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Abja-Paluoja sai soome-ugri
kultuuripäälinnas

A

bja-Paluojast sai 13.
küindlekuu päeväl 2021.
aaste soome-ugri kultuuripäälinn. Pidu peeti Abja
kultuurimaja man ja veebiülekande abige jõud sii 25
miljuni soomeugrilaseni üle
mailma.

Kullete-vaadete sai õimurahvaste konsserti ja oma tervitusesõna ütlive tõiste ulgan kah
president Kaljulaidi Kersti, kultuuriminister Oti Anneli, Mulgimaa iistseisja Ärma Toomas
ja eelmise soome-ugri kultuuripäälinna Miškani külä saadiku.
Pidu lõpetuses viiti soome-ugri
Sirk uhke rongikäiguge Abja
raamatupoodi akne pääle, kos ta
jääp terves aastes.
Soome-ugri kultuuripäälinnu iistvedäje Loode Oliver ütel
rahvale, et ku soome-ugri Sirk
mõistas kõnelde, oles tal meile
pallu ütelde. “Ta om nännu mede
õimurahvaste rõõme ja raskusi,
võlu ja valu, om nännu elu lantspilte ja püünede taga. Temä om
nüid peris soome-ugri Sirk, mitte
pallalt nime järgi,” kõnel Loode.
Eesti Vabariigi president
Kaljulaidi Kersti kõnel uhkest
märgist, mes om eestlastest küll
tuhandit kilumiitrit kaugel, a
luudu siinsaman Mulgimaal.
ÜRO pääuunen New Yorgin
seisäp joba veerändsada aastet
mede riigi kingitus, Raua Anu
tettu ja jutilistest undrukist kokku pantu “Emäpuu”, mes valvap
soome-ugri rahvaste üle. “Seisäme ÜROn põlitside rahvaste õiguste iist nõnda pallu ku saame,”

Sirgu esä Tauli Ants ja Sirgu emä
Laande Alli üten soome-ugri Sirguge.

Uhke rongikäiguge lätsive kik pidulise Abja kultuurimaja mant raamatupoodi manu, et soome-ugri Sirk poodi akne pääle säädä. Eesti lippu kannap
ihen Riigikogu liige Rahneli Piiter.
Pildi: TaaVID Meedia

kinnit Kaljulaid ja ütel manu, et
“Emäpuu” tuletep miilde, et soome-ugri rahvaste ütist asja aaden
piame kik mõtleme järekestvuse
pääle, seismä õimurahvaste emäkeele ja kirjasõna tulevigu iist.
President arvas, et soome-ugri mailmakongressis valmistemise kõrvan piame seismä
kah omaende kohalige keelde
iist. “Mia tahas, et meil oles
olemen kigi Eesti murdekeelde
tüüvihu ja sõnaraamatu, et latse
saas murdekeeldege tutvust tetä
joba koolin,” kõnel Kaljulaid.
“Kuna oleme aastesadu tunda saanu tõiste võimu, ei seo
meid mitte niipallu geeni, ku
mede keele, kombe, muusika,”
ütel Ärma Toomas ek president
Toomas Hendrik Ilves. Ta kõnel viil, et soome-ugri kultuuripäälinn olla om au ja kohus
ütekõrrage: kohus mitte pallalt
esiendit näidäte, a õppi õimlasi
kah tundma. “Me ju kik tunneme oma kultuuri ja oleme uhke
selle üle, et võõra võimu kiuste
oleme jäänu esiendes. A mitte
kigil ei ole nii äste lännu ku meil
siin Mulgimaal, ku kigi nõukogude õuduste kiuste oleme nüid
vaba oma maa pääl,” ütel president Ilves.

Apja olli kokku tullu ulka kiriveste rahvarõõvastege õimlasi. Esieränis rõõmsas tei neid õimurahvaste lipurivi,
sest pallude jaos neist ei ole oma lipu nägemine egäpäeväne asi.

