit.ee 
Mariko Fastcr 07 427 431 
fasaar@ki1rtee.ee 
Ann<,h u,ine 079 95 692. 052 51 763 
anneli@polvakoit.ee 

Välläandja: AS Põlva Koit 
Trilkjä: AS Võru Täht 

Leht lnternetin: http://www.umaleht.ee 

Seo leht ilmus nikligu programmi •Lõunaeesti kiir ja kultU\Jf-• abigaq. 

Uma Leht, joulukuu 3 . päiv 2002 

11 : 

Miä hambidõ tahan, tuu uma! 

Kaeq, miä ütel' 
Asi Leiu Himmastöst lliisi kotsilö, 

kuis seo ilma a igo ella jäiäq 

Inemiseq niguq pelgäseq hindä sisse kaiaq 

Aig om ilmast otsa saanuq 
N oq om sys seos aas

tagas heogiaig läbi ja 
joulukuu ärq pääle 

nakanuq. Hengiaig, mink pi
dämine om esiqhindästjo väe
ga vana kommõq, om tääm
bädses pääväs tsipa kokko 
kuionuqja tuust om perräjää
nüq ynnõ hengipäiv. A ruu om 
yks syskiq kygõ olnuq säänc 
tasaiile, rabulinõ päiv, koh urn
mi vanno koolnuidõ pääle mõ
tõ ldas ja näide bengekeisi ko
do käümä oodõtas. Aq tima
bavva tundsõ ma edimäst kõr
da selgehe uma naha pääl, kuis 
meile nakkas pääle presmä 
määnegiq hälloviin. Tuu tä
hendäs, e i tu ldas kokko, pee
däs pitõ ja kõrraldõdas kyilcsu
gutsiid karnõvaalõ, koh tulõ 
ullimuudu rüükiq ja kürvidsä 
sisse pantuidõ tulligaq kõvastõ 
vebkiq, et hengekeseq pelgä
mä naanuq ja cdcvanõmbaq 
määntselgiqjuhul palfo tähke
he es julõnuq tullaq. Sääne 
kommõq käänd yks e lost ar
vosaamisõ küländkiq pää pää
le, a ma pidi tunnistama, et lat• 
sõq ja muido noorõmbaq ine
miseq olliq laast värgist pcris 
vaimustõduq. 

Märdikuu sisse jääseq mui
dokiq k.a märdi- ja katripäiv. 
Mul om meeleh, kuis miiq viil 
koolilatsõq olli ja katrit käve
miq juuskmah - tuu olf sääne 
kü ländkiq suur ettevõtminõ: 
kygõpäält tulf Kirändüsmuu
sõum ib kõrra ligult kaiaq, 
määntseq naaq kombõq täp
sähe ommaq ja õigõq lauluq 
vällä otsiq, sys tulf lauluq ja 
muu sinnäq manoq käüvä kõr
raligult pääbä oppiqja hinnäst 

ilosaherõivilõsä.'idiq. rampa kuusõ raadi-
Sys vast oltiq valmiq platsi pääle pistü saa, 
ju usk ma minemä. pääliin tulT vaSt tima• 
Parhillaq käü mul egä bavva võitjas - kuus 
aasta k mitu vuuri ollõv jo pia poolõst 
märte-katrit ussõ ta- märdikuust kyigilõ 
kah sisselaskmist kaemisõs tuud, olkõ-
nõudmah. Hää om, et IVA TRIIN, giq et alostusõs ilma 
latsõq olõ-i vanno Loona-Eesti tullildaq. Päkätside
kombit peris ä rq keskusõ kuraatri gaqsokolaatõjakarda 
unõhtanuq, a andsak om tuu, müü egä hindäst luku pitäv 
e t kygõ parõmbal juhul mõis- puu( jo kavvõst innc joulu
tõ tas sisselaskmisõ laul ärq kuud ja joululaulõ naatas kah 
lauldaq ja tuugaq om reper- jo kuu aigo ette egäh viisakah 
tuaaf läbi. Ku muidokiq ei raadiojaamah hummogust 
unõhtaq mano q rehkendäq õdaguniq keträmä. Egäl puul 
naid nellä mõistatust, miä käü üts hirmsa kaubagaq 
tüküseq kah egä aastak samaq vehlanine ja pääbämääimine, 
o lõma ja et sääntsiid täb(päivi kaeq ynnõ, et jalgo jää eiq. 
om aastagab kats, sys tulõvaq Urn omgiq hinnäst niimuudu 
naaq viisakahe ka egä aastak ärq käändnüq, et kärraja mür
kats kõrda ä rq kullõldaq ja rä piät kyil<aig ümbretsyyri 
mõistutõllaq. Seo sanditamisõ võimaligult palfo olõma. Hoit• 
kombõ täämbädse päävä kuq tuu iist, ku peräkõrd kuul• 
kujonõmisõ tsihti näüdäs sel- daq om, et bindä seeh olõki
gehe üts perädü kõhna poiskõ- iq midägiq. Ja midä tühemb 
nõ, kiä minevaastaga märdi- tön.õ, tuu kõvõmbahe tümises. 
puufpäävä sisse astõ. Lauf il- lnemiseq niguq pelgäseq rahu
madu kähisevä helügaq ärq ligult maaha istuq, hindä sisse 
kats rita: «Taadil tarõ kingo kaiaqja veidükese perrä mär
pääl, ii-aa, ii-aa, oo» ja jäi sü- kiq. Aig om ilmast otsa saa
gävä pilgugaq vüürüse põr- nuq. lnemiisil ei olõq inämb 
mandurõiva klrjä silmämä. aigo tõsõ inemisejaos, ei olõq 
Ma küsse sys peräkõrd, e t kas aigo luudusõ egaq vaikusõ 
viil midä tetäq mõistal, a pois- jaos. A kygõ inäp pelätäs yks 
kõnõ rapu( ynnõ pääd. Tuna- esiqhinnäst - tuuperäst Jättkiq 
havva olftäl üts sõbõr ka üteh tuud ilmatut mürrä nii palfo 
ja katõ pääle nääq saiq samast vaia, et es kuuldnuq, midä 
laulust joba neli rita laultus ja heng poriselt taht. Aq heng taht 
keerodiq hoolõgaq polkat ka tundaq, e t üte! inemisel olõssiq 
manoq. Ei tiiäkiq, kas säänest tõsõ jaos aigo, et asaq, midä te
asja progressis nimetäq vai täs, tulõssiq süämest ja et sin
kuis... näq olõssiq manoq pant huult ja 

Päält katri alostas õ kvalt hoitmist ja ilosit mõttit. Ja tuu 
marugaq jouluaig pääle. Lii- jaos soovi maq kyigilõ joulu 
naq võistõlõsõq, kiä kygõ var- kingitüses palfo aigo! 

