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Hea lugeja
Hoiad käes Pärnu linna lasteaedade õpetajate poolt kokku pandud
pärimuskogumikku, kust võib leida 20. sajandi alguse Pärnumaa üheteistkümne
kihelkonna vanasõnu, mõistatusi, uskumusi ja kombeid. Põnevat lugemist
pakuvad loitsud ja sõnumised, samuti jutud ja muistendid. Kogumikust võib
leida laule, liikumis- ja laulumänge ning tantse koos kirjeldustega ja vanu
pillilugusid.
Kihelkond on tänini eestlaste piirkondliku identiteedi aluseks, kogu meie
vanem kultuurikiht jaguneb kihelkondade järgi. Rahvalaul, rahvarõivas ja
keelemurre on mingi kihelkonna omad, mitte valla või rajooni või kolhoosi
omad.
Ühes kihelkonnas elavad inimesed oleksid siis justkui mingi lepingu või
kokkuleppega omavahel seotud.
Pärimuskultuuri käsiraamat.(2014) Koostaja: Ene lukka-Jegikjan.
http://www.maaturism.ee/_new/index.php?id=225

Ajaloolise Pärnumaa koosseisus oli 20. sajandi algul 11 kihelkonda:
Audru kihelkond (Aud, Kirchspiel Audern) – pindalaga 344 km².
Halliste kihelkond (Hls, Kirchspiel Alliste ehk Allistegunde) – Viljandi- ja
Pärnumaal – pindalaga 512 km².
Häädemeeste kihelkond (Hää, Kirchspiel Gudmannsbach) – pindalaga 228 km².
Karksi kihelkond (Krk, Kirchspiel Karkus) – pindalaga 276 km².
Mihkli (Pärnu) kihelkond (Mih, Kirchspiel Soontack hiljem Kirchspiel St.
Michaelis) – Pärnu- ja Läänemaal– pindalaga 446km².
Pärnu Elisabethi kihelkond (Pär, Kirchspiel Pernau-St. Elisabeth) – pindalaga
340 km².
Pärnu-Jaagupi kihelkond (PJg, St. Jacobi) – pindalaga 664 km².
Saarde kihelkond (Saa, Saara) – pindalaga 1049 km².
Tori kihelkond (Tori, Torgel) – pindalaga 524 km².
Tõstamaa kihelkond (Tõs, Kirchspiel Testama) – pindalaga 270 km².
Vändra kihelkond (Vän, Kirchspiel Fennern) – pindalaga 580 km².
http://www.mois.ee/parnu/
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rnumaa

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/p%C3%A4rnumaa_(ajalooline_maakond)1
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Suur tänu kõikidele õpetajatele, nõuandjatele ja toetajatele, kes kogumiku
valmimisele kaasa aitasid!
Materjale kogusid:
Evi Vaher, Kairi Kuusk, Jaanika Sirp, Kersti Karits, Ulrika Perelman, Heli
Kvell, Gerri Laev, Veera Talson, Jelena Savinskaja, Halliki Tammiste, Sirje
Kumar, Eve Niman, Inge Kõks, Sirje Anton, Aivi Sõmer, Liisi Laidvee, Lii
Liimandi, Inga Bentsalo, Ene-Ly Brenner, Aire Jakobson, Monika Voolaid, Eva
Tuuling, Hilja Vainula, Diane Pani, Sirje Sossi, Eve Laidvee, Piret Jürgenstein,
Tiiu Nasari, Ingrid Saar, Reeli Tepp, Maia Talinurm, Katrin Hildunen-Alvela.
Kogumiku koostasid: Katrin Hildunen-Alvela, Hilja Vainula, Kairi Kuusk, Silja
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Nõustasid: Marga Napp, Virve Laube.
Kaane kujundas: Leena Leppoja
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1. Vanasõnad
Töökus ja saak, töö ja palk
Enne kasvata kana, siis taha alles muna (Häädemeeste).
Iga töömees on oma palga väärt (Audru).
Kord-korralt teeb linnuke pesa (Häädemeeste).
Uni saadab hulkuma, magamine marssima (Pärnu).
Uni ei anna uuta kuube, magamine maani särki; uni saadab hulkuma, magamine
marssima (Mihkli).
Hulk teeb hulka tööd (Karksi).
Kus sulgi, seal lindu (Häädemeeste).
Kukk saab süia laulu eest, inimene töö eest (Häädemeeste).
Kudas teeme, nõnda saame; hästi teeme, hästi saame (Häädemeeste).
Kes magab, see on vaene (Pärnu).
Kui jalg kerkib, siis suu maitseb (Audru) .
Ega magaja kassil rott ilmaski suhu ei jookse (Audru).
Magajal kassil ei jookse hiir suhu (Pärnu-Jaagupi).
Ega täis kõht ei tunne, mis tühja kõhule tarvis läheb (Pärnu).
Kes teeb, see saab; kel põle teha, sel põle saada (Pärnu).
Änam saab piskust tööst kui suurest seisust (Vändra).
Mats teeb, Mats sööb (Vändra) .
Tegija saab setugi, magaja mitte midagi (Saarde).
Ega unest putru keeta ei saa (Saarde).
Mida mustim töö, seda valgem leib (Mihkli).
Kellel käed, sellel kalad; kellel janu, sellel jalad (Pärnu).
Aeg ja aja kasutamine
Ära söö kartuhvlid enne ära, kui nad veel keedetud pole (Audru).
Ära hõiska enne õhtat, kiida varem päeva käiku (Häädemeeste).
Ära kiida pääva enne õhtud, ega noorikud enne aastad (Pärnu- Jaagupi).
Ära aea vana kaevu täis, enne kui uus valmis (Vändra).
Kes hiljaks jääb, see ilma jääb; kes kauaks jääb, see kahju saab (Häädemeeste).
9

Pane aega tähele, aeg annab head nõu (Pärnu).
Homikul ära kiida ilma (Häädemeeste).
Ärand karu nahka enne nülli, kui karu isi põle tapetu (Häädemeeste).
Pudru ei pea mitte enne ää sööma, kui jahud veel mitte veskelt koju toodud põle
(Pärnu).

Siis on ikke härjel saba tarvis, kui pala ilm juba väljas on (Pärnu).
Vanu kaapsi ei või enne ära visata, kui uusi põle (Häädemeeste).
Kel rutt, sel nutt (Häädemeeste).
Pirr-parr tehtud, lirr-larr lõhutud (Vändra).
Valge naerab pimeda tööd (Vändra, Mihkli).
Rääkimine ja vaikimine, kuulujutud, sõnad ja teod
Linnul linnu mure, inimesel inimese mure (Häädemeeste).
Aja küll juttu, aga lase käed käia (Vändra).
Iga lind kannab seuksi sulgi ja iga mees seukest kuube, mis ta väärt on
(Häädemeeste).

Kuidas maa, nõnda viis; kuidas lind, nõnda laul (Häädemeeste).
Kust lind lendab, sealt pesa leiad (Häädemeeste).
Igal linnul oma lend, igal lapsel oma töö (Häädemeeste).
Igas peres ise leib, igas talus ise taar (Vändra).
Rahva raamat on ikka lai, kes selle järele elada võib (Audru).
Mis keele peal, see meele peal (Audru).
Jutt tuleb jutust, kõne tuleb kõnest (Pärnu).
Kiida head ja põlga paha (Pärnu).
Laratsejal on alati lai suu (Audru).
Koer haugub seni ikka, kui külaline tuleb (Audru).
Suu teeb suure ilma, käed ei kärnast konnagi (Häädemeeste).
Ilma suud ja suurt teed ei saa kinni panna (Häädemeeste).
Suuga ikki suur miis, teuga teste narrike (Häädemeeste).
Süda mõtelgu kui pailu, suu pidagu piiri (Häädemeeste).
Küll on häda, kui pää on mäda (Häädemeeste).
Puud metsas ei kasva kõik ühesugused, nõnda inimesed kah (Häädemeeste).
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Metsas piab ikki kõveri puid ka olema, kust sa muidu ära tunned, meuksed need
sirged on (Häädemeeste).
Egas aastet ole velitse, ega aasta omamoodu (Karksi).
Mõni kala ojob igas vees (Häädemeeste).
Vana nägus ehte tõttu, noor ilu tõttu (Häädemeeste).
Ega võlg ei mädane (Häädemeeste).
Kui leib lahti lõigatud, ega siis enam kokku ei hakka (Pärnu-Jaagupi).
Hakka veel koera söötma, kui hunt juba karja seas on (Mihkli).
Palju koeri, vedel lake (Pärnu- Jaagupi).
Üks hea sõber on enam, kui üheksa sugulast (Pärnu-Jaagupi).
Lind armastab oma pesakest ja laps oma kodukest (Häädemeeste).
Olgu hunt või karu, igaühel oma aru (Vändra).
Param suutäis kuiva leiba kui paha sõna (Vändra).
Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päe pikk, kolmas ütleb: sui pikk, neljas ütleb:
tali pikk, viies ütleb: igavene elu pikk, kuies ütleb: mul on üks hea keik? Sängi
ütleb: öö pikk, iste ütleb: päe pikk, vanger ütleb: sui pikk, regi ütleb: talve pikk,
pada ütleb: igavene elu pikk, hobu ütleb: mul on üks hea keik (Pärnu-Jaagupi).
http://www.folkloorinoukogu.ee/sisu/814_3117_95_Oskar_Loorits_Looduse_haalitsusi_ja_konelusi_UEN.pdf
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2. Mõistatused
A
Üks puu ja kaksteistkümmend haru, iga haru peal neli pesa, igas pesas seitse
muna ja igal munal ise nimi? - aasta (Mihkli)
Karu kõnnib kallast mööda, raudsaapad jalas? - ader (Pärnu)
Must härg ja iga karva vahelt hingab? - ahi (Pärnu-Jaagupi)
Kaks vennakest ühe õlesidemega seutud? - aiateibas (Häädemeeste)
Harakas aitas, händ väljas? - aidavõti (Audru)
Kui võtad, siis suureneb, kui paned, siis kahaneb? - augu kaevamine (Mihkli)
E
Härg magab maas, sooned liiguvad sees? - elumaja (Häädemeeste)
H
Kaks õrt valgeid kanu täis? - hambad (Mihkli)
Sarvik lammas sauna taga, sada auku külle sees? - haoriit, äke (Pärnu-Jaagupi)
Tits läheb teeda mööda, titsu karvad kohevil? - heinakoorem (Pärnu)
Neli teevad timpa-tampa, viies karviuh?- hobune

(Mihkli)

Üks teeb timp-tamp, teine teeb timp-tamp, kolmas teeb timp-tamp, neljas teeb
timp-tamp, viies karviuh? - hobune (Mihkli)
Karune kahe palja vahel? - hobune aiste vahel (Vändra)
All süüakse ja peal süüakse, mina söön ja mind süüakse? - hobune, naine ja
laps (Vändra)
I
Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nups, nupsi peal mets, metsas
sead? - inimene (Tori )
Tules ei põle, mullas ei mädane, vees ei upu? - inimese nimi (Mihkli)
Kolm kuningast ühe kübara all? - iste (Pärnu)
J
Hobu jookseb, ohjad seisvad?- jõgi (Tori )
Mina olen üks mees, minu majas on tuhanded üirilised, aga ükski ei maksa
mulle kopikatki? - jõgi (Mihkli)
Tuba tuttavaid täis, aga üks ei tunne ühte ega teine teist? - jäljed (Mihkli)
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K
Kaks kaarnad, teine teise pool mäge, ei saa iialgi kokku? - kaks silma (Tori)
Otsast kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui levalabidas? - kana (Häädemeeste)
Oli mul kena pruudike, pruudil kena kirstuke, ükski võti ega muukraud ei võta
teda lahti, kukkus maha, läks ise lahti? - kanamuna (Saarde)
Tilluke kirstuke, Ristuke nimi, ei võta võtja ega peasta peastja, muidu ku löö
katki? - kanamuna (Saarde)
Uus hoone, ust pole kusagil? - muna (Häädemeeste)
Suine poisike, sajakordne kasukas? - kapsas (Mihkli)
Üks saks ja sada mantelt? - kapsas (Mihkli)
Mees kõnnib mööda tuba, teivas selgas? - kass

(Mihkli)

Neli käpajalga, kaks kikikõrva, üks pikk todo-lodo taga? - kass (Mihkli)
Siidikera, niidikera, aganakott ja toobripuu? - kass (Mihkli)
Lihane luisk lõksub luise aia taga? - keel (Mihkli)
Kägu kukub kuuse otsas, händ seerib maad mööda? - kell (Saarde)
Käib öö ja päeva, aga ei väsi iialgi? - kell (Mihkli)
Ühte haru tõmmatakse, kõik linn liigub? - keripuud (Audru)
Karu magab, iga karva vahelt hingab? - keris (Pärnu-Jaagupi)
Viis kitse söövad ühe heinakuhja kallal? - ketramine (Pärnu-Jaagupi)
Kukles ja kakles, kivi all keldres, uudes hoones ja kindlas kambris? - kilk
(Vändra)

Üks uks ja viis aita? - kinnas (Mihkli)
Kukk laalab kuuse otsas, saba ripub maas? - kirikukell (Vändra)
Kukk laulab kuhja otsas, soolikad ripuvad maha? - kirikukell (Pärnu-Jaagupi)
Esti ma valge kui lumi, pärast kui haljeneb rohi, viimati eredam kui veri, lastel
magus kui mesi? - kirsimari (Mihkli)
Istub ku isand, tolmab ku tont? - korsnas (korsten) (Häädemeeste)
Punane täkk siidiniidi otsas? - kuremari ehk jõhvikas (Häädemeeste)
Laut lammit täis, muukoinas keskel? - kuu, taevas (Pärnu-Jaagupi)
Laut lambaid täis, koheoinas keskel? - kuu ja tähed (Pärnu)
Kõik maailm alasti, kolm rootsi meest riidis? - kuusk, mänd, kadakas (Mihkli)
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L
Pista sisse, tõmma välla, auk teeb vastu niks ja naks? - levakastmene (Häädemeeste)
Lagi all, lagi peal, kuremunad keskel? - leivad ahjus (Mihkli)
Kumm all, kumm pial, kuremunad keskel? - leivad ahjus (Pärnu-Jaagupi)
Siga läks lauta, sibulas seljas, tuli tagasi, polnud midagi? - leivalabidas läks
leivaga ahju (Vändra)
Neli andjat, neli kandjat, kaks koerakaegast, üks parmupiits? - lehm (Mihkli)
Kümme kitsi ühe heinakuhja kallal? - lina ehk takukedramine (Vändra)
Mees raiub Muhumaal, laastud kargavad seia maale? - lumesadu (Mihkli)
Punane härg magab maas, ase seisab seitse aastat? - lõkkease (Pärnu-Jaagupi)
M
Pikem kui puu, madalam kui rohi, kõveram kui laud, piusse ei saa võtta ega
tuppa ei saa tuua? - maantee (Mihkli)
Suur katel ilma kaaneta? - meri (Mihkli)
Viska üles, on valge, tuleb alla, on kollane? - muna (Pärnu)
Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kuuldaks siia maale? - müristamine (Mihkli)
Kui kummuli, siis täis, kui selili, siis tühi? - müts (Tori )
N
Pisukene lind, linasaba taga? - nõel (Mihkli)
Raudne rott ja linane saba? - nõel (Häädemeeste)
P
Must poiss (kass), aidavaras? - pada (Pärnu-Jaagupi, Vändra)
Lõika pea, võta süda, anna juua, hakkab rääkima? - pajupill (Tori)
Üks hiir, kaks hända? - pastal (Mihkli)
Siidiniidi kera, seitse auku sees? - pea (Mihkli)
Valge luik ja neli nina? - peapadi (Mihkli)
Klaasist maja, korgist katus? - pudel (Häädemeeste)
Üks saun ja sada akent? - puuriit (Mihkli)
Üks mõis ja tuhat akent? - puuriit (Pärnu-Jaagupi)
Üks saun, sada ust? - puuriit (Vändra)
Kaks meest kisuvad noota üle mägede?- püksa jalga tõmbamine (Mihkli)
Üks kott, kolm suud? - püksid (Vändra)
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R
Valge põld, must seeme? - raamat (Mihkli)
Hiire rada ümber tua? - räästatilgad (Tori )
Hiire teerada ümber tua, aga ei ole jälge näha sisse minevat ega välja tulevat? räästatilgad (Mihkli)
Mis hääleta tumm, aga palju räägib? - raamat (Karksi)
S
Isi karjub ja teist hamustab? - saag (Mihkli)
Kaks õde ühe vööga kinni? - saunaviht (Pärnu-Jaagupi)
Pere sööb ja laud laulab? - siga põrsastega, vana emis röhitseb, põrssad imevad
(Mihkli)

Üks saks ja sada nõela?- siil (Pärnu-Jaagupi)
Kaks kukke taplevad, teine teisel pool mäge, aga kokku ei saa? - silmad (Mihkli)
Ümmer ilma ulatab, ümmer pea ei ulata? - silmad (Mihkli)
Hall täkk tallis, saba räästas? - suits (Mihkli)
Kits keldres ja keel vällas?- suits tuleb toast

(Mihkli)

Neli hoost tallis, viies käib ümber talli? - sukakudumine (Vändra)
Pääva vorst, öösel soolikas? - sukk (Vändra)
Lammas magab härja põues? - sukk ja pastel (Audru)
Lihane pütt, raudne vits? - sõrm ja sõrmus (Häädemeeste)
Üks uks minna, viis kämmert käia? - sõrmkinnas (Pärnu-Jaagupi)
Üks uks, viis tuba? - sõrmkinnas (Häädemeeste)
Viis talli ja üks uks? - sõrmkinnas (Mihkli)
Pisem kui hiir, suurem kui kilk, enam auka sees kui kuninga kojal aknaid ees?
- sõrmkübar (Vändra)
Pisem kui hiirepesa, rohkem aknaid ees kui kuninga kojal? - sõrmkübar (Vändra)
Puu pistab, luu salvab, kända-vända käänab alla, pimedasse keldreauku?
- süümine (Häädemeeste)
T
Kes käib kõik maailma läbi ja seisab ikka ühe koha peal? - tee (Tori )
Hani haljas, pea paljas, kits keldres, keel väljas? - tuli ahjus (Häädemeeste)
Kits keldris, keel väljas? - tuli ahjus (Audru)
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Kuldne kukk, seitsme-aastane ase taga? - tuli (tulease) (Häädemeeste)
Üks laut lugemata lambaid, käharpääga oinas keskel? - tähed ja kuu (Häädemeeste)
U
Valge poisike, must nina? - uba (Mihkli)
V
Üks ütleb: mul talve parem, teine: mul sui parem, kolmas: mul ükskõik? vanker, regi, hobune (Mihkli)
Neli neitsikest lahevad üle nurme nuttes, üks ei saa ühte, teine teist kätte?
- vankrirattad (Mihkli)
Hommikul pikk, lõuna lühike, õhtul pikk? - vari

(Mihkli)

Kaks neitsit lähvad nuttes üle nurme? - veepanged (Mihkli)
Lapsed laulvad lae pääl, kümme miist kiigutavad? - viiul (Häädemeeste)
Metsas sündinud, metsas kasvanud, tuleb kodu, väga nutab? - viiul (Mihkli)
Must kukk, kollased soolikad? - viiul (Vändra)
Punane kukk, kuldsooned? - viiul (Saarde).
Kammer all, lagi pääl, lae pääl lauldakse? - viiulimäng (Saarde )
Pihelgane pikk vits, kael üle muude puude? - vikerkaar (Mihkli)
Karu peksab kahte käppa kokku? - villakraasid (Audru)
Auk maa siis, puuraam ümmer, teibas püsti, teine risti? - vinnaga kaju (kaev)
(Häädemeeste)

Kolmejalgne kits nurgas, raudhambad suus? - vokk (Mihkli)
Pudu puid, lidu linu, sedu-vedu rauda, natuke nahahilpu? - vokk (Pärnu-Jaagupi)
Nahkne tuba, tanguivad sees, puupöör ees? -vorst

(Pärnu)

Keedetakse, küpsetakse, siiski süüa ei sünni? - vorstitikk (Vändra)
Kumm all ja kumm peal, kullatilk keskel? - võikarp (Pärnu-Jaagupi)
Kumm all, kumm peal, kuldmuna keskel? - võikarp (Vändra)
Puu all, puu pääl, kullatera keskel? - võikarp (Häädemeeste)
Saksa rätsep, kahed käärid kaasas? - vähk (Mihkli)
Õ
Mitusada ühe sidemega seotud? - õlekubu (Pärnu-Jaagupi)
Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe vööga ümbert kinni? - õlekubu (Vändra)
http://www.academia.edu/4627801/P%C3%A4rnumaa_vanas%C3%B5nadest_ja_m%C3%B5istatustest
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3. Uskumused ja kombed
Kui lapse kellegile suurel inimesel asja pakub, siis tuleb vastu võtta ja ülesse
tõsta ning ütelda: "Pikas! Pikas!" Siis saavat laps heasti pikkas kasvama.
E 16977 (38) < Halliste khk., Kaarli k. - Jaak Sõggel (1895) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis ja parandas
Mare Kõiva 2003.