Ärma Toomas kuts üles pinguteme, et õppi tundma oma
õimlasi. “Sis tunneme ennest
kindlambelt. Sis om meil täädmine, et mede keele ja laulu jääve kõlame viil aastesadades.”
Kultuuriminister Oti Anneli
kinnit, et piaaigu kümme aastet
tagasi pääle akanu soome-ugri
kultuuripäälinnu liikmine om
kogunu jõudu just suure ulga
vabatahtlike abige. “Tänu soome-ugri riike ja rahvaste ütitsele
tüüle avitep kultuuripäälinnu
projekt nii soome-ugri kiili ku

rahvuskultuure ja rahvaste ütteoidmist iist vedäde ja tagast
tõugate,” ütel kultuuriminister.
Soome-ugri kultuuripäälinna aaste tuup
tähelepanu ala
eri kultuuri, oiap au sihen esivanembide vaimuperändust ja
avitep õimurahvaste kultuurel
nüidsel aal elun püside ja väge
kogude. Selle aaste mõte om
näidäte vanade Mulgi mustride
abige kikke sedä, mesperäst om
Mulgimaal ää eläde.
Aaste sisse jääp ulka ettevõtmisi, mes seove soome-ug-

ri rahvit, aviteve õimurahvaste
kombit edesi kanda ja sedäsi esivanembide perändust alla oida.
Soome-ugri kultuuripäälinna aaste 2021 viias läbi LEADERmeetme abige.
Rohkemb täädust kultuuripäälinna tegemiste kohta ja pilte
joba ärä ollu sündmustest saap
nätä Facebooki-lehe Finno-Ugric Capital of Culture 2021 päält
ja veebivärätist mulgimaa.ee.
ÜM
Mulgi kiil: Ilves Kristi
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Mulgimaa perimuskultuuri
toetuseraha om ses kõrras jagat

M

ulgimaa perimuskultuuri om Eesti Rahvakultuuri Keskuse programme kaudu joba ulka aastit
toetet. Selle abige saave teos
nii rahvale joba täädä-tuntu ettevõtmise, nagu Mulgi
pidu, aaleht Üitsainus Mulgimaa, Mulgimaa Peremäng
ku kah ää jagu peris uusi
akatusi egä aaste.
Eesti Rahvakultuuri Keskuse
toetuste osakonna päälik Salmari Margit ütel, et 2021. aastes
tetti 47 taotlust, mille summa
olli 203 262.90 eurut. A jagade
olli siikõrd 111 260 eurut, mes
kah kik vällä anti. Toetust saive
32 projekti.
Salmar kõnel, et kuna minevaaste jäi pallu sündmusi ärä
ja toetuse masseti tagasi, sis om
luuta, et 2020. aaste jäägi (8046
eurut) kandas 2021. aaste iilarvese. Ku siande otsus tetäs (maivõi juunikuul) ja kinnitedes, sis
saave viil kolm projekti raha. A
võip kah olla, et jääke ei kanda
tagasi ja toetust ei saa.

Lõuna-Mulgimaa Puuetege Inimeste Ühing sai toetust Mulgi mustride ja rahvarõõvaste tüükambride jaos
Abja Päeväkeskusen. Osa asju om joba valmis kah saanu. 		
Pildi: Saarela Mari

“Olli ulka egäaastesi projekte, nagu Mulgi Kultuuri Instituudi tüütoetus, Väikse Virre,
ERR-i mulgikiilse raadju-uudise
jt. Ja olli kah peris uusi. Üits uus

tore projekt, mis küll toetust es
saa, olli Villändi gümnaasiumi
Mulgimaa-teemaline
lavvamäng “Mulgi Mäng”. Julge akatus noorde puult, a üits taoline

mäng om joba olemen. Kuigi
noore siikõrd raha es saa, sis ma
looda väige, et na tuleve vällä
viil mõne põneve mõttege.
Olli kah pallu rahaküsimisi