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

Toimõndusõi urn õ igus 
kirju vahtsõlõ kirälliisi 
pandaq ja naid 
lühendäq. Kirä iist 
honorarri ei mastaq . 

Kuritüü kuunsais 
om puudus 
(Kaeq ka mineväst Umma 
Lehre lk J ,<Lsan6 raiun peeri 
uibu puhtir».} 

Tävve mõistusõ ja arvusaami
sõ man ja teno Laanõru Kolfa 
ko prakai tsõkynnõlõ lõpõdi 
maq vihakandmisõ kopra pää
le joba kuu aigu tagasi kuritüü 
kuunsaisu puudus olõmisõ 
peräst. (Muiduq olõssi olnuq 
pildi asõmõl suidsu kobras 
toimõndusõn lavva pääl). 

Päälegiq härgü( uibu ilm
selgele kobrast kuritüüle kõi
gutõn avaligult ummi ossõ. 
Nimelt tä (puu) kõigu( verevii 
ubinil viipiigli kotsil niikavva, 
ku kopralatsõq noid tahtma 
naksiq. Maq kü sse hindti 
käest, miä kopraim'äl~eslil iile 
jäi?I Eläguq nääq Jumala m
hun. 

Talv tulr vaesõkõisilõ eskiq 
äkki, jõvvaq es kyiki maaha
võetuid puid äräkiq laasiq. 

l nnegiq ommaqjo pal[o hui• 
lõmbaq Eest imaa aSam iihi 
süüteoq lõpõtõdus loeduq ku
rilüü kuunsaisu puudus olõ
misõ peräst. 

NARUSKI AIU 

Reimanni Nele: inemisest peedäs iks vähä 
Võro keele ja kultuuri kooli
oppusõ vidäjä Reimanni Nele 
nakas taad tüüd tegemä selle, 
et tukõq tuud perimüslist ja 
umakeelist ihna. miä suuri il
makõrra muutuisi peräst om 
häömän. «Kergehe tetäs suuri 
synno: ku tähtsä iks inemine om 
ja kuis timä e lo yks ynnõ pa
rõmbas piässiq minemä. A pen
selt ei pecdäq sukugiq luku ine
mise väärikusõst,» löüd Nele. 

Mille naksit võ ro a~agaq 
tcgelemä? 

Olõ elänüq n iguq kolmõh 
eri maailmah: nõvvokogo-aig
sõst 011unaq koolimälehtüseq 
ja täämbäne tüüelo käü varra
kapitalistliguh ilmah vai miä 
taa om. A kygõ edünäne, inaa
i~n inne kuuli, oi[ viil vana ja 
kogokundligu vaimogaq külä
elo. Ku pal[o o lõ kuuldnuq il
dampa suuri synno: ku tähtsä 
iks inemine omja kuis timä iist 
hoolitsõrna piät. Küläeloh es 
a rodaq inemise tähtsüst joht 
kiäkiq - a õgal inemisel olf sis
kiq uma tüü, uma kotus ja täht
süs. Usk inemise häädüse sisse 
olf kygõst huurmadaq kirn-

mäs. Selle hoit muq süä kah 
kygõ rohkõmb luu edimädse 
ilma ligi, uma tüügaq saa ruud 
elob hoitaq. 

Oit taad võro keele o ppami
sõ asja ajanuq katõssa aas
tat, ko he oit vällä joudnuq? 

Võro keele ja umakultuuri 
oppus om Võromaa koo lõh 
ringitullll vai mynõl puul ka 
eskiq valikainõq. Om kuulõ 
nii Võro, Põlvaku Valga maa
kunnast - pia 30 kuuli. 1997. 
aastal naati võrokiilse aabid
sakäsikirä perm taad oppamist 
pruuvma. Sis tulliq ka edi
mädseq julgõq kuu[meistreq 
niguq Henningu Malle, Mähari 
Marju, Aidma Hele jt taadõ. 

Yks parõmbahe !ätt asi väik
scmbih maakoolõh. Sääl om 
inemiisi ja põlvkundõ läbikäü
mine kimmämb, võro kiifkah 
yks rohkõmb eloh. Liinah ja 
alõvih om siskiq rassõmb. 
N iguq üts koolijuhataja ütef , 
et oppust olõssi vajja, a meil 
on sün viikekodanlik V11.im. A 
väegaq kimmä mcelegaq ja 
hää keelegaq ütsikit huviliidsi 
tulõ ka liinakoolõst. 

Kas piässiq olõma peris sää 
ne koolitunti? 

Koolisüsteemi massinavärlt 
om õgal puul niivõrra suuf ja 
lagja, et ülepää määntsegi 
muutusõ sisseviimine võtt il
madu pikä ao. A aig l ätt ja kiir 
häös yks umrnamuudu . Taa 
uma keele ringitunnikõnõ om 
toes näile, kiil ko to h kynõla
sõq. Kukuurja kodo ütte hoit
vaq, tulõ mynõl latsõl ka uma 

Nele sündü 5. juulil 1963. Võro

maal Piusa jyy lähkoh Luuska 

küläh. 

Kygõpäält Vitustõ põhikuur 
kodo man, s,s bussigaq Räpinä 

keskkuuli, perähpoolõ Petseri• 

Tarto rongjgaq ülikuuli. Pafhillaq 

tüütäs Võ,o lnstiruudih. 

Üten tõisigaq kõrral(( Mõn,s
tõ. Sulbt ja Uitlemäe svvõüli
kuulõ. l)ääkõrraldaja Oli" v,1us
tõh. Om olnuq v6ro aab1dsa, 

tüüvihu, lugõm®,J, synaraama· 

du tegemise man; hindä kirotõt 
om kuufmeistri käsiraamat • Tii· 

juht' -ABC·kiräoppusõ- manoq•. 

keele mõistminõ tagas i. A 
muido nii veitü aogaq peris 
kynõlõma ei nakkaq. 

