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Mulgi kinda koguve toetust!

T

artun Eesti Rahva Muuseumin ek ERMin om
nüid õige tähtis ettevõtmine
käimä lännu: Mulgi kinnaste
näitusege “Mede Raudvara
om kinda” korjates raha Raua
Anu keskuse toetuses.

Kinda teive valmis tubli naise
Kudajide Koopialubist. Eversti
Kristi ja Pingi Anu iistvõtmisege tetti üleskutse kudade muuseumi aaluuliste kinnaste järgi
õigit mulgikirjalisi kindit. Kokku teive akkaje naise üle mailma
valmis 72 paari Mulgi kindit ja
nii saadeti enne jõulu Eimtalise
Raua Anule.
Nüid saap egä uviline neid
kindit oma silmäge nätä ja toete Raua Anu keskuse luumist.
Kes muuseumise minna ei saa,
näep kindit veebinäitusel aadressi pääl raudvara.saara.ee ja
säälsaman saap kohe ülekande
kah tetä, et mede Mulgimaa Uhkus, rõõvakunsnik, õppejõud ja
Kääriku talu pernaine Raua Anu
saas luvva Eimtalise ilusa Mulgimaa luuduse rüppe üte õige

ERMin näitusel om vällän 72 paari Mulgi kindit, mille kudasive valmis 60 naist. Täpselt sama mustrege om
neist pallalt paar paari.
Pilt: Pingi Anu

maapaiga ja luumisepesä.
Kindakudamise
akatei
Eversti Kristi ütel, et tegemist ei

ole pallalt kinnastege: “Mulgimaa kinnaste kirja tihedus om
uskmede suur, nende tegemi-

se jaos tarvitedi imepeenikest
lõnga ja peeniksit vardit. Kinda pääle mahutedi nõndapallu

musterd, et silme võis ütel kindal olla 200 ja rohkembki.” Päälegi pidive kinda tuuma õnne ja
kaitsma kurja iist, Mulgi mihel
ollive kinda üü vahel esiki suvel.
Annetuses tettu kinda om kik
ERMin ja Villändi muuseumin
olevide vanade kinnaste koopia,
koet sama tiheste, ku sedä kunagi tetti.
Välläpanek “Mede Raudvara om kinda” om Tartun vaatemises valla 27. veebruarini
(K-P kell 10-18). Raamatukogu lugemiselavva pääl om kah
kik Eestin vällä antu tähtsambe
kindaraamatu, ERMi rahvakultuuri nõuandmise keskus annap
täädust kogude kohta. Keväde
tulep kindanäitus kah Mulgimaale Eimtali muuseumise.
Anu Raua keskuse toetuses saap ülekande tetä sihtasutuse Raudvara arve pääle nr
EE592200221066790764.
Raba Kristjan
ERMi näituste erirojekte
kõrraldeje
Paistu mulk
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Taome rauda,
ku sii viil
kuum om

P

allu au ja kuulsust tõi
Mulgimaale soome-ugri
kultuuripäälinna aaste. Tänu
sellele panti nii Mulgimaad
ku mulke tegemisi rohkemb
tähele. Sedä näitäve Kultuuriministeeriumi, Eesti Rahvakultuuri Keskuse, Eesti
Rahvamajade Ühingu ja Eesti
Kultuurkapitali Villändimaa
ekspertrupi auinna.

Mia looda, et soome-ugri kultuuripäälinna aaste olli sissijuhatuses sellele, kudas me
edespidi suurelt mõtleme ja nii
suure mõtte kah teos teeme.
Meid, mulke, om ju pallalt paarkümmend tuhat. Sii tähendep,
et piame kokku oidme kõvembi-

ni ku kunagi enne. Pallalt sedäsi
eläp mulgi kultuur edesi.
Et suure mõtte saas sündüde,
om vaja pääleakkamist, julgust
mõtelde tõistmuudu ja mõnikõrd esiki ulljulgelt. Suuri asju
tetäs iki ütenkuun ja kige parembide abilistege. Egäst tegemisest kasvave vällä uvve.
Minevaaste sai mulgi perimuskultuur uhkeste rahva ette
tuudu ja nüid om paras aig sellege edesi liiku UNESCO mailmaperänduse nimekirja. Näidäte,
et mede kultuur om kogukonna jaos oma ja tähtis, et tahame
sedä oida ja edesi kanda. Selle
jaos om vaja astu ütte jalga kogukonnage ja leppi kokku kultuuriministeeriumige.