lastelaagride/õpitubade jaos, et
õpete mulgi kiilt ja kultuuri. Nii
om tore ja vajaligu, a ma usu,
et kige paremb õpeteje om iki
kodu esi. Ku me kodun kõneleme mulgi keeli, piame au sihen
oma kombit ja perimust, sis jääp
kestmä ja saap elu osas kah loomulik side oma juurdege,” kõnel
Salmar.
Ta taht viil projektikirjutejil süäme pääle panna, et enne
rahaküsimist tules oolege läbi
lugede määrus ja vaadete, mille
jaos üldse raha andas. “Ärge võtke ooletult taotluse kirjutemist,
sest ei ole ju mõtet raisate oma
ja tõiste aiga ja saia vastus, et
tede projekti ei toetede, sest ta
ei lapi toetusemeetme iismärgige. Ja ärge jätke projekti kirjutemist viimätse õhtu pääle, sest
veebivärät või omaende arvuti
võive just sis üles ütelde,” õpet
Salmar ja suuv iki kigile uusi äid
mõttit, sest projektitoetus omgi
ju mõteldu just uute mõtete elluviimises, et mede kultuuripilt
rikkambes saas ja perimus elun
püsis.

Mulgi perimuskultuuri jaos antu toetuse 2021
Toetuse saaja
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Ala-Taagepera Rahvakultuuri ja Hariduse
Edendemise Selts
Tartu Ülikuul
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Mittetulundusühing
Lilli Luuduskeskus
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Mittetulundusühing Eesti
Perimusmuusika Keskus

Projekt
Mulgi Kultuuri Instituudi arendustegevus
2021
Õpeteme mulgi kiilt (murderingi, keelepesäde, õpetejide koolitemine)
VI Mulgi pidu
“Mia ja sia ütenkuun”

Antu raha
38899.00
7105.00

Abja Gümnaasium

7000.00

Mulgi Väiketootjate Liit
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Mulgi Vallavalitsus
Lõuna-Mulgimaa
Puuetege Inimeste Ühing
Mulgi Vallavalitsus

Aaleht Üitsainus Mulgimaa 2021

4400.00

Mulgi uhkus ja rikkus

4000.00

Villändimaa rahvarõõvakuul

3510.00

Suur mulgi sõnaraamat 2021, jakuprojekt

3392.00

Mulgi kultuuri ja keele tutvustemise
õppekäigu Mulgimaa kuulele

3366.00

XIII Mulgi konverensi kõrraldemine

3000.00

Koolikonsserdi Mulgimaa kuulen

3000.00

31. Mulke Almanaki kokkusäädmine ja
Mulke Selts
välläandmine
Mulgi keele ja kultuuri tutvustemine
Tõrva Gümnaasium
Tõrva Gümnaasiumi lastel
Mulgi keele ja kultuuri tegemise Tartu
Tartu Ülikuul
ülikoolin
Mulgi soki- ja kindakirje vällänäitus
Mittetulundusühing
Mulgi Ukuvakk
ek ülemulgimaaline ütenkudamine
August Kitzbergi nimeline Mulgi keele ja kultuuri õpmine Lilli
Luuduskeskusen
Gümnaasium
Mittetulundusühing
Mulgi mälumäng “Ütesa”
Mulgi Kultuuri Instituut
Mulke Selts
Hendrik Adamsoni murdeluulevõistelus
Mittetulundusühing
Mulgimaa Peremäng 2021
Kultuuripärl
Tartu Ülikuul
Kaits uut muinaslinnust Sakalan

Toetuse saaja
Tarvastu Muuseumi
Sõprade Selts

2800.00
2596.00
2511.00
2419.00
2350.00
2120.00
2000.00
2000.00
1853.00

Mõisaküla Kuul
Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Abja Lasteaid
Karksi-Nuia Kultuurikeskus