Kui mõni koolilaps tahtis targaks saada, siis ta pidi jõuluöösi soovi paberile
kirjutama ja selle siis ära sööma. Magama minnes pidi ta sellele mõtlema ja
raamatu padja alla panema.
ERA II 140, 704 (21) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Salme Tammsoo,
s. 1898 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja Kairika
Kärsna 2003.

Kui lapsel kukub hammas suust, siis visatakse see ahju pääle ja sõnatakse:
"Ritsik, säh sulle luuhammas, anna mulle raudhammas!" (Esineb "ritsik", mitte "kilk".)
ERA I 2, 483 (1) < Karksi khk., Polli v., Mägiste k. - Julius Parts (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002,
toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004.

Sündinud last puudutati leivatükiga ja anti see siis koerale - koer pole siis
lapsele kuri.
E 78772 (3) < Halliste khk., Abja v. - Pärnu Poegl. Gümn. õpil. < Mari Mõisavald, 59 a. (1932) Sisestanud Eve
Ehastu 2001, kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005.

Siga tuleb tappa noores kuus, siis "kasvab" liha keetmisel ja küpsetamisel
juurde. Kui tappa vanas kuus, siis kahaneb liha.
ERA II 140, 331 (402) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Salme
Tammsoo, s. 1898 (1936) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja
Kairika Kärsna 2003.

Lammas tuleb niita noores kuus. Kui vanas kuus niita, siis ei tule head villa.
ERA II 140, 331 (401) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Salme
Tammsoo, s. 1898 (1936) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja
Kairika Kärsna 2003.

Kui täiskuu ajal müristab ja välku lööb, siis tuleb pikk sadu.
ERA II 140, 504 (17) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Salme Tammsoo,
s. 1898 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja Kairika
Kärsna 2003.

Kui päike paistab ja vihma sajab, öeldakse: "Vaeselapse silmavesi sajab."
"Vanapagan peseb lapsi." "Maarja peseb lapsi." "Hunt sööb võsas võileiba."
ERA I 2, 425 (15) < Viljandi l. < Karksi - E. Korka < H. Korka (1929) Sisestas Eva-Kait Kärblane 2002,
toimetas Anne Kaaber, parandas Pihel Sarv 2004.
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Kui mõni tõist vihtus siis pidi vihutav alalõpmata tänama. Aituma, aituma,
aituma Taevaättil, aituma, selja lööjal, aituma vee toojal, aituma sauna kütjal, ja
nii edasi keda aga keegi ise hääks arvas tänada.
ERA II 33, 452/3 (3) < Karksi khk., Karksi v., Nuia as. - Marie Sarv < Marie Sarv (1931) Sisestas USN,
kollatsioneeris Mare Kalda.

Kui pihlakad marjus, on kartuliaasta hea.
E 77248 (4) < Karksi khk., Nuia al. - O. Masso < Reet Kapral, 70 a. (1931) Sisestas USN, kontrollis Luule
Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005.

Kui leppadel pikad urvad, on hea rukkisaak, kui ümargused urvad, hea
odrasaak, kui sarap urvas, siis hea nisu ja kui haavad urvas, siis rohke kaer.
E 77248 (5) < Karksi khk., Nuia al. - O. Masso < Reet Kapral, 70 a. (1931) Sisestas Pille Parder 2003,
kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005.

Kui lehed langevad kiiresti, tuleb varsti talv.
ERA II 140, 562 (31) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Mihkel Tammsoo,
s. 1880 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja Kairika
Kärsna 2003.

Virmalisi on näha talve õige külmal ajal. Need tekkivat vanarahva jutu järgi
lapi tarkade ja nõidade vihtlemisest. Igakord, kui nemad vihtlevad, on meil
näha virmalisi.
ERA II 140, 495 (18) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Mihkel Tammsoo,
s. 1880 (1937) Sisestas USN, kolletsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja Kairika
Kärsna 2003.

Vana-Vändra Pärnjõe külas tehtud jõululaupäeva õhtul, kui juba videvikuks
läinud, õue lumest Tõn'n, kes pidi kõik kurjad vaimud majast eemale peletama.
ERA II 140, 703 (12) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Salme Tammsoo,
s. 1898 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja Kairika
Kärsna 2003.

Massu jõe sillal (Vana-Vändras) ei tohtinud vilistada, sülitada ega kiruda, sest
siis tuli haigus.
ERA II 140, 332 (407) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Vaki k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Endel Pool, s.
1919 (1936) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja Kairika
Kärsna 2003.

Vana-Vändra Massus on püha jalakas. Rahvas teab kõnelda, et selles jalakas
elavat pisikesed punaste pükstega mehikesed, kes head mehed olevat ja
mõnikord endid ka inimestele näitavat.
ERA II 140, 638 (5) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Vana-Vändra k., Kärneri t. – Ernst Tammsoo < Jaan
Mett, s. 1922 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja
Kairika Kärsna 2003.
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Massu püha jalakas kasvand ennemuiste kaugel ühes külas. Esite olnd neid
kolm venda. Nad kasvand üsna metsa ligi. Aegamööda hakand külarahvas
märkama, et jalakad metsa poole nihkund. Aga nihkumist põle kiigi pialt näind.
Ühel ööl kadund üks jalakas ära. Teisel ööl kadund teine ära ja kolmandal ööl
lennand kolmas jalakas ära. Sii „sadand“ Vändra Massu maha. Et sii „taevast
sadand“ puu ol’li, siis akati seda pühaks puuks peetama.
ERA II 140, 638/9 (6) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Pärnjõe k., Aru t. < Aluste k. – Ernst Tammsoo < Juhan
Riemann, u. 75 a. (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja
Kairika Kärsna 2003

Näkijärv. Ühes järves eland ennemuiste üks näkk. Kis aga iganes sial järves
supelnd või vett sialt käind viima, selle püünd näkk kin’ni. Nii jäänd alati paelu
inimesi järve juure kadunuks. Eland ka üks jõumiis. Sii ütelnd näki kohta, et
kõik puha lori. Tahtnd sis ise ka minna vaatama, et kudas sii näkk sis väl’la
näeb, kui ta üldse on olemas. Läind järvest vett tuuma. Kohe näkk tema juures.
Kutsub jõumiist ühes. Jõumehe hing karand täis, sasind näki kin’ni, lõigand
pihelgakepi ja and näkile mitu hiad sirakat näkkade peale. Sis lasnd lahti. Aga
näkk põle sestsaadik enam näidand oma nägu.
ERA II 140, 670/1 (3) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Laane t.. – Ernst Tammsoo < Gustav
Toomasson, 60 a. (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja
Kairika Kärsna 2003

Kui esimest korda noort kuud näed, siis tuleb maast võtta ükskõik, mis asi ja
panna salaja padja alla. Siis näeb unes peigmeest või pruuti.
ERA II 140, 331 (397) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Salme
Tammsoo, s. 1898 (1936) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja
Kairika Kärsna 2003.

Vikerkaarele ja kuule ei tohi näpuga näidata - näpp jääb kõveraks.
E 78795 (11) < Karksi khk. - Johannes Palu, Pärnu Poegl. Gümn. õpil. < Johannes Palu, 50 a. (1932) Sisestas
Pille Parder 2003, kontrollis Luule Krikmann 2005, parandas Eva-Kait Kärblane 2005

Kuida virmaliseks käidi. Laevamehel läinud laev Põhjameres Lapurannas
hukka, mehel olnud mõõk kaasas. Kui tõised roobitsedega vehklenud, löönud
tema mõõgaga ja iga kord kui ta paugu annud, kukkunud mees. Siis olla tõised
ütelnud: "Tasa, tasa, suure tasku mees."
E 3997 (2) < Karksi khk. - Ernst Kitzberg (1893) Sisestas Pille Parder 2002, kontrollis ja redigeeris
Mare Kõiva 2005.
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4. Loitsud ja sõnumised
Tere, tere kuuke,
sina vanaks- mina nooreks.
Sina kulda sööma,

mina kulda saama.
Seale uni, laisale tõbi.
Tööle jõudu, leivale jätku.

E 85981.

Sa oled pikka teeda käinud,
Palju petipiima joonud!

Naba, astu asemele,
kuku oma koha peale,
Audru. H II 19,867 (5) 1889 (Eesti rahvalaulud III 6991).

Kokku kooreke (Kuore äränõidmise vastu)
Kokku, kokku, koorekene!
Taevast tulgu, kirrnu mingu;
möödä männdä müta-mäta,

laua pääle latigida,
levä pääle liistagida!
Kokku, kokku, koorekene!

H II 22, 790 (1) < Saarde khk., Jäärja v. - P. Sitzka (1888).

Hundi sõnad
Ära salva salajate
ära katsu minu karja.
Mine sokku soodeste.
meie kivi kulge kiskuma.

Metsa siku metsa soku
Metsa kuldane kuningas
metsa alli harva lõuga
Metsa peni pika louga.

E 1100 (48) < Tõstamaa khk., Pootsi v. - Gustav Anniko (1893)

Mesilase sõnad
Ma löön ussi õla peale,
mao maksa karva peale.

Mesilane pile lindu,
tuusa tammest, tammikust.

E 79482/3 (23) < Tori khk. - L. Jensen, Vändra põllum. gümn. I kl. < J. Kiis (1932)

Linna is´äke, linnu emäke,
Linnu lendäjad õekesed,
Linnu vahvad vennakesed,
Linnu põue põrsakesed!

Jätke minnda märkimata,
Minu nahhka näppimata,
Veri alla kärpimata.

H II 22, 791 (6) < Saarde khk., Jäärja v. - P. Sitzka (1888).

Ussi sõnad
Tõrva minu käekest,
tõrva minu jalakest
ja mina ise tõravatonnike;
madu musta maa-alune,

kullatud kulualune;
kirju lindu, kivi-kännu alune,
miki-mäki mätta-alune;
madu käed tõrvalised,
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madu tiivad tõrvalised;
madu musta tõrva tünder,
ära mind hammusta,

nägemata näpista,
salaja salva mind.
Peeter, pääter, pääva.

E 78532/3 (1) < Tori khk. - Heinz Kalbus, Läänemaa Õp. Sem. III kl. õpil. < "Tamme perenaine", 60 a. (1931).

Minu käed on tõrva okstest
jalad tõrva kandudesta
ise oln tõrva toobrikene
tubli tõrva tonnikene!

Ussikene hullukene
ära pista nägemata
ära torka teademata!
keri ennast kerase
mässi ennast mätaese.

E 1099 (44) < Tõstamaa khk., Pootsi v. - Gustav Anniko (1893)

Üle minnu sa ütsme jõe,
läbi minnu sa kivitse kirigutorni.
Tervist toonu tullenna,
viinu viha minnenna,
Johanist Jordanisse,
Piitruse Pauluse.

Kullakene, kuuli alla,
hellakene, heina ladvan,
enne kerinu sa kerasse,
enne pugenu ja pesässe,
enne ku sala salusid,
nägemete sa näpistid.

(Uisasõna) E 4001 (4) < Karksi khk. - Ernst Kitzberg (1893) Sisestas Pille Parder 2002, kontrollis ja redigeeris
Mare Kõiva 2005

Karja väljalaskmise sõnad
Kirju kari keskel,
Jeesus käib karja ees
Maarija karja järel.
Mina ise teen lauda karja ümber!
Nii korge kui muast taeva!
nii tihe kui jõhvi sõel,

kui lai - nagu kirve laba!
Põõsa taguse süda
nii pehme kui neitsi ninaots.
Põõsa taguse hambad
nii pehmed kui pott kinnas Aamen.

E 1099 (46) < Tõstamaa khk., Pootsi v. - Gustav Anniko (1893).

Kaval karjapoiss
Ma olen kaval karjapoissi,
kompasin kirve kivisse.

Näkkasin pae ninasse,
siis sain ennem õhtul

E 12943

Õhtu ilu
Õekesed, hellakesed!
Laulame õhtu iluda,

päeva minnessa mõnuda.
Ilu meilt kuuluks Hiiumaale.

E 13922/3.
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Kõhuvalu sõnad

rebasele reetäis,
hundile suutäis,
karuile käpatäis,
mustalinnule muu tõbi,
lapse kõht terveks!

Kriibus, kraabus,
harakale halu,
varesele valu,
rongale keretäis,
rähnale maotäis,

ERA II 140, 530 (24) < Tallinn < Vändra khk., Vana-Vändra v., Uusna t. – Ernst Tammsoo < Maria Hitsen,
s. 1871 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja Kairika
Kärsna 2003.

Kiirmus, kaarmus, varesel valu,
Harakul aigus, Rongal roek,
Musta linnul muu tõbi,

Konnal koppike.
Meie lapse kõht terveks.

E 30854 (12) < Saarde khk. - M. Saul (1897).

muu linnule muu tõbi
Me latse kõtuke terves.

Kriimus kraamus
harakale haigus,
Varesele valu,

ERA II 41, 299 (15) < Karksi khk., Polli v., Polli m. - Meta Roose, stud. phil. < Leeni Roose, 39 a. (1931)
Sisestas Katrin Küünal 2001, kollatsioneeris Mare Kalda

Rist-luude valu sõnad
Metsast tulnud,
metsa mingu,

laanest saadud,
laande jäägu, uu, uu, uih!"

(Haiget kohta õõruti vastu päeva ringi, mitu korda.)
E 46514 (8) < Saarde khk., Voltveti - J. P. Sõggel (1909).

Vihtlemise sõnad (Üks vana nõiduse laul.)
Vihake veidike võideks.
Salviks sauna leilike.
Õitse leili õnne leili.
Karja leili kasu leili.
Saki, saki, saunake.
Saki sauna leilike.

Kuida tibo nõnda tervis.
Kuida arsti nõnda abi.
Hirmo kak armo kak.
Läbi reite rino kak.
Hundi sabaga vihelda.
Rebase sabaga võiduda.

E 25133 (12) < Saarde khk. - J. Kangur (1896).

Sõnad tulekahju vastu
kattus koikumata kaksiti peal,
raha vara lükamata
peatoidus puutumata!

Jumal oidku tuld kitsas kohas
pidagu pihus kandku kamalus
Seinad seisku serviti paigal,

E 1100 (47) < Tõstamaa khk., Pootsi v. - Gustav Anniko (1893).
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5. Jutud ja muistendid
Mihkli Salumäe hiiepärnad (Mihkli)
Mihkli lähedal Kurese pool on ilus Salumägi. Vanasti kasvanud sellel mäel
teiste kaharate puude vahel kolm hiiepärna. Nendel pärnadel kõigil olid toredad
nimed: Kai, Mai ja Triinu. Inimesed käisid sageli nende puude juures ohvrit
toomas ja puude käest abi palumas ning nõu küsimas. Puuhaldjad aidanud alati
nii, kuidas nad oskasid.
Ühel päeval tulid ristirüütlid ja ehitasid Mihklisse kiriku. Kiriku valmimise
hetkest alates keelasid preestrid inimestel Salumäel käimise ära. Need, kes
julgesid Kaile, Maile või Triinule ohvrit tuua, pandi karistuseks pead pakule.
Ristirüütlid tahtsid ka puudele kallale minna, kuid ei mõjunud tuli ega raud
neile ja nad kasvasid täis elujõudu edasi.
Pikapeale mõjus ähvardus inimestele niivõrd, et nad ei julgenud sinna enam
minna ja hiiepärnad vajusid unustusehõlma. Kui sinna aga mõni inimene siiski
sattus, siis mitte ohvriande tooma, vaid marju korjama. Aastaid hiljem aga
ehitasid inimesed hiiesalu lähedale elumaju ja igapäevast prahti hakati loopima
pühade puude alla.
Kai, Mai ja Triinu said selle peale väga pahaseks, sest olid nad ju siiani
inimestele head teinud. Kas siis selline on tasu heateo eest? Nad otsustasid
kolmekesi koos uut elupaika otsima minna, et ehk leidub veel kusagil kaugemal
inimesi, kes ei mõtle ainult enda peale, vaid ka elavatele puudele. Nad oleksid
kohe selle teekonna ette võtnud, kui nende juured poleks nii sügaval mulla all
olnud. Ühiselt otsustati paluda abi tuule käest, kahistati lehti ja öeldi tuulesõnu.
Kohe oligi tuul kohal ja kangutas pärnapuud maast lahti nii, et pärnad said
astuma hakata. Esialgu kõnniti Kõima sohu ja kasteti seal väheke puu juuri.
Sealt mindi edasi Vee küla poole. Korraga hakanud Triinu hädaldama, et tema
ei saa edasi minna, sest kiire astumise tõttu läinud tema särgipael katki. Nii
kaua kui tema särgipaelu sõlmiti, tunginud juured sügavasse mulda ja Triinu ei
saanudki oma teekonda jätkata. Kai ja Mai jätsid oma õe saatuse hoolde, sest
nad kartsid, et nendega võib sama lugu juhtuda ning jätkasid oma teekonda.
Sellest päevast alates jäi Triinu edasiseks elupaigaks Naartse.
Pärnapuud jätkasid oma teekonda kuni jõudsid Vahenurme küla lamedale
künkale. Seal hakkas Kai küürutama ja korraga läks tema särgipael katki ning
hetke pärast tungisid temagi juured sügavale maapõue. Nüüd jäi Mai ainsaks
rändajaks. Vastu õhtut hakkas paistma Pärnu-Jaagupi kirik. Mai oli küll väga
väsinud ja tahtis puhata, kuid tal puudus puhkamiseks julgus. Ta võttis viimase
jõu kokku ja ruttas alevikust mööda, jõudes naaberkülla. Hommikul avastasid
Jaagupi Uduvere inimesed, et öösel on kena kahar pärn nende majade vahele
ilmunud.
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Maiest hakati väga lugu pidama ja seetõttu hakati talle vahetevahel ohvriande
tooma nagu vanas elupaigas. Hästi läks ka Triinul, kuid kõige rohkem austati
Vahenurmel Kaid. Kai on sageli ehitud lintide ja lilledega nagu noor pruut.
Kõik puud on rahul oma uue elupaiga ja külarahvaga ning nemad puudega.
http://www.apollo.ee/igal-kohal-oma-lugu.html