Mulgi Kultuuri Instituut sai Eesti Rahvamajade Ühingu puult 26. jaanuaril soome-ugri kultuuripäälinna aaste
läbiviimise iist aaste tegija auinna. Pildi pääl rõõmusteve auinna üle (taga rian) Kannistu Kai, Ilves Kristi, Liivsoni Leana, Pedaja Laine, ehen istuve Sepä Lauri ja Grenbergi Ave.
Pilt: Sügiste Ellar

Selle kõrvan lääme muduki
edesi kah oma alaliste tegemistege, nagu suure mulgi sõnaraamatu kokkusäädmisege, omakiilse aalehe välläandmisege,
mulgi keele õpetemisege jpm.
Tähtis om latse omakultuuri
manu tuvva joba lasteaiast alaten. Selle jaos valmisteme koolitustel ette õpetejit ja akkame

kokku säädmä õppekava. Tähtsit tegemisi om pallu.
Kudas oma säetu sihkeni
kige parembini vällä jõuda, selle
jaos vaateme uvveste üle Mulgi
Kultuuri Instituudi arengukava. Selle tüü man võtame punti
ariduse, kultuuri, äri ja tõiste
alade asjatundjit. Oleme valmis
äid mõttit üten teiege ellu viima,

mulgi keele ja kultuuri alal nõuge ja jõuge toeteme.
Võtke julgeste instituudige
ühendust!
Grenbergi Ave
Mulgi Kultuuri Instituudi
juhateje
Mulgi kiil: Ilves Kristi
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Mõttit Mulgi koolist

A

aste lõpun, ku peeti
Mulgi konverenssi, sis
kõneldi sääl pallu, et kudas
iki mulgi vällänpuul kuulsas
saas ja mida peas tegeme, et
sii mulgi asi raha kah sissi
tuus. Miu arust om kige tähtsamp, et oma inimese pias au
sihen mulgi kultuuri, vanu
kombit, tunnes oma kodukotust läbi ja lõhki.
Kui sa juba latsest pääle tunnet
oma juuri ja paika, kus sa elät,
sis mõistat sedä kah oida. Alle
sis saap akate rohkemp välläpoole näitäme ja küläliste ehen
uhkusteme. Lava pääl kõneldi
nii ja naa ja sis kennigi ütel, et
tules tetä ka Mulgi kuul. Miule sii mõte vägä miildis ja miul
akas kohe pää tüüle. Mede Lilli
luudusmaja om ju kah nigu tillike kuul, kus latsile õpetedes
luudust ja mulgi kultuuri. Mede
man käive latse üle terve Mulgimaa ja esiki kaugempelt.
Mulgi kooli muudu ettevõtmine olli ju kah aastide iist külärahva iistvedämisege Lillin,
nimes olli sel Lilli Mulgimiilne
Vabakuul. Sinna sai tettu ju õppekavade, kus ollive kigi tõiste
õppeainete sehen kah mulgi kiil
ja raktiline luuduse õpmine. A
prilla ei saas säändest tillikest
kuuli enämp tetä ja sii ei ole peris sii, mida vaja oles.
Mia arva, et selles, et latsile
mulgi kultuuri ja kiilt õpete, tulep sedä tetä kindla kõrra järgi
ja äste eluliselt, kogemuste abige.
Keeleõpe peas kah oleme üten
tegevustege, kus õpeteje ehen
kõnelep ja latse peave aru saame. Kui na akkave juttu mõistme
ja arjuve mulgi keele kõlage, sis
tulep julgus esi kah miskit järgi
ütelde ja omavahel kõnelde. Suurempidel võis muduki kah raamatu ja vihu järgi kiilt õpete.
Meil om olemen vägä ää
iiskuju maakonna luudusõppe rojektist tervel Villändimaal
(2007- 2015), kus egä aaste üits

