
                                                              Linnankäik.
   Üitspäe hakati kodun kõneleme ,et papi ,mammi lääve Tõrva onudele küllä,mia hakasi sis esa ja 
emä käest nuiame ,et mia tahas kah minnä.Ema es taha mitte lubade ,aga esä iks ands viimäte 
loa,lubas et mine sis pähle,küll mammi sul järgi vaates.Joba õhtu hakati valmisteme minekis,panti 
värske heinä vankresse ja mammi tõi iluse omakoet teki pääle,olli säände ilus riibuline tekkMammi 
tõi sahvrest tüki suitsutet liha ,püti värsket võid ja tõise püti haput kuurt,sii kik panti vankres heinte
sissi.Miu kästi sis varemp magame minnä,et hommuku vara enne päevätõusu hakkame mineme. 
  
Hommuku es ole viil päe tõusnu ku me hakasime mineme,ma olli peris imestenu ,mäände sii 
varahommuk olli,päe viil es paista ja olli nagu säände vaikne .Sõitsemi sis läbi mõtsa ikki sinna 
Tõrva linna poole,peris hulk aiga läits ,enne ku päe hakas tõusme ja ilm läits nagu kik 
rõõmsemes,linnukse hakasive laulme ja terve mõts olli hääd hommukulõhna täis.Viimäte saime 
suure tii pääle ,mõtsast vällä,must hobene hakas kohe kipembet sõitu tegeme,mia ikke küsse ku 
võõrit maju näi ,et kes sääl või sääl eläp.Olli ikki uhke sõita küll,mia istse mammi ja papi vahel ja 
vahtse ringi,äkki ütel mammi ,et autu tuleb,papi tõmmas ohja trimmi ja peats hobese kinni.Oi 
jummal ,mia peris pelläsi nigu sii must hobenegi,hobene rabel vankre ehen mis kole ,aga papi hoids
kõvasti ohjest ,seni ku tu autu müüda läist.Sis ku ta ohja lõdvas lask ,pands must õige kõvaste 
juuskma,õige varsti ütel mammi ,et nüid oleme joba Helmen ja varsti hakkab Tõrva linn 
paistme.Mia siss vahtse ikki ,et mäände sii linn küll om,viimäte näigi et paistse pallu maju ja sii siss 
olligi linn.Kui saime onude maja manu,uuts onu Jaan joba väräti man ja tei suure väräti 
valla,sõitsemi siss aida sissi,onu Hendrik tulli ka vällä vastu.Hobene võeti vankre iist valla ja anti 
heia ette ,meid kutsuti kambresse,mammi ja papi võtseve küläkosti kah vankrest ligi.
 
Tagasi kodu hakasime sõitme õhtuehen ,johtus sedäsi ,et mia olli magame jäänu,ärgäsi selle 
pääle ,et esä viis minnu sülen joba tuppa.Laits olli jo linnakäigist ärä väsumu.


