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Perämine välläsõit tõi presidendi
soome-ugri kultuuripäälinna

E

esti vabariigi president
Kersti Kaljulaid olli 6.
oktoobrel oma ammatiaa viimätsel välläsõidul soome-ugri kultuuripäälinnan Abja-Paluojal käimän. Mulkel
olli au tedä Abja muuseumin
vastu võtta.

President taht kokku saia soome-ugri kultuuripäälinna iistvedäjidege. Tedä võtive päälinnan vastu Mulgi Kultuuri
Instituudi naise, Mulgimaa
Arenduskoa tüüteje, Mulgi vanemb, Mulgi ja Villändi valla nõnamihe. Vanan panga- ja
postimajan, kos prilla tegutsep
Abja muuseum, olli presidendi
aus kah tillike pidulaud, kos pääl
Popsi Köögist tuudu ää mulgi
söögi ja muduki Mulgi Pruulikoa
Hõimlase õlu. Lavva veeren tullive jutus nii mulgi süük, kiil ku
kultuuripäälinna aaste tegemise.
Kik kohaligu kinnitive, et
kultuuripäälinna aaste om toonu Mulgimaale pallu tähelepanu,
külälisi ja uusi võimalusi. Mulgi esi om kah arjuten rohkemb
ütenkuun tegutsemist, olgu selles
sis õimuvaiba kudamine, suure Mulgi pidu kõrraldemine või
oma kauba ütine pakmine.
Muduki läits jutt kah mulgi keele pääle ja president uur,
kuipallu noore selle vastu uvi
tunneve. Mulgi saive uhkusege kinnite, et järest rohkemb.
Keelege saap tutvust tetä lasteaidu keelepesäden, mõnen koolin, murderingen ja sedä kikke
avitep tagast tõugate õpetejide
koolitemine mulgi keele ja kultuuri alal. Laande Alli kõnel, et

6. oktoobrel kõnd president Kersti Kaljulaid üten oma saatjide ja mulkest võõrustejidege soome-ugri kultuuripäälinnan Abja-Paluojal.
Pildi: TaaVID Meedia

just ildaaigu olli üits nuur miis
kutsun tedä mulgi kiilt õpeteme
ja lubanu keeleõpjidest paraje
pundi kokku panna. “Sii om ju
väige suur rõõm ja mia näe küll,
et sii om seot selle kultuuripäälinna aastege, sellege, et mulke
tegemisi pirle pallu rohkemp
nätä-kuulda om,” arvas Laande.
Mulgi Kultuuri Instituudi
juhateje Grenbergi Ave ütel, et
Mulgimaal om pallu nuuri rahvatantsjit, kes oma asja süämege
aave ja sedäsi perimuskultuuri

Kultuuripäälinna aastes pruulitu Hõimlase õlu es jää esiki presidendil
tähele panemede.

edesi viive. “Sii aaste om mitu
inimest saatnu instituudile oma
lugusit ja uurnu oma Mulgi
juurde kohta. Instituuti tulli
kah kiri üte 90-aastese memme
käest, kes olli kirja pannu oma
Mulgi korbi tegemise õpetuse,”
olli Grenberg rahul.
Kigil mulkel, kes presidenti
vastu võtma ollive tullu, ollive sellän rahvarõõva ja muduki läits jutt kah rõõvaste ja
mustride pääle. Grenbergi Ave
kõnel, et Eesti vaimse kultuuri-

peränduse nimekirjan om joba
kümmekond sissikannet Mulgimaalt. “Nüid om meil laan minna Mulgi mustridege UNESCO
mailmaperänduse nimekirja.
Soovime, et mede uhkit rahvarõõvit rohkemb nätä oles. Ja egä
kõrd ei pia kah peris rahvarõõva oleme, tore oles ku inimese
kannas ja tarvites egäpäevätselt
rohkemb mede vanu mustrit ja
kirju. Mesperäst mitte tarvite
neid kah tänäpäeväste rõõvaste
man?”