Kuidas tekkis Hiieauk (Audru)
Võlla vallas, keset Eassalu küla asub hiigla kivimürakatest koosnev kivimägi,
nõnda nimetatud panga mägi. Sääl asunud vana muistne hiis, ühes ohvrikiviga.
Vana hiietukk jalakatest tõusnud muistsel ajal sealt mingil põhjusel üles ja
lennanud ära. Üks jalakas kukkus maha sinnasamasse külasse Nõmme talu õue,
olnud läbimõõdult oma tubli süld. Teine neist kukkunud Vanakülasse Eespere
talu maa peale. Kolmas Põhara küla Oina põllule, neljas kuhugi Malda külasse
ja ülejäänud Jõõpresse ning Lavassaare mäele. Kohale, kust hiis lendu tõusnud,
jäi sügav auk järele. Vanasti oli see nii sügav, et inimesel vesi ülepea oli.
Hiieauk on märja ja kuiva suve ettekuulutaja. Kui auk vett täis – tuleb kuiv
suvi, kui aga kuiv – on oodata märga suve.
ERA II 234, 155/6 (1) < Audru, Võlla v, Eassalu k. Leili Tamm, s. 1925 < Karl Tomson, 74. a. v. (1939)
http://www.hot.ee/fpuss/bibl/parnumaa.html

Rändajad pärnad (Pärnu-Jaagupi)
Need hiiekohad, kus vanasti ohverdamas käidud, ei olnud mitte inimeste otsitud
kohad, vaid ennemuiste käinud pärnad ja valinud ise välja pühad paigad, mis
selleks kõlblikud olnud.
Kord tulnud kolm pärna Mihkli kihelkonnast Jaagupi kihelkonda. Kui nad
Kõima raba alt mööda tulnud, jõudnud nad Vee valda Naartse küla põllu peale.
Pärnade nimed aga olnud: Riinu, Kai ja Mai.
Naartse küla põlluaia peale jäänud Riinu teistest maha ja hüüdnud: "Kaie,
Maie! Riinu ribupaelad (sääremähised-kanti varem sukkade asemel) läksid
katki."
Kai ja Mai tulnud edasi, Riinu aga jäänud sinna. Rahvas hakanud tema all
jumalatele ohverdama, ja see koht jäänud neile pühaks hiiepaigaks.
Kai ja Mai tulnud aga edasi ja jõudnud Vahenurme mõisa juurde kõrge mäe
peale. Sinna jäänud Kai ja valinud endale püha paiga elamiseks.
Mai aga läinud nüüd üksinda kurtes hommiku poole ja laulnud kurblikult, et
õdedest lahkuma peab.
Viimaks jõudnud ta Enge-Uduvere valda ja jäänud sinna elama.
Jutustaja mõistnud ka ennem seda "Hiiepärna Maie" laulu, aga nüüd on see
unustuse rüppe kadunud. Ribud -- sääremähised (kanti varem sukkade asemel).
(Eisen J. M. 2000)
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Häädemeeste nime saamise lugu (Häädemeeste)
Võõramaa laev saanud siin rannas tormi ajal hukka, inimesed pääsenud vaevu
surmasuust. Rannarahvas abistanud merehädalisi lahkesti ja need andnudki
paikkonnale nime.
http://www.eestigiid.ee/?CatID=97&ItemID=2314

Vändra Tõnn (Vändra)
Vändra Tõnn oli vanal ajal kodu kaitsja ja hoidja, kes elas igas majas ja keda
üldjuhul hoiti salajas ja ohverdati talle ande, et ta peret kaitseks ja päästaks ära
haigustest.
Koduhaldjas Vändra Tõnn. Andrus Hans Kuldkepp „ Kuldkeppide jälgedes“ 29.juuli 2011.

Jäljed lõvi koopasse (Pärnu)
Kui lõukoer oli vanaks elanud ja ei jõudnud oma vanaduse pärast ennast enam
toita, siis puges ta ühte suurde auku. Kes sealt lähedalt läbi läks, seda kutsus ta
ennast vaatama. Ta ütles: "Mina olen haige," ja ahvatles ninda palju lindusi
sisse ja toitis hulga aega ennast petisel kombel.
Rebane, kes alati petis ja kaval oli, tuli ka ükskord augu ette vaatama, et kes
seal pidi olema.
Siis ütles lõukoer: "Mis sa mõtled, kui sa ei tule sisse."
Rebane kostis: "Mina näen, et siit paljo jälga sisse on läinud, aga väga pisut
välja tulnud. Need jäljed hirmutavad mind väga ära."
Jäljed lõvi koopasse.ÕES EK 101, 335 (1) Pärnu – Maddis Sitam (1834). – AT 50 A – 9 t. Leeriõpilase
kirjapandud tekst J. H. Rosenplänteri käsikirjast. Süee Aisoposest saadik tuttav, Eestis tuntud õpiku- ja
kalendripalana alates Willmannist (1782).

Vares ja kruus (Pärnu)
Ühel varesel oli kõrbes väga suur joomajänu. Sealsamas nägi ta poolestsaadik
veega täidetud kruusi. Läks juurde ja katsus juua, aga ei ulatanud. Siis katsus
sisse pugeda: ei mahtunud.
Mis nõu siis võiks aidata? Katsus kruusi ümber lükata - seda ka ei jõudnud.
Siis ta mõtles, et mis ma nüüd pean nõuks võtma. Ja leidiski oma aruga hea
nõu. Kandis väikesi kive kruusi sisse niikaua, kui vesi nii kõrgesse tõusis, et ta
ulatas jooma.
Sedaviisi sai ta oma nõu läbi jänu kustutatud.
ÕES EK 101, 383/4 (2) ja 403 (6) Pärnu - Andres Oidermann ja Otto Juhan Peterson (1835). - AT 232 D* - 19
t. Populaarne lugemispala alates Willmannist (1782).http://www.folklore.ee/pubte/muina/loomad/209.html
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Vares ei näe naereid (Pärnu)
Kui ma alles poisigne olli, siis üks vanataat ja vanaeit jutustasid. Vanaeit ütleb:
"Vanast on varesed puha hallid olnud, aga nüüd on lapp musta, teine halli."
Vanataat ütleb: "Oota, mina jutustan sulle seda lugu, mispärast see nõnda on.
Ükskord on üks talumees naerid külvanud. Vaata, peenike seeme, külvanud
liivaga koos. Vares näeb seda ja läheb ka saaki saama. Otsib, aga ei leia midagi,
viimati ütleb: "See on üks hull talumees, külvas ainult liiva põllule," ja läind
minema.
Nüüd juhtub ükskord sügise poole sest põllast üle minema. Näeb, et see
maatükk õige viljarikas välja näitab. Laseb ennast põlla ääre maha ja vaatab, ise
ütleb: "Toho-hull, misukesed kasvavad! Nagu linad! Kus minu silmad külvi ajal
olid, kui mina ühte ei leidnud! Mina needan või mustaks ennast..."
Järsku näeb, et kuul tuleb. Vares paneb plehku, vanne jääb pooleli. Jäänud karv
tükk musta, teine halli, nagu paergu nähja on."
Nõnda jutustas vanataat.
E 47421 Pärnu - A. Karu (1910). - Mtº 245 C - 2 t.

Kaarnas ja sipelgas (Pärnu)
Kaarnas hakkas ükskord sipelgat sõimama: "Mis mees sina ka oled! Sa pole
sugugi parem kui paelasõlm! Seesuguseid nagu sina oled, tahaksin ma paarsada
korraga ära süüa!"
Sipelgas: "Aga mina tean seda ammu, et ma olen kangem kui sina."
Kaarnas: "Kus pool see kangus su sees võib olla? Sind ep ole õiete ühti, sa oled
ju nagu üks märk muidu."
Sipelgas: "Lähme aga sepa juure ja laseme enestele oma keha suurused tükid
rauda raiuda: minule minusuuruse ja sinule sinusuuruse tüki, ning hakkame
neid kandma, siis saame varsti näha, kummas meist kangem on."
Siis läksid nad sepa juure ja lasksid enestele teine teise tüki rauda raiuda. Kui
rauatükid valmis said, siis hakkasid nad neid rauatükke tassima. Sipelgas võttis
oma tüki kohe sülle ja viis ära. Aga kaarnas ei jõudnud oma tükki mitte
liigutadagi.
Nüüd sai sipelgas vihaseks ja ütles kaarnale: "Selle eest, et sa mind ilmaasjata
sõimasid, tahan ma sulle nüüd vingerpussi teha. Kui sa oma poegi kevadel enne
jüripäeva pesast välja ei vii, söön mina su poegade silmad peast ära!"
Nõnda on see lugu kaarnaga tänapäevani. Kaaren peab ikka talvel külmaga
munema ja hauduma hakkama, et ta oma pojad enne jüripäeva pesast välja
viidud saaks.
ÕES EK 101, 103/4 (26) Pärnu - J. H. Rosenplänteri käsikirjadest (1832). - AT 280 + US - Võitlus varese ja
sipelga vahel 5 t. Euroopa moraalilugudes tuntud muistendilise lõpuga õpetlik muinasjutt, mille idapoolne
levikupiir läbib Baltikumi ja Valgevene ning ulatub Ukraina lääneosani.

26

Kade eesel (Pärnu)
Eesel, üks rumal loom, nägi, kuidas üks pisike koer oma isanda sülle hüppas ja
seal pehmeste magas, ning et see isand temaga mängis ja teda silitas.
Arvas siis iseendas nõnda: "Mis sellel viga! Tema mängib oma isandaga ja
temal on nii head päevad. Eks ma võiks ka seda teha!"
Ta läks siis isanda juurde ja sirutas ennast tema peale. Isand saanud selle peale
vihaseks ja lasknud teda hästi rookida.
192. Kade eesel. ÕES EK 101, 366 (6) Pärnu - Hendrik Kowit (1834). - AT 214 - 4 t. Jutt Eestis levinud
arvatavasti mingi praegu teadmata tõlkelise trükise kaudu.

Kaaren võõrastes sulgedes (Pärnu)
Üks kaarnas oli teiste lindude vastu väga uhke. Ta soovis ennast valgeks pesta,
tahtis metsalindude kuningaks saada. Vihtles ennast iga päev, aga must ta oli ja
mustaks ta jäi.
Nüüd kogus ta endale kõiksuguseid võõraste lindude sulgi. Siis kiskus omad
seljast ära ning ehtis ennast väga ilusaks. Pärast seda hakkas hoopis kohevil
olema ja teisi linda naerma, et nemad mitte nii kenad pole kui tema.
Teised linnud tulid seda nähes kokku ja pidasid nõu, et iga lind oma suled
temalt ära võtab. Tulid kõik ühe hoobiga kokku ja igaüks võttiski oma suled
ära.
Oh! Mis nüüd vaene kaarnas pidi tegema! Oma rumaluse ja ülbuse läbi sai ta
teistele lindudele naeruks ja pidi suure häbiga edasi elama.
224. Kaaren võõrastes sulgedes. ÕES EK 101, 223/4 ja 405/6 Pärnu - Otto Juhan Peterson ja Peter Janson
(1835); E 21642/3 Kroonlinn < Pilistvere - Jaan Keller (1895). - AT 244 - 7 t. Käsikirjalised tekstid arvatavasti
trükistest mõjustatud. (Willmann 1782.)

Kuidas sääsed siia jäänud (Saarde)
Vanal ajal pidanud sääsed nõu ära Saksamaale elama minna, sest et siin raske
olla läbi saada. Kõige enam kiusavad neid lapsed taga. Sagedaste meelitavad
neid verd imema ja siis peksavad surnuks.
Äraminemise nõu kiidetud hääks, sääsed kogunud endid kõik ühte kokku, et ära
Saksamaale rännata.
Teel tulnud neile parm vastu, kes sääskede rändamise tuhinat kohe järele
pärinud. Laitnud kohe Saksamaale minemise nõu ära ja arvanud sääl palju
hirmsamat veel ette tulevat kui siin. Päälegi olevat Riia alt raske läbi saada, sest
sääl olla Suur Sõda käimas.
Sääsed jäänud uueste aru pidama. Viimaks kiitnud parmu arvamised õigeks ja
jätnud Saksamaa reisi katki. Sel viisil jäänud sääsed siia elama.
ERA II 113, 110/11 (72) Saarde - J. P. Sõggel < Karl Rein (1932). - [Mtº 281 E] – 1
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Härja ja sääse paariskünd ja palk (Saarde)
Härg kündnud terve päeva ja sääsk istunud sarvel. Päevatöö lõppedes läinud
härg koju. Ka sääsk ei jäänud maha. Värava juures läinud veel ette ja luisanud
peremehele, et ta rasket tööd teinud ja härg laisalt kõrval kõndinud. Palunud
endale palka, härjale malka.
Peremees tundis sääse valet. Ta andis sääsele malka, härjale hääd süüa ja
sületäie põhku külje alla asemeks.
ERA II 113 138/9 (93) Saarde, Kilingi v. - J. P. Sõggel (1933). - Mtº 281 C 2) - 1 t

Sääsk hoiatab lehma hundi eest (Saarde)
Kord läinud hunt kavala nõuga lehmakarja juurde, valinud kõige rammusama
ja noorema lehma karja seast välja ning kutsunud omale pulmatalitajaks.
Lehm olnud kohe valmis minema. Sääsk istunud lehma sarve pääl, kuulanud
seda kõnet ja sosistanud kõrva sisse: "Lähed ikka küll pulma roaks."
Lehmale löönud nagu südamesse ja ta ei läinud hundiga kaasa.
Hunt katsunud siis veel teise ja kolmanda lehmaga õnne, kuid ikka üks ja
sama palk: ei läinud teine ega kolmas lehm hundile ligi. Kõigile oli sääsk
selgeks teinud, et hundil vaja lehma pulmaroaks.
Hundil olnud kavalusi küllalt veel kõrva taga. Et kui meelitades ei saa, tuleb
jõuga võtta. Aga arvanud, et lehma ei jõua üksi metsa tassida. Sellepärast
valinud karja hulgast noore ilusa mullika ja asunud selle kallale.
Kui hunt parajaste lehmamullika kallale oli asunud, röögatanud lehmad kõik
korraga nagu ühest suust ja jooksnud seltsis tuhatnelja kui viiskümmend
meest hundile kallale. Kes saanud, see tõuganud hunti sarvedega, mõned
surunud jalgadega, üks ühte ja teine teist moodi, suure vihaga.
Suure vaevaga pääsenud hunt ärritatud ja marru läinud lehmade käest metsa,
kuid ilma sabata ja kolme jalaga. Ka lehmamullikas pääsis ära, ehk küll
mõnede riimustustega, mis hundiga võideldes saadud.
Lehmad "süatasid" (tõotasid), et nad edespidi ega iialgi hunti enam karja
juurde ei lase.
Sellest ajast olla hundid Saarde metsanurgast peaaegu kadunud. Ainult harva
näeb või kuuleb mõnd "läbireisijat" veel, kuid see Saardes palju ei peata, sest
Saardes on tigedad ja kurjad lehmad, kes hundiga nalja ei heida.
ERA II 134, 194/6 (6) Saarde - J. P. Sõggel < Märt Päärson (1936). - Mtº 281 A - 2 t.
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Mispärast kuusel on paksud oksad? (Saarde)
Hiljuti oli üks Halliste poolt vana mees Hans Liiv meil ööd, et teisel päeval
siit edasi Kanakülasse minna, kus ütles omal sugulased elavad. Sai siis
külalisega kaua räägitud üht kui teist ajast ja elust, kuni viimaks jutt jutust ja
kõne kõnest kaldus ka vanaaegsete juttude pääle. Minu küsimise pääle, kas ta
mitte metsapuudest mõnda vana juttu kuulnud ei ole, sest ennevanast olla
metsapuud kõik kõnelenud: "Võib olla on midagi metsapuudest kuuldud?"
vastas ta: "Aga kellel need vanad jutud veel meeles on, peab enne mõtlema.
Mispärast kuusel nüüd paksud oksad on? Seda oled muidugi vast kuulnud.
See siande tühine jutt." Kui tõendasin, et ma Halliste poolt küll hulgakese
jutte ülesse kirjutanud, aga sellesarnast või nimelist juttu küll veel kuulnud ei
ole, siis algas vanamees oma seletust: "Õige vanal ajal olnud kuused harvade
oksadega, nagu tema oma vanematelt kuulnud, aga ükskord juhtunud
sedaviisi, et tige võõrasema saatnud oma võõratütre majast südaöösel minema
just sellel ajal, kui temal meest kodus ei ole olnud. Päälegi sadanud sellel ööl
hirmust moodi vihma. Vaenelaps ei ole kusagile varju saanud, sest külasid
lähedal ei olnud. Hulkunud metsa, et säälgi ometi tuulevarju saada, muud ei
olnud vaeselapsel mõteldagi. Leidnud siis suure kuuse ja jäänud kuuse alla
öömajale. Kuusk halastanud vaeselapse pääle ja annud temale varju. Enne
olnud kuusel õige harvad oksad, sellest ajast saanud kuusk omale suured ja
paksud oksad. Ka nüüd olla veel kuusk haleda südamega ja andvad varju
igaleühele, kes seda tema juurde otsima tulevad. Ka praegusel ajal, kui mõni
inimene külma kaibab, kästakse kuuse käest kasukud tuua, sest kuusel on
oksad nagu vana kasuk. Kes teab veel, kas sellest see sõna rahva suhu on
saanu: ”Mine metsa kuuse alla”, kui mõnel kusagil kohta ei ole.” See
vanamees lubas küll veel minu juurde sisse tulla, kui ta külast tagasi tuleb,
aga siiamaale ta ikka ei tulnud. Vististe läks ta küll teist teed kaudu tagasi.
ERA II 181, 499/502 (7) < Saarde khk. < Halliste khk. - Jaak Sõggel < Hans Liiv (1938) Sisestas Eva-Kait
Kärblane 2001, kontrollis Kadi Sarv.