lass latsi käis õppekava järgi õvvenõppe rogrammin ja kindlaste just oma maakonnan. Kel uvi,
saap tillikse ülevaate siit: https://
sakala.postimees.ee/975534/
omaparane-projekt-viib-lapsed-loodusesse.
Säände ütine ettevõtmine
om ää selleperäst, et latse saave
osa võtta, olenemede sellest, kas
õpetejel om aiga rojekte kirjute või mitte. Äste tähtis om, et
oles järepidevus: egä aaste uvve
õppekäigu ja teemade man saap
miilde tulete sedä, mes ennemp
õpitu. Sii kõlvas äste keskkonnateemade õpmise jaos ja võis
tüüte kah mulgi kultuuri õpmise man. Miu arust om tähtis
sii, et äste pallu latsi sellest osa
saas, mitte väikse pundi põhjalik
õpetemine. Kui latse Lillin mulgi rogrammel käive, sis om kohe
nätä, kunkottal om latsile mulgi
asjust kõneldu, tõise ei tiia esiki
sedä, et me esi olemegi mulgi.
Na arvave, et mulgi eläsive kunagi vägä ammu.
Ja nüit mõne mõtte, kuis võis
Mulgi kuul vällä nätä:
1. Mulgi kuul ei ole asutus egä maja, ta om tegemiste,
täädmiste kogu. Täädust andas
Mulgimaa aaluust ja präegutsest
elust (õppekava järgi). Osa saave
sellest kik Mulgimaa õppeasutuse või nii, kes om asjast uvitet.
Osalise om kah kik inimese, kes
aviteve nii nõuge ku jõuge.
2. Mulgi kultuuri tunni võis
olla kõrra kuun kas oma koolin
või sis kunnigil lähiksen, kus
latse saas esi midägi tetä. Kindlaste ei peas latsile tunde manu
paneme. Äkki levväs üte tunni
lassijuhateje tunni ulgast?
3. Mulgi kultuuri õppekava
võis valmis saia Mulgi Kultuuri
Instituudi ja teemast uvitet õpetejide, koolijuhte ja asjatundjide
ütitsel nõul.
4. Tunde võis anda kas oma
õpeteje või sis suurempitel juba
tõise Mulgi kultuuri täädje.
5. Üits kõrd kooliaaste joosul

Lilli luudusmaja man om tore linaait, kos latse saave täädust Mulgimaast ja linakasvatusest ja kah esi linatüüd
tetä. 		
Pilt: Laanemetsa Ly

oles välläsõit Mulgimaa eri kantese.
6. Välläsõidu kotus peas oleme siande, et noore saas sääl esi
käe külgi panna. Näites Lilli luudusmaja man saap noorempidel
latsil näidäte talutüüsit, vanu
tüüriistu ja linataimi, suurempitel om võimalus esi linatüüsit
läbi tetä, Tarvastu käsitüükoan
saas rahvarõõvit tundme õppi
ja esi kaaruspaela punude, mõnen söögikotussen või köögin
võis Mulgi süüke tetä jne. Äid
kotussit, kus neid õpetlikke asju
tetä, om meil ju pallu. Mitte üits
jutt raamatust, pilt egä kellegi
seletus ei ole väärt sedä, kui latse saave esi nii kotusse läbi käiä
ja oma silmäge kaia. Alle sis na
taipave, ku esierälik ja uvitev om
Mulgimaa ja miandse inimese
siin eläve.
7. Mulgi kultuuri õpmise
sissi võis jäiä kah mede luuduseraa, luudusligu pühäpaiga, kaitseala, kivi, põlitse puu, pallandi
ja kuupa. Iismärk võis olla, et
latse tunneve Mulgimaad nigu
oma viit sõrme.
8. Mulgi kutuuri õpe peas
näitäme kah tänäpäevätsit tüü-

sit ja tegemisi. Juba suurempitel
latsil võis tutvuste kah kohalikke
tuutmisettevõttit ja ültse kiksugu kohalikke tüükotussit. Õpilase võis täädä, mida Mulgimaal
tetäs, kasvatedes ja millest ültse
inimese siin eläve. Sii oles tähtis
siiperäst, et noore saas valide
ammati, mida kodukandin vaja
om.
9. Kindlaste peas egän paigan juhendeje ja tiijuhi kõneleme mulgi keelen.
Kuis säände ettevõtmine võis
alguse saia?
1. Kigepäält võis kik nii
inimese, kes vähägi om uvitet
Mulgi koolist, esiäränis õpeteje
ja koolijuhi, kokku saia ja mõtelde, kas om kellegil tahtmist ja
aiga mulgi kultuuri õpetemisege
nõnda suurelt ja laani perrä tegelde.
2. Peas kokku lepmä, kes akkap sedä kooli rojekti iist vedäme, kunkottalt võis tulla raha jne.
3. Ku tahtmine om olemen,
võis tetä mulgi kultuuri rogrammile taotluse ettevalmistuste
tegemise jaos. Vaja om löüdä
õpeteje ja juhendeje, kes kõneleve mulgi keelen, sis om vaja õp-

