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Maarjapäev tõi naise varavalgen 
Karksise kokku
Paastumaarjapäevä, 25. 

märtsi ommuku võis 
joba enne kella kuut Kark-
si-Nuia kultuurikeskuse 
man nätä valgide päärätte ja 
punatside körtege naisi, kes 
ollive sinna kokku tullu päe-
vätõusu terviteme ja naiste-
pühä tähisteme.

Naisi olli tullu nii Karksi kandist 
ku kah Abjast, Lillist, Tarvas-
tust ja Paistust. Päevätõus olli 
kell 6.07 ja ses aas tulli jõuda 
Kitzbergi mäe pääle, et sääl ütit-
se lauluge päevä tervite. Kuna 
päe edimese laulu pääle ennest 
näidäte es taha, lauleti paar laulu 
viil ja joba olligi roosakas sõõr 
silmäpiiri pääle kerkunu. Ilm 
olli tasane, maa vähä kahuten. 
Vanarahvas tääd, et ku paastu-
maarjapäevä ommuku külme-
tes, sis kasvave sügüses ää tatre, 
a ku maarajapäevä üü selge om, 
sis lääve noore looma sii aas-
te äste kõrda. Ku maarjapäevä 
üüse kanamuna puuriida pääl 
lõhki külmäp, sis pidi viil 40 üüd 
külmä tegeme. Kas muna oles 
selle paari külmäraadige katik 
külmänu, ei tää, sest üitski nai-
ne es ole muna õhtu riida pääle 
pannu. 

Nüid rühiti jälle mäest üles, 
et punatse soovipagla suure 
vana lõhmusse osse külgi sidu-
de. Sinna, eelmiste aastide paklu 
kõrva sidus egäüits uvve ja suuv 
mõtten oma salasoovi, mille täi-
deminekut sii aaste uuta.

Edesi viis tii jälle mäest alla 
ja orust läbi Karksi Põrgualliku 
manu, kos egäüits sai allikuse 
ohvreanni jättä ja külmä alliku-
viige nägu uhta. “Allikuvesi om 
ju kige puhtamp, sii tulep maa 
siist. Ku sellege nägu mõsta, sis 
lääp nägu silempes ja silmänä-
gemine erksampes terves aas-
tes,” sellät Palu Olga.

Karksi-Nuia kultuurikesku-
sen oodive naisi joba katet lav-
va. Süvvä sai suuri pannkuuke 
ja juv va nii lahjembet ku kan-
gembet punast juuki. Palu Olga 
kõnel, et punane juuk tuup nais-
tel tervist ja õnne ja tiip põse 
ilusas punatses. Punane om 
kah rõõmu ja kaitsevärv ja just 
selleperäst tetti vanast rõõvaste 

veere punatse paglage üle. Pu-
nast lõnga seoti kah endele kere, 
käte, jalgu ja pää ümmer, sest sii 
tõi õnne ja avit esiki valu vastu. 
Pannkoogi pidive maarjapäe-
väl suure oleme selleperäst, et 
sis kasvave suvel suure kapsta. 
Vanarahvas tääd, et ku maarja-
päeväl lõngu kerites, sis kasva-
ve suure ja kõva kapstapää. A 
kedräte es või, sest sis tekkuve 
suvel uisa kapuste pääle. Nõkla 
ja sõkla es või kah sel päeväl kät-

te võtta, sest kes nõkla tarvit, sii 
näi suvel nõglauiska, kes sõkla 
tarvit, näi siilu, a jahu es või sel-
leperäst sõklu, et mudu siblive 
kana kapsta- ja kaalitaime üles.

Varaommukune matk, külm 
allikuvesi ja punajuuk teive 
naiste põse tõeste punatses ja 
meele rõõmsas. Edesi läits om-
muk luudusaakirjanigu Vilbaste 
Kristeli loenguge, kos ta kõnel 
pühädest allikidest. Kuigi Vil-
baste es saa esi Nuia tulla, sai 

ettekanne sõski arvutisilla abi-
ge teos ja naise näive ja kuulive 
tedä suure ekraani päält.

Tüüpäevä akatuses olli kigil 
tuju ää, ihu erk ja egä naine sai 
oma päevätside tegemiste manu 
minna. Tääd ju vanarahvaski, 
et maarjapäevä ommuku ei või 
kavva magade, sest mudu tulep 
terves aastes karuuni selgä, kuna 
karu esi jälle maarjapäeväl üles 
virbup.