Jänese ja külma võistlus (Saarde)
Vanal ajal lännu külm ja jänes kahekesi võitlema, sest külm lubanud jänese
ärä külmedada. Külm pitsidanud esimene kord, jänes heitnud alles põõsa
kõrva lumesse magama. Külm pitsidanud teine kord kõvemine ja küsinud:
"Kas on külm?" Jänes tõusnud ülese ja näidanud oma lume sisse sulanud aset.
Siis võtnud külm kõik oma jõu kokku ja külmedanud õige kõvaste ja küsinud:
"Kas on külm?" Jänesel olnud juba surm keele pääl, sest kõik liikmed olnud
kõvad; viimist jõudu kokku võttes saanud veel maast üles tõusta ja üle ühe
vana sau (kännu) hüpata, ise hüidnud: "Pöh! Kui soe!" Külmal tulnud kuri
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meel seda kuuldes ja ütlenu, [et] ei aitava tema jõud ühtigi. "Sa oled mind
võitnud."
Siis olnud jänesel nii hää meel, et tema kavaluse läbi jänese sugu veel eluse
jäänud, ja hakanud naerma ja naernud, kuni mokad lõhki läinud ja
tänäpäävani ka selleks jäänud. Ja seda ei ole ka keegi nüid näinud, et mõni
jänes ärä oleks külmenud.
H II 22, 813 (1) Saarde - J. Jakobson (1889). AaTh 71 - 4 t. Lõuna-Eestist: Saarde, Karksi, Helme,
Vastseliina. Muistendiline lõpp (miks jänesel mokk lõhki) on antud tüübis erandlik.
Tavaliselt on see seotud mt-ga 70 (Jänesest kartlikum). Vrd. ka Aarne US 35.
http://www.folklore.ee/pubte/muina/antoloogia/

Mehed, kas te kuulete! (Häädemeeste)
Kukk, kits ja siga kolistanud kord ehitusplatsil ringi. Kits jäänud puude vahel
kuhugi jalgupidi kinni ja hakanud töömehi appi kutsuma:"Meheed! Meheed!
Meheed!"
Töömehed pole tähele pannud. Siis kukk lendanud üles paku otsa, lahutanud
tiibu ja hüüdnud kõigest kõrist:"Kas te kuu - lee - tee! Kas te kuu - lee - tee!"
(See tuleb kõrge "eleda ialega" ütelda.)
Mehed kuulnud viimaks, aga pole aru saanud, kust see hääl tuleb. Siis tõstnud
siga kärsa üles, näidanud ninaga sinnapoole, kus kits kinni olnud. Ise
õpetanud:"Otse! - Otse! - Otse!" (Lühidalt, järsult, umbse häälega ütelda.)
Selle loo jutustas mu kaaslane Lembit Kivikas, kutsusime Kivikass, oli
Tallinnast. See sõber sai Kuramaal surmavalt haavata.
RKM II 26, 286/7 Häädemeeste, Kägiste k. - Marta Mäesalu < Leo Mäesalu, s. 1920 < Lembit Kivikas
(1949). - Mtº 219 I - 2 t.
http://www.folklore.ee/pubte/muina/loomad/loomad5b.html

Suur viskamine (Halliste)
Ühel päeval oli Kalevipoja ja Vanapagana vahel Hiiu rannas suur viskamine.
Esite võttis vanapagan kahekümne puudalise kivi ja viskas seda kolm versta
kaugele. Ta oli uhke selle üle ja kiitis seda. Nüüd võttis Kalevipoeg mõõtmata
suure kivi ja viskas seda nii kaugele, et nende mõlemate silmist kadus. Küll
otsisivad mehikesed seda kivi taga, aga ei leidnud. Alles kolme nädali pärast
juhtusivad nad otsides Ülemeste järve lähedale ja leidsivad kivi järvest üles.
Vanapagan ei olnud selle viskamisega rahul, ta tahtis kord veel platsi astuda,
aga seal võttis Kalevipoeg ja viskas teda üle mere Rootsi mägestikusse, kuhu
ta ka seni kalju külge kinni jäänud, kui üks vana nõid teda hulga raha eest
valla oli peastnud.
Sest ajast pelgavat vanapagan viskamist mis hirmus.
E 5234 (11) < Halliste khk. - Jaak Sõggel (1894) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis ja redigeeris Mare
Kõiva 2005.
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Päike paistab, vihm sadab, hunt sööb võsan võid-leiba
(Halliste)
Kord oli keegi noormees kuulnud, et siis, kui päikene paistab ja vihm sadab,
siis hunt võsan võid-leiba söövad. Ta tahtis näha saada, kas see tõsi on ja läks
metsa vaatama. Nii pea, kui ta kopli lepikusse oli jõudnud, näeb noormees
mätta kõrval suurt halli hunti võid-leiba söövat.
"Oot, oot, sa karjakrants," ütles poiss ja jooksis suure vemblaga hundi pead
puruks peksma. Aga niipea, kui malk hundi kaela peale oli vajunud, tõusis see
maast ülesse ja pügas metsa poole. Poiss jäi veel laia suuga järele vahtima.
Oli noormees vähe aega üksisilmi sinnapoole vahtinud, kuhu hunt ära
kadunud, siis näeb ta võsa oksi liikuvat ja selle järel sammus vanamees nagu
metsakänd nooremehe poole. Poiss andis jalgadele teada, et niisugusest
kohast ära saaks. Aga pea hoiti teda tagalt selja kinni, nõnda et ta niutsatagi ei
saanud.
"Keda sa krantsiks hüüdsid ja keda sa ära purustada tahtsid?" ütles hall
vanamees poissi pitsitades."Jumal isa pojukene!" hüüdnud poiss ja kohe
lasknud hall vanamees teda lahti, vaadanud siis veel korra poisi otsa ning selle
järel kadunud ära metsa.Poiss läinud kohe kodu. Pärast seda hakanud tal
küljeluu kangeste valutama, nenda et ta kuhugile enam ei saanud. Ta läinud
arsti juurde abi otsima, see aga ütelnud: "Valu võin ma sult küll ära võtta, aga
päris terveks teha ei ole võimalik."
"Tee aga nii, kuida võid!" palus noormees. Selle järel tegi arst pudeli sisse üht
vedelikku, andis seda poisi kätte ja käskis kodus haige koha peale määrida.
Oli poiss kodus haige koha peale rohtu võidnud, siis kadus küll mõne pääva
järel valu, aga tõbist puusa lonkas ta eluotsani.
E 5268/9 (42) < Halliste khk. - Jaak Sõggel (1894) Sisestas Pille Parder, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva
2005.

Metsapuude jutud (Halliste)
Vanal ajal jalutas keegi mees metsas puude all. Et päikene palavaste paistis ja
mees väsinud, siis heitis ta sinna magama. Kui üles ärkas, siis leidis ta öö käes
olevat. Mehel, vaesel, ei olnud õiget kohta ega kodu, ühe öö siin, tõise seal,
nenda ei läinud ta siis ka täna siit, vaid tarvitas seda rohusängi oma
puhkamiseks. Ta pikutas, aga ei tulnud und peale. Korraga kuuleb kaht
metsapuud kõnelevat. Esimene ütles: "Meie kuningatütar on praegu haige,
temal on roos rinna sees. Kuningas lubab küll suurt hinda, aga keegi ei tea
teda terveks teha. Suuremat arstimist ei olegi seal tarvis, minu juure muld
musta riide peale panna, haige kohale siduda ja nii on ta terve. Aga ega see ei
aita, kui kuningatütar jälle metsa tuleb, minust mööda lähab, kahistan ma okse
ja nii on roos jälle tagasi."
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"Nii ta on," kõneles tõine. "Mina olen ka omast kohast mees inimestele
haigusi andma. Kes minu juuri ehk tüve vaatab, see jääb kohe maalise
haigusesse, kes minu latva vaatab, see tuulest rabatud, kes oksi, sel tekib
tuline hambavalu. Rohud ei olegi omast kohast suuremad asjad, aga inimesed,
rumalad, ei mõista nendega midagi teha. Vaata, maaliserohi kasvab minu
juurte peal ja keerutab mööda tüve ülesse, seda tarvis keeta, haigele sisse
anda, siis saab ta kohe terveks. Rabatsirohi kasvab allikate ääres ja hambavalu
ajal tuleb kõrtsilinki närida, aga kes seda mõistab teha. Haigused kasvavad iga
päev, terveks saamist ei ole lootagi."
Nenda lõpetasivad metsapuud oma jutud. Kui mees hommiku üles tõusis, oli
tal kohe esimene asi kuningatütart terveks teha. Oli ta sellega joones, siis sai
ta kuninga käest hulga kulda. Pärast tegi ta maal rahvast ühes kui tõises kohas
terveks. Kes oma häda kaebas ja tema juurde läks, selle haigus nagu kadunud.
Kui kuningas kuulis, et seesama mees tema riigis hulga rahvast terveks oli
teinud, siis andis ta talle nii palju kulda ja raha, kui mees iganes kanda jõudis.
Pärast arstis see mees tihti inimesi ja sellest on ka esimene arst saanud.
E 5251/2 (27) < Halliste khk. - Jaak Sõggel (1894) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis ja redigeeris Mare
Kõiva 2005.

Metsavana (Halliste)
Igas metsas olla oma metsakuningas või metsavana, kes selle üle olla ja seda
valitseda. Kõik puud, taimed, lilled ja õied olla tema, kõik linnud, loomad ja
putukad seisavad tema voli all. Kes eksida, seda nuhtlevat metsavana
õnnetumalt.
Ühel päeval jalutas keegi noormees suure laane ääres, püss seljas; ta näeb üht
imeilusat kullasulgis lindu kuuse otsas lustlikult laulvat. "Maha, sa muidu
kisendaja!" kõneles noormees, panni püssi palgele, pauk käis ja lind oligi
maas. Ta võttis linnu ja panni sisse, astus siis jälle kuusemetsa alust mööda
edasi.
Kui noormees metsas ühe lagendikule jõudis, nägi ta üht väga vanat mehikest
enesele vastu tulevat. Temal oli kasetohust kübar peas, kuusekorba moodi
kuued ja püksid, habe niisugune nagu hallid kuuse samlad. Et teda küll
liigvanaks arvata võis, siiski paistis temast erkus, noorus ja elavus välja. Kui
ta nooremehe ligidale oli jõudnud, panni vanakene käe sellele õla peale ja
küsis: "Pojukene, mis asi ajas sind selle tuleriistaga siia metsa luusima!"
Hirm ja häbi võitlesivad mõlemad noore mehe südames, viimaks võttis ta nõu
kokku ja vastas: "Tullin muidugi naljaks metsa luusima ja meelt lahutama,
sest igavus alati kodus olles on tüliks."
"Valetad!" ütles vanamees. "Tullid minu kuningriiki seda trüüstama."
"Ei tulnud!" oli nooremehe poolt vastus.

32

"Näidake oma jahitasku, siis näete küll, et seda salgate." Kõneles vanakene ja
võttis nooremehe kaelast jahitasku lahti, leidis aga sealt seest linnu. "Siin ta
on, mida maha olete lasknud."
Noormees läks näost punaseks nagu keedetud vähk, ei tulnud tal enam sõna
huuletele, ta lei silmad enese ette maha ja ootas, mis nüüd temast saab.
Pika vait olemise järel puudutas viimaks vanakene püssi ja ütles siis noorel
mehel: "Et sina metsalauliku oled ära tapnud, siis olgu see sinule trahviks." Jsi
kadus kui tuul.
Noormees oli rõemus, et ta ilma trahvita vanamehe käest oli ära pääsenud. Ta
tegi otsuseks püssiga mitte üht ainumat looma enam maha lasta, läks oma
koduväljale ja laskis selle tühjaks. Peale paugu oli paksu suitsu, nii et see kõik
ümberkaudseid kohti täitis. Ka noormees ei näinud paksu suitsu seest kus
kaugele. Pea vähenes suits ja noormees ei näinudki sugugi. Ta oli pime.
Metsavana oli teda tema üleannetuse pärast trahvinud.
E 5265/6 (40) < Halliste khk. - Jaak Sõggel (1894) Sisestas USN, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005.

Kalevipoeg ja vanapagan (Halliste)
Ühel päeval läks Kalevipoeg põhja poole mereranda, et seal nagu enne
märgitud oli, vanapaganaga võidu peale välja. Ta võttis seitsesada saelauda
kaasa, viinavaadi panni taskusse ja mehe veel vaadi otsa istuma, nõnda siis
võeti reis ette. Kohale jõudes ootas vanapagan teda, et ammu juba võitu oleks
alustama.
Esite veeti vägipulka, sellega tõmbas Kalevipoeg vanapagana kolm korda
ülesse. Nüüd katsuti jooksta, aga ikka jäi võit Kalevipoja poole. Katsuti ülesse
hüppamisega proovi. Vanapagan hüppas vaevalt kolm sülda ülesse, kiitis seda
suureks ja käskis siis Kalevipoega hüpata, aga Kalevipoeg hüppas
kolmkümmend kuus sülda kõrgesse, nii et pea pilvedesse põmpsatas, vaevalt
veel vanapaganale silma paistis. Ikka oli võit Kalevipoja pool.
Vanapagan ei tahtnud ka oma jonni jätta, ta kutsus veel maadlema. "Oot,
oot!" mõtles Kalevipoeg, "ma pane ta kord paule!" Nenda kui nad süle kokku
leivad, viskas Kalevipoeg vanapagana kus seitsekümmend kaheksa mere
laentesse. Aga see tegi vanale südame täis, ta ujus äärde ja tikkus kurjaga
Kalevipoja kallale. Ei aidanud enam "hea ega kuri nõu", vägisi ajas
vanapagan oma jonni. Viimaks võttis Kalevipoeg oma kaasa toodud
seitsesada saelauda ja katsus nendega vanapaganat äärest kaugele kaitseda.
Aga kui ta sähvaku andis, libestasivad lauad serviti veelaenetest ja vägilane
peasis ning tikkus võimukalt kallale. Kui nii kaugele juba Vanapagan oma
võimuga läks, kuulis Kalevipoeg põesast üht healt: "Lõhu lapiti laudu, lapiti
laudu laenetesse!"
"Kes sa oled?" küsis Kalevipoeg. "Tule välja!"
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"Ma ei tohi tulla," ütles heal põesast, "sest et ma alasti olen!" Kohe tõmbas
Kalevipoeg oma kuuekäise otsast ära ja viskas põesasse. Pea peale selle ronis
keegi veikene elukas põesast välja. Kalevipoeg küsis: "Mis so nimi on?"
"Minu nimi on siil," oli vastus põesaeluka poolt.
Nüüd ei olnud Kalevipojal enam aega kõneleda, ta hakkas lapiti laudu
lõhkuma. Kui ta hoobi andis, see panni kohe vanapagana oigama. Andis veel
kaks, ei siis köhatanudki vanapagan enam. Viimaks lei ta teda:
Raksatades Rootsimaale,
põmpsatades põrgu linna.
Isi jäi veerele ootamaie,

vihameesta vahtimaie,
kinsumeesta kuulamaie.

Kui Kalevipoeg viimaks nägi, et kedagi enam tagasi ei ole ilmunud, siis tänas
ta siili juhatamise eest ja kinkis ka veel oma kuuekäisse jäädavalt temale. Ka
praegust kannab siil okkalist riiet, mida ta Kalevipoja käest olla saanud ja mis
tal seljas ei kulu ega katke.
E 5232/3 (10) < Halliste khk. - Jaak Sõggel (1894) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis ja redigeeris Mare
Kõiva 2005.

Kuida virmaliseks käidi (Karksi)
Korra südatalve ajal oli üks vanamees pitkal reisil tundmata metsas teelt ära
eksinud. Teed ja raad olivad suutumaks ära tuiskanud ja mees surnuks
väsinud, kui ta viimaks ühe üksiku metsas seisva majakese juure juhtus ja
õnne tänas. Majakeses ei olnud elavat hinge leida, aga reheahi oli alles soe.
Mees puges sinna ülesse ja heitis puhkama.
Kui ilm pimedaks oli läinud, tulivad hulk mehi üksteise järele kokku ja
hakkasivad imeliku talitust peale. Rehe põrmand künneti üles ja küliti odrad
sisse. Vili tärkas üles, kasvis ja sai sedamaid küpseks, leigati ära, pekseti ja
tuulati, tehti käsikivil tangudeks ja tangudest keedeti suur katlatäis pudru.
Nüüd võttis igamees pudrukeetjatest hea kubu peergusi nööriga kaela ja süitab
kimbu peergusi pihus põlema, pistis linaroobitse vöö vahele ja astus siis
pudrukatla juure sööma. Igaüks, kes korra lusikuga pudru võttis ja suhu pistis,
tõusis lendu ja tormas uksest välja. Nenda kadus viimane kui mees.
Keik see aeg oli võeras mees ahju peal hiire vagusi olnud, nüid, kus keik
vaikseks jäi, kobis ta ahju pealt maha. Küll ta mõtles ja vaevas oma pead, mis
keik see temp ometi pidi tähendama ja mis imeline pudru see võis olla, et iga
mees, kes seda katsus, kohe lendu tõusis. Katlas oli veel pudru küllalt ja mees
võttis nõuks proovi teha, kas tema ka lendu tõuseks. Et ta aga rehest välja ei
pääseks ja tundmata õnnetuse sisse ei satuks, sidus ta ennast vööga rehes
oleva kangateljede külge kinni ja mõtles: nendega ei pääse ma uksest välja ja
võin ennast pärast jälle lahti siduda.
Nüüd maitses ta pudru, aga oh imet, mis sündis. Nii pea, kui pudru ta suhu
saanud, tõusis ta kõige raske teljedega lendu ja ilma et ükski asi teda veel
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oleks takistada võinud, tundis ta, kuida ta ühes teljedega juba kolinal uksest
väljas oli ja taeva poole lendu tõusis. Sõit läks taeva alt tuule kiirusel kaugele
põhja poole. Teel jõudis ta teistest tuulesõitjatest, kes peeru kihi ja põleva
peergudega vihinal ka keik põhja poole lendasivad, mööda, nendasama
tormasivad teised temast mööda. Viimaks oli tuulesõitjaid nii palju, et neid
tuhandeid üksteisest roobitsetega võideldes risti-rästi läbi mööda tormas ja
taevaalune tulest keik valge oli. Nüüd alles märkas mees, et ta virmalisena
taeva all sõitis. Peerukandjate roobitsedega vehklemine ja ükstõisest läbi
tormamine läks viimati nenda ägedaks, et kõik ehk neid täis oli ja kirin-kärin
taevaalust täitis. Mees teljedega pidi tahtmata niisamugi teiste keskel
keeritama ja puudus oma teljedega sagedaste teiste keeritajatele külge, nii et
teljed kolisevad. Siis ütlesivad tõised: "Tasa, tasa, suure tasku mees."
Vastu hommikust eha liugles mees teljedega välja, sõidukoha poole tagasi ja
leidis ennast viimati metsas tundmata majakese ees tagasi olevat. Kui ta
ennast teljede küljest lahti sidus ja majasse sisse astus, leidis ta, et rehe
põrmand niisama tambitud tasane oli, kui enne olnud ja kui ei oleks seal
midagi sündinud. Nüüd oli majas inimesi leida, need keelsivad teda kõvaste,
et ta oma Lapumaa sõidust kellegile ei pidanud rääkima ja juhatasivad teda
siis õige tee peale välja.
E 3994/6 (1) < Karksi khk. - Ernst Kitzberg (1893) Sisestas Pille Parder 2002, kontrollis ja redigeeris Mare
Kõiva 2005.

Miks tammepuul katkenud lehed on (Karksi)
Korra tahtnud vanapagan jumalat kiusata ja küsinud selle käest, kas see mitte
üht väikest palvet kuulda ei võtaks. Jumal vasta: "Sinu palve saab täidetud nii
pea, kui tammepuul kõik lehed maha on pudenenud ja oksad raagus on."
Vanapagan rõõmustas selle lubaduse üle mehe moodi, ootas pitkisilmi
sügiset, kuid pahanduseks ei varisenud lehed tamme otsast maha.
Vanapagan mõtles: "Pole viga, ootan talveni, küll nad siis lume ja külmaga
kõik maha pudenevad." Tali tuli, kuid lehed olivad ikka veel tamme otsas ehk
nad küll jo kolletanud ja närtsinud olivad.
"Oot, oot," trööstis end Vanapagan, "küll nad enne kevadet ammu maha
pudenevad." Kevade tuli. Uued lehed olivad jo kaunis suured, nüüd
langesivad mineva-aastased aega mööda maha. Vanapagan nägi, et ta tüssatud
oli. Hirmsas vihas tormas ta tammepuu otsa, rebis ja krabis küüntega lehti, et
tükid taga. Selle täheks seisab tammepuu aasta otsa lehtede ehtes ja maanitseb
oma lõhutud lehtedega igaühte vanapagana tigeduse eest.
E 3850/1 (2) < Karksi khk. - Ernst Kitzberg (?) Sisestas Pille Parder 2002, kontrollis ja redigeeris Mare
Kõiva 2005.
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Kudas vähjad vette saivad (Karksi)
Vanapagan, kes Vana-Kariste mõisa ligidal Koodiorus elanud, luusinud kord
Karksi laani-metsi mööda ja heitnud viimaks Veisjärve ligidale padrikusse
puhkamaie. Vähjad elutsenud sel korral üksi Karksi metsades, need pugenud
magajale juukstesse, habemesse ja põue ja teinud hirmsat kõdi. Magaja
tõusnud sajatades ülesse, pannud putked mängima, kihutanud ühe joonega
kuni Koodiorgu. Teel katkunud ta habemest ja juukstest vähkisi, pildunud
neid jõge- ja järvedesse ning sajatanud: "Kärvaku kirpa! Kärvaku kirpa!" Sest
ajast saadik olla vähjad Karksi metsadest kadunud, ainult veel jõge- ja
järvedest leida ja - mustad.
E 3849 (1) < Karksi khk. - Ernst Kitzberg (?) Sisestas USN, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva 2005.