pekava kokku säädä, kik nii õppekäike kotusse vällä mõtelde ja
kokku leppi. Välla tulep mõtelde
kah kotuste pääl eri tegevustege
rogrammi, tetä koolitusi jne.
4. Ku kik nii ettevalmistuse
om tettu, sis võis tetä mõne koolige rooviaaste. Sis saas täädä,
kuis õppekava tüütep, kui pallu
om vaja inimsit, raha ja muud,
kuis latse sedä kikke vastu võtave jne.
5. Alle kolmandel-nelländel
aastel võis sis ruuvi kigi Mulgimaa kuulege, muduki ku kik
sinnamaani äste lääp ja uvilisi
iki om.
Küll oles ää, ku nüit oles inimesi, kes akkas kah üten mõtleme ja ütles oma arvamise vällä.
Kas siast asja om vaja, kas sii
võis sedäsi käimä minna ja kas
nii laani om üldse tettäve? Kas
me üldse tahame, et mede latse
tunnes Mulgimaad ja mõistas
sedä kotust innate?
Mia ole kinda õhku visanu,
nüit jää uvige uutma, mis saap.
Laanemetsa Ly
Lilli luudusmajast
Mulgimaa Uhkus 2021

Lilli luuduskeskus kutsup luudusejutte kulleme

S

el aastel lääp Keskkonnainvesteeringide Keskuse rahage käimä pant rojekt
“Luuduseõdaku Mulgi vallan” edesi.

Kutsume kikki uvilisi lähempelt
ja kaugempelt mede pühapäevästele kokkusaamistele.
Tulemen om mitu põnevet
jutuaamist mitmen paigan.
Karksi-Nuian kõnelep 20.
veebruaril Timmi Uudo lendoravidest ja 13. märtsil om säälsaman külän Kõivupuu Marju ja
Pärdi Heiki, kuulda saap pihla-

puu ja karuge seot rahvaperimustest ja taluehitusest.
27. veebruari keskpäeväl
om Abja kultuurimajan kokkusaamine linnutäädlase Sellise
Urmasege ja samal päeväl kell
kolm kõnelep Mõisakülän uvitevit lugusit undiuurje Kübarsepa
Marko.
6. märtsil saap Alliste rahvamajan kaede Meele Remeki luudusvilmi koprast, luudusemiis
kõnelep lugusit kopra elust ja
sellest, kudas luumest vilmi tetä.
20. märtsil kell 12 kõnelep
mõtsloomauurje Männili Peep

Abjan karust. Samal päeväl kell
15 om Mõisakülä kultuurimajan
kokkusaamine luudusepildisteje
Zaceki Sveni ja temä väge täüs
päeväpiltege. Osa saave võtta
pallalt nii, kes om ende tulekust täädä anden aadressi pääle
laanemets.ly@gmail.com. Vaadeke kah MTÜ Lilli Looduskeskus näoraamatut ja Mulgi valla
uudisit, sis olede kursin sündmustel osalemise kõrrage ja saade täädust, ku midägi muutus.
Uute kokkusaamisteni!
Laanemetsa Ly
Lilli luudusmajast

Minevaaste olli Allisten tore kokkusaamine luudusemihe Sepa Vahurige, kes kõnel mõtsaluumest ja näidäs loomanahku.
Pilt: Leskova Piret
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Edimene mulgikiilne
luulevõistelus sai läbi

M

ineve keväde kuulut
Mulgi
vallavalitsus
edimest kõrda vällä Mulgimaa juurdege kuulsa keeletäädlase Pent Nurmekunna
nimelise
mulgimurdelise
luulevõisteluse. Salme oodeti novembrekuuni ja auinna
anti Abjan kätte 20. jaanuaril.
Võistelusest võtt osa 11 täiskasunu auturit ja üits koolipoiss,

kokku saadeti 48 mulgikiilset
luuletust. Viieliikmeline indajide kogu and täiskasunu kirjutejil vällä kolm auinnalist kotust ja
neli eripreemiat.
Kige parembes tunnistedi
Kriisa Enno luuletus “Luudus
puhkas”. Tõise kotusse sai Kasendi Sirje luuletus “Vanaemält
edimesele latselatsele” ja kolmas
auind läits Jaska Vellole luuletuse
“Sirguke” iist. Kige parembe vem-