Paastumaarjapäevä tähiste-

mine Karksi kihelkonnan om 
kantu kah Eesti vaimse kultuu-
riperänduse nimekirja ja om 
siin joba ammune komme. Seni, 
ku om akkajit iistvedäjit ja nai-
si, kes ei pia pallus kas või üits 
kõrd aasten nõnda vara vällä 
tulla, lääp sii tore komme edesi 
ja avitep esiemäde ilu-, ilma- ja 
põllutarkusi edesi kanda.

Maarjapäeväl käis
Ilves Kristi

Mõni minut pääle kuut seisive naise sõõrin ja meelitive mulgikiilse lauluge päevä vällä.  Pildi: Kannistu Kaire 

Allikuviige näo uhtmine tuup ää tervise ja silmänägemise terves aastes.Pääle päevätõusu astsive kik naise anerivin Karksi Põrgualliku poole.
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Valmis sai  
juhatus Elme 
kihelkunna  
luuduslike 
pühäpaike 
manu
Prilla om rasse aig kigi vä-

hägi süämege inimeste 
jaos. Tahas avite ja midägi 
tetä, et sii sõakoledus ärä lõ-
pes. Vanast, ku aa ollive rasse, 
sis lätsive inimese iki mõtsa, 
pühäde iide, kivi manu või 
allikule. Sinna panti ande, 
sosistedi soovi ja palve, tänäti 
parempe ja ilusampe elu iist. 
Egä külä ja esiki talu man ol-
live säändse erilise kotusse, 
kunkottal inimese saive aru, 
et sääl om ää olla, nink tund-
seve ühendust luuduse ja 
ääde mõtsavaimege.

Tänäpäeväl jääp sii täädus, et 
me ümmer om viil säändse vana 
kotusse alle, järest vähempes. 
Oleme suviti Lilli luudusmaja 
latsige iki kodukandi luudus-
liken pühäpaiken käinu, et nii 
meelen püsüs. Kaits aastet ta-
gasi tekkusi meil mõte, et nii 
paiga võis kik üles kirjute ja tetä 
põhjaliku õpetuse, et egä uviline 
saas õlpsaste ja täädlikult neid 
kotussit vaateme minna.

Üleminevaaste sai meil üten 
mittetulundusühinguge Põline 
Pere ja Kaasiku Ahtoge valmis 
juhendmaterjal Karksi kihel-
kunna luuduslike pühäpaiku 
jaos. Sii om ää tiijuht ennekik-
ke kuulele, et õpeteje saas kerge 
vaevage latsile kodukandi väekit 

kotussit näidäte. Samamuudu 
passip sii tiijuht kah kigile luu-
duseuvilistele.

Minevaaste sai Kaasiku Ahto 
abige kokku pant tiijuht Elme ki-
helkunna luuduslike pühäpaiku 
jaos. Selle tüü iismärk om anda 
täädust ja juhatust, kudasmuu-
du saas kõrralde lühempit või 
pikempit retki Elme kihelkunna 
aaluulisten luudusliken pühä- 
paikun. Kirja om pantu 12 eri 
kotust juhatusege, kuismuudu 
nii kätte levväp, kuismuudu sääl 
ennest üleven pidäme piap nink 
ka nende kotustege seot perimu-
se. Mede rojekti jaos and raha 
Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Üits osa rojektist olli uvireis 
Kaasiku Ahto iistvedämisege 
Elme kanti augustikuise uvia-
riduse laagre latsige. Kigepäält 
lätsime Elme iide. Sii om säände 
paik, kus ammustel aigul inime-
se kuun käisive ja sii komme om 
sääl säilunu täempese päväni. 
Peetas sääl pia egä aaste ju kas 
laatu või muid pidusit. Latse 
teretive ääd kotust, kullessive 
vanu puid, kiiksevä suure kiigu-
ge ja ütenkuun lauleti kah regi-
laule. Säält edesi kõndsime Ars-
tiallikule. Teime läbi kik kombe, 
mis tetäs sis, ku tahat säält en-
dele tervist saia. Kigepäält tulli 
iki tere ütelde, sis raabiti sõle 
päält õbet, iki 3, 5 või 7 kõrda. 