Projekt
Raamat tüüpääliskirjage “Tarvastu kihelkonna aaluulise luudusliku pühäpaiga”
Mulgi söögi ja käsitüü õpikambre koolinoordel
III Mulgi Söögi Vestival

Antu raha
1630.00
1618.00
1500.00

Mulgi uudise ERRin ja aalehen Sakala

1200.00

Mulgi kultuuri tutvustemise programmi
Mulgi mustride ja rahvarõõvaste tüükambre
Abja Päeväkeskusen
Perimuslaager Mulgi vallan

1008.00
1003.00
1000.00

Avasteme Mulgimaad

896.00

Kultuuritüütejide mulgi kultuuri õppepäevä

800.00

Mulgimaa Uhkuse auinna välläandmine

694.00

Koolilaste mälumäng “Nupute vällä” 2021

610.00

Päiv talun ja mõtsan
Perimuspäev
Väikse Virre 2021

580.00
400.00

Komisjuni ettepanek om kanda 2020. aaste jääk 8046 eurut
2021. aaste iilarvese ja anda
toetuses all tuudu rojektel. Selle jaos om vaja Rahandusministeeriumi otsust ja
kultuuriministre iilarve muutmise käskkirja kinnitemist.
Toetuse saaja
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut
Tarvastu Muuseumi
Sõprade Selts
Sihtasutus Kultuurileht
Mittetulundusühing
Mulgi Kultuuri Instituut

Projekti nimetus
Noorembe astme tüüvihu uus rükk
Raamatu “Ämäriguaa luu. Karksi”
kokkusäädmine ja pildi
Täheke mulgi keelen 2021
Suur Mulgi sõnaraamat 2021, jakuprojekt

Otsus
668.00
3380.00
2220.00
1778.00

ÜITSAINUS MULGIMAA Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne, märts 2021

Mulgi
koolilaste
mälumäng
olli veebin

Ü its mulk

Koduigätsus
sund Mulgi
õbeehtit
tegeme

K

ik miu emäpuulse esivanembe om peri Mulgimaalt Tuhalaane, Anikatsi,
Muksi kandist. Kirikukirje
järgi olli mede sugupuu siin
olemen joba aastel 1800. Ja
ku nüid olli miul ammatikoolin vaja lõputüü teema
valide, es ole vaja pikält mõtelde – Mulgimaa.

Oma latsepõlvesuvede ole ma
müüdä saaten Tuhalaanen, sest
sääl ellive mu vanaemä ja vanaesä. Mulle miildisive kangeste
ütine einätegemine ja jaanipäevä – kik külärahvas tulli kokku,
tei ütenkuun tüüd ja pidäs pidu.
Tuhalaanen oltu suve tuleve
mulle iki miilde, ku ma Villändist Karksi poole sõida – nii
nurme ja niidu om kudaki nõnda kodutse.
Prilla õpi mia Soomen Lahti
linna ammatikoolin kullassepäs
ja kähen om lõpueksamide aig.
Neid om kokku seitse
ja üits neist om oma
ehtekogu tegemine.
Mia tahtsi tetä midägi, mille man saas
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16.

veebruaril olli Mulgimaa koolilaste mälumängu “Nupute vällä!” tõine
jagu, millest võtt osa seitse
punti kuvvest koolist. Siikõrd
kokku es tuldagi – mäng olli
veebin ja egä võistkond ist
oma koolin.