Kriisa Enno
Luudus puhkas

Lepälinnul kurva silmä,
mõts täüs vett, om märjä ilmä.
Vesiroosi õite ilun
pikutive tiigin vilun.
Õdak iilse allaudun,
orav kuuseladvan tudup.
Tuul es lõõtsu, vakka targu,
säästse pelglikke ja argu.
Üükull vakka, lukun suu,
makap taivas, makap kuu.
Ürgne rahu paites rinda,
vaikus väärse kallist inda.
Luudus puhkas, kogus rammu,
tuu nii ollu joba ammu.
Ole pimme pääle jäänu,
koduni viil mõne käänu.
Kastest like püksiseere,
umbekasund aiaveere.
Piagi tarre jõvvas suuja,
silm es jaksa, vajus luuja.
Õndsan unen paite kuud,
taivatähe saave suud.

Kasendi Sirje
Vanaemält
edimesele latselatsele

Sii olli maikuun viie aaste iist,
kui päivätõusu aal sa sündsid siia ilmä.
Mia olli uuten sedä tillut miist
ja mede kohtumist nii silmäst silmä...
Ja latselatse edimesel elupäiväl
ma võtsi kullatüki oma sülle.
Võib-olla vanaemä imeliku näivä –
sii tunne olli tõeste väigä üllev.
Sii päiv jääs miilde egäütele:
kuis ubinapuu äitsme leive valla,
mia aian laulsi mullamuttele
ja sekkä vihmä sadas taivast alla...
Viis aastet lännu linnulennul:
siust saanu räämelt lõkerts poig.
Mis sest, et lajakus sia lännu,
om ikki süämlik siu oid.
Kas siust saap limber või ka nooper –
eks sedä näitäs tuleviku aig –
sis kik om tuleviku-ooper...
18. mai 2009 – 18. mai 2014 Mustlan

malvärsi auinna sai Gastoni Kalle
“Lännu ja minnu”, kige paremb
lasteluuletus olli Tafenau Tiina
“Põrsakside lugu”, kige parembe
perimusligu luuletuse “Pell” kirjut Järmuti Mai ja kige parembes
värsivormin nallaluus tunnistedi
Tamtiku Jüri “Mõtisklus”.
Kooliõpilaste arvestusen sai
pääauinna 11. lassi poisi Liiberi Robini luuletus “Must rästäs,
musträstäs”.
YM

Jaska Vello
Sirguke

Üts sirguke siristep
ossaraal,
viil peris ildä
õhtusel aal.
Nii rõõmus ja elevil
om temä miil,
vist arvap, et
suvi iki kestäp viil.
Ei näe ta, et
kähen om kolletusaig
ja luudust om
räsimen
äng ja vaiv.
Ei mõtle, et
tali
varsti aheldep
maa –
kos temä sis om,
vai mis
temäst
sis saa …

Murdeluulevõisteluse lõpetemine Abja kultuurimajan 20. jaanuaril. Pildi pääl om indajide nõnamiis Lindvesti Laine, pääauinna võitje Kriisa
Enno, Mulgi vallavanemb Jugomäe Imre ja vallavolikogu aseesimiis
Rahneli Peeter.
Pilt: Ilves Kristi

Liiberi Robin
Must rästäs, musträstäs
Üits nõgine lind olli kõivu otsan,
sääl mõtsa veeren laul tal suun.

Ku keväd tulli ja talveaig otsan,
küsse talt tuul: “Mes ma tii, mes tuu?
Kas Pitsu manu siu vii, kos latse kilkave,
valge toome äitsneve, sääsk tuu tüütep
ja tillikse einä sihen kik looma silkave –
oh, päe esi na kõllatse sissi rüütep!”
Linnuke vaagse sedä nõu, mis ta vaagse,
ja kost sis: “Ku madalelt puhut, sis kaup om kuun.”
Es tää ta, et ossa kos istup, tuul saagse
– va tuul esi, kel kavalus engen ja luun.
Üten sis tillikse lõõriteje võt’s,
sii ai kuldrõõva viil selgä
ja nõnna kõvaste puhas, et ragisi mõts,
“A kõrgest sadade, linnuke, ärä pelgä –
kogundi ullembe asja siu oodave viil:
ku olet liig päevä ligi, sulekuub palap,
tont siult kuldkõllatse kuvve viip
ja tõrva tumet siu pääle valap.”
Koerus tettu, es tii tuul, mes kästäs,
lennäs ärä ja naar: “Must rästäs, musträstäs.”