Sis alle võis peoge allikust juvva 
või silmi mõske. Sii allik om va-
nast aast tuntu just silmi ravit-
semises. Pallu põnevust paksive 
kah Elme kuupa. Saime tiidä, et 
vanast võeti säält valget liiva ja 
puistati sedä oma põllu pääle. 
Arvati, et sii liiv annap ää saagi.

Muduki käisime Elme sur-
nuaia taga Orjakivi kah vaate-
men. Ildaaigu olli vihmä sadanu 
ja kivi lohu elksive nigu suure 
kurva silmä. Kullessime lugusit 
kivilohke tekkumisest ja panni-
me sinnä kah oma anni. 

Üits väigä uvitev puu, mille 
man käisime, olli Salve tamm. 
Sedä olli peris keeruline üles 
löüdä. Sii kasvap Patkülän lage 
karjamaa pääl Salve-Kopli-
maa tiist 140 miiterd õhtu puul 
ja Salve-Vilsi Ojatare tiist 90 

miiterd kaugel. Tammest 130 
miiterd õhtu puul om Ala-Vil-
si talu ja 130 miitre kaugusen 
karjalauda. Suvitsel aal om puu 
ümmer looma. Sis tulep sinna 
minek kokku leppi Vilsi Angu-
se varmige. A puu om võimas 
ja temä manu minek tasup sedä 
vaiva. Puu võip olla ligi 600 aas-
tet vana. Sii tamm om ollu ohv-
repuu. Sidusime me kah sinna 
oma punatse lindikse üten oma 
suuvege külgi. Soovilint piap 
oleme luudusligust materjalist, 
sidume piap sedäsi, et puu või 
ossa ümmer jääs kasumise ruu-
mi ja sõlmi pias oleme kas 3, 5, 
7 või 9.  Mida rohkemp sõlmi, 
sedä suurempe väe saave soovi.

Oma reisige es saa me kik-
ki kotussit läbi käiä. A kokku 
pantu tiijuhist levväp viil juha-

tust, kudas kätte löüdä Möldre 
lohukivi, Tõrva Vanamõisa järv, 
Kuurkülä silmäallik, Jeti Linsi 
saarik, Kalme värät, Aitsra pühä 
kivi, Taageperä Mäemütsä pühä 
kivi, Ala pühä kivi, Kähu elgikivi 
ja Taageperä paglapuu. Muduki 
om kirjan kah nende kotustege 
seot luu ja perimuse.

“Looduslikud pühapaigad 
Helme kihelkonnas. Juhend-
materjal koolidele” om üleven 
MTÜ Lilli Looduskeskus kodu-
lehe pääl www.lillilooduskeskus.
ee. Säälsaman om kah Karksi ki-
helkunna pühäpaiku tiijuhatus. 
Egäüits võip nii õpetuse oma 
jaos alla laadi ja vällä rükki. Kes 
rohkemp seletust tahap, võip 
miu käest küsüde. Mia avite ja 
juhate ää meelege.

Sii aaste om meil laanin sian-
desama rojekt tetä Tarvastu ki-
helkunna luuduslike pühäpaiku 
jaos. Ku raha antas, sis saap uus 
tiijuhatus valmis tuleves aastes. 
Pikemp laan om säände, et ku 
saas nii juhatuse kigi Mulgimaa 
kihelkunde jaos, sis saas mõne 
aaste peräst kokku panna juba 
Mulgimaa luuduslike pühäpai-
ku tiijuhi.

Senis teile ääd avastemist 
Karksi ja Elme kihelkunnan!

Laanemetsa Ly 
Lilli luudusmajast

Mulgimaa Uhkus 2021

Salve tamme man kullessive lehmä kah üten lastege, mis Kaasiku Ahto kõnelep.  Pildi: Laanemetsa Ly

Elme Orjakivi lohu elksive nigu suure kurva silmä.

Tartu ülikoolin käip mulgi keele õppus
Märtsikuul akas Tartu 

ülikoolin pääle mulgi 
keele kursus, mille päämi-
ne sihk om tetä õpje tuttaves 
Mulgi keele- ja kultuuriala ja 
selle tekkumisege ja anda edi-
mese täädmise mulgi keelest. 