Sellege olli president kah peri
ja ütel, et talle näituses miildive
teksapüksi üten linatse ammege.
Enne ärä minekut kirjut president Kaljulaid muuseumi külälisteraamatuse “Tervisi kogu
Mulgimaale ja suured tänud
kogu pealinna rahvale ja kaasa
aitajatele!”
Grenbergi Ave ütel, et om
president Kersti Kaljulaidile väige tänulik toetuse ja tähelepanu
iist soome-ugri kultuuripäälinna aaste läbiviimise man Abja-Paluojal ja Mulgimaal.
Lõpetuses tetti ütine pilt Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripäälinna pildiseinä man. Ilm
olli sel porikuu päeväl imeilus,
a tuuline, nõnda et panni mulke
kuvveõlma lehvmä ja taht kaabusit pääst kisku. Just siande om
ollu kah kultuuripäälinna aaste
Mulgimaal – ilus ja rõõmus, a
täüs takistusi ja käänäkit, millest pallalt ütenkuun ja rahuligu
meelege üle saap.

Muuseumi man võtt president Kersti Kaljulaidi vastu Mulgi vallavanemb Jugomäe Imre. Taga seisäp Laande Alli.

Ilves Kristi
toimeteje
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Mulgimaa
peremäng
sai aaste
õpiteo auinna

M

ulgimaa peremängul
olli sii aaste seitsmes
suvi ja käis kige rohkemb külälisi – ligi 4500. Tulep vällä,
et tilliksest asjast suures ja
uhkes ettevõtmises kasunu
mängu om kah vällänpuul
Mulgimaad tähele pantu.
Suvine mäng sai sügüse kogundi
kaits uhket auinda. Eesti täiskasunide koolitejide assotsiatsioon
(ETKA) Andras valis Villändimaa aaste õpiteos Mulgimaa peremängu.
Täiskasunu õpja nädäli lõpetuses olli 8. oktoobrel ETKA
Andras iistvõtmisege Talnan
üleriigiline täisinimeste ariduse
tänusündmus ja sääl sai Mulgimaa Peremäng ülevabariigilise
aaste õpiteo auinna.
“Mede mängu mõte om
näidäte rahvale Mulgimaad,
mulgi kultuuri ja kombit sedäsi,
et inimese esi saas kah käe külgi
panna – kaalkuukege vett kanda, katemehesaege puid lõigate,

vikatige niita või kaaruspakla
punude. Mängu aal saap nätä
Mulgimaa küläsit, talusit, kogukonde, ettevõttit ja ilusit kotussit luudusen,” kõnel peremängu
akatei Toome Jaanika.
Ta ütel, et aastidege om peremängu kõrraldeje esi pallu
manu õpnu ja tõmmanu endege
üten õpma kah kogukonde. Uut
täädust om saadu mulgi kultuurist, küläliste vastuvõtmisest,
ende näitämisest sotsiaalmeedian, mulgi tunnusmärke tarvitemisest ja ütenkuun asja-aamisest. “Auinna tullive selle iist, et
õpime esi ja paneme õpma nii
oma mängupunkti ku külälise,”
sellät Toome.
Eensaare Kertu ETKA Andrasest kirjut, et aaste õpiteo
nime sai Mulgimaa peremäng
tänu sellele, et õhut inimesi rohkemb omavahel läbi käimä ja
õppi sai mängin. “Sedäsi tekkup
uvi kikke uut täädä saia. Päälegi
avitep Mulgimaa peremäng tagast tõugate põlvkonde vahelist

Uhket auinda käis Talnan vastu võtman üits Mulgimaa peremängu kõrraldejist Koppel Kati-Katri. Auinna and
kätte Padari Tanel.		
Pilt: ETKA Andras

läbikäimist ja au sissi tuvva esivanembide kultuuriperändust.
Mäng mõjup äste kogukondele,
sest peremängust saap osa ulka
Mulgimaa küläsit.”
Nuur peremänguline Langeleri Alexander Villändist ütel, et
sai mängupäevege täädust tervest Mulgimaast. Ta õpp pallu eri
asju – näituses sai ta tetä maigusuula, siipi, kasevihtu, grilli pääl
tokileibä küdsäte, mett vurrite,
käsitsi mõsu mõsta, mudaaugu
kohal võitlust pidäde, aerulavvage sõita ja pallu muud põnevet.
Mõnda neist asjust tei ta edimest
kõrda. Viil õpp ta reklaamivilmi
tegemist, tei pallu pilte ja küsse
inimeste käest küsimusi.
Sooviku Merike võtt külälisi
vastu ja kiit nendege siipi oma