Gastoni Kalle
Lännu ja minnu

Raha lännu, mõts om lännu,
alle pal’lald pehkva kännu.
Naane lännu, kotus lännu,
nigu oles und mia nännu.
Päiv om minnu, aaste minnu,
silmän, persen mõne pinnu.
Aig om minnu, elu minnu,
vaba ole nigu linnu.

Tamtiku Jüri
Mõtisklus

Mia ole pallu lugenu
ku kahjulik om viin
ja sõbra esi kogenu
viil ullemp nikutiin.
Mia ole ammu laaninu
noist kigest luubumist.
A mille jätä kigepäält?
Arva, lugemise vist ...

Järmuti Mai
Pell

Pell käü edesi-tagasi majan ringi,
ütest kambrest tõise, vüürüsse ja küüki.
Pell om nällän, kennigi ei tuu tal süüki,
ärä om unetet ää majavaim Pell.
Kikk sii pere kodunt om ärä lännü,
mitu nädälit kedägi es ole nännü.
Küll olli pakk pääl reisule minnä,
nemä ku linnukse soojale maale lennänü.
Vällämaal olla pallu nätä,
enämp ei tahate kodun midägi tetä.
Sääl saa ilmaasjande lokerde ja luuslanti lüvvä,
ei tää, mis ääd kik antas juvva ja süvvä!
Pell om valvanu nende kate eluge maja,
aga nüid põle Pelli kellekil vaja.
Midä kikke ää majavaim om tennü!
Ta vahk, et süük liidil es kõrbu
ja üdsi kolden enämp es pala.
Pell latsi kiilsi: “Ole illisti, ärä kiia,
Vanakuri või siut mõtsa viiä!”
Kennigi ei auste Pelli, ta ärä läe,
ei tedä kunnigil enämp ei näe!
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L atsele

VEEBRUAR – TUISUKUU
Kõdare Jaak
Lumi tahap tuisute,
lumetiidel uisute.
Oles lumel peris uisu,
küll sis tules alle tuisu.

Kiirles kuuse latva üles,
kannas lumekuurmit sülen.
Alle õhtu, külmäst kange,
tuisk jääp suikma lumeange.

Uusi tükke teeve tuisu –
neil om vigursõiduuisu.
Enne üitski tuisk ei piate,
kuni viguri om viate.

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.

MULGIMAA
LUU
Üle nädäli nelläbe
kell 18
Facebooki-rupin
Mulgimaa Lood
kuulep lugusit mulkest,
Mulgimaast ja
mulke elu-olust.
Ku Facebooki ei ole,
a kullete tahas,
kirjute e-kiri
jaanika.toome@gmail.com

N alla kah
Kokku saave tigu ja kits.
Kits näep, et teo kaalan säräp
uhke auraha. Ta uurip, mille iist
nõnda aiglane eluk küll siandse
autasu sai.
“Ruumame piap, mitte mökiteme!” kostap tigu.

***

Naine tulli autukooli eksamilt ja kaivas mihele, et es saa
läbi.
“Millege sa sis puusse pannit, kas teooriage või sõiduge?”
uur miis.
“Massinage!”

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Ruute sissi om ärä paetet 10 nime, millege maarahvas om veebruarikuud kutsun:
ELMEkuu, UNDIkuu, KIRBUkuu, KÜLMÄkuu,
KÜÜNDLEkuu, LUMEkuu, RADUkuu, SOESÕIDUkuu,
TUISUkuu, VASTLEkuu
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!
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Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.

***

Üits talumiis kõlistes tõisele:
“Kas siu lehmä teeve suitsu?”
“Ullus olet lännu või? Ei tii!”
imestes tõine.
“Ahah, sis sul laut palas.”

***

“Mari, kasvatejetädi kõnel,
et sia ollit lasteaian vandun.”
“Võletep, kulat!”

***

“Ku miu poole käimä tulet,
sis kopute jalage usse pääle!”
“Mesperäst jalage?”

“No egä sa sis ommeti tühje
kätege ei tule!”

KÜLL KÜÜDSE VÕTAP KÜLMETEVE SII KELLE KÄTTE KINDA.

***

Saa-aastese mihe käest
küstäs, et kudas tal om lännü õnnes nii kavva eläde.
“Miul ei ole matusse jaos raha.”
kostap miis.

***

“Nänn, mõtle ommeti, miul
om nüid ilma raadite internet!”
“Oh, pojake, mia mälete
viil esiki ilma juhtmede ressrauda.”

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.