Vyyraq ommaq meile kav
va aigo päähä tampnuq, e t ei 
miiq csiq, ei miiq kiir o lõ-õiq 
midägiq vään. Miiq üle omgi 
tulnuq niguq häötämise vaim, et 
tulõ esiq kykkõ umma lahkuq, 
vällä naardaq vai ümbre tetäq. 
Taasama oppusõ mõtõq om 
toolõ siskiq vasta saistaq. 

Nimmassit, et tunnit Mõnis
tõn latsi laulu võisliusõi esiq
erälikku vaimo. Määnest'! 

Säänest lämmind vaimoom 
tundaq sis, ku inemiseq midä
giq ütehkuuh häämeelegaq te
geväq. Sis om sõbralik olõK ja 
ei mõtõ ldaq ynnõ kasu pääle. 
Sis tulõ esiqhindäst hää ja läm
mi vaim. Miildü, et tervcq Mõ
nistõ kuur teldi: n1ud asja üteh: 
kiä mõistiq, nuuq Jauliq, tõõ
sõq latsõq jälkiq vidäsiq võro 
keeli tervet tuud värki . Näic 
mitund poiskõist, siil rynnah, 
kiä pidiq küläl iisile umma 
vahtsõi ilosat kuuli näütämä. 
Ja päävä lõpus ütliq lauluop
pajaq eskiq, et latsi es o lõq 
vaia keeldäq: kinkalgiq es olõ
kiq tahtmist midägi halva tetäq. 

l'vlidä näiidäs latsi umakul
tuuti tundmisõ võistlus «Üts 
kiq tark ei sataq taivast,, mi
nevädsegaq ,·õ rrõldõh? 

Seo aasta olf kirotajit vei<
kene inämb: 8. klassi töid tui[ 
27 põh ikoolist ja 11. k lassi 
vastussi t l O koolist. Manoq 
tu lf ka vahtsil kuulõ: näütüses 
Kanepi ja Põlgastõ. Vilustõ. 

Myni kan( om yks niguq pa
rõmb: Orava, Misso, Vahtsõ
liina. Liinakooli latsõq tiidväq 
võro keele synno veidemb. 

Otelt puult võissiq niguq 
ohadaq, et leu ruttu kyilt häös. 
Mynõq vastajaq ei tiiäq näü
tüses, m iä tähendäs pet äi. 
Esiqsugumaidsi vastussil: pc,1-
täi, pcaräis, peaaegu täis, peti, 
ei peta, bänd. Tõõsõst kü llest 
näüdäs seo võistlus, et latsõq 
pidäväq uma keele ja kultuuri 
hoitrnist siskiq tähtsäs. 

Toimõndat parbillaq Võro
maa kodoluu raamatut. Kin
kalõ om taa mõtõld? 

Lõ põda parhillaq cdi mäst 
käsikirja. Kodoluuraamat and 
ülekaehtusõ Võromaa luudu
sõst ja aoluust. Kyikiq naidõ 
raamatidõ, filme ja suvõüli• 
kuulõ tegemise man olõ tund• 
nuq, et kae Võromaad joba 
hoobis tõisi silmigaq. Mõista 
joba luku pitäq tuust. midä siin 
varramba om t ett ja naka tähe
le pandma, midä vahtsõt vana 
põl\a päälc võissiq luvvaq. 

Küsse AilASÕ TIIA 
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mist es olõq, sõta mängemiq ! 
SAARÕ EVAR 

Niimuudu võti ma naasõ 
küsümise piiäie kokku 
uma nidälidse käümise 
syaväe kõrdusoppulsll 
Sännän 27. oktoobrist 2. 
novvembriniq. 

Ammõfügull oi[ asi sääne, 
et Võru ja Põlva kaitsõlii
dusl taheti oppuisis kokku 
pandaq üts täüskompanii ja 
et miihi tulr puudus, sys 
kammandõdi ts iviilist kah 
ütsjagu karva1si1 manuq. 
Maq es o lõq innembi Eesti 
syaväegaq sukugiq kokku 
pununuq. 

Sännä baasio panti meid 
istma suurdõ koppõlõhna
listõ hämmest ülcskostu
nuidõ sainugaq klubisaaLi ja 
naati ütekaupa eue kutsma, 
ei viinaq, 1able1iqja väidseq 
ärq kofadaq. Õkva kutsõ
aludsõ tunnõq tuH. Ots miis 
o it kergele hwmin ja ky nõr, 
kuis tä lvanovo liinan tüü
patin oH ja litse takan ai. 
Automaati cs o lõq täilevin
ne kroonun näüdätkiq. Kõr
ragaq tuJr sisse viil üt{ ports 
rahvast - Põlva umaq. Sääl 
o lr tsoksanuid hulgõmb ja 
katS noist naksiq õkva tõisi 
üles rivistämä. Perän ky
nõldi . et mynõq kygõ kõ
võmba hclügaq oll<iv ärq 
Võrulõ platõ päälc viidüq. 

Sälgä antiq Roodsi sya
väe rõivaq: hamõq, lämmi 

...!!!.ÕSu, . villanõ krunps , 
mundri, talvõjopp. Ku tuu 
kyi~ hindäie sälgä ail, ollit 
kangõ niguq puususi. Käne 
antiq Roodsi syaväes1 kin
gitüses saaduq automaadiq 
AK-4, inämbüsel vagivaht
sõq. Vinne syaväe Kalasni
kovi muudu e.s olõq taa tuki 
man kül midägiq. Edimäd
se päävä õelagu opiti püssä 
valla võtma ja nü hit i 
vabrigu tavolli j uppõ pääh 
mahaq. Inst ruktor kärke 
pcris kõvva, ku mebeq 
uudishimus1 lukkõ lõgistiq 
j a kykkõ käsü perrä es 1iiq. 
Otele õigõlõ kaitsõlii11asõlõ 
om jo syari ist käe man 
niguq pinilc vors( kaalan. 

Elämises o it vana spordi
plats i päälc üles lüüd leli<
laagr i. Tsõõri kulõ te lki 
mahtu üte-ssä miist, ke.sken 

KL VÕROMM MAlÕVA KOGO PILT 

NIIsama niguq Vinne syaväengiq, oli' autujuhtõ elo hää: es pläq kyikaig mõisa müudä juuskma, 
a sai ka köögi man aigu parajas tetäq. 

o it ahu, korsna ümbre sai ripu- Kama lassõ kõrval niguq Tsibe-
1aq raami, kon sukkõ kuivadaq. ri jahitniis. Küsse nõvvu ja sai 
Ku ahu vereväs kütit, oir hää teedäq, kuimuudu d ioptrigaq 
lämmi. Nii ku IUl i ah kanö, oit tsih(mä piät. Suurõ ohu1Usteh-
1cl~ kõrragaq külm. Kyil< telgi- nigaq pähäqtagumisõ aigu oit 
elu käve patareilampõ valgõl. tuu jutt kõrvusi müüde lännüq. 