Kokku om laanin kümme loen-
gut, mida viive läbi Tartu üli-
kooli  eesti keele aaluu ja mur-
rete rovessur Pajusalu Karl ja 
mulgi keele õpeteje Ilves Kristi 
ja Laande Alli. Kursus passip 

nii neile, kel ei ole viil täädmi-
si mulgi murdekeelest ja mulgi 
kultuurist, ku neile kah, kes ta-
have oma täädmistele tävven-
dust saia. Osa võive võtta nii 
keeletääduse üliõpilase ku kik 
tõise, näituses käip kullemen 
paar aaluulast. Kursusele võive 
tulla nii bakalaureuse-, magist-
re- ku dokturiõppe tudengi. 

“Täoaaste om üits üliõpilane 
Mulgimaalt peri, kaits Võru-
maalt, üits om suumlane, üits 
sakslane – mulgi kiil om tähtis 

rahvusvaheline kiil,” kõnel Pa-
jusalu Karl kirivesest seltskon-
nast.

Loengidel kõneldes Mul-
gi ala aaluulisest tekkumisest, 
keeleaaluust, mulgi keele põhi-
joondest, sõnavarast ja ääldu-
sest, mulgi rahvalaulest ja kir-
jandusest, sõnade muutmisest 
ja lausete kokkusäädmisest. “Sii 
kursus ei ole mõteldu selle jaos, 
et kiil selges saia. A joba sii om 
väige tähtis, et tekkup uvi mulgi 
keele vastu, ja täädmine, et si-

hande kiil om olemen. Kel om 
joba tõisi kiili all, sel om kind-
laste kergemp,” ütel Laande Alli.

Mulgi keele tunnin käive 
kah kaits soome-ugri keeletää-
duse dokturanti: suumlane Pat-
rick O’Rourke ja sakslane Axel 
Jagau. Patrick O’Rourke uurip 
liivi keele ainest Eestin. Ja mitte 
pallalt mere veeren, kos liivlasi 
om ollu, vaid kah egätsugutsit 
kontakte ja aalugu. Mulgi kee-
len om pallu ütist liivi keelege 
ja miis uuripki, kas sii ütine osa 

om aaluuline või tullu ildamb. 
Axel Jagau uurip Euruupa tillik-
sit kiili ja selleperäst paist talle 
mulgi kiil kah uvitev.

Siandsit mulgi keele kursusi 
om ülikoolin ennegi ollu ja neid 
tetäs egä paari aaste tagast, et 
egä uviline oma ülikooliaa sihen 
saas osa võtta. 

Tulevaaste pias taoline kur-
sus tuleme Tartu ülikooli Villän-
di kultuuriakadeemian.

Ilves Kristi
toimeteje
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Võrtsjärve veeren, Must-
last kümneminutilise 

autusõidu kaugusen oodap 
külälisi esierälik Öökulli Ka-
lamaja, kos saap täädust kala 
püündmisest, puhastemisest 
ja kalasöögi tegemisest. Käe 
saap kalatses egäüits, kes siia 
tulep.

Kotus, mida ma ütel kevädisel 
õdakul otsma lää, ei anna ennest 
kergeste kätte. Esiki televoni tii-
juhatus saap paar kilumiiterd 
enne õiget paika otsa ja kinni-
tep, et mia ole nüid kohal. Tege-
liguld tulep viil ulka maad läbi 
mõtsa müüdä porist tiid sõita, 
enne ku tore tare paistma akkap.

Oovi pääl tuleve kohe vas-
tu kotusse peremihe ja pidäje 
Meieri Martin ja Tedre Hans, 
kes päämiselt kate pääle sedä 
võõrastemaja piave. Meier kõ-
nelep, et kotus olli esmalt temä 
suvemaja, a käimä tullu sõprule 
ja tutvidele miildis siin nõnda-
pallu, et viimäte tekkusi mõte 
võõrit kah vastu võtta. Paar aas-
tet tagasi saigi sii teos. Kuigi suu-
rembet reklaami ei ole ärile tettu, 
sis kundesit jakkup. Mõlembe 
mihe kinniteve, et kige paremb 
reklaam omgi just sii, mes suust 
suhu liigup ja siiamaani ei ole 
viil üttegi ollu, kellele kalamajan 
miildinu ei oles. Kotus kaugel 
mõtsa sihen Võrtsjärve veeren ei 
ole mitte takistuses, vaid just sii, 
mille peräst linnainimese tulla 
tahave – siin olet ku vanajumale 
sellä taga ja kik muu mure jääve 
taga mõtsa maha. 