kodun Ilumetsa talun. “Miule
om seebitegemine iki uvi pakkun. Nüid peremängul olli ää
neid täädmisi manu saia. Mia
mälete, et vanast mõsti mõsu tuhage. Siipi keedeti esi siarasvast,”
ütel Soovik. Mängupunktin tetti
siipi ja kõneldi, kudas sada aastet
tagasi üits pesupäev talun vällä
näi. Külälistel olli kõnelde oma
lugusit latsepõlvest ja sellest, kudas sii seebitegu latsen paist.
“Peremängust tahas ma
edespidi kah osa võtta,” kinnit
Soovik.
Ida-Virumaalt olli peremängul käimän 48 inimesege punt.
Nende iistvedäje Dunaeva Marina arvas, et peremäng om ää
võimalus saia tuttaves eri kante ja eri rahvustege. Reisilistele

miildis kangeste Ilumetsa talu
Lillin, kus sai kullete mulgi kiilt,
uuri mulgi mustrit. Nii mõnigi
sai üllätusege täädä, et tal om
mulgi mustrege asju: bareti, kinda jne.
“Teime mulgimustrelisi järeoidjit, seime ääd Mulgi putru
ja naise uursive retsepte. Mulgimaa peremäng juhatep sinna,
kos mudu asja ei ole. Miu lemmik om Mulgi savikoda ja selle
pernaine Leili,” kõnel Dunaeva.
“Oleme saanu tunda ja õppi,
kudas panna omavahel suhtleme külä ja ettevõtte ja kudas
kogukonna sihen kah kuuntüüd
parembes tetä,” kinnit Toome
Jaanika.
Ilves Kristi
toimeteje

Mulgi nädäl olli sündmusi täüs

M

ulgimaal tähistedi 11.17. oktoobreni Mulgi
nädälit, mille päämine mõte
olli, et mulgi esi ja kik tõise
kah saas rohkemb täädust
Mulgimaast ja mõistas oma
kultuurist lugu pidäde.
Selle nädäli sissi mahtusi ulka
egätsugutsit ettevõtmisi. Edimene suuremb sündmus olli Mulgimaa lipu päevä tähistemine
üten Tarvastu gümnaasiumige
Mustla pääl Mulgi Majaka man.
Kuulen andsive perimusmuusika konsserte Tauli Anu ja Tõnis.
Pääle akas Mulgimaa põhikooliõpilaste mälumängu “Nupute
vällä!” tõine uuaig. Mustla pääl
peeti sõnaraamatide seminari
ja tuudi rahva ette suure Mulgi
sõnaraamatu edimese köite veebisõnastik.
Kuna sii aaste kannap Abja-Paluoja üten kige Mulgimaage soome-ugri kultuuripäälinna nime, kõnelime siikõrd
rohkemb kah õimurahvastest.
Abjan olli 14. oktoobrel Ungari

Mulgimaa lipu päev tõi Mulgi Majaka manu ulka suuri ja väiksit mulke, kigil lipu kähen.

õdak, kos sai tutvust tetä selle
maa kultuuri, muusika ja süükege. 15. oktoobrel olli säälsaman
õimuõdak, mille akatuses kõnel
ersa naine Abrosimova Natalia
ersade mustridest ja käsitüüst.
Peräst sedä olli loeng-kons-

sert “Ugri rokist mugri räpini”.
Nüidse aa soome-ugri muusikast kõnel Siku Rein. Ekraani
päält sai nätä kige parembit ugrimugri punte, kelle taolisi siin
kandin viil nättu-kuuldu ei ole.
Soome-ugri kultuuripäälin-

Pilt: TaaVID Meedia

nan Abja-Paluojal teime üten
Mulgi Väiketootjate Liiduge valla mulgi kauba riiuli.
Mulgimaa noore saive võimaluse õppi rahvusvaheliselt
täädä-tuntu vilmitegijide käe
all. Vilmikunsti abige kõnelime

noordel soome-ugri mailmast,
sellest, kes me oleme ja kust tuleme. Noorde jaos ollive loengu
ja vilmi tüükambre nii Mustla
pääl ku Tõrvan. Tänu sellele sai
valmis peris uus mulgikiilne vilmike “Tondisaar ja vana Kiird”,
mida saap Mulgi Kultuuri Instituudi Youtube-kanali päält kaia.
Vilmipäeve ja mulgi nädäli ütine lõpetus tetti puulbe, 16. oktoobrel Tõrvan Koidu kinumajan üten uvve vilmikse edimese
rahva ette tuumisege.
Nädälist võtive üle Mulgimaa osa kooli, lasteaia, raamatukogude, kultuurimajade ja
muu asutuse. Sündmusi jakkusi
egässe Mulgimaa kihelkonda ja
olli nätä, et egä aaste tähistedes
Mulgimaa lipu päevä ja Mulgi
nädälit järest laiembelt.
Pilte Mulgi nädäli sündmustest vaate mulgimaa.ee lehe
päält pildigaleriist.
Grenbergi Ave
Mulgi Kultuuri Instituudi
juhateje
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Adamsoni murdeluulepreemia
om vällä ant

P

orikuu 9. päeväl tähistedi
Kärstne mõisan murdekiilse kirjamihe Adamsoni
Hendriku 130. sündümise
aastepäevä ja anti vällä 14. temänimelise murdeluulevõisteluse auinna.