Ku ma õkva algusõn värte A rohkõmb pruuviq es andaq. 
man jagamisi oodi, jalu( sin-
näq üts kai1sõliidu mundrin Mõtsan opitl, 
miis, rynd iinj !,Püssola__päjil~ nii et ajuq raglslq 
kiä nagi vällä õkva niguq Tõsõpää~ä harutõdiq tuud, 
Ants la vallavanõmb Tõndsu kuis rühm vainlasõ liini läh
Tiit. Pcrän tulr vällä, et o ltgiq kün edesi piä1 liikmaja kaivõti 
Tõnts ja pant rni rühmäülem- kaivik it. Kolmapäävä nakaS 
bäs, ja maq olli tä käskjalas peris 1ak1igaoppus. Lahingu
määrät. Rühmävanõmb oi[ koolist o lliq miikaq üten saa
Kroonmäe Aivar. Rühmä jub(- dõduq instruktoriq Mägimets 
kunna telgin naksiq elärnä viil ja Kõrran. Edimäh tcimiq paar 
velskris pani Kama Kaido ja hailõi liigu1Us1 ja saimiq vee
autujuh( Kallas Mart. Kroon- ränd tunni kuilõida, miä kyi~ 
mäe karas edimäne päiv telg i võlssi läts. Midä tiid musugu
manuqja käskekyi.R varuslUSÕ nõ punaarmee noorõmbsiir
vällä pilluq. Päälc luud tui[ san( Eesti kaitsõväe käsest vai 
1cll<män1li mahaq laotaqja va- käemärgest? Jaoülembäq vast 
rustus tagasi viiäq. Sele(, et tiidsevägiq midägiq, a cs näü
muiduq tõmbasõq rõivaq maast täq vällä. Kroonm äe rehe[ 
rõsõhusõ külge. Õigõlõ seier. külh kygõs1 väest, a et tä pidi 
Rühmävanõmb omgi IUu, kiä kyiki pisiasju ja ammõllikku 
tagala iis1 piä1 huult kandma. keelepruuki meclcn pidämii, 

l ispäävä viidi meid autudõ- läts tä vahel ummigaq peri s 
gaq Nursipallu laskma. M ui puntralõ. Rassõ om saistaq rivi 
läts umbõ halvastõ, sai ynnõ iin ja kuulu1aq: «Lähtejoone 
mynõ kuuli märRlawalõ pihta. ületame kell kaheksa null-

null'», ku cdimädsele jaolõ om 
sääls.aman vaia perrä hõigada: 
«Juur, kura(, sullõ üteldi. e1 ruu 
posti man oodat!» 

Kygõ jama man nakas syski 
selges saama ütS vaheq vinne 
väegaq - mynigiq instruktori 
miildetulõrus opas, kuis bin
näst võimaliguh veidüq vain
lasõ snaipri märlHavvas sää
diq. Tynõ tarkus oit rulõsek10-
ridõ jagaminõ, et kogõmadaq 
ummi es nakanuq laskma. Vin• 
ne väen tuust kahes kynõldaq. 

Puhkusõ aigu kynõf Mägi
mets, et parlads.õ kaitsõkont
sõp1sooni man pidänüq Eestil 
o lõma umbõs 3000 opalUI oh
vitsiiri, ku tahetas syaja mopi 
kõrral kyill kokkuaetav miihi
kari vähägiq võitlusvõimõlid
sõs 1e1äq. A esiqhindäs1 jäi 
opatuidõ ohvi1s iire plaanist 
kah sili maik suuhvõ: kotus, 
kohe meid kail,õlõ saadõli, olr 
paksu rnõtsa seen, vasta tiid, 
minkast tõsõl puul nakas jälq 
mõts. No määne vainlanõ tulõ 
läbi mõisa ja taht ärq võnaqjup• 
pi mõisa tõsõl puultiid?! Seoil
maaignõ sõda o1õ-i joht sääne. 

Nelläpäävä läts 1ak1igaop
pus cdcsi. Seokõrd olT ko• 

tussõvalik parõmb j a tulT 
kül h tunnõq, e t võ issiq 
vainlasõ kolonni kinni pi-
1äq ja lahingut lüvväq. 

Essümine 
Vllländ i til pääit 
Oppuisi lõpuotsa kygõ suu
rõmba pirni pand' kompa• 
niiülcmb lnts . Ku sõidõti 
kolonnigaq Mulgimaa lõ 
Musila kanti polügooni 
pääle, es käänäq kompanii
ülcmbä autu piiäie Pukat Pi
kässilla poolõ, a nakas V.,1-
ga poolõ tsagama. Osa ko
lonni pand' takan, osa käänd' 
Villändi poolõ ärq. Mchcq 
kastin lätsiq elevile, a kuv
võkümnekuvvõl ei saaq jo 
presendi ah kabiini pääle 
prõmmiq. Nii sõidõti Kui
ga1s ilõ vällä ja edesigi viil, 
inne kui pituf pääle saadi ja 
ots ümbre käänti. 

Labinglaslcminõ Väiuste 
polügooni piiäl otr kygõst 
huuTmadaq äge. Vihinani
sõrcf, a mundri manuq kä
veq ka kummirõivaq, min
kaq olrhää hinnäst kaivigu
savi pääle pikäle pilluq. 
Kaitsõliidu Tartumaa mal
lõv oi[ valmis säädnüq kõva 
tulõvärgi : miinipilja las~. 
helukoptri and' valangu, ku 
asi vagatsõmbas jäi, naksi 
miiq üleskargavi1 märl<.lau
du mahaq 1soksma. Patru
niq otsan, anti käsk tagasi 
tõmmadaqja haavaduq ütcn 
võna. Kuuliprits jäi katma. 