Kohe kindlaste ei ole sii ari-
lik puhkamise talu, kos tullas 
pallalt pidu pidäme – kik elu 
käip siin järve ja kala ümmer. 
Uviline saap üten kogenu kala-

meestege esi järve pääle minna 
ja nätä, kudas käip mõrrage ka-
lapüük. Pääle selle muduki kala-
mihejutu ja pallu täädust kigist 
mede kaladest. 

Ku kala om järvest vällä tuu-
du, sis tulep tedä tegeme akate. 
Selle jaos pakutes peris koolitust, 
et inime esi mõistas kala ruuki, 
valla lõigate ja sellest suuperät-
se söögi valmis tetä. “Meie oma 
püünet kala ei müü. Kik lääp 
oma kundedele ja kigest teeme 
midägi. Miu arust piaski sedäsi 
oleme, et Võrtsjärve kalamihe ei 
müüs oma toorest kala odaveste 
ülesostjidele maha, vaid et siin-
saman tetäs sellest midägi. Sedä-
si jääs rohkemb raha siia kanti, 
inimestel oles tüüd ja kohaligu 
saas osta Võrtsjärve kalast tettu 
kaupa,” sellät Meier.

Kes summagi esi käse kalat-
ses tetä ei taha, neile pakutes kah 
uhket nelläkäigulist õhtusüüki, 

kos kik söögi om muduki värs-
kelt püünet kalast. Mes täpselt 
lavva pääle tuvvas, sedä saave 
sööjä täädä alle lavva taga istun. 

Talu ümmer om mõts. Ja sii 
mõts olevet meeste jutu järgi täis 
üükulle, kes õhtu tullen üitstõise 
võidu uikame akkave. Sellest sai 
kah talukotus omale nime. “Edi-
mene kõrd, ku ma kuuli, kudas 
na siin kik äkki äält akassive te-
geme, sis tulli peris irm nahka. 
A nüid ma ole nendege nõnda 
ärä arjunu, et kohe ää kindel 
tunne om, ku üükulli uikave – 
järeliguld om kik kõrran,” kõnel 
Tedre H2ans. 

Kedä tõeste vii pääle ja kala 
manu ei kisu, nii võive siin nõn-
dasama mõtsa müüdä ulku, 
marju-siini korjate ja linde-luu-
me ääli kullete. Talvitsel aal tetäs 
kah mootursaanisõite. Muduki 
saap sannan kävvä, tünnin vii 
sihen mõnulde, järven ojude ja 

Öökulli Kalamaja meelitep kala ja kakkege

Romantiline Öökulli Kalamaja oodap külälisi Kalbuse külän Võrtsjärve 
veeren.  Pildi: Öökulli Kalamaja

Paadisõidule ja kalale viias nii noore ku vana.

Kalamajan mõistetes egäst kalast väärt ruug valmis tetä.

Tõrva noore pannive mulgi muinasluuge varju eläme
Minevaaste detsembre-

kuul kogunive Tõrva 
Avatu Noortekeskusen noore 
tiatre- ja vilmiuvilise, et tetä 
tutvust varjutiatre ja visuaal-
kunstige. Kolme päeväge 
puhuti elu sissi mulgi muis-
teluule, mis kõnelep ütest 
tilliksest vaprast poisiksest ja 
temä juhtumistest. 

Luu perrä sai valmis lühike vilm 
pääliskirjage “Väikemehe seik-
lused suures ilmas”, mes tuudi 
edimest kõrda rahva ette 18. 
märtsil Tõrvan Koidu kinun. 
Nüid saap egäüits vilmi kah 
Youtubest vaadete. 

Kigepäält näidässive juhen-
deje Tauli Liisa ja Rekkori He-
len, kudas pimen ruumin suure 
valge palaje pääl vanade grafo- 
projekturide ja oma kehä abige 
varje tetä ja eläme panna.

Abis võeti kah rõõvatükke, 
värvilisi kilesit, pesuainet, vär-
vipulberd ja pallu muud. Õpi-
kambrest võtt osa kümmekond 

last ja nuurt, kes kik saive vaba 
voli katsete ja mängi. 

Kuna varjutiatre abige saap 
luvva peris muinasjutumailma, 

olli õpitua juhendejide suuv tetä 
kumardus Mulgimaa vaimupe-
rändusel ja perimusel. 