Siikõrd tulli võisteluse pääle 13 auturi puult kokku 195
luuletust. Sürii esimiis, kirjandustäädlane Velskri Mart ütel
Mulgi uudistele, et salmisaak
olli siikõrd kirivene. Ku ariliguld tulep murdeluulevõisteluse pääle salme mulgi, võru ja
setu keelen, mõnikõrd saare või
muhu keelen kah, sis siikõrd
olli võidutüü kirjutet keskmurden. Päämise teemade, mes
luuletejil süäme pääl, ollive iki
kodukeele kestmine, kodukant
ja luudus, a luuletedi kah poliitikast ja sellest, kudas kodun
tolmu imetes.
Tüü ollive Velskeri jutu järgi ühtlasembe ku ennemb ja
võitje vällävalimine selleperäst
peris keeruline. Pääauinna sai
siikõrd Teinfeldt-Grins Maryliis (pildi pääl) – nuur akkaje
rõõvakunsnik
Kadrina kandist. Tõise
kotusse sai
Lillak Anti,
kes tüütep
Eesti Rahva
Muuseumin
ja kirjut setu keelen. Kolmas
auind tulli mulgikiilside luuletuste iist Kärstne naisele Perve
Maiele. 2012. aastel valiti Perve
sellesama luulevõisteluse võitjes.
Koolinoorde auinda vällä es
anda, sest üitski koolilaits siikõrd oma murdeluulet võisteluse pääle es saada.
Mulgi kirjamihele pühendet
päevä panni oma mulgikiilside
laulege eliseme Mulgi segäkuur.
Järgmine Adamsoni-nimeline murdeluulevõistelus tulep
2023. aastel.
ÜM

Kirjutejist ollive Kärstnese kohale tullu Lillak Anti, Kalla Urmas, Jaska Vello, Saare Ene, Perve Maie ja Kriisa Enno. Pildi päält om puudu Teinfeldt-Grins
Maryliis, Järvesalu Irma, Rusing Ester, Häniläne, Laansoo Asta, Pai Anne ja Rahasepp Rainer.
Pilt: Ilves Kristi

Teinfeldt-Grins Maryliis
erilased taskuis
takused mõtted pias
astun iemalle
pahemalle
paremalle
ikka samamuodi
takused mõtted pias
ja erilased taskuis

***

minu inges
eunappu kõrval
käsitse leigatud
nõgessed
tuominga kõrval
igabäävane vaikus
ommikune kaste
nattukese a bärast
õbe uige

***

uota mind
püabä õhtal
uota mind
melemil pool taevast
ütlë, et uotad
kasvõi vähë

Perve Maie

Lillak Anti
LIIVAKIVIDSÕ’ LAULU’
I
Lindä’ üle mõtsa, must tsirk!
Su silmih ilmotsalda tarkus
Näet kõikõ, miä liigus ja paigal sais
piä kõikõ, miä olnu’, miä tulõ…
Must tsirk, sult taha ma küsse
salatiidmisi kotsilõ värki
Tulõ’, lindä’ mu aknalõ veid´kesest
kõnõla’, midä sa võit
Künnel palas, and lavvalõ valgust,
koh papõr kirja jo uut
Siivaga putahat, pümmest kõik lüüt
ja tassa naat jagama tiidüst
Õks küsümäldägi mõistat,
miä painas mu väigokõist henge
Nii pall´o ku vaja, sa opat
Kõik muu jätät hinele tiidä
ja sis kõrraga olõtki kaonu’
Õnnõputsai viil silmile langõs
Nii võiki-i ma tõõmõli üldä’
kas oll´ s´oo no peris vai unõh
A ku ma sis pilgu lüü vällä,
koh süküs murd vahtridõ latvu
sis mõtõ saa vabast ja lindugi nõsõs
õks mustalõ tsirgulõ perrä