Kokaq olliq väsümä däq 
Ri idedse õdagu kangõlasõs 
sai syski hoobis kokk Kodu 
Tõnis. Köögiautu läts pääle 
lõunat minemä, a viipüti jäi 
kolonni manuq. Ku kolonn 
üt~kõrd pääh p1kkä lökütä
mist Sännäle joucf, nakaS 
kokal ja abiliisil süül< joba 
valmis saama. Kost naaq 
veli saiq? Pangõgaq tõiq. 
Süwäq anti Sännän IÕIÕSI 
häs1e ja söögivärR o ltgiq 
periselt ainugõnõ, miä tuu 
nädäli joosul ütski kõrd eski 
ildas es jääq. A muiduq -
kroonu väri< iks kroonu värl<. 
Egä aasta joht ei tahassiq 
minnäq, a h 1 käümäldäqjäii
nüq, olnuq kah katiu. Tiid, 
kas NATO-aigu inämb tuiõgi 
võimalust. 

Tandsminõ tege pois'kõsõ siuhkõs 

AU.A$Ö TU PIU 

Hää tandsja Tsaro Ellkar om õkva ku täüs ml ls, klä mõist 
tereq üldäq, siuhkõlõ astuq Ja kylglst lima asost kynõldaq. 

ALLASÕ TIIA 

TandSffiinõ om rassõ, a tren
ni kaiskijätmise pääle viil 
Tsaro Elikar (11) märi<nüq ei 
olõq. Võro kiir om timä jaos 
kylgildõ loomulik asi, seile et 
kolon kynõldas, kooli n opatl 
Ja aolehte sllmäs tä Iks kah. 

Tsaro Elikar om 1andsuklubi 
Maarja tubli tandsja. Tä mõis
ta( ärq mineväkõrdsõ Uma 
Lehe latsimõistatusõ ja nii mi 
timägaq kokko 1rehvsiq. Kuq 
taieisa jutu ja o lõmisõgaq pois
kõnõ, õkva niguq täüsmiiS! 
Sääne 1sen1efmen, kiä mõist 
tcreq üldäq j a kyigisl ilma 
asost kynõldaq. Kihähoitminõ 
ja samm ommaq täi ka mui
dukiq häs1e siuhkõq . 

Elikar eläs Kiuman, a käü 

Põlvan koolin ja landsutren
nin. Tä om tandsnuqjoba säid
se aastakka säitsme esiq 1ü1ri
kugaq. Kerge olõ ei joht, tun
nistas Elikar. Trenn om kolm 
kõrda nädälin j a ütsindä !and• 
sukängäq võivaq massaq l 000 
kruuni. Elikaril o,u ynnistunuq 
noid syki ka 400 iis1 saiaq. 

Ku Elikar vaihõpääl tands• 
misõst peris ärq väsüs vai ky
gõs1 villänd saa, andvaq täile 
tukõ vanõmbaq. «Nimäq iks 
ütleseq, et piät minemä,>> ky
nõlõs Põlva Otisgümnaasiumi 
5. klassi poiskõnõ. Vanõrnbill 
tulõ muidukiq ka kyi~ raha. 
Tandsminõ ku spordiala o lõ 
eiq sukugiq otav. 

Parhillaqjälkiq parõmb aig 
3. j a 4. klassi□ opõq näide 
klass ka võro kiilt Tunnin loeti 

õks ka Umma Lebte. «Meil 
koton kynõldas ja 1uuperäs1 
om niguq keremp arvo saiaq,» 
nimmas Elikarvõro keele koi• 
silõ. Elikari tiidäq lugõ kim
mäie umakiilsct lehte timä tuu 
vanaimä, kiä eläs lbamarun. 

El ikar üter, et tandSmisõn 
läts 1äl väegaq häste edimäidsil 
aastil. Sys tulliq võisliuisi l jo
ba viiendäq ja kuvvõndaq ko
tussõq. Vaihõpääl tõmmaS ni
guq kehvembäs, parhillaq om 
jälkiq parõmb aig. Elikarilõ 
ommaq kyilcaig parõmbalõ ist
nuq ladinaameeriga tandsuq. 

J'arhillaq plaan 1ä kimmäie 
cdcsi landsiq, 1äämbädse paa
rilidsõ Kuruski Liisigaq pas
sisõq nääq häste. Treencf om 
Elikaril kyiR aig olnuq ü lle 
Reno. 

3 

lnnembi 

Kaitsõliidu laskõtiir 
Egän valla n ja nukan üle vana 
Võrornaa lövvüs sääntsit ko
tussõnimmi niguq Laskõtiiru 
mõis ja Laskõtiiru mägi. Ha
riligult om sääl olnuq kaitsõ-
1iidu laskõtiir. Liinamäe vallan 
olr säfü1e laskõtiir Mäe-Horma 
mõtsan, selle et Horma Volli 
olr kaitsõliidu piiälik. Mõtsan 
om nätäq ka1S vaJli, ütS iin ma
dalan ja tynõ 1akan mäekülle 
pääl. Mäe takan om nurm j a 
kavvõmbao oakk:asõq Liina
mäe mõisa asundustaluq. Säii
nc võimatus, e t k.iäki või kuuli 
üle mäe põrudaq, es tulõq 
1Uudaiguju1us, lasti iks märl<
lawa poolõ. 

Pilssäiasionist harutõdiq nii 
kaitsõ liidu laskõtiir<in, ku ka 
ni isama egäüts uman kotun. 
Kotun laslonisõ jaos 1ulr külh 
luba võttaq. Kõva hafutaminõ 
rahva hulgan pand' alussõ 
1oolõ, et iislläisi hulgast tulliq 
1uudaigu laskmisõ maailma
meistreq ja e t sya aigu kaitsõ
labiogin olliq eesti väeosaq 
korgõn hinnan. 

Ku miiq poiskõsõq olli, kä
venUq laskõtüru valli seest tin
na kaibman. Löü1üide kuulõ 
kottalõ sclc( vanac.i;ä, et terävä 
01sagaq omroaq vinne vindi 
umaq ja höörigu otsagaq om
maq jaapani vindi umaq. Pc• 
räotsan ollõv jaapani vindi lõ 
laskõmoona murõtsõminõ ras• 
sõs länniiq. Kohes nuuq tukiq 
jäieq, luud vanaesä vällä es ky
nõlaq. Miiq muguq proovõq 
löütüil kuulõi t inna seest vällä 
suladaq ja kostu vibunoolõ o t
sa pandaq. 