Kalevipoja taskukivi (Tori)
Kord püüdnud Kalevipoeg Pärnu linna karjamaal mere ääres kalu või räimi.
Vanapagan ei olla seda sallinud ning lõiganud noodapära katki, nõnda, et
kalad puha välja läinud. Selle kuriteo pärast hakanud Kalevipoeg teda taga
ajama, see saanud aga lippama.
Kui Kalevipoeg näinud, et teda enam kätte ei saa, võtnud ta kivi ja visanud
talle järele. Kivi ei ole aga Vanatühja puutunud, vaid umbes 15 versta Pärnust
Pärnu jõkke kukkunud, kus ta tänapäevani veel igaühele näha, kes sealpool
juhtub käima.
See koht asub Sindi vabriku ja Taali mõisa vahel. Kivi tuntakse ka Võnnukivi
nime all.
www.joemaa.ee/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=101&Itemid=42

Rebase juust (Tori)
Ronk oli puu otsas ja suur juustutükk olnd noka vahel. Jah – ja rebane läks ja
nägi, et sellel seal midagi noka vahel. Mõtles kohe, et ma saan selle omale.
Läind puu alt läbi ja ütlend:
"Oh sa kuldne linnukene, kui ilus sa oled! Kui ilus su hääl võib siis veel olla!
Et kui ma seda ka kuuleks!"
Ronk oli kohe meelitud, et tema ilus on ja hakkas kohe häält ka tegema. Teind
kohe "Raaks! Raaks!" ja juustutükk kukkund noka vahelt maha. Rebane sõi
juustu ära ja ainult naernud veel:
"Ise va must tont, tema loodab ka, et tema ilus on!"
Rongal ei tulnd seda sugu meelegi, et nii kui ta hakkab häält tegema, siis
juustutükk kukub maha.
RKM II 156, 574 (28) ja RKM Mgn II 866 Tori, Oreküla < Suure-Jaani – Pille Kippar ja Arvo Krikmann <
Liisa Kümmel, 75 a. (1963). – AT 57 – Varese juust 36 t.
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Rebane ja kurg (Tori)
Kutsus kure külaliseks,
pikanoka piduliseks.

Reinuvader rikas isand
tegi pika ilupidu.

Pani koogid taldrekuse ja söögid kõik madala laia taldreku peale ja ise aga
ütles ikki: "Söö aga julgesti! Söö aga julgesti!" Aga kurg oma pika nokaga ei
saanud sealt... Mitte kuidagi ei saanud õhukese taldreku... või laia taldreku
pealt võtta.
Kurg tegi ka teise päeva pidu ja kutsus jälle rebase külaleseks ja pani kõik
söögid purkidesse ja joogid pika pudelise. Isi sõi ühtelugu ja ütles aga
rebasele: "Söö aga julgeste! Söö aga julgeste!" Rebane vaatas ja limpsas keelt
küll, aga ei saand kuskilt raasukestki kätte. Läks tühja kõhuga kodu tagasi.
RKM, Mgn II 867 (b) Tori, Oreküla < Suure-Jaani – Pille Kippar < Liisa Kümmel, 75 a. (1963). – AT 60 –
Vastastikune küllakutsumine 20 t. Kogu maailmas tuntud valmisüžee, Eestis armastatud õpikutekst (alates
1782).

Kikepera sool (Tori)
Kalevipojal ja Vanapaganal olnud alati vanad võlad õiendada, seepärast
kaklesid.
Juhtunud kokku Kikepera sool ning kohe kaklus lahti. Tammunud tüki aega
teineteisest kinni hoides sood mööda ringi. Aga Kalevipoeg saanud
Vanapaganal käte alt kinni, tõmmanud korraks loha mööda sood, et vagu taga
ja virutanud soo põhja.
Nende jalajäljed ongi kõik need laukad, paljud juba kinni kasvanud, kuid
ikkagi näha. See auk, kuhu Kalevipoeg Vanapagana lõi, aga kinni ei kasva,
ääred niisugused – mustad. Asub teeraja kõrval Vireksaarest Hundisaarele.
Ridvaga koputades kõmiseb augu põhjas Vanapagana pealuu. Vagu on
sealsamas ligidal.
Tori lood. Songa, Hans Erm.
www.joemaa.ee/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=101&Itemid=42

Kaks kõva kuulmisega autojuhti (Vändra)
Kord sõitsid kaks kõva kuulmisega autojuhti mööda teed. Äkki esimene jääb
seisma. Tagumine küsib: "Kas sul lõppes bensiin otsa?" Esimene vastand:
"Ei, mul lõppes bensiin otsa." Teine sõitnd mööda ja ütelnud: "Ah, ma
arvasin, et sul bensiin otsas.“
ERA II 140, 521 (l) < Vändra khk., Vändra al. < Tori khk., Aesoo k., Arakoja t. – Ernst Tammsoo < Ilmar
Tammsalu (Tamman), s. 1922 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart
Peep 2002 ja Kairika Kärsna 2003.
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Kolm nõida (Pärnu-Jaagupi)
Vanasti elanud kolm suurt nõida: Vidu, Tani ja Nadi.
Vidu elanud Virussaares. See saar on Vee valla jaos kroonu rabas, teda
ümbritseb ütlemata tüma soo. Saar ise aga on kõva, paekaljuline, ääri piirab
vallimoeline kõrgustik. Rahvas räägib, et vanasti olnud seal linn.
Tani elanud Taidrasaares, arvata umbes kaheksa versta Virussaarest hommiku
pool raba sees, mille ümber jälle tüma soo on.
Nadi elanud Naissaares, nende kahe saare vahel. Taidra- ja Naissaar on
Parasmaa valla jaos.
Ühe luua ja lasnaga teinud nad korraga leiba. Vilistamise peale tulnud
ahjuluud ja leivalasn iseenesest igaühe juurde. Hobusega sõitnud nad ratsa
suveajal üle tümade soode üksteisele võõraks, ilma et hobune oleks sisse
vajunud.
Virussaares pidavat veel hulk raha neist järel olema, aga keegi ei tohi seda
kohta kaevata, sest rahvasuus on jutt, et seda varandust pidavat üks
ussikuningas hulga alamatega valvama. Rahvas on sellele kohale nime
pannud Ussilõugas, sest igal ajal, kui sinna ligi minnakse, on seal usse näha.
(Eisen J. M. 2000)

Koer lambaga kohtus (Pärnu-Jaagupi)
Ennemuiste olnud korra lambal kange nälg. Kui ta kusagilt midagi ei ole
saanud, läinud ta koera käest laenama. Koer annud, mis tal tarvis olnud ja
manitsenud veel, et lammas oma võla ka rutuste ära maksab. Lammas
ütelnud: „Kui ma muidu ei saa, siis maksan oma kasukaga”
Läinud tükk aega mööda. Lammas aga ei ole maksmise peale sugugi
mõtelnud, vaid elanud rahulikult edasi. Koer jälle näinud, et lammas võlga
maksta ei taha ja läinud Jumala juurde kaebama. Jumal kutsunud lamba enda
juurde ja küsinud, kas see on tõsi, mis koer kaebas. Lammas ütelnud, et see
tõsi olla. Ta unustanud maksmata ja praegu ei olla temal midagi maksta.
Jumal aga ütelnud, et ta oma kasuka peab ära võtma laskma.
Lammas palunud vastu, et tema kasukat mitte tervelt ei või ära anda, vaid
karvad üksi kasuka pealt. Siis leppinud ka koer sellega ja lasknud oma
peremeest lamba villad ehk karvad ära niita. Peremees aga teinud neist
villadest omale kuue ja sest saadik niidetakse lambaid.
(Raud, A.; Kotli, A. 2010)
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Rotipoja kosjad (Pärnu-Jaagupi)
Rotiema rääkinud oma pojale: "Poeg, kas sina ka tead, et sina nüid naist pead
võtma. Mina olen sinule juba naise välja valitsenud. On ilus naine," kiitnud
rotiema, "sile karv, pikk saba, kikkis kõrvad. Paremat ei või enam tahtagi."
Poeg hüpanud rõõmu pärast ja hüidnud: "Ema, kas me teeme nüid pulmad?"
"Ei tee," kostnud ema. "Ennem pead kosja minema, siis saad pulmad tehtud."
Rotipoeg läinud kosja. Leidnud ema poolt väljavalitud naise tee peal sitikaga
mängimas. Olnud küll ema ütluse järele ilus sile karv, pikk saba ja kikkis
kõrvad, aga olnud liiga laisk, et teel sitikaga mänginud. Rotipoeg läinud
temast mööda ega ole kosjajutust midagi rääkinud. Jõudnud viimaks ühe
suure kivi juure, näinud: üks vile hiiretütar tulnud, suur odrapea olnud suus.
Rotipoeg märganud kohe, et see üks usin töötegija on. Hakanud sõbralikku
juttu ajama. Hiiretütar kutsunud rotipoega ka oma juure kivi alla võeraks. Seal
näidanud ta, kui suur hulk odra- ja nisupäid tal tagavaraks olnud. Rotipoeg
kiitnud hiiretütre usinust ja virkust ja hakanud ka varssi kosjajuttu ajama.
Kaup saanud kindlaks. Kui rotipoeg koju tagasi läinud, kiitnud ta emale:
"Nüid olen mina omale virga ja usina naise kosinud. Sinu kiidetud ja välja
valitud oli küll ilus sile karv, pikk saba ja kikkis kõrvad, aga tema oli päris
laisk, mängis tee peal sitikaga ega viitsinud päid korjata. Aga see, keda mina
ise välja valisin, oli usin tööle. Küll oli temal suur hulk odra- ja nisupäid
tagavaraks pandud ja pealegi olivad temal niisamuti sile karv, pikk saba ja
kikkis kõrvad!" Varssi sellepeale peetud pulmad, mis väga toredad olnud.
Pulma ajal aga laulnud rotiema: "Uijut-ruijut roti pulmad, hiire tütar sai
mehele roti noorema pojale!"
E218734(5)<Pärnu-Jaagupi khk., Vee v.-J. Reirvelt>Mari Leivelt, 64.a. 1895. Mt. 112A, ainuke teisend P.
Kippar, Eesti loomamuinasjutud, 87, Rotipoja kosjad. Sisestas USN, kontrollis ja redigeeris Mare Kõiva
2003.

Näkineiu laul (Vändra)
Näkineiu laul. Vanasti läind ühel jaanipäeva õhtal üks noormees jõe ääre. Jõgi
olnd udus, nii et põlnd näha kuigi kaugele. Korraga näind noormees, et keset
jõge on üks imelik valgus, just sedamoodi, nagu paistaks kuu läbi udu. Siis
kostnud tasast naisterahva laulu, mis tulnd ikka kord-korralt ligemale. Valgus
tulnd ka ligemale. Varssi näind noormees, et udust tuleb paat nähtavale. Paat
olnd üleni kullast ja see kumandki (kumanud) jões. Paadis istund imeilus neiu
ja see laulnd nii, et kõik mäed ja metsad vastu kajand. Noormees istund ja
kuuland ilusat laulu pealt. Kord olnd laul kurb, teinekord old jälle rõõmus.
Mõnikord tund noormees, et neiu laul kutsub justkui oma poole, aga
noormees jäänd paigale istuma. Neiu laulnd õige kaua. Alles keskööl, kui
kukk laulnd oli, sõund neiu uuesti minema. Tasane laul kostnud aga veel kaua
noormehe kõrvu. Alles hommiku eel läind noormees koju. Ta olnd kogu
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päeva rõhutud ja mures. Teisel õhtul läks jälle noormees jõe ääre neiu laulu
kuulama. Nii käis ta veel mitu õhtut jõe ääres ja ükskord ei tulnd ta enam
tagasi. Teised arvand, et näkk oma petiselauluga meelitand poisi jõkke. Ja nii
ta võiski olla.
ERA II 140, 473/4 (2) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Mihkel
Tammsoo, s. 1880 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002
ja Kairika Kärsna 2003.

Tark hiir (Vändra)
Kord tuli hiir august välja ja nägi augu ligidal üht lõksu seisvat. "Vaata
ometi," ütles ta, "seal seisab üks lõks! Olete teie ühed targad inimesed seadnud kolme pilpaga raske telliskivi püsti ja pannud ühe külge tükikese
pekki! Seda riista nimetavad nad hiirelõksuks! Meie, hiired, teame väga hästi,
et niipea, kui me oma nina peki külge puudutame, langeb kivi maha ja lööb
maia hiire puruks!" "Aga ometi," rääkis hiir edasi, "ega see peki nuusutamine
üksi ei või kahju teha. Minul on aga peki hais üle kõige muu armas ja
nuusutamisest ei või lõks kinni kukkuda." Ta jooksis lõksu alla ja nuusutas
pekki. Kivi kukkus maha ja lõi maia hiire surnuks. Nõnda mõtlevad hiired
alati, kui nad jahile lähevad.
E 55176/7 < Vändra khk., Käru v. - ? (1925) P. Kippar Eesti loomamuinasjutud, tark hiir, AT 68*, 11 t.
Populaarne jutt lugemisraamatutes ja kalendrites alates Gresselist (1855) Sisestas USN, kontrollis ja
redigeeris Mare Kõiva 2005.

Jõest leitud neiu (Vändra)
Ennemuiste olnd üks suur ja lai jõgi. Selles eland palju näkineidusi, kes alati
petnd noormehi ja meelitand neid jõkke. Korra püünd üks kalamees jõest
kinni ühe ilusa neiu. Viind selle koju ja võtnd naiseks. Naine olnd oma
mehega ja eluga väga rahul. Kord sõitnd mees ja naine paadiga üle jõe. Mehel
tulnd meele, et ta polnud naiselt veel küsind: kust ta tema on leind. Mees
ütelnd: "Me oleme juba tükk aega ühes eland, aga me pole veel kordagi sellest
rääkind, kust ma su leidsin!" Naine põle vastand sellele. Teine kord, kui mees
ja naine jälle üle sõitnd jõest, küsind mees sedasama jälle, aga naine pole ka
nüüd ütelnd. Nii sõitnud nad mitu korda üle jõe. Iga kord küsind mees sama,
aga naine pole vastand. Kui nad seitsmendat korda üle sõitnud, küsind mees
jälle. Nüüd ütelnd naine: "Kui sa just minust lahti tahad saada ja ise õnnetusse
joosta, siis ma ütlen - sa leidsid minu siitsamast jõest!" Kohe peale selle läind
paat ümber. Naine kadund kui tina tuhka, aga mees uppund ära. Kes see naine
muu võis olla, kui jälle üks näkineid.
ERA II 140, 592/3 (7) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Pärnjõe k., Aru t. – Ernst Tammsoo < Johan Riiman,
u. 70 a. (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja Kairika
Kärsna 2003.
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Nõia „abi“ (Vändra)
Vanal aeal eland üks kuulus nõid, kes kõike võind teha, mida tahtnud.
Seepärast katsund kõik temaga hästi läbi saada. Korra üks mees läind oma
naabriga tülli. Mees mõtelnd, et mis ma nüüd talle teen. Tulnd siis hea mõte:
"Ma lähen küsin nõia käest järgi." Läind siis nõia juure ja küsind, et mis ma
pean tegima, et vihamehele kätte maksa. Nõid ütlend, et mõtle ise. No
heakene küll! Mees ütlend: "Sa tunned seda nõidumisvärki ja saada hundid
vihamehe loomade kallale!" Nõid olnd sellega nõus. Hakand õhtu mees jala
koju minema. Näeb, puude vahel puha helkivad täpid – ikka kaks kõrvuti ja
kaks kõrvuti. Saand aru, et hundid ja pand plagama, aga hundid järgi. Mehel
olnd püstol ligi. Lasnd hunti, aga see põle mitte midagi teind, sest hundid olid
ju nõiutud. Hundid tulnd ikka lähemale ja üks hakand juba mehel "kontsa"
kinni. Nüüd hakand mees "Issameiet" lugema. Kohe kadund hundid ära. Mees
olnd peale selle veel mitu päeva haige. Kui terveks saand, läind ja leppind
vihamehega ära.
ERA II 140, 586/7 (2) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Pärajõe k., Aru t. – Ernst Tammsoo < Johan Riiman,
u. 70 a. (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002 ja Kairika
Kärsna 2003.

Imelik kast (Vändra)
Ennemuiste elanud vaid keegi parun, kes rahvalt öötööd nõudnud. Talle pole
igatahes kubjastest ja kiltritest jatkunud, vaid enamasti igal ööl käinud ta
piilumas, kas rahvas kõik tööl. Kord leidnud ta maast kasti, mille kaane peale
kirjutatud: "Kes kasti üles tõstab, saab kasti omale." Kast olnud nii väike, et
parunil näis nalja asi teda tõsta, kuid võta näpust! Parun ei jõudnud kasti
liigutadagi! Mis nüüd teha? Omale tahtis ta kasti saada. Parun kaval mees,
kutsunud talumehe Suuresauna Jaagu oma juure, lasknud kasti üles tõsta ja
teinud siis lahti. Kast olnud tühi. Pahal meelel andnud parun kasti Jaagule.
Jaagu kodu leitud aga, et kastis kuld on ja mida enam sealt ära võeti, seda
rohkem teda oli. Parun saanud sellest kuulda, nõudnud kasti näha. Näidatud,
et kast tühi. Parun vaadanud, et on, kuid näinud väikest auku kasti põhjas,
pistnud sinna nõelaga, kohe hüpanud kastist välja tuli ja põletanud paruni ära.
Uus parun olnud vallarahvaga palju parem. Kast kadunud varsti ära, kuid
Jaagul olnud niipalju varandust, et surmani õnnelikult elanud.
E 55279/80 (2) < Vändra khk., Käru v. - Sulev Olberg (1925) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis ja
redigeeris Mare Kõiva 2005.
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Rahatuli (Vändra)
Ennemuiste läind mees jääniöösi üksi õitsele. Varsti tulnd piibuisu ja ta tahtnd
piibu peale tuld saada, aga tuleriistad olnd kodu unund. Mees kõndind tüki
aega nõuta edasi-tagasi. Korraga näind aga ligidal suurt õitsituld. Mees
hakand sinnapoole minema, aga mida rohkem ta käind, seda kaugemal ikka
tuli paistnd. Mees läind ikka edasi ja jõund alles tüki aja pärast tule juure.
Tule juures olnd mitu võõrast meest, kes sorind orkidega tuld. Mees seletand
oma häda võõrastele. Üks mees and siis piibu peale hunnikust ühe söe ja
käskind meest vilet lüües minema minna. Mees hakand vilistama ja unustand
piibu päris ära. Alles siis, kui oma kohale jõund, tulnd mehele piip meele.
Mees hakand suitsetama; aga imelik, piip suitsu ei annagi. Mees vaadand sütt
ligemalt ja see olnd väikene kuldraha. Selle raha abil saand mees omale, mida
iganes soovind.
ERA II 140, 498/9 (21) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Mihkel
Tammsoo, s. 1880 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002
ja Kairika Kärsna 2003.