tarvite rõõmsit värve ja millen
oles tunda kodupaiga lämmust
– Eestit, Mulgimaad.
Mede koolin om 40 aastet
kullassepätüüd tennu õpeteje
Hannu ja sama pikä kogemusege graviirmise ja kuum-emaili
õpeteje Tarja, kes om oma ala
asjatundje. Mõlembile miildis
väige miu mõte tetä Mulgi-teemaline ehtekogu.
Sii mõte om mul pähän ollu
joba üle aaste. Tüüge akassi ma
pääle mineve aaste engekuul, ku
sai tettu 3D arvutirogrammige
vormi ja rükit vällä õbelaadi.
Egä laat om ku emailvärvige
üle tettu tillike Mulgimaa lipp.
Värv om ku laasikildest jahvatet
jahu, mes sulatedes ümäriguld
800-raaditse kuumage ehte pääle.
Laate om katen suurusen ja
neist tullive eri ehte: kõrvarõnga, sõrmusse, ripats, rinnanõgel, lipsunõgel ja mansetinööbi.
Osa neist om saanu joba
värvikihi ja tõine jagu
oodap viil mõskmist
ja värvi.
Pääle kooli lõpetemist tahas mia viil pa-

Nuur ehtemeister Räni Epp.

rembini tundma õppi
emailvärve ja arjute
nende tarvitemist. Egä
värv om ju ahjust tullen
omamuudu ja egä järgmine kiht tõise toonige ku
eelmine.
Prilla om miul Mulgi ehtit tettu üitsainus jagu, a ku
om uvilisi, saa mia neid manu
tetä ja Eestise kah saata. Miuge
saap kokku leppi Facebooki tiil
või e-kirjage repp358@gmail.
com.

Mälumängu teemade ollive siikõrd seot Tarvastu kihelkonnage – ärkämiseaig Tarvastu kihelkonnan ja Tarvastu rahvarõõva.
Viil pidive latse lugeme tähelepaneliguld aalehte Üitsainus
Mulgimaa ja vastame selle järgi
küsimuste pääle. Mälumängu
läbiviimisele om pannu oma õla
ala Mulgimaa raamatukogude
tüüteje, kes om usinaste küsimusi tennu.
“Nupute vällä!” tõise jao võit
läits Alliste põhikuuli, kus vastassive küsimuste pääle Gaston
Niikas, Gaston Emili, Lumiste
Laura ja Põder Anete-Ly. Nende
õpeteje om Merila Anneli. Tõise
koha saive Ala põhikooli latse ja
kolmande Tarvastu gümnaasiumi noore.
Mälumängu kolmas jagu tulep aprillikuul Kitzbergi gümnaasiumin. Mängu läbiviimist
toetep Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetemise abinõu.
Ilves Kristi
toimeteje

Räni Epp
Lahti ammatikooli õpilane
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Valmis om saanu Mulgimaa lipuge
kõrvarõnga, sõrmusse, ripats, rinnanõgel, lipsunõgel ja mansetinööbi.
Pildi: Räni Epp

Alliste põhikooli viisive võiduni
Gaston Niikas, Gaston Emili, Lumiste Laura ja Põder Anete-Ly.
Pilt: Heina Jelena
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L atsele

Valla lääp Hendrik Adamsoni
murdeluulevõistelus
Selle aaste 6. oktoobrel om suure Mulgi kirjamihe Hendrik Adamsoni 130. sünniaastepäev.

Põdra uhke sarve

Võisteluse pääle oodetes egä kirjuteje käest vähembelt viit luuletust, mes om kirjutet mõnen Eesti murden.
Täisinimeste ja noorde (kuni 19 aasteni) tüüsit innates omaette.

Põder astun müüdä mõtsa ja
mõtelnu: “Küll om miul inetu jala,
nii pikä ja peenikse. Mesjaos mul
siandsit vaja om? A vat kos sarve
om mul suure ja uhke! Siaste sarvege om peris lust mõtsan kõndi.”
Lännugi sis põder uhkeste
edesi, ku äkki nännu, et undi ulgakeste tal perän om. Põder visanu sarve selgä, sest mudu ei saa

Luuletusi oodetes kuvääri sihen aadressi pääle Mulkide Selts, Sultsi küla 69605, Metsarõõmu, Viljandi vald
või e-postige Mulkideselts@online.ee 1. septembres.

Värvi põdra pilt iluste ärä!