SAARÕ EVAR 

Kagahiiq sukka! 
Võrun Käsitüükeldri pood in 
jääs külälisile kimmäde si1m;i 
annõdu suui' villanõ sukk. Nii 
suurõ suka kudaminõ võtf aigu 
terve nädäli, kynõf käsitüii
ühistü «Esi» naanõ Kaaseni 
Rael. Tuu lambahahka värvi 
suka kudi Meltsovi Külli aasta 
tagasi Talliina mardilaada lo
tõrii pääavvuhinnas. a kallus 
jäi IUu vällä luusmaldaq. Nii 
tuudigiq sukk puuti , a mfüigil 
1uu siskiq ei olõq. No poodi
naasõq lupasõq, et ku hästc 
kaubõldaq mõis1a1, saa ka ärq 
ostaq. Poodinaasõq näütäseq 
viil üne varbasukka, m1dä nääq 
kutsvaq hiiglasõ sukas. 

FASTRÕ MARIKO 

HARJU OLU Pill 
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Weitzenbergi Juhan kiro( uman imäkeelen laulõ 

Kanepi armastõdus pujas kutsut miis 
HIRVlAANÕ MILVI 

Tuusi om joba u ma 12 5 
aastaiga tagasi, ku Kanepi 
armasiõdus pujas kutsut 
luulõtaja \Vcilzenbergi Ju
han siist ilmast küländ noo
rõli ärq läts. Narvast luu 
kurvalinõ teedüs tul r, et 
4.11. 1877 1ä kuuli. Juhan 
tegi väega palro wna kodo
kandi vaimuelo nõstmisõs 
j a 1ä olr üts edimäidsi, kiä 
uman imäkeelen - võro 
keelcn - luulõ(. 

Põlgas1õst peri Reiljani 
Gilbert mõistõv vi il no id 
varrno Weitzcnbcrgi laulõ 
lauldaq, midä Kanepi kan
din vanastõ laulti, Jälle o lr 
noid opanuq vanaimä. 25 
aastaiga saa joba ka tuust 
aost, ku mi luulõtaja perä~ 
mädsesoovi täüdija tä luuq 
100 aasta peräst Narva Sii
vertsi matusaia võso seest 
kodokaodi Kanepi kahõli
aida tõimiq. 

Weittenbergi Juhani sün
nükodo om Mäe-Jakabi ta
lo pobulikotus (pobul= va
badik) Erästvcren. Tuu talo 
vanapernaanõ Oja Salme 
näüdäs 25 aasta iisteski luu 
pobulihütü asõnd sääl näide 
aianukan tsireliheki man. 

Juhani esä o lr kängsepp 
ja üle külä tunt ku Hospodi 
Kusta ummi vigurijuttõpe-

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

Manoq kirotagõq uma 
n imi, vannus, aadrõs ja 
telehvoninummõr. 

Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrokiilse 
latsiraamadu vai kaseti. 

Mineväkõrdsõlõ mõistatusõlõ 
sa imiq jälg väegaq hul ga 
vas tussiid . Ütenku un olliq 
vastussil oisnuq Kr•bi ja Osola 
kooli la tsõq. Õ igõlõ lahendiq 
mõistatusõ nuuq, kiä saiq 
vastussõs PERÄKÕRD. Nii
muudu vastas ka Kosk Tage 
(9) Rasinah, kiä saa avvu
hinna. Aituma kyigilõ vas
tajilõ ! 

räst. Kusta üteT egä jutu lõppu 
«hospodi pomiluij!»A unä Ma
ri olT peri Kuldi Jüri lt; tä laur 
hellc hclügaq vanno rahvalaulõ. 

Mari ja Kusta edimäne poig 
Juhan sündü 22. juulil l 838. 
Tä o i T väegaq teräne poiskõnõ, 
täile m iildü karja hoitõ n kivi 
pääl istõn Piiblit lukõq. Pääle 
Erästvcrc kü lä- ja Kanepi kihl
kunnakuuli saadõti ussin nuuf
miis Tanohc kreiskuuli, kon 
opõq mõisavalitsõjidõ ja rik
kambidõ pujaq. Niisamatõ ta
lorahva seest pcri Hurda Jakob 
ja Egloni Jobanoes. kinkaq oä 
iks kokko boijiq. 

Mäc-Jakabi talo p iiriq lää
väq kokko Kärstnä talogaq. 
Minevä suvõ käve ma sääl ta
l on, koo kunagiq elli tuu 
Kärstnä Püire, kiä avi( Jukul 
Juhanis oppiq. Tä oU ka imä 
puull sugulanõ ja !ainas opmi
sõs rahha. Tuun talon eläs 
täämbä Kärstaä Piiire pujapuja 
tütäf Evi. 

Laulun tuhandldõ saatus 
Wcitzenbergi Juhanii hinnalllS 
kygõ inämb tuu peräst, et tä 
om olnuq ü ts heränemiseao 
iinkäüjä. Muidokiq tiiõ egäüts 
vanastõ, ka viil muq kooliaol, 
timä «Laksi Tõnist» ja «Vana 
hopmani nutulaulu» pääst ja 
mõis( lauldaq . Laksi Tõnisõ 
laulusl paistu vällä tuhandidõ 

talopoigõ saatus, k iä loodiq 
Vinnemaa]õ vällä rännäten 
umma cllo ke rembäs tetäq. 

Minkperäst tedä Kanepi ar
mastõdus pujas kutsuti? Luu
lõtusõn «Poja ohkamine» om
maq värsiq täüs murõht ja urn
mi vanõmbidõhoitmist. Kane
pi kooli imäkeele oppaja Külli 
Pettäi näüdäs kooli muuseu
min Juhani kirja, kohe miis 
punkti päält o m üles täheudä
nüq esäle saadõdu raha. Tä om 
kreiskool ist pääle saatnuq 
umilõ vanõmbilõ j a külämii
hilc inämb k:u 48 kirja. Kokko 
om kirändüsmuusõumin 76 ri
mä kirja ka tõ isilõ lähtsile mii
hilc, ka lclläpujalõ Auguslilõ, 
kinkalõ tä rahba !ainas. Nuuq 
0-,älc kirotõduq olõki es lühü
keseq kiräq, a niguq väikuq 
täh(raamaduq, kon seen uma 
elo, tuu kotusõ luuq, kon tä pa
rahuisi elli, umaq reisikiräq ja 
palTo muudki. 

Noid kirj u loeti iks terve kü
lägaq, loeti viil ka päälc ti mä 
kuulmisõ, neläpäävä õdagist, 
ku tütriguq mõrsjaandi t meis
terdiqja küläpoisiq loivaq. Mu 
imäl olr mcclen, kuis viil 1920. 
aastil Juhani ikulaulu lugõmi
sõ man nuutslcma naati. 