Selle jaos valiti jutukogust 

“Ämäriguaa luu. Paistu” vällä 
lugu “Kudas vanal aal inimese 
latsi palunu”, mis kõnelep vana-
paarist ja nende päidlepikkut-
sest pojaksest. A tillike uudis- 
imulik poisike essüp mõtsa ärä 
ja temäge juhtup egätsugutsit 
imelikke asju. 

Käimä olli tullu kah Tar-
vastu Gümnaasiumi kuulmeis-
ter Mäeoru Aime, kes mõistap 
mulgi kiilt. Temä kõnel lastele 
mulgi kultuurist ja luges väl-
lä valit muinasluu Tõrva raa-
diun sissi. 

Egä nuur sai mängi muinas-
luun mõnda tegelast ja olla abi-
kätes varjutiatre sirmi taga. Ju-
hendejide abige vilmiti kik üles, 
säeti vilmis kokku ja panti manu 
muusika.

Tauli Liisa
Noorde juhendeje

Mulgi kiil: Ilves Kristi

18. märtsil näidäti Tõrva kinun uut mulgikiilset vilmikest edimest kõrda rahvale kah. Kinnu ollive tullu noore 
vilmitegije ja nende sõbra, vilmi juhat sissi Tauli Liisa.   Pilt: Ilves Kristi

alva ilma kõrral lämmen taren 
oma pundige istu, pidu pidäde 
või nõndasama aiga viita. Tarre 
üümajale mahup kuni 14 ini-
mest, a suvitsel aal võip usseaia 
pääle telke kah panna.

Mõteldu om kah äri suurem-
bes aamise pääle, näituses sedä-
si, et panna mõtsa viirde viil rivi 
suveonne. A prilla om sii laan 
soiku jäänu, sest sis kaos siande 
mõnus omaette olemise võima-

lus ärä. “Egäl seltskonnal om ju 
oma soovi ja nii ei pruugi tõiste 
omadege kokku kävvä. Kige pa-
remb om iki, ku tulep üits punt, 
sis saap ennest vabalt tunda ja 
tetä just sedä, mes kige rohkemb 
miildip,” arvas Meier.

Märtsikuul otsust Mulgimaa 
Arenduskoda anda Öökulli Ka-
lamajale Mulgi märgi.

Öökulli Kalamajan käis
Ilves Kristi
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Ruute sissi om ärä paetet 10 nime, millege maarahvas om aprilli-
kuud kutsun:  

MAHLA-, PUUL-, MÄHÄ-, KEVÄDE-, SULA-, VETE-, PORI-, 
LINNU-, SURMA-, JÜRIkuu.

Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!

atseleL
KALLIS KALAKE

Kriisa Enno

Kala, kallis kalake,
mesperäst elät viin küll sa?
Kudas saat sia engäte,
kas siul kops om iki ka?

Kala, armas kalake,
palun vällä tule viist,
ennest miule tutvuste
ja sis näitä tagast-iist.

Kala, kulla kalake,
kas su kodu jõen või meren?
Ujude sia mõistat kohe – 
sii om siul vist peris veren.

Kala, miu kalake,
kuda magade sia saat?
Ase siul ju läbilike,
sängürõõvit pole ka.

Kala, väike kalake,
siul om uime, lõpusse.
Rõõmuge mia kingis siule
merevaigust kaalakee.

Ütle miule, kalake,
kas sia sünnipäevä piat?
Tahas tuvva torti siule
ja viil lilli, luuleria.

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toeteve Eesti Ravakultuuri Keskuse Mulgimaa 
perimuskultuuri toetemise abinõu, Tõrva, Mulgi ja Viljandi vald.

Toimetus:
e-post: kristi@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.

vvembet lugemistU
Valmis om saanu ku-

vves mulgikiilne Täheke, 
sedäkõrda tibukõllane ja 
kevädine. Ja tõeste om 
siikõrd pallu juttu mu-
napühädest, kanadest ja 
munadest. Kirjuteje om 
kah kik Mulgimaal ja kau-
gembelgi kuulsa inimese: 
Kivirähki Andrus, Ilves 
Kristi, Tafenau Tiina, Jas-
ka Vello, Contra. Joonisteje samamuudu: Sildre Elina, Ernits Heiki, 
Metsa Hillar, Rosenbergi Ülle, Tauli Anu, Rea Priit ja Ala kooli latse. 
Lugede saap Eesti kige vanembest rahvaraamatukogust, mis om Tar-
vastun, õpetedes tegeme täidet mune, munakarpi ja nuputemises om 
Mulgimaa-teemaline täädmistepruuv. 