Selle tähistemises tulep 14. temänimelise murdeluulevõistelus,
mille pääle oodetes luuletusi 1. aprillist kuni 1. septembreni 2021.
Murdeluule sõbra om oodet riime papre pääle kirja paneme, võistelusele tuleme ja
9. rehekuu päeväl Kärstne mõisan kokku saama, et mede kirjamehi ja parembit sõnasäädjit auste.
Võisteluse mõte om elun oida murdekeelen kirjutemise kommet, tuvva rahva ette ja kitta neid,
kes oman keelen kirjutemisege aviteve kodukandi kiilt oida ja edesi kanda.
Võisteluse juhend pandas üles veebilehte pääle mulkideselts.org, mulgimaa.ee ja viljandivald.ee.

ju puiest ja puhmastest müüdä,
esi andan aga jalgel valu. Karanu
üle raavi, üle kivide, kande, üle tillembide puhmaste kah. Undi talle
järgi es jõvvagi.
Sis mõtelnu põder: “Ää, et mul
iki siandse pikä ja väle jala om, nii
päästsive mu nüid unte käest!”
Eesti rahvajutt

Egäl tüül piap oleme man märgusõna, mes tulep kinnitse kuväärige kirja sissi panna või saata omaette
meilimanusege, kos om kirjan auturi nimi, isikukuud, aadress, kontaktandme ja kinnitus, et kirjuteje annap
võistelusetüü auturiõiguse Mulke Seltsile. Koolinoordel om vaja manu kirjute kah oma vanus ja kuul.
Indajide kogu om viieliikmeline ja sääl om kirjandustäädlane, kaits eesti keele õpetejet,
mulgi kultuuri asjatundai ja kirjanduseuviline.
Parembe saave tunniskirja ja auinna, mes andas kätte 9. oktoobrel Kärstne mõisan.
Murdeluulevõistelust toeteve Eesti Rahvakultuuri Keskus, Villändi vald, Mulke Selts ja Mulgi Kultuuri Instituut.
Küsi täädust: Saare Ene, Mulke Seltsi vanemb, e-post mulkidedselts@online.ee, tel 507 0846.

U vvembet lugemist
V

ällä om tullu mulgi nallakogu “Mulk muigas”,
mille kokkusäädai ja kirjastei
om Gaston Kalle.
Mulgimaa perimust uurin jäi
Gastonile silmä mulke nallasuun. Eluterve ja atsak inime
võip esiende üle nalla tetä küll.
Kuigi pallude lugudege pilave
naabre mulke ihnsust ja edevust, jakkup küländ neid lugusit
kah, kos mulk naarap esiennest.
“Mia akassi mulgi nallalugusit korjame ligi veerändsaa aaste
iist, ku Villändin eläden käisi iki

Nalla kah

Polli vallan Polli vanan vallamajan Ärikülän peeti talurahvale õpetust tervise tugevdemisest.
Kõneleje olli linnast saadet.
Kui ettekanne läbi sai, sis
küsse Remsi Toomas maamihe
muudu: “Mia ei saa ütest asjast
aru: kunas mia pia juuskme, kas
enne äestemist vai peräst äestemist?”
Selle küsimise pääle es mõista kõnemiis kah nõu anda.

***

Kuulmeister näidänu mulgil
Kreutzwaldi pilti.
“Kes tuu Röitsvald om?” küsinu mulk.
“Eesti ärkämiseaigne suurmiis.”
“So-oh,” ütelnu mulk, “kas
tal raha kah olli?”
“Ei, Kreutzwald olli vaene
miis.”
“No mes sa sis sandist kitat,”
imestenu mulk.