A ku Juhan esiq kodo tulr, 
otr tuu külärahvalõ suur päi v. 
Külärah vas tul[kokko suurdõ 
rebetarrõ, koo Juhan näi le 

tähtsämpi säädü isi sele(, 
riigi pol iitikat ja uudissil 
kynõT ja aro(. Tä lugi tynõ
kõrd ka raamatit ene. 

Kiräq tervüsevessilt 
A ku tä umma ti is ikusi 
püüdse Roodsin, Soomõn, 
Shweitsin, Aus trian vai 
Saksamaal tervüsevessil 
ravviq, sis kirjelõ tä kirän 
noid raamatist tutvit kotus
sil, kost enelugõmiisi p idi, 
vai muud tujjo nõstvat. 
N äütüses: « Ma olõ põ rõ
hõ lla sääl maal, kost meile 
ristiusk, vi in ja Prantsus 
tõbi toodi, ma olõ Preisi
maa pääliinan Pärliinin.>> 

\Ve itzenberg i labkõ ja 
sõbralinõ poolõ boitminõ 
rabvalõ miildü. Tuu olf nii 
kah muial, kon tä rahvagaq 
kokko puttu. 

Ti is ikus ja ilmadusuur 
ku rbus murõ kygõsl 39-
aastadsõ mehe. \Veitzen
bergi märlanigun om kiro
tõt: «/ ---/ Sisjumalaga viil 
Jakabi kül,1 niok sündimise 
paikommi nurmi ja mõtsa
ga, sa ollit mino paradiis ... 
Jwnalaga Kulti-Jüri ja Kul
ti-Jüri sõbro! Ma o lli teil 
mõne rõõmutu pääva. Vast 
tõsen ilman saame kokku 
jäll. Jumalaga kõik Erastve
re vald ... )) 

Seokõrd om kats ülesannõt: tynõ suurõmbilõ, tynõ vähämbile latsilõ. Suuri latsi ris(syna vastussõs 
piät saama üte makjusõ nime, midä süvväs joulu-aigu sakõst. Vähämbäq latsõq saavaq kokko 
lukõq, m itu pinni om pildi pääl. ~ 
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Bushist, Natostja sprotõst 
Mõtõlgõq umõtõgiq - muudu. Teiväq Tarto 
Georg Bush käve Vii- vangimaja valmis ja 
niusõn ja aiõ sääl nüüd tulõvällä,et väi-
Rüütli Arnoldija timä kuvõitu sai. Raski-
Läti-Leedu kolliige- poiss taht kyiki kurja-
gaq ju ttu. Radi ssoni ;'... mil sinnäq toppiq, a 
hotellile ollõv ravvast Y & liinapää Andsip kar-
a id ümbre ehitet, et RUITLASÕ gas üt~_jala p_äält tõsõ 
kiäkiq maailma mõo- ,ala paaleq nrgu Julk-
kambat miist ärq e i OLAVI, Jüri ja kaagutas, e t 
saasiq varastaq. Nii- Pot1p0hitik vangimaja ollõv ynnõ 
muudu seletedi meedfän, a mu viiesaa incmise jaos mõtõld, 
meelest pandas puuf hariligult vang imaja ollõv ynoõ v iiesaa 
tuusjaos, e t kaemisobjek( inemisejaosmõtõld. Tävveste 
päältkaejit purrõq ei saasiq ja rummar jutt, om joq? 
et küläs1äjäq eläjä si i(rnist Kaegõq, vangi mõistõt kuri
rämpssöögigaq tuksi ei kää- kaal om ütiskunna j aos sisu
näsiq. Et tulõmyni Brazauskas lidsõll koolnuq inemine. Tä 
vai Saldejums, viskas Bushi le om n iguq sprot<. Näütüscs ku 
pinilihast tettü tseburekija pc- kooservitehas nakkasiq And
rän ei 1oukaq tuud s ina saha- sipi muudu ullitama ja panõsiq 
gaq kah kokko. ekkä karpi kolm sprolli. miä 

Võtamiq vai näütüses Nato. sys saasiq. Karpõ tulõsiq väe
Niimuudu' Saimikiq Natto, a gaq palTo! Egä kolmõ sproti 
inne luud pidimiq rassõit pääleq tulõsiq ilmkistumaldaq 
rabha syatekniga ja kaitsõ pää- palTo plekki, õlli, suidsuabo 
leq pandma. Mink jaos? Jääs jaos olõsiq toorast lepäpuud 
siliine tunnõq, ei Nato es tahaq vaia ja maq ku massurnasja 
inne siiäq tullaq, ku siin täv- piät kyilc urnasi ollõrahast 
veste turvalinõ om. A ku joba kinniq masma. t-4is bää peräst? 
turvalinõ om, sys misjaos Na- Kas ma olõ määntsegi kontin
to? Tuu om niguq mäkdoo- gendi leeväcsä vai'! Silalõ! 
naldsi maalõtuuminõ - hindil Varsti saadamiq umaq sprotiq 
kõtuq hääd verivorsti täüs ja Radissoni hotelli. rymbamiq 
sys viil doonalds. Säänesuhtu- ravvast aia ümbre ja las mul
minõ, et olkõq kõu täüs pääle- litasõq vaanin ja nau(vaq ta
kiq, suutäüs sina mahus iks rõtccnindüst. Niguq Bush! 
pääleq. Egaq mago määnegi Ausa olõsiq niimuudu. e t ku 
kimmäs suurus olõ-i, Tä käü sa iks esiq ärq tunnõt, e t sa 
niguq trussigukunun ko kko ja sprot( olõt, hoiat suu kinniq ja 
lahku, olõnõs, ku paHo ja min- ei mögiscq nii palro . Topitaguq 
kaq vinütäq. sinnu kasvai parajalõ sinnäq 

A miä ma luust Ameerikast mulku tagasi, kost sa ütskõrd ul
sõima, olõ-i meil hindil tõist- li päägaq vällä sadasil. Ja kyil<1 

t oss u liida pajatusõq 
Rahahädä 
Kats Rõugõ miis1 olliq hindä 
Võro liinan parralõ pufokillõ 
joonuq. Himo olnuq viil vei
düq viina visadaq, a rahaq tü
keq o tsa saama. Meheq lätsiq 
rahaautumaadi manoq. T uu 
miis, kiä rohkõmb pufon olr, 
anõ uma pangakaardi sõbralõ. 