Mia ole esivanempede laits
mia usu nende sissi
esivanempede käit raa päält
saa rõõmu elämise tarkust
mia pühi silmi sääl
ku tillike laits
kõnni süä peopesä pääI
kumarde taarapuu man
kuu eluvaipa sääl
kun om kombe laulu loitsu

***

Mede Mulgimaa
om nännu sõda
okupatsiuuni
sii olli ku pikne
mis Iaastas Maa siski muIgi tüükus
toime tulla oskus
sii om medel ollu
kindel siht
teime tüüd nii et
valut piht

mulgi om kaenu alal oida
oma kiilt ja kombit
sellege oleme
toime tullu vaivate
siiperäst me ollime
oleme ja jääme
kah siia Põhjatähe ala

Koolilatse nuputive vällä

M

ulgimaa
põhikooliõpilaste mälumängu
“Nupute vällä!” tõine uuaig
akas pääle oktoobrekuul Alliste põhikoolin. Osa võtt
kahessa võistkonda kuvvest
koolist.
Mängu teemas ollive siikõrd
Mulgimaalt peri riigimihe. Mä-

lumängu läbiviimise man olli
abis Rahvakultuuri Keskuse
Mulgimaa perimuskultuuri toetemise meede.
Edimese koha sai võistkond
Ütenkuun Abja gümnaasiumist.
Tõises jäi võistkond Ubin
kah Abja gümnaasiumist (Lapun Emily, Tukk Angelika, Järvelaht Elyse, Suvi Teili-Liis ja

õpeteje Lõhmus-Erg Christi).
Kolmas koht läits Tarvastu gümnaasiumi võistkonnale
Üitsainus Tarvastu (Erol Carol,
Ilves Helerin, Kobin Tauno,
Veiper Vaido, õpeteje Sootsi
Helle).
Kreevsi Maile
täädmisteproovi kõrraldeje

Abja gümnaasiumi võistkond Ütenkuun: Luisk Luca, Murašin Isabela, Kuut
Gloria, Mäger Ella Mari ja kuulmeister Lõhmus-Erg Christi. Pilt: Koorti Keijo
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Mulgi perimuskultuuri jaos
saap raha küside
Novembrekuu akatusest 1. detsembreni
om valla Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetemise abinõu.
Mulgimaa perimuskultuuri toetemise mõte om elun oida ja edesi kanda mulgi kiilt,
kombit, vanaaigsit tüüvõttit ja muud, mes om Mulgimaal põlvest põlve
edesi perändet ja saanu mulke endetäädmise osas.
Rojekte oodetes nende tegemiste pääle, mes saave teos 2022. aastel.
Ku pallu raha siikõrd jagade om, saap täpselt täädä sis, ku riigi-iilarve ärä kinnitedes. 2021. aastel anti Mulgimaa perimuskultuuri toetuses vällä 111 263 eurut.
Pääle Mulgimaa perimuskultuuri toetemise meetme om ütekõrrage valla kah
vulkloorivestivale, Kihnu, Peipsi, Saarte, Setomaa, Vana-Võromaa ja Virumaa
perimuskultuuri toetemise abinõu.
Täpsembet täädust kigi nende kohta saap
Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehe päält.

L atsele

Tõise silmän pindu näep,
oma silmän palki ei näe
Unt, rebäne ja künniärg
juhtusive külmäl tormitsel üül
kokku. Ilm olli nõnda irmus, et
looma arvassive viimsepäevä tulevet. Na võtive nõus ütenkuun
oma patu üles tunniste. Kuna
nälg kikki kõvaste näpist, otsustedi sii ärä süvvä, kes kige patutsemb om.
Unt tunnist oma pattu ja kahets, et ta emmisse üten põrstege ärä murdan olli. Rebäne tun-

nist, et ta kikka üten katetõisku
kanage ärä söönu olli. Ärg ütel,
et ta muud kurja tennu ei ole, ku
nällä peräst sulatse pastle siist
õle ärä söönu.
Unt ja rebäne vihastive nõnda suure patu peräst irmsaste ja
seivegi ärjä ku kige patutsembe
ärä.
Eesti rahvajutt

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Värvi susi iluste ärä!

Nalla kah
Esä ai autut garaasi ala ja
käsk pojal vaadete ja täädä anda,
kunas autu seinäni vällä jõud.
Äkki käis kõva kolak ja poiss
õigas: “Täpi pääld 18.20.”