Vaimu koputamine (Vändra)
Ühe talus olnud üks tuba, kus igal öösel koputatud ahjus. Keegi ei ole
julgenud enam seal toas magada. Ükskord tulnud üks vana soldat ja palunud
öömaja, pererahvas võtnud ta öömajale, rääkinud sellest koputamisest ka
soldatile. Soldat tahtnud kohe sinna tuppa magama minna, et näha saada, kes
seal koputab ja küsind siis pererahva käest luba sinna magama minna,
pererahvas lubanud kohe. Ta võtnud oma paki ja läinud sinna tuppa magama.
Kella üheistkümne ajal hakanud üks koputama, soldat küsinud: "Kes seal
koputab?" natuke aega olnud vahet, juba jälle koputud. Küsib teist korda, ei
vastata midagi. Kolmat korda hakkab jälle koputama, siis tõuseb soldat
magamast ülesse ja küsib: "Kes seal koputab?" Nii kui ta sai selle öelda, kui
korraga langenud ahi praginal põrandale laiali. Ahjurusude vahel olnud suur
kast kulda, mis muidugi sõnadega oli sinna pandud. Soldat võtnud kulla ja
pannud kotti, läinud kohe öösel sealt majast minema, ilma et oleks sellest
midagi pererahavale rääkinud ja vaimud olnud sellest ööst saadik kadunud, ei
ole keegi enam kuulnud koputamist. Sest soldatist saanud kuulus ja rikas
mees. Selle sai ta kõik oma julguse läbi. Sellega on siis selle jutul lõpp.
E 55186/8 < Vändra khk., Käru v. - Elise Dröner (1925) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis ja redigeeris
Mare Kõiva 2005.
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Metsavaim (Vändra)
Üks kütt käis iga päev jahil. Alati oli ta tulnud koju rikkaliku saagiga, aga
nüüd juba mitmendat päeva polnud ta saanud laska ühtki lindu ega looma.
Kord oli ta siiski saanud laska veel paar lindu ja pöördus nendega kodu poole.
Äkki märkas kütt, et mets on imelikult võõras ja iga sammuga muutub
tihedamaks. Mees mõtles, et ta on läinud vale suunas ja pöördus tagasi.
Seekord oli aga ees tige härg, kes lähenes mehele maad kaapides ja möirates.
Mees põikas kõrvale – mets muutus aga selles suunas nii tihedaks, et võimatu
oli edasiminek. Kogu aeg oli kuulda kanget kohinat, mühinat ja vilistamist
metsas. Viimaks väsis mees asjatust tammumisest ja istus väsinult kännule
puhkama. Püssi pani ta paremale ja linnud vasakule poole. Äkki märkas mees,
et linnud kadusid kui tina tuhka. Imestusega lausus mees kaks sõna: "Jeesus,
Maarja!" Kuid neil sõnadel oli otsekui imevõim – metsas raugesid mühin,
kohin ja vilistamine. Veidi aega läks mööda, siis aga hakkas mets uuesti
kohisema ning üks hall mehike, kelle habe oli hõbedasest samblast ja riided
kasetohust, lähenes mehele. Kütt vaatas imelikku meest kasvava imestusega.
See ei lasknud end aga kaua imetleda, vaid jäädes peatuma viisakasse
kaugusse, hakkas ta noomima kütti, kes surmavat asjatult tema kuningriigi
elanikke. Lõpuks ütles metsavanake kütile, et see muidu metsast välja ei
pääse, kui peab tõotama, et jätab maha lindude ja loomade laskmise selles
metsas. Mehel ei jäänudki muud nõu üle, kui anda lubadus. Peale selle leidis
ta õige tee ja sai koju. Mees jättis maha küttimise ja ta ei lasknud hiljem
ainustki lindu ega looma kusagilt metsast, sest ta kartis tülitada
metsavaimusid.
ERA II 140, 61/4 (17) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Mihkel
Tammsoo, s. 1880 (1936) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002
ja Kairika Kärsna 2003.

Õiglased naabrid (Vändra)
Jüri ja Aadu olivad head naabrid olnud. Kord künnud Aadu enese põllul, mida
hiljuti oma naabri Jüri käest ostnud oli ja mõtted vaevanud tema pead: "Kaks
aastad oli juba viljaikaldus olnud ja loomade kasvatus viletsasti läinud,
sellepärast olen väga viletsas seisukorras ega tea, kuidas oma perekonda
toita." Vaevalt olnud ta oma mõtted lõpetanud, kui sahanina vastu üks asi
müksatades kõlisenud. Hobune jäi seisma ning kündja näinud mulla peal
plekist kastikest, mis kasetohuga ümbritsetud olnud. Aadu koorinud kasetohu
ümbert ära ning võtnud kastikese lahti, mis kuldraha seest täis olnud. Nüüd
olivad tema raskemeelsed mõtted kadunud ja rõõm asus nende asemelle. Ta
võtnud kasti kaenlasse ja rutanud kodu poole, et naisele oma õnne näidata.
Teel tulnud aga järgmised mõtted Aadule meelde: "Kas ma võin seda raha
omale jätta ehk ma küll selle põllu ostnud olen?" Nagu ta kuulnud, olnud Jüri
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isa väga rikas mees, kelle varandus järsu surma põhjusel pärijate kahjuks
kaduma läinud. Vist peitis Jüri isa sõja ajal selle rahakasti põllumullasse ja ei
saanud seda lastele enne surma enam teatada. Nõnda on siis naabri Jüril seda
suurem õigus omandada, kui minul. Niisuguste õiglaste mõtega sammunud ta
kohe naabri juurde, pannud kastikese lauale ja kõnelenud: "Vaata, selle
kastikese leidsin ma põldu kündes, mida hiljuti sinu käest ostsin! Põllu hind
on küll makstud, aga siiski arvan, et sinul seda varjule peidetud raha on
suurem õigus pärida, kui minul. Võta teda ja hoia omale. Võibolla ehk on ta
sinu isa poolt sinna pantud." Kui Jüri oma naabri suust niisugust juttu oli
kuulnud ja kastitäit kuldraha näinud, siis oli ta väga liigutatud, nõnda et
rõõmupisarad silmist jooksid. Ta hakanud Aadu kaela ümbert kinni ja
hüüdnud: "Oh minu õiglane ja hea naaber, nüüd oleme mõlemad hädast
peastetud! Sinu truudus ja õiglane meel on kõikidest eesõigustest üle! Meie
jagame leitud raha enesti vahel ära ja katsume edaspidi ka õiglaselt elada!" Ja
nõnda see ka sündinud. Nad elanud kõige oma eluaja rahuliselt nagu head
naabrid, aidanud sagedasti ühteist nõu ja teoga.
E 55265/6 < Vändra khk., Käru v. - Alma Villig (1925) Sisestas Pille Parder 2003, kontrollis ja redigeeris
Mare Kõiva 2005.

Peidetud raha (Vändra)
Ennemuiste eland kuskil tige eit. See olnd kole rikas, aga ihne: kellelgile põle
täind pennigi anda. Viimaks tund vanaeit, et surm ligi hakkab tulema. Võtnd
siis suure rahakoti ja läind salaja metsa ühe suure puu juure. Teind puu juure
alla sügava augu ja pand rahakoti sinna sisse ja ütlend ise: "Selle raha panen
siia niikauaks varjule, kuni siit seitse soda on üle käinud!" Aga eide pojanaine
oli metsas ka juhtunud olema ja kuulnud salaja varjult kõik ära, mis eit
rääkind. Varsti surnd vanaeit ära. Pärast surma läind minia metsa puujuure alt
raha välja kaevama. Aga näpust. Puujuure all pole midagi. Kaevand küll ratast
ringi, aga põle rahast jälgigi näind. Siis tulnd minil eide sõnad meelde.
Mõtelnd tükk aega, mismoodi seitset sõda saab teha. Pojanaisel olnd palju
kukkesi. Naine võtnud kaks kukke, viind need puu alla. Kuked läind kiskuma.
Nii käis juba üks sõda üle raha. Mini toond teise paari kukki: need kiskund
jälle jne. Kui seitsemes sõda (kukesõda) läbi olnd, siis kaevand mini uuesti ja
saand raha kohe kätte. Selle rahaga eland pojanaine ja poeg kaua õnnelikku
elu.
ERA II 140, 471/2 (1) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Tammsoo < Mihkel
Tammsoo, s. 1880 (1937) Sisestas USN, kollatsioneeris Ell Vahtramäe 2001, parandasid Lennart Peep 2002
ja Kairika Kärsna 2003.
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Pääsuke, okaspuu ja nahkhiir (Tõstamaa)
Muiste mõtlen (mõtelnud) pääsuke, okaspuu ja nahkhiir hulga varandust
koguda, seda väljamaale saata, ära müüa ja muud kraami tagasi tuua. Et suurt
kasu saada. Tein (teinud) ka nii.
Pääsuke oln (olnud) rikas mees, ostn (ostnud) hulga rauda ja vädan (vedanud)
kokku, et laeva peale panna ja ära saata.
Okaspuu oln ka rikas mees, ostn hulga riiet, vädan ka kokku, et ära saata.
Nahkhiir aga oln vaene mees, põle mehiksel raha ühti oln. Pole tahtn ka
häbise jäeda, lainan suured summad raha ja ostn kraami. Vädan ka teiste
kauplejate juurde, et ühes ära saata.
Laev tellitud välja, kraam viidud peale, toemetus (toimetamine) antud
laevameeste hoolde, et need seda korda saadaksid. Laev pöörn rannale hända
ja purjutan väljamaa poole. Meres tõusn aga kange torm, uhtun laeva siia ja
sinna. Viimaks läin nii valjuks, et laeva ära vigastan! Laev tuln vett täis ja
vajun põhja kõige raua, riide ja meestega.
Ka nüüd meie päevil lendavad pääsuksed ikka tormiga mere ääres.
Näitab, kui oles see neile kõige parem paigakene. See ei tähenda aga muud,
kui et pääslased (pääsukesed) oodata (pidavat ootama) laeva varandusega
tulevad. Mehekesed tea jälle ühti (ei teadnud sugugi), et laev kohe hukka läks.
Okaspuu, kui taalt kauda (tema ümbert ringi) lähed, hakkab oma okadega
riidesse kinni. Ta arvab, et laev väljamaalt tagasi on tuln ja temale võeramaa
riiet vastu toon. Seepärast tahab ta möödaminija riiet vaadata ja endale võtta.
Mõnikord tõmbab veel nii tugevaste, et riie koguni katti käriseb.
Nahkhiir häbeneb päeva ajal metsast välja tulla, arvab võlanõudjaid võlga
pärima hakkavad. Parem seni peitus elada, kui laev tagasi tuleb ja kasu toob.
Oota aga peale! Ei laev tule enam ühtigi. Mis põhjas, see kadun.
E 14377/80 (17) Tõstamaa - Otto Schantz (1895). - AT 289 - 2 t. Vana valmisüee. Muinasjutuna üles
tähendatud ka Lätis ja Leedus.
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6. Liikumismängud
Keksmängud (Häädemeeste)
Merejoomadel ja muil liivaseil kohtadel mängivad lapsed keksmänge. Üks
neist on ringkeks. Liivale tõmmatakse teokoja kujulised ringid. Hakatakse
hüppama lahtisest otsast, ikka ümberringi, kuni ringi lõpptippu, jalga
vahetamata. Seal võib vähe puhata ja siis peab jälle ühel jalal tagasi hüppama.
Kes saab selle maa ilma kukkumata ära hüpata, see saab „maja“. Teine peab
majast üle hüppama. Mängitakse, kuni kõik rõngas on peaaegu maju täis.
Majad ei tohi olla väga laiad ega palju koos. Iga hüppaja võib oma majas
puhata. (Selle mängu nimeks on ka „tigu“.) Keksmängud on levinud hiljuti,
viimase aastakümne jooksul.
ERA II 95, 437/8 (5) < Häädemeeste khk., Orajõe v., Kabli k., Mäe t. – Salme Allikivi, Kabli algkooli
õpilane, 12 a. (1935).

Laevamäng (Häädemeeste)
Mängijaist üks istub maha ja ütleb: „Ma tahan laeva ehitada.“ – „Mis sul
tarvis?“ Siis ütleb see: „Naela,“ või midagi muud. Küsitakse, mis-nimelist.
Nüüd peab ta ütlema ühe mängija nime. Nimetatu tuleb ja istub laevaehitaja
jalgade vahele. See võtab teisel ümbert kinni. Nii teevad nad nii pika rea, kui
palju mängijaid on. Siis hakatakse laeva kiigutama. Kui ta katki läheb, siis ei
ole laev mitte tugev.
ERA II 95, 506 (13) < Häädemeeste khk., Orajõe v., Kabli k. , Suuretee t. – Liidia Kohv, Kabli algkooli
õpilane, s. 1921 (1935).
http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/2835

Pood (Häädemeeste)
Üks lastest on poodnik, kellel on oma kodu. Kaubaks on liiv ja kivid. Liivast
valmistatakse mitmesuguseid kooke, saiu ja kringleid. Kivid on
kompvekkideks. Savist vormitakse sööginõusid: kausse, taldrikuid ja tasse.
Kaal on valmistatud puust. Üks ümmargune puupulk laual ja lai laast risti
pääl. Ka vihid on puust, mitmesuguses suuruses. Kui ostjad (teised lapsed)
poodi tulevad ostma, siis tingitakse ja kaubeldakse sealjuures. Rahadeks on
puulehed ja paberilipakad.
ERA II 95, 434/5 (2) < Häädemeeste khk., Orajõe v., Kabli k., Mäe t. – Salme Allikivi, Kabli algkooli
õpilane, 12 a. (1935).
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Lillebuketti tegema ehk pärga punuma (Häädemeeste)
Pandi lunastamise töö. „Ma tahan puketti teha.“ – „Mis sul tarvis?“ – „Lille.“
– „Missugust?“ Öeldakse lille nime. „Mis ta nimi?“ Öeldakse kaasmängija
nimi, see astub keskelseisja juurde, võtab tal käest kinni ja „kerib“ ta ümber,
niikaugele kui käed ulatuvad. Samasuguse kahekõne abil kutsutakse ka teised
lilled kohale. Kõik mässivad end tihedaks puntraks, näod on kõigil reamõiste
kohaselt üksipidi. On pukett soovitud suuruses, hakkab keskelseisja teiste käte
alt kobarast välja pugema, teised järgnevad talle. Rida ei tohi katkeda.
ERA II 95, 576 (75) < Häädemeeste khk., Orajõe v. – Marta Martinson (1935).

Käelöömine (Häädemeeste)
Mängitakse toas laua peal või karjas kividel. Üks paneb käe lauale ja teine
katsub käele pihta lüüa. Käehoidja valvab, et löögid ei tabaks, tõmbab käe
viimsel pilgul eest ära. Lööja püüab kiiresti toimida, kuid peab ka hoidma, et
hooga liiga valusasti kätt ei põrutaks. Tabab lööja, siis vahetatakse osad.
ERA II 95, 587 (94) < Häädemeeste khk., Orajõe v. – Marta Martinson (1935).

Pesupesemine (Häädemeeste)
Vabaks ajaviiteks ja ka pandi lunastamise tööks. Viimasel puhul nimetatakse,
kellega peab pestama. Mängijad istuvad, põlved vastamisi, ja hakkavad taktis
käsi lööma: 1. endale vastu põlvi ja omad käed vastamisi kokku, 2. naabriga
mõlemad käed vastamisi ja omad käed vastamisi, 3. naabriga paremad käed ja
omad käed vastamisi, 4. naabriga vasemad käed ja omad käed vastamisi.
Nõnda algusest pääle jälle ja võimalikult kiiresti. Pesu pestakse ka püsti
seistes, siis jääb 1. löökidepaar ära.
ERA II 95, 578/9 (82) < Häädemeeste khk., Orajõe v. – Marta Martinson (1935).

Puhu tuli ära! (Häädemeeste)
Mängijate seast valitakse üks mängujuht. See ütleb: „Puhu tuli ära!“ Mängijad
peavad kõik seda ütlema koos mängujuhiga. Kes hiljem või varem ütleb,
annab pandi. Siis ütleb mängujuht: „Puhu!“ Mängijad ütlevad kogemata ka
„tuli“ – need peavad siis pante andma. Ehk mängujuht ütleb: „Puhu tuli!“
Mõned lisavad „ära“ juurde. Need annavad ka siis panti. Mängujuht peab
ruttu rääkima ja iga kord ise sõnu juurde lisama.
ERA II 95, 409 (5) < Häädemeeste khk., Orajõe v., Kabli k., Järve t. – Leida Vestmann, Kabli algkooli
õpilane, s. 1922 (1935).
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Kuuts kulli, naats nalli (Häädemeeste)
Lapsed seisavad üksteise taga reas, nad on „kanad“. Üks laps rea ees, see on
„kull“. Kull küsib oma vastasseisva kana käest: „Kuuts, kuuts kulli, naats,
naats nalli, kus see kulli pesa olli?“ Kana: „Suure kuiva kuuse otsas ja mäda
männiku ninas.“ Kull: „Kus see kuusk jälle jäi?“ Kana: „Vanamees raius
kuuse maha.“ Kull: „Kus see vanamees jälle jäi?“ Kana: „Vanamees suri ära.“
Kull: „Kus see vanamees jälle maeti?“ Kana: „Pika põllu peenarisse.“ Kull:
„Kus see peenar jälle jäi?“ Kana: „Mustad härjad kündsid ümber.“ Kull: „Kus
need härjad jälle jäid?“ Kana: „Karu murdis härjad ära.“ Kull: „Kus see karu
jälle jäi?“ Kana: „Karu kargas ruugu.“ Kull: „Kus see ruug jälle jäi?“ Kana:
„Vikat niitis ruu maha.“ Kull: „Kus see vikat jälle jäi?“ Kana: „Vikat kargas
põhku.“ Kull: „Kus see põhk jälle jäi?“ Kana: „Kanad kaabitsesid põhu üles.“
Kull: „Kus need kanad jälle jäid?“ Kana: „Kull viis üle mere Kihnu,
vaskvankritega, raudratastega, tinatilkadega, laevalaudadega.“ Siis hakkab
kull kana taga ajama ja kui ta kätte saab, siis jääb kana uueks kulliks. Vana
kull läheb rea lõppu. Nii mängitakse edasi.
ERA II 95, 448/50 (21) < Häädemeeste khk., Orajõe v. – Salme Allikivi, Kabli algkooli õpilane < Maria
Allikivi, 70 a. (1935).

Vanamees (Häädemeeste ja Pärnu)
Lapsed istuvad ringis. Üks lastest on nn. vanamees, kes seisab ringi keskel ja
hoiab keppi käes. Ta läheb ühe lapse ette ja küsib: „Kas vanamees on kodus?“
Küsitav vastab: „Kodus, kodus.“ Vanamees küsib uuesti: „Kus ta on?“ Teine
vastab: „Vanamees ahju ääre pääl, pudipütt põlve pääl.“ Siis käib vanamees
kõigi laste käest küsimas. Kui ta kõigi laste käest on küsinud, siis viskab ta
kepi maha. Kõik lapsed peavad nüüd kohad vahetama. Ka vanamees katsub
mõnele kohale istuda. Kes aga pole kohta leidnud, see on uus vanamees.
ERA II 95, 450/1 (22) < Häädemeeste khk., Orajõe v. – Salme Allikivi, Kabli algkooli õpilane < Maria
Allikivi, 70 a. (1935).

„Vanamees“ küsib: „Kus vanamees on?“ Mängija vastab: „Vanamees ahju
peal, kivi kõhu peal!“ Teised vahetavad sel ajal kohtasid. Ka vanamees otsib
endale koha: kes ilma jäi, see on nüüd vanamees.
ERA II 95, 388 (4) < Pärnu l. – Valve Tõnsing, Pärnu l. VI algkooli õpilane < Marie Martson, s. 1884 (1935)
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/2823
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Lõuendimüüja (Saarde)
Ostja: „Kas lõuendit müüa on?“ Müüja: „On.“ Ostja: „Mitu meetrit?“ Müüja:
„Kolm, kuus, seitse jne.“ Ostja: „Mis riie?“ Müüja: „Siid, samet, villane, jne.“
Ostja: „Sinine, kollane, jne.“ Ostja: Millal sa raha järele tuled? Müüja:
„Nädala, päeva, kuu, jne. pärast.“ See mängija, kes kõige lühema aja pärast on
lubanud raha järele tulla, sellelt küsitakse kõige ennem. Küsimise ajal aga
peab nii tõsine olema, et naeru sugugi ei tohi olla ja peab küsijale vastama ühe
ja sama sõna, nii et sinna sekka midagi muud sõna ei tohi olla, aga ühegi
küsimise peale midagi vastamata ei jääks. Näiteks sõna on „jalg“, „puu“,
„uba“ jne. Siis peab küsitav vastama ainult ühe sõna. Ostja: „Anna raha siia!“
Müüja: „Jalg.“ Ostja: „Mis su nimi?“ Müüja: „Jalg.“ Ostja: „Mis see koha
nimi?“ Müüja: „Jalg.“ Ostja: „Mis see valla nimi?“ Müüja: „Jalg.“ Ostja:
„Anna raha siia?“ Müüa: „Jalg.“ Kui küsitav selle küsimise aja sees ühtegi
võõrast sõna ei ütle ega naerma ei hakka, läheb müüja teise käest küsima. Kui
aga see naerma hakkab või mõne võõra sõna ütleb, peab ta panti andma. Kui
kõik mängijad on läbi küsitud, siis istub üks toolile ja hoiab silmad õige
kõvasti kinni. Teine aga paneb pandi istujale pää pääle ja küsib: „Mis see pant
peab su pää pääl tegema?“ Istuja ütleb ühe niisuguse käsu, mis pandiomanik
peab täitma. Kui kõikide pandid lunastatud, on ka mängul lõpp.
ERA II 95, 623/5 (10) < Saarde khk., Voltveti v. – Salme Ruusmann, Kabli algkooli õpilane < vanaemalt
(1935), Maakond: Pärnumaa. Koguja Salme Ruusmann
E 30854 (11a) < Saarde khk. - M. Saul (1897).