Aakirja jagates Mulgimaa kuulen ja lasteaidun ja sii pias jõudma 
kah raamatukogudese. Kel viil ei ole, a tahas saia, võtku ühendust 
Mulgi Kultuuri Instituudige. Mulgi Tähekest saap lugede kah veebin 
mulgimaa.ee lehe päält. 

Mulgikiilne Täheke om lasteaakirja Täheke ja Mulgi Kultuuri 
Instituudi ütine ettevõtmine, mille jaos annap raha Eesti Rahvakul-
tuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetemise abinõu.  

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.

AAL SÜÜ OMAL ÜÜ AAL TÜÜ OMAL OMAL AAL.

alla kahN
“Miandse amba tuleve ini-

mesel kige viimäte suhu?” uurip 
kuulmeister.

“Võlssamba,” tääp Juku.

***
Miis tulep õhtu tüült kodu ja 

küsüp naise käest:
“Mes meil täembe õhtus süv-

vä om?”
Naine: “Mitte midägi!”
Miis: “Mesasja?! Eila es ole 

kah midägi…”
Naine: “Jah, mia teigi kates 

päeväs!”

***
Ooperietenduse aal juusk 

just naistekoori ette püüne pääle 
iir. Kurdis jäi täpi päält kaits tu-
hat kullejet. 

***
“Emä, sii tõistre peni ei miil-

di miule summagi!”
“Ää küll, a süü vähembeld 

kardule ja kapsta ärä.”

***
“Juhan, siul pidävet külä kige 

laisemb kikas oleme?”
“Om jah! Ku tõistre kikka 

ommuku laulave, sis temä pal-
lalt noogutep neile perrä.”

***
“Kudas sia saat ommeti sedä 

küdsätet jänest süvvä? Esi olet ju 
taimetoitlane!”

“Sii ei ole süümine, sii om 
kättemass – sii kurivaim sei miu 
kapstepiindre tühjäs.”

***
“Kuule konn, mesperäst sia 

olet siande rohilene, libev ja vas-
tik?”

“No prilla ole ma aige. Arili-
guld ole mia valge ja kohev.”

***
Eit õikap küüki: “Mis sa, taat, 

sääl tiit?”
“Ambit mõse.”
“Nõnda kavva?!”
“Jah, siu omadege sai just 

valmis.”
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Mulgi Kultuuri Instituut 
kuulutep vällä 

tõise mulgikiilside 
laule võisteluse

Uusi omaloomingulisi laule oodetes 
31. augustini 2022

aadressi pääle mki@mulgimaa.ee

Rohkemb täädust mulgimaa.ee lehe päält või kirjute 
mki@mulgimaa.ee.

16. märtsil olli Kitzbergi güm-
naasiumin Mulgimaa põhikoo-
lilaste mälumängu “Nupute 
vällä!” tõise aaste tõine jagu. 
Teemas ollive siikõrd Mulgi-
maalt peri kuulsa naise. 

Osa võtt seitse võistkonda 
viiest Mulgimaa koolist (Mõi-
saküla kuul, Halliste põhikuul, 
Abja gümnaasium, Tarvastu 
gümnaasium ja August Kitzber-
gi nimeline gümnaasium). 

Täädmistepruuv olli väige 
tasavägine ja edimese koha sai 
Abja gümnaasiumi punt Ubin 
(Tukk Angelika, Suvi Teili-Liis, 
Järvelaht Elyse ja Kallisto Kend-
ra, õpeteje Christi Lõhmus-Erg). 
Pildi pääl om tõise koha saanu 
võistkond Ütenkuun Abja güm-
naasiumist (Mäger Ella Mari, 
Luisk Luca, Kuut Gloria, Mu-
rašin Isabela). Kolmandes jäi 
Kitzbergi gümnaasiumi punt 

AKG (Palutaja Cassandra, Laan-
de Adelle, Marjak Piia, Mihkel-
son Anna Sabine, õpeteje Vene 
Siret). 

Noorde mälumängu perä-
mine jagu tulep maikuul Tar-
vastun. 

Pilt: Virit Alice