***

Kaits miist kõneleve.
“Tiiät, mulle ei anna kodun
iire enämb summagi asu, neid
om kümnide kaupa.”
“A sa pane lõks üles, juust
söödäs pääle ja saatki neist varsti valla!”
“Miul ei ole kodun juustu.”
“No pane sis orsti!”
“Orsti kah ei ole.”
“Ää küll, pane sis pallast
leibä, küll na selle pääle kah lõksi lääve.”
“Miul ei ole kodun leibä.”
“No kuule! Mes sa võletet, et
siul om kodun iire, ku siul sääl
mitte midägi süvvä ei ole!”

***

Mulk võtap taksu.
Ku na õige kotusse pääle om
jõuden, ütlep taksujuht: “Sii tiip
kokku 10 eurut.”
Mulk annap talle viielise.
Taksujuht: “Vabandust, a ma
ütli, et sii tiip kokku 10 eurut.”
“Kokku muduki 10, a me
sõidime ju katekeste,” kostap
mulk selle pääle.

***

Mulk astup sissi reisiäri ussest ja ütlep, et tahas kunnigile
reisile minna.
“500 euru iist saap prilla ää
Inglismaa-reisi,” pakup reili leti
tagast.
“Nõndapallu miul ei ole.”
“300 euruge saat Itaalian ärä
käiä.”
“Nõndapallu miul kah ei
ole.”

“Noh, 50 euru iist võime siut
Lätti viia.”
“Esiki nõndapallu miul ei
ole.”
“Kui pallu siul sis reisi jaos
raha om?”
“10 eurut.”
“Äste. Selle raha iist om meil
siule pakku kõrralik uvireis luudusese.”
“Oi kui tore! Mes reis sii sis
om?”
“Mine mõtsa!”

***

“Mia käi alati ilma mütsite.
25 külmäraadige kah. Ja ma esiki ei mälete, kunas ma viimäte
aige olli,” kitap üits sõber tõisele.
“No vot! Ku sul müts pähän
oles ollu, sis sa mäletes,” arvap
tõine.

U vvembet lugemist ja vaatemist
Piagi näep rükivalget Jaak-Adam Looveere raamat “Paistu kroonika
1831-1944”. Autur esi om peri Paistu lähiksest. Mõtte Paistust raamat kirjute sai ta oma nänni käest, kes om talle kodukohast põnevit jutte kõnelnu
ja mälestusi üles kirjuten. Autur om raamatu jaos kokku korjanu vana
aaleheluu ja päeväpildi Paistu mailt. Päämiselt kõneleve luu ja mälestuse
iki rahva egäpäevätsest elust, tulep ette tummitsit kirjatükke eluolust ja
juhtumistest, mes ariliguld aaluuraamatidese ei jõvva. Kirja om pant terve üte kultuuri elukaar, mes kestäp läbi kolme inimpõlve.
Raamat tulep müüki uvvel aastel ja sedä saap osta Mulke Seltsi kaudu. Joba prilla om käsikiri üleven
aadressi pääl www.mulkideselts.org/trukised/.

Ruute sissi om ärä paetet 10 täädä-tuntu inimest, kes om peri
Karksi kihelkonnast:
August KITZBERG, Siim KÄRNER, Arne MIKK,
Asta JAAKSOO, Jaak KÕDAR, Märt ISRAEL,
Lille-Astra ARRASTE, Lembit SOOTS,
Friedrich August SAEBELMANN, Enno ALLIK
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.

VAESE LEVÄKÕRVANE TÜHI OM MIHE KÕTT.

***

Mulgi nädäl ja õimunädäl lõppi Mulgimaal noorde vilmirojektige. Noorde jaos ollive loengu ja vilmi tüükambre nii
Mustla pääl ku Tõrvan. Selle käigun sai valmis vahva vilmike
pääliskirjage “Tondisaar ja vana Kiird”. Sii nellä minuti pikune vilmike kõnelep sellest, kudas Tondisaar omale vanal aal
nime sai. Vilm tuudi edimest kõrda rahva ette 16. oktoobrel
Tõrvan Koidu kinumajan.
Vilmi teive valmis Csüllögi Edina, Naulaineni Anti, Tauli
Liisa ja Mulgimaa noore. Teksti luges pääle Tarvastu gümnaasiumi kuulmeister Mäeoru Aime.
Vilmi saap kaia Mulgi Kultuuri Instituudi Youtube-kanali päält.

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.