Tuline pall (Saarde)
Tulist palli mängitakse 8 poisiga. Tehakse üks ruut, mis on umbes oma
pindala poolest 16 m². Igale nurgale läheb üks poiss ja sisse lähevad 4 poissi.
Nurga peal olijad viskavad palli üksteisele. Kes palli kätte saab, katsub
seesolijale pihta visata. Kui pall läheb mööda, läheb viskaja mängust välja.
Aga kui seesolija saab pihta, läheb see välja. Mäng kestab seni, kui on kas
seest puhas või on nurgad kõik tühjad. Kui sisse jääb veel üks poiss ja nurgad
on päris tühjad, lähevad endised seesolijad nurgale, ja nurgamehed tulevad
sisse. Aga kui nurgale jääb üks või enam, jääb kõik endiseks, ning uus mäng
läheb uue auru ja jõuga edasi.
ERA II 95, 707/9 (6) < Saarde khk., Voltveti v., Taltsi t. – Ernst Kiisvek, Kabli algkooli õpilane, s. 1922
(1935).
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/2844.
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Rebasepüüdmine ( Pärnu-Jaagupi, Saarde)
Mängijaid on kolm. Kaks neist on püüdjad, kolmas – „rebane“. Püüdmiseks
võetakse 3 – 4 m pikkune nöör: sellest tehakse nii suur jooksev silmus, et
rebane mahuks vabalt (käpuli) läbi.
Püüdjad asetavad oma vasakud jalad silmuse alumisele nööriharule ja hoiavad
vasakute kätega silmuse nelinurkselt. Rebane püüab silmusest läbi lipsata,
püüdjad omakorda silmust läbilipsamise momendil selle kinni tõmmata.
(Pärnu-Jaagupi). Rebane peab läbi silmuse lipsama üht jalga üleval hoides.
Kalamees, A. Eesti rahvamänge.
www.folklore.ee/ebaas/

Kui rebane püüdmise juurde tuleb, siis räägib ta kavalalt ja kui ta arvab paraja
silmapilgu olevat, püüab läbi hüpata. Kui püüdjad saavad sõlme ruttu kokku
tõmmata ja rebane jääb sõlme kinni, siis on ta lõksus, saab aga rebane ära
hüpata, siis on ta pääsnud ja mäng on lõpul.
ERA II 95, 726 (12) < Saarde khk., Voltveti v. – Leida Järve, Kabli algkooli õpilane < Liisa Järve, s. 1893
(1935).
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/2845

Sõrmusemäng (Saarde)
Mängijad istuvad sõõris. Üks mängijaist on sõõri keskel. Iga mängija hoiab
nöörist kinni, milles on sõrmus. Nööri otsad on kokku seotud ja nöör
moodustab mängijatesuuruse sõõri. Sõrmust annavad mängijad nööri sees
edasi, tehes kätega vastavaid liigutusi. Sääljuures laulavad taktis: „Sõrmus
siin, sõrmus sääl.“ Kui öeldakse „sõrmus siin“, tõmbab mängija käed kokku,
„sõrmus sääl“, tõukab käed laiali, nii et puudutab kõrvalmängija käsi. Sõõri
keskel seisja isik peab püüdma sõrmust, näidates sellele isikule, kelle käes ta
arvab sõrmuse olevat siis, kui mängija käed on koos ja mängija peab
vabastama käed nööri küljest. Nimetab ta õigesti, siis astub see mängija tema
asemele. Kui sõõrisolija ei suuda seda teha kolme korraga, annab ta pandi.
ERA II 95, 611/2 (1) < Saarde khk., Voltveti v. – Salme Ruusmann, Voltveti algkooli õpilane, s. 1920 (1935).
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/2841.

Eluaegse koorma tõstmine (Pärnu)
Võetakse nöör või pikk rätik. Lastakse ühe jala pääle põlvili. Teine jalg
seotakse nööri või rätikuga selga ja katsutakse püsti tõusta. Vaba kätt ei tohi
toetuseks tarvitada.
ERA II 95, 390 (2) < Pärnu l. < Türi khk., Käru v. – Enda Udikas, Pärnu l. VI algkooli õpilane < Mari
Aasavelt, s. 1870 (1935)
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Sõrmuse kaotamine (Pärnu)
Toolid on asetatud ritta. Üks peab ütlema, kuhu see sõrmus pannakse. Panija
hakkab igale midagi peo sisse panema ja ütleb: „Siia ma panen, siit ma
võtan...“ Kui see, kes peab ütlema, kuhu ta pani, ütleb õigesti, siis jääb see ise
ütlejaks, kelle käes sõrmus oli. Sõrmusekaotajaks valitakse uus.
ERA II 95, 388 (5) < Pärnu l. – Valve Tõnsing, Pärnu l. VI algkooli õpilane < Marie Martson, s. 1884
(1935).
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/2824.

Sõrmuse kastmine (Häädemeeste)
Seltskond istub pinkidel või toolidel. Siis volitatakse üks „sõrmusekastjaks“.
Iga kord ei pea mitte sõrmus olema, võib ka mõni väike kivi või paberitükk
olla. Sõrmusekastja kastab igaleühele, aga ühele laseb ta sõrmuse pihku. Siis
valitakse „kilgisööja“. Kilgisööja peab siis ütlema, kelle käes sõrmus on. Kui
ta õigesti üles ei ütle, siis kastab seesama jälle ja ta peab veel ütlema. Kui ta
aga õigesti ütleb, siis on kastja see, kes oli ennemalt kilgisööja ja endine
kastja istub teiste sekka. Siis valitakse uus kilgisööja. Mängida võib niikaua
kui tahab.
ERA II 95, 413/4 (12) < Häädemeeste khk., Orajõe v., Kabli k., Järve t. – Leida Vestmann, Kabli algkooli
õpilane, s. 1922 (1935).

Lambad ja hunt (Pärnu)
Tegelased: koer, karjane, hunt ja lambad. „Karjane“ läheb „lammaste“ juure
ja lausub: „Tee aida ja tipi teivast, terane teivas, raudne roigas, et hunt ei saa
üle hüpata, karu üle karata ega rebane läbi reisida. Valge koer, valva hoolsasti
karja, et hunt lambaid ära ei viiks. Ise ma lähen putru ja piima sööma!“ Läheb
ära ja teeb, nagu sööks lusikaga putru. Siis tuleb varsti tagasi vaatama, kas
lambad alles. Siis räägib jälle seda, mis ennegi, ja läheb. Niiviisi kordub kolm
korda. Kolmandal korral tuleb uuesti. Karjane läheb jälle vaatama ja kohkub,
sest lambad on läinud. Vahepääl, kui karjane kodus käis, viis „hunt“ lambad
ära. Karjane läheb nüüd otsima. Varsti leiab hundi. Hunt oli juba mõned
lambad ära söönud ja närib parajasti lamba sääreluud. Karjane küsib: „Kas sa
oled minu lambaid näinud?“ Hunt: „Ei ole.“ Karjane vaatab hundile otsa ja
küsib: „Aga missuguse looma kont see on? See on justkui meie vana lamba
säärekont.“ Hunt vastu: „Ei see ole teie. See on hobuse säärekont.“ Karjane ei
usu. Vaatab siis aga hundi taha ja küsib: „Mis sul selja taga on?“ – „Ah, need
on kivid ja kännud!“ Karjane: „Aga neil on ju silmad, kõrvad ja nina.“ Hunt
punnib vastu. Viimaks küsib karjane: „Aga kas ma võin neid ututada?“ Hunt
ei luba, aga viimaks lubab siiski. Karjane ututab ja lambad hundi taga
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hakkavad määgima. Hunt põgeneb ja karjane viib lambad koju. Kodus
proovitakse, kas lambad on terved. Kaks last hoiavad nööri otsast kinni, teine
teiselt poolt. Nüüd hakkavad lambad üle hüppama. Mõni on terve ja hüppab
ilusti üle. Teine on aga vigane ja ei saa hästi hüpata. Kolmas aga on täitsa
vigane. Kui nüüd on proovitud, hakatakse hunti taga ajama. Kui hunt kätte
saadakse, antakse talle tubli nahatäis. Ja mäng on lõppenud.
ERA II 95, 373/6 (16) < Pärnu l. < Hanila khk., Massu v. – Elmery Ellen Pärtenson, Pärnu l. VI algkooli
õpilane < Liisa Tuut, s. 1872 (1935)

Lambamäng (Audru)
Lambad (suurem osa mängijaid) kükitavad kesktaha põrmandal, kuna
peremees, kellel kepp käes, nende ümber käib, koera (ühe veiksema lapse)
saadetusel. Hunt varitseb nurga taga ja peremees ütleb, kepiga maa peale
koputes:
Tippi, tippi tiisu,
Aja, aja haisu,
Kus see susi välja tulnud,

Susi tulnud suurest laanest,
Karu tulnud kaugelt maalt,
Viind meie vana laugu lamba.

Koer, et sa mu lammaste järele vaatad! Kui sa järele vaatad, annan sulle
kannika võileiba ja pütitäie piima, kui sa ei vaata, saad malka. Heidan isi
magama. Ehk peremees loeb ka järgmisel kombel:
Hoian oma utekesta,
Kaitsen oma karjakesta.
Ei ole hunti õues käinud,
Ega karu karjas käinud.

Keps, keps siidi,
Vana vaskelõnga,
Heidab otse magama,
Pole hunti kusagil.

Hunt haugub küll iga lamba varguse juures, aga vargust keelda ometi ei saa.
Ja nii on viimati laut tühi ja peremees ning koer lähevad lammaste jälgi
otsima. Saavad hundi juurde, hunt aga vastab muidugi peremehe küsimise
peale, kas oled mu lambi näinud: Ei ole. Nüüd tuleb aga järgmine jutt umbes:
p. (peremees) Mis on su selja taga? h.(hunt) puukännud, p. Neil vill peal. h.
puukoor ja samblad p. Meil silmad peas. h. uherdiga lastud augud j.n.e.
Viimati küsib peremees: Mis sa täna lõuna keetsid? h. suppi. p. mis suppi? h.
lamba liha suppi. p. anna mulle maitseda. Hunt annab. Per: üsna meie vana
laugu lamba liha, Kas lubad ututada? Kolmandama küsimise peale vastab
hunt: jah. Lambad jooksevad määgidas ututamise järele kõik peremehe
juurde. Nüid tuleb hüppamine üle kepi. On palju lambi vigastud, siis saab
hunt hästi malka, vastasel kombel [vahest? vahel?] ehk koguni andeks.
H III 13, 340/2 (4 (2)) < Audru khk. - Anna Blumenfeldt (1891)
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Jahimees ja põder (Vändra)
Mängukohaks sobib võsa ja aukline maastik. „Põder“ seisab lagedal platsil.
Teised mängijad, „jahimehed“, jooksevad laiali. Põdra vile peale hakkavad
jahimehed põdrale salaja ligi roomama. Keda põder näeb, selle nime ta
nimetab ja see jahimees läheb mängust välja. Kes teatud aja (5 min)
möödumisel kõige ligemale on suutnud roomata, see on võitja.
ERA II 95, 204 (49) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Adamson, Pärnjõe algkooli
õpilane, s. 1921 (1935)

Kapsas (Tori)
Tegelased: kapsad, aednik, koer ja naaber. „Kapsad“ (lapsed) istuvad reas
õuele joonistatud aias ja „koer“ aiavärava ees. „Aednik“ on aga oma „toas“.
„Naaber“ tuleb kapsaid otsima. Ta tahab tervet kapsast ja hakkab neid
proovima: selleks vajutab ta käega kapsale pähe. Kelle pea järgi annab, see on
„mäda kapsas“. Kes aga sirgeks jääb, see on „terve kapsas“. Ta võtab terve
kapsa ja viib selle oma koju. Aednik aga peab ära sõitma ja annab aia võtme
naabri kätte. Kui aednik läinud, tuleb naaber ja viib paar kapsast ära. Kui
aednik koju tuleb, hakkab koer haukuma. Aednik küsib, mis viga, ja koer
räägib, et naaber viis kapsad ära. Peremees läheb kapsaid ära tooma ja annab
vargale niimitu lööki, kuimitu kapsast see on varastanud.
ERA II 95, 300/1 (8) < Tori khk., Sindi al. – Osvald Männik, Sindi alevi algkooli õpilane, s. 1920 (1935)

Pant (Tori)
Mängijaid on ükstapuha kui palju. Nad istuvad pingile või mujale ritta. „Rikas
mees“ kingib kõigile 1000 krooni. See rikas mees on pärija, kes küsib teiste
käest, mis nad on ostnud. „Musta“ ega „valget“, „ei“ ega „jaad“ ei tohi ütelda.
Pärija algab küsimist esimesest mängijast. See ütleb näiteks, et tema ostis
endale auto. Rahaandja hakkab teda kimbutama. Kui küsib, mis värvi, oli
vastus: „roheline“. Kui pärija küsib, kas must ei olnud ja ta vastab „oli jah“,
peab ostja panti andma. See sõna on kerge tulema, aga seda tuleb silmas
pidada. Kui pärija ei saanud teda eksiteele viia, läheb ta teise juurde. Kui kõik
on läbi, algab pantide väljalunastamine. Teised pandiandjad ütlevad mingi
töö, mis see peab tegema, kelle töö see on. Pärija küsib ise oma kätt selja taga
hoides: „Mis see peab tegema, kelle pant on mu paremas käes?“ Näiteks
ütlevad nad: „Suuga vett kandma.“ Ta peab selle täitma, kui ta tahab panti
kätte saada. Kui kõik on pandid kätte saanud, võib mängu korrata. Küsida
võib mitu korda ühe käest ja kui see ütleb keelatud sõna, peab panti andma.
ERA II 95, 307/9 (13) < Tori khk., Sindi al. – Osvald Männik, Sindi alevi algkooli õpilane, s. 1920 (1935)
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Pulgapeitus (Tori)
Mängust osavõtjate arv piiramatu. Mängu käik on seesama, mis peituselgi.
Ainult selle vahega, et kui silmade hoidja silmab teist, siis ta hüüab näiteks:
„Juhannese pulgad!“ Ja paneb kaks 20 cm pikkust pulka risti maha. Siis võtab
see pulgad, keda on nähtud, ja jääb otsijaks, samuti kui eelminegi mängija. Ei
ole aga pulgad risti pandud, siis peab hoidja nad üles võtma ja jällegi otsima
minema.
ERA II 95, 257/8 (3) < Tori khk., Taali v., Juhasselja k., Lauksaare t. – John Pärn, Sindi alevi algkooli
õpilane, s. 1920 (1935)

Köievedu
Köievedamiseks asuvad vastastikku kaks võistkonda. Võistkonnad haaravad
teine teisest köie otsast. Kumbki võistkond katsub teist üle keskjoone vedada.
Köievedu võib läbi viia ka ringse köiega. Köis on asetatud ringselt ümber
maasse kaevatud augu. Kes vedajaist vedamisel auku satub, langeb võistlusest
välja. Kaks viimast selgitavad võitja omavahel. Vanasti asunud köievedajad
(kas kahekesi või rühmiti) teine teisel pool linaleotuse tiiki (oja või lompi) ja
kumbki pool katsunud siis teist vette vedada (Puhja, Setumaa).
(Eesti rahvamänge, 1973)
www.folklore.ee/ebaas/

Luurivedamine
Kaks mängijat astuvad selgadega vastastikku 2 – 3 sammu kaugusele. Nad
laskuvad käpuli ja asetavad endale otstest kokkuseotud nööri kaela taha,
kusjuures nöör läheb läbi kummagi luurivedaja kõhu alt ja jalgade vahelt.
Pärast märguannet alustavad mängijad vedamist, liikudes edasi käpuli. Kumb
paariline oma vastase kindlaksmääratud kohani või võistlusväljaku piiridest
välja veab (või kumb mängija kolmest vedamisest kaks võidab), on võitja.
T e i s e n d 1 (Ridala). Luurivedajad asuvad nägudega vastastikku, asetavad
kokkuseotud nööri kaela ja veavad. Võidu saavutamiseks kehtivad endised
reeglid. Vastast võib ka uksest välja vedada (Martna).
T e i s e n d 2 (Lääne-Nigula). Luurivedajad asuvad nägudega vastastikku,
asetavad samanimelised (näit paremad) käed vastase kaelale ja võistlevad
eespooltoodud reeglite kohaselt.
T e i s e n d 3 (Tarvastu). Luurivedajad asuvad selgadega vastastikku,
kummarduvad, ühendavad käed konksseongus ja võistlevad eelpooltoodud
reeglite kohaselt.
54

Luurivedamise iga viisi juures võivad vedajad asuda ka teine teisel pool
künnist (lävepakku). Kumb teise üle künnise veab, on võidumees (Tori).
Luurivedamine on üle maa tuntud väga mitmesuguste nimede all. Nii on
Kullamaal ja Kosel seda mängu nimetatud „Kassinoodaks“, Rakveres –
„Musta härja rammu katsumiseks“, Kuusalus – „Kaelkoogu vedamiseks“,
Jõelähtmes – „Kassiluuri vedamiseks“.
(Eesti rahvamänge, 1973)
www.folklore.ee/ebaas/

Arvamine lauluga (Vändra)
Pandilunastaja saadetakse teise tuppa. Üks ese peidetakse ära. Pandilunastaja
kutsutakse nüüd tagasi. Ta peab laulu järgi peidetud eseme üles otsima. Mida
valjemini lauldakse, seda ligemal on ta esemele; muutub laulmine aga
vaiksemaks, siis kaugeneb ta peidetud esemest.
ERA II 95, 178/9 (19) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Adamson, Pärnjõe algkooli
õpilane < Salme Adamson, s. 1892 (1935)

Sookonna tegemine (Vändra)
Pandilunastaja istub maha, paneb käed seljataha maha ning tõstab end kätel
üles ja laseb alla istmikule. Seda tehakse korduvalt.
ERA II 95, 178 (18) < Vändra khk., Vana-Vändra v., Aluste k., Mukre t. – Ernst Adamson, Pärnjõe algkooli
õpilane < Salme Adamson, s. 1892 (1935)
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/2807
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Lugemisi, kes mängus kinni jääb ehk liisusalmid
 Üks väike kirju oaõis seeris mööda Inglismaad. Inglismaa oli kinni
pandud, võti oli katki murtud. Üks, kaks, kolm, sina oled sellest suurest
süüst lahti. Kellele langeb viimane sõna, see on lahti. Nii loetakse, kuni
viimane üksikuks jääb. See on kinni.
 Esimene hiire lõks, teine tamme lõks, kolmas kopiku koor, neljas neeliku
nisa, viies viku Villem, kuues kupu till, seitsmes seku sari, kaheksas kaera
kõrs, üheksas hüppa Ants, kümnes küüra Jüri.
 Eebedi, beebedi, pitsam, patsam. Eebedi beebedi buh.
 Otu, totu, Toomas totu, biu bau buh!
 Ükstu, kakstu, sirdu, virdu, viinapuu vitsa, kuke murdu, reinu käppa. Üle
jala kõps!
 Aufti, kaufti kapital, barbai roda barabann, siila poska nika voo, Taaripapa
samavoo.
 Eningi, peningi, sigala saa, kolpu sii ja kolpu saa. Enna, penna poolu viina.
Aasta jutt ja turatsima.
 Vihma hakkas sadama, mina koju plagama. Mamsel keetis moosi, mina
moosi maitsema. Mamsel mulle kulbiga, mina tuletukiga. Mamsel kukkus
maha, mina kapi taha, leidsin rubla raha, ostsin saapa naha.
ERA II 95, 495/6 (28) < Häädemeeste khk., Orajõe v., Kabli k., Suuretee t. – Liidia Kohv, Kabli
algkooli õpilane, s. 1921 (1935).