***

Mulk sõitse Villändi. Tõiste
asjatoimetuste vahepääl astse ta

Mulke seltsi murderingin. Sääl
ma kirjuti mõnikõrd üles osaliste käest kuuldu nallalugusit. Peräst otse viil lugusit manu Eesti
Rahvaluule Arhiivist, vanadest
aalehtest ja mulgiteemalisest rükikirjandusest,” kõnel Gaston.
Nüid om kik nii luu saanu
kaaste vahele raamatun “Mulk
muigas”. Tänu Ilvese Kristi juhit
mulgi keele ringe inimeste abile saive nalla kah mulgi kiilde.
Pildi joonist raamatuse Villändi
nuur kunsnik Talts Katariina ja
rükmist toet Eesti Rahvakultuuri Keskus.

“M i a
looda, et
“Mulk
muigas”
tuup koroonakevädese
raasikegi
elgust ja rõõmu,” ütel autur.
Raamatut saap osta Rahva
Raamatu puutest, Abja, Karksi-Nuia ja Mõisaküla Konsumist, Tarvastu raamatukogust ja
Abja ja Tõrva raamatupoodist.
Kõvade kaastege raamat massap
egäl puul alla kümne euru.

kah sissi ütte peenembese puuti ek, nigu neid vanaste kutsuti,
siidipuuti.
Poodin leti pääl suur kangas
kallist kalevit.
Mulk vaades, silus sedä ja
küsse kaupmihe käest: “Mes
küünär massap kah?”
Sii ütel pahatselt: “Viis rubla
küünär; mes sa uurit, egä siust
iki ostjat ei saa.”
Mulk vaades kõrra põlaten
ennest täis kaupmihele otsa ja
ütel: “Mõõda kaits küünärt jalarätte jaos.”

a mia, suure talu peremiis, ei
mõista!”

***

“Toomas, õe, Toomas, tõusu
üles, päe om joba kõrgen!”
Toomas käänäp tõse külle
ja ütlep: “No kes tedä käsk ennemp valget üles tulla.” Ja norskap edesi.

***

Miis sõidap Riia poole. Tii
veeren kuulep, kuda siakarjane
sigadege läti keeli pahandep.
Miis ütlep omaette: “Ime
küll – siapoiss mõist läti kiilt,

***

Pikne löönu suure puu
maha.
Mulk ütelnu selle pääle: “Jah,
rammu sul om, a raha sul ei ole!”

Kas sia täät, mes äält mede talulooma ja -linnu teeve?
Lammas MÄÄGIP, lehm, MÜÜGIP, vasik MÖÖGIP, obene IRNUP, peni AUGUP, kass MÄUGUP, kikas LAULAP, ani KAAGATEP, kana KAAGUTEP, parts RÄÄKSUP
Otsi ruute siist vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja
viltu kah!
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***

Mulgi pere poig tihassi esä
käest küstä: “Papake, anna mul
raha jäätuse jaost.”
“Jäätuse jaost?! Kas sa tiiät
kah, ku kallis ta om?”
“Papake, sa ju lubasit miule
jäätuse jaost raha anda, ku ma
viis aastet vanas saa!”
“Ää küll, võta sis ...”
Lätsive müüdä mõne aaste.
Poig läits jällekine esä manu:
“Papa, anna mul raha õlle jaost.
Sa lubasit miule õlle jaost raha
anda, ku ma kuustõisku aastet vanas saa. Täämbe ma saie
kuustõisku ...”
“Mesasja?! Õlut? Jäätuse
pääle?!”
Nalla om peri uvvest nallakogust “Mulk muigas”.

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna. Kirjute sii
juti pääle!
KU PAREMB ÜLEKOHTUGE RAASIKE ÕIGUSEGE PALLU.

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toeteve Eesti Ravakultuuri Keskuse Mulgimaa
perimuskultuuri toetemise abinõu, Tõrva, Mulgi ja Viljandi vald.
Toimetus:
e-post: mki@mulgimaa.ee
post: Mulgi Kultuuri Instituut, Leerimaja,
Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandimaa
toimendei: Kristi Ilves, tel 5344 8176
Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.