«Ütle PIN!» kanrn1anõ kaar
di umanikku miis, kiä pidi ra
hapordsu autumaadi seest väl
lä tõmbama. lima PTN-koodi 
numbrildaq olõ-õs luutustki 
midägi saiaq. A kaardi umanik 
olr nii läbi, et ynnõ mörisi 
vasta. 

Raha vällävõtj a pidi mitu 
kõrd küsümä, inoe ku kaardi 
umanik pcräkõrd kygõst kõrist 
vasta põrof: «Noh, pin.6!» 

Peenükeseq 
kombõq 
Vinne-aol käveq Nursi mebeq 
Moskvan ekskursioonil ollõn 
restoraanin. Egaq nä vinne 
kiilt suurt es rnõistaq. a syna 
«kuuritsa» termislehe piiäl 
tundu tutva. Tuudigiq miih ile 
kanapraa( nyna ette. A üten 
taldrikugaq panõ ettekandja 
lavva pääle ka kausikõsõ vii 
gaq. Meheq saa es arvu, mille 
jaos vesi o1T. Ku kana süüd. 
kummudiq nääq kausist vii 
söögile pääle. Sys panõ üts 
miihis1 tähele, et kõrval lavvan 
süüdi kah kanna . Miis kai 
huvigaq, midä süüjä viigaq tc
gc. SuuiolT lä imehtüs, ku tuu 
kausin umaq näpuq rasvast 
puhtas mõs~. 

Ladvast veidüq mõtsa poolõ vai niguq lämmä leevägaq lüüd 
Ummamuud u inemiis il paUo nimmi, näütäs mincvädsen 

lchcn alostõt lugu «Määntscq ommaq võro mcbcq?». 

Saimiq palro põnõvit ütelüisi miibi , naisi jalatsi ko rsilõ. 

Väegaq hääq olliq Tsääro Elmari umaq. Riitsaarõ Lainõ 

saa( meile kyiki uma külä miihi hõigunimeq. Oodamiq, 

et kirotatiq meile viil egäsugumaidsi küläkeelitsüd ninuni. 

Autoriq saavaq honorarri. 

PUSSNUSSAGUQ üter muq 
hellerniilae vanaimä noidõ 
kottalõ, kiä uhkõq ja pccnüt
sejäq olliq. «Näil tulõ-õiq syua 
suust, ei piir persest! )). 

UNTSANDSAGUQ - liina
meheq. kiä mõ ista-iq maal 
midäg iq tctäq (Naruski Ai li). 

VORGO - tuu täbendäs vast 
veter miis ( Riitsaarõ Lainõ). 

MÜÜTNIK - või ollaq miis, 
naanõ vai lais. Om tujost äräq, 
mynõ asa pääle pahatsõs saa
nuq, kynõlõ-i kinkagiq. Ku kiä
kiq midägiq küsüs, käänd sälä, 
ts0sisõs midägiqja lätt minemä. 

Uma internetin 

PUSS M USTÕ VILLO 
SEEN - pehmeq, tasanõ, naa
rulidsõ näogaq mehekene, kiä 
e i ütleq üttegiq halva synoa. Ei 
vinüq, e i kakkõq. Nohistas yn
nõ tüüd tetäq, hümisäs myni
kõrd mynt lauluviiekeist, esiq 
kavala näogaq . Õdagu nohis
tas bindä tassakõistõ naasõ 
manoq sängü. 

Seo või kah naislõrahva kot
silõ kävvüq. Om sääne tasanõ 
ja häbendeles. Meheq ütleseq, 
et sääntside naisigaq olõ-i pal
ro päälc naadaq - käänäq ni
guq o lõkupo. 

UJ1,1PA-PULLA - naidõ koi-

http://www.folklore.ee/Synaraamat/ saa uuriQ VÕro-eesti synaraamatut 

silõ üldäs: ladvast veidüq mõi
sa poolõ vai sys: om lämmä 
leevägaq lüüd. Tahtvaq hirm
sahe kitmist, ku kitä t, tege kyil<. 
äräq. Üldäs: kitäq ulli, sys ulr 
juusk vai nahast vällä. 

VÜÜR ER - kavva[ ja uhkõ 
miis. Miis, kinkast j utt, olT joba 
poiskõsõst pääle kavva[knrts
kitegejä. Lasi< tõisil krantsuisi 
tetäq, a esiq tulT iks puhtalõ 
välläja naarõ, ku tõsõq nuhel
daq saiq. 

Nüüt täüsmehen, om tä uh
kõ miis edesi. Tä ei leredäq ke
dägiq, läu sinost müiidä nig11q 
värtepostis1. 

TURAK TSUHKNA seo või 
tähendäq ulT iistläne. Üldäs iks 
süärnetävvegaq, kas sys miiS 
mehele vai miiS naasõlõ vai 
vastapiten, et o lõ t ü ts turak 
tsuhkna, e i saaq tuudsamrna 
lihtsät asakõ ist 1e11üs (Tsääro 
Elmar). 

VADILANÕ om syna, midä 
eskiq sai kuuldaq vormin 
<<Ah saq vadilanõ». Tuu om 
üteld püsümädäq latsõ kotsilõ. 
Vast eesli keeli o lõssiq rüb
l ik, a mine peris . Vadilai si 
( v,ufi1üis1) rahvast peeti kee
väli idsis ja püsümädäq tõv
vus. 

TARTSAAN om mõtsiguvõi
lu ja ullilt julgõ, kihä poolõst 
kimmäs ja vaimuh püsürnädäq 
lats. 

LÕHVÕRD om takankynõ
lõja, kiä luud mõnogaqja palTo 
tege ja kolmveeränd manoq 
pand. 

PUJÄÄN om peris päästkään
täv ja allumadaq tsura. 

LÕKA om pebmemb ku lõh
võrõ, lihtsäie vahetpidämä
däq seletäs. Vast om synal pul
mist lokulavva vai lõkõrdami
sõgaq (Kauksi Ülle). 

Uma leht tulõ ti post'kasti ka tulõvaasta! Klnkalõ tulõ-1, luu saa lehte telliq egäst 
postl<ontorlst. Tel'mlsnummõr' om 00917. Kirotagõq meile ti hindä uman keelen. 

Toimõndusõ aadrõs om Lao S, 63308, Põlva vai umaleht@umaleht.ee 