 Einik, meinik, menki, tenki.Vaader, oolu, olgu, tolgu. Vigli, vagli, vei.
E 30854 (11a) < Saarde khk. - M. Saul (1897).

 Mamsel keetis pekirooga, mina tahtsin pekirooga, mamsel andis kulbiga,
mina välja - lips! Silla alla - silks! Kolde alla - kolks!
ERA II 85, 187 (23). 1932. Saarde.

 Eini-meini, mängi tiini, vooder olgu, olgu-tolgu. Prigadi-pragadi riim
room, setter-vettel viil voor, amm kamm vou.
Tõstamaa (1893).
www.folklore.ee/pubte/kuuldust/Vanamees.html
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7. Laulumängud
Laevamäng (Häädemeeste)

veereviltse lõngadega,
punasema paeladega!
Liigu ikke, laevakene!
Siia käib sisse siidilaevad,
nurgeti käib nualaevad.

Liigu, liigu, laevakene,
liigu, laeva, linna alla,
enne päeva Pärnu jõkke,
enne koitu Koiva suhu,
siididega, niididega,

Mängijad istuvad üksteise taha ridamisi ja kujutavad laeva. Eesmine mängija
on laeva meister. Laulmise ajal õõtsuvad kõik taktis kahele poole.
Kapten tuleb laeva ostma. (Üks padi suureks kõhuks ees, teine küüruks seljal,
suur kruus käes. Joob, kukub vahel maha, madrused toetavad teda).
Kapten küsib:“Kui kallis see laev on?“ Meister vastab:“Kolm (neli, viis) tuhat
rubla.“ K:“Kas kõva on?“ M:“Kõva, kõva! Sõidab Inglanti, Hollandi jne.“
Kapten haarab meistri kätest ja tõmbab:“Mäda!“ „Kõva laev!“ vastab meister.
Istujad hoiavad ümbert kõvasti kinni, ja nii liigub laev kapteni ja madruste
vedamisel või uksest välja. (Harilikult mängiti kõrtsis, osales kuni 20 inimest)
EÜS VI 427 (15) ja 482 (70)
http://www.folklore.ee/kasikirjad/EYS_VI/

Laul, mis last põlve peal sõidatades lauldakse (Tõstamaa)
Peo-peo-peo, õit-sõit-sõit!
Õit-sõit-sõit sõbrale!
Üle aja onnile,
Teise pere Tõntsule
Oni andis ossi,
(Tädi andis täida)
Nõbu andis nõelu,
Vend andis viisu1
Läksin viistega karja,

Sain karjast kala.
Tõin koju, keetsin ära:
Kalaroog sai kassile;
Peakoli sai koerale;
Hännalaba sai lastele
Selge liha sai Matsile *2
Peo-peo-peo, õit-sõit-sõit
jne.

1 (t. viisku), *2 (öeldakse lapse nimi)
E 637 (1) < Tõstamaa khk., Seli - A. J. Hanson (1882).
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Ribu tantsib (Vändra)

Ribu, tantsib, ribu tantsib.
Mis ta tantsib, mis ta tantsib?
Süüa tantsib, süüa tantsib.
Mis ta sööb, mis ta sööb?
Saksa saia ja võid ja leiba.
Mis ta joob, mis ta joob?

kalja piima, kalja piima.
Kus ta magab, kus ta magab?
Tall-lakkes ja villavakkes.
Kas on luba kinni võttaküll ikka kui saab!

Valitakse Rebane ja tagaajaja.
Mängijad liiguvad ringjoonel kõnnisammuga ringi ja laulavad.
Rebane on ringi sees ja tagaajaja väljas. Laulu lõppedes jääb ring seisma ja
lapsed tõstavad ühendatud käed ülesse. Algab rebase püüdmine- seni kuni
kapell mängib ühe kokkulepitud osa muusikast. Kui saab enne kätte-siis mäng
lõpeb-kui ei-valitakse uued osatäitjad.
(Mölder, M., 1991)
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Tiistelu (Karksi)

Lääme me teelu tegeme,
teestelu, teestelu (tiistelu),
kipa-kapa kargamaie,
teestelu, teestelu.
Nurka, nurka nooremehe,
pimmessele, piibujooja,
*5 ahjukurru, alli mehe,
talutüttere tuleve,
kengä jalan, keedi kaalan,
sõlg o rinnan, sõrmus sõrmen!
Kao lääve kargeleme,
*10 ilbi ilu pidäma.

Nüüd o ilbi iluaiga,
nüüd o kao kargamine.
Mikes me pühi peame,
kallist aega armatseme?
*15 Nüüdep me pühi peame,
kallist aega armatseme.
Linnast toome suure lindi,
saksa kastist kauni räti.
*20 Nurgast vaatke, nooremehe,
kurust kõrgepää kübära,
kui nee kao kargeleve,
ilbi nüüd ilu peav.

H II 5, 249/50 (41) Karksi v. – J. Hurt (1893)

Sõnade variante on palju erinevaid. Seda tütarlaste laulumängu või tantsu
tantsitakse mitmeti.
1. variant: Tees-telu tetän lääve tõine rood inimisi tõise seinä, sis tandsiv
vastastikku.
2. variant: Lähteasend: seistakse nelinurgas, neli tütarlast või neli paari (või
isegi kolmikut).
Värsi ajal astuvad-jooksevad kaks teineteise vastas seisvat paari või tütarlast
(või kolmikut) rütmis keskele teineteisele vastu ja refrääni ajal tagasi vana
koha peale.
Refrääni, tiistelu-tiistelu, ajal igal omamoodi keerutused vastas olevate
tantsijatega.
Järgmise värsi ajal astuvad-jooksevad jälle teised paarid või tütarlapsed (või
kolmikud) jne.
Kohandanud Hilja Vainula.
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Üks jahimees läks metsa (Audru)

Märgitud taktidel võimalikud variandid:

Vahetantsuga ringmäng.
(Eesti uuemad laulumängud I)
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Talupoja mäng (Mihkli)

Mängijad asuvad kõik ringis, üks mängijaist ringi keskel. Ringisolijad
hakkavad laulma. Ringi keskel olija teeb liigutused ees ning teised peavad iga
töö juures selle töö liigutused järgi tegema.
(Eesti uuemad laulumängud I, lk 356)
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Vesti lugu (Vändra)

1.Poisid, mis te kurdate
ja kallist aega viidate?
Parem tulge muga laulma,
võtke noored neiud kuulma.
Refr. Mets oli haljas roheline,
Kuused-kased segamini,
oh, et sui oleks igavene,

neiud-peiud segamini.
2./:Ema aga ostis musti villu,
vahetas ja kauples pallu.:/
3./:Tahtise (tahtis) pojal vesti teha,
et saaks korraks nalja näha:/
4./:Külas tõusis suuri kära:
Kissi kujub kanga ära:/
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5. Seda kudus Koti Mari,
kes sääl seekord tüdruk oli. :/
6. Maril saia süüa anti,
Õlut, viina ette kanti. :/
7. /: Rätsepat siis mindi ot´sma
seitsme kihelkonna pealt. :/
8. /: Rätsep Luukas sinna toodi

Seitsme kihelkonna pealt. :/
9. /: Rangi poest siis toodi paela,
nii et hobu katkes kaela. :/
10.Oh sina (sa) kurat, küll oli kena
– kirju vest ja valged paelad!
Mets oli jne.

Vahetantsuga ringmäng.
RKM, Mgn II 876b, Tori kihelkond, Oore küla,- Ingrid Rüütel /_ Liisa Kümmel, 75 a. (1963).
(Eesti uuemad laulumängud II, 1983)

Kurat ja ingel (Halliste)
Üks mängijatest hakkab ingliks, teine kuradiks, kuid nii, et teised mängijad ei
tea, kes on ingel, kes kurat. Ingel ja kurat jäävad keset tuba kõrvuti seisma,
nii, et neil vahet jääb umber 3-4 jalga. Siis tuuakse käterätik, ingel võtab ühest
otsast, kurat teisest otsast kinni. Käterätiku hoiavad nad oma pääde kohal
üleval, kuna selle alt ja kuradi nind ingli vahelt hakkavad teised mängijad reas
läbi käima, ise laulavad:
Käige läbi, käige läbi Gaberelli väravast,
Mis ka, mis ka,
Mis tehtud kallist kividest.
See viimne laps, see viimne laps,
Peab meile pandiks jääma.
Viimaste laulusõnade aeg lasevad käterätikuhoidjad selle langeda – kes jääb
käterätiku taga, see jääb inglile või kuradile, selle juurde ta läheb, valib ta ise.
Kui kõik mängijad on kinni püütud, võtab kurat käterätiku ja hakkab sellega
tema juurde tulnuid peksma, kuna need eest ära jooksevad.
1092 (Eesti rahvalaulud. Antoloogia I köide, lk 427) Halliste. ERA II 96, 73/4 (50). 1935

63

Palgamaksmine (Tõstamaa)

1. /: Olen siin ja teenin siin, :/
/: teenin seitse aastat siin :/
2. /: Mis mul palgaks pakuti? :/
/: Kirju lehm kellaga. :/
3. /: Kas sina lepid sellega? :/
/: Ei mina lepi sellega! :/
4. /: Olen aga teenind, teenin veel, :/
/: teenin seitse aastat veel. :/
5. /: Mis mul palgaks pakuti? :/
/: Hobu laugu varsaga. :/
6. /: Kas sina lepid... :/
7. /: Olen aga teenind ... :/
8. /: Mis mul palgaks pakuti? :/
/: Mõisa kõige vallaga. :/

9. /: Kas sina lepid ... :/
10. /: Olen aga teenind/:
11. /: Mis mul palgaks pakuti? :/
/: Kirik kihelkonnaga :/
12. /: Kas sina lepid... :/
13. /: Olen aga teenind... :/
14. /: Mis mul palgaks pakuti? :/
/: Vallast kõige vanem mees. :/
15. /: Kas sina lepid... :/
16. /: Olen aga teenind ... :/
17. /: Mis mul palgaks pakuti? :/
/: Vallast kõige valgem mees. :/
18. /: Kas sina lepid sellega? :/
/: Jah, mina lepin sellega! :/

Mängijad kõnnivad suletud ringis kkäest kinni hoides päripäeva, üks tüdruk
keskel. Osa mängijaid seisab väljaspool ringi. Iga palgapakkumise juures
(„Kirju lehm kellaga..“ jne.) tõmbab üks ringiliikujaist väljaspool seisjaid
ringi keskele (tavaliselt kaks mängijat, vastavalt sõnadele, lõpuks ühe mehe.)
Seesolija vaatab neid ja lööb käega – ei lepi! Sissevõetud lähevad teiste hulka
ringi, mistõttu ring pidevalt kasvab ja väljasseisjate arv väheneb. Kui
lauldakse „Vallast kõigevalgem mees“, siis seesolija „lepib“ – võtab ümber
kaela kinni. Kogu tegevus toimub hoogsalt, naljatoonis.
RKM, Mgn. I 12 b  Tõstamaa as. – I. Rüütel, fon. O. Kiis,  Linda Jürgens, s 1894 (Metsaküla) jt (1974).
(Eesti uuemad laulumängud I, 1980, lk 291 )
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8. Laulud
Õhtu ilu (Audru)

Õhtust, õhtust, õed hellad, kaske,
õhtu pealt oli ilus laulda,
kaste pealt oli kaunis laulda,
udu viib ulga maada,
kaste kannab kaugeella,

üle mere meeste kätte,
üle Poola poiste kätte,
Narvamaale naiste kätte,
Türgi vanatüdrekute kätte.

(H. Tampere Eesti regialule viisidega, V osa.)

Hällilaul (Audru)

Äiu äiu ä-ä-äh, mede laps jääb maga-ma,
äi-ju äi-ju ä-ä-äh, me-de laps jääb ma-ga-ma.
EÜS VIII 153 (8) < Audru khk. - K. Viljak < Anna Viljak, 45 a. (1906-1910)

Memm läks metsast marju tooma (Audru)
Memm läks metsa mammu tuuma
Lullile ja mannile
Pisukese pidule

Kase tohu tobiga
Pihelgase püttiga
Kadakase kappaga.

H, R 1, 176 (4) < Audru khk. - Andrus Uuehendrik
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Muinasjutt/regilaul (Audru)
Vanal ajal meelitanud rebane, kes hundiga sõbruses elanud, järgmiste
sõnadega koduloomi õue pealt välja:
Tere, tere tiipajalga*1,
Kässi kärsa*4 välja tulla,
Jumaleme, lääpajalga*2.
Udu*5 ootab aja taga,
Kas koonukas*3 kodu on?
Kaksi käppa aja peal.
1 (kuk), 2 (rebane), 3 (koer), 4 (siga), 5 (hunt)
H III 13, 342 < Audru khk. - Anna Blumenfeldt (1891)

Loomine (Audru)
Sinisulge linnuke,
Punapeaga pääsuke,
Lendas üle mede õue,
Lendas mede koplisse.
Mede koplis kolmi põesast:
Üks oli puna, teini sini,
Kolmas kulda põesakene.
Lendas puna põesa peale, Ei hakkand puna armastama;
Lendas sini põesa peale, -

Ei hakkand sini armastama;
Lendas kulla põesa peale
Hakkas "kulda" armastama,
Senna pesada tegema:
Puu purust ja maa murust
Mede metsa raagudest.
Kui see pesa valmis sai, Munes siis sisse kolmi muna,
Haudus välja kolmi poega.

EÜS VIII 109 (13) < Audru khk. - K. Viljak (1906-1910)

Hüüa pilli! (Halliste)
Hüüa, hüüa, pillikene,
Ole mul hääles ometigi,

Ole mul viisis viimatigi,
Kui sa ei hüüa, siis õrise!

(1141 512. Eesti rahvalaulud. Antoloogia I köide.lk 448) Halliste. EÜS XII 1369 (114) 1914 - 15

Laulu lõpetus (Halliste)
Ots-ots, ots-ots, otsa lõpi,
ots-ots, ots-ots, hakkam jälle,
varssi vana viisi pääle,
huupis uvve moodu pääle!
Lühikese laste laulu,
väikese meeste värsi,
sõna katsi karjatselle.

Kellel üle, sii ütelgu,
kellel pal'lu, pangu pääle,
kellel liialt, sii lisagu!
Reedal üle, sii ütelgu,
Liisul liialt, sii lisagu,
Annel pal'lu, pangu pääle.

Halliste. H II 5, 46 (31). 18
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Tule välja, päevakene! (Halliste)
Üle, üle, vihmakene,
kaalu üle, kastekene,
tule väl'la, päevakene!
Ma tee päeval pätsikese,
ma sul tapa tallekese,

päeval anna pääkese,
Kustal anna kopsukese,
Matsil anna massakese,
esi söö söämikese,
latse lakuv' leemekese.

Halliste. H, Kase 31 (84). 1868.

Kits, kile karja (Halliste)
Kits kile karja,
Üle mere marja,
Too mulle heinu!
Mina heinad lehmale –
Lehm mulle piima,
Mina piima kassile –

Kass mulle hiiri.
Mina hiired kanale –
Kana mulle muna.
Mina muna pruudile –
Pruut mulle musu.

Halliste. ERA II 105, 574 (5). 1935 (6779 .Eesti rahvalaulud. Antoloogia III köide.lk 990).

Varesele valu (Halliste)

H. Tampere Eesti rahvalaule viisidega, III.
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Kus sa lähed, hiirekene? (Saarde)
Hiirekene kus sa lähad?
Maa lään metsa puida raidma
Kas see puu sull pääl ei kukku?
"Eks ma karga kannu taha."
Kas sa nälga seal ei sure?
Eks ma näri ohakat.
"Kas see kurku lõhki aja?
"Eks siis võia võiga."

Kust sa selle või võtad?
Vana naise vakka seest."
Kust see vana naine võtab?
"Musta mustiku nisast."
Kust see must mustik võtab?
"Mustik lakub laane õlga
Katsub külma kaevu vett.

E 32293 (1) < Saarde khk., Kilingi v. - M. Saul (1897).

Nööb nõel (Saarde)
Mis nööb nõela silma taga?
Tük punast, teine sinist,
kolmas kulla karvalist.

Tere, tere mees, mis teed siin?
Nööb nõela.
Kus nööb nõel om?
Pera seinas pilu vahel.

E 11955 (3) < Saarde khk., Jäärja - Juulius August Kangur < oma ema käest (1894).

Vändra metsas Pärnumaal (Saarde)
Vändra metsas Pärnumaal
lasti maha vana karu,
viidi linna turule,
Pärnu linna kaubale.
Johtus karutantsitaja
jne.

parajalt sääl olema,
tema ostis karupojad,
õpetas neid tantsima,
kübaraga kummardama,
müüda maada marssima.

ERM 48, 8 (11) < Saarde khk., Tali v., Tammemäe t. - K. Sepp < Jaan Saar (arvatavasti enne 1918).

Kalapüüdmine (Pärnu-Jaagupi)
Saksamaal oli sale haava,
Peterburis pitka mända,
ladvad kokku langesid,
juured kokku jooksivad.
Juurte all aga jooksis jõgi,

seal olid sees aga suured siad,
suured siad, sinised seljad.
Tooge võrku võnnu poisid,
katske noota kalamehe poisid.

E 13049 (8) < Pärnu-Jaagupi khk., Pööravere - M. Reimann (1894)
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Talgulaul (Pärnu-Jaagupi)
Küla tüdrukud õesed,
küla poisid pooled vennad,
kes aga mõistab mõistatada,
kuidas see vili viira väära
ja see rukis ristiline.

Sest see vili viira väära
ja see rukis ristiline Jaan oli kündi külmetand,
Hans oli häeste härmatand,
peremees vagund varvastega.

E 16737 (11) < Pärnu-Jaagupi khk., Vee - M. Aija (1895)

Kui mina hakkan laulemaie (Saarde)

sõitsin mõisa õue pääle,
nägin ühte tulevada,
mõtsin kubja olevada.
20* Vedas taga väätsakest (vitsa).
Kubjal olli kuri meel,
mõõtis mulle suure tüki,
andis mulle laia latsi,
kündsin selle suure tüki,
25* lasksin selle laia latsi,
ajasin vaod aiani.
Teomees oli tööle tarka,
härg oli künnile kabala,
vao ta laskis, tõise jättis.
30* Siis oli rohul ruumi kasva,
ohakal ula elada.

Kui mina hakkan laulemaie, kaske.
Laulemaie, laskemaie, kaske.
Siis jääb küla kuulamaie..,
vallarahvas vaatamaie,
5* teo sirbid seisamaie,
vald jääb viiru vaatemaie.
Kust see laulik vällä tullu,
isa mul laulik, ema mul laulik,
mina ise ilmalaulik,
10* läksin tillikselt teole,
väikselt mõisa välläle,
ei jõudnud ise kotti kanda.
Koti panin koera selga,
räimekarbid kassi selga.
15* sääred sääsin sääse selga.
Siis mina käisin mõisa teeda,
EÜS V 221/498 381 ja 382 (80)

http://www.folklore.ee/kasikirjad/EYS_V_0221-0498/index.html
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Kingitused kiigesepale ja kiigutajale (Pärnu)
Külatüdrukud, õeksed,
küla-aga-poisid, pooled vennad tulge minda kiigutama,
üle õue õõtsutama!
Sel mina hea hinna annan,

parema kui palga maksan rihast mina annan riimu härja,
laudast annan laugeslehma,
sõrassilma sõimu päälta,
laugese lõa otsast.

Pärnu. E 38189/90 (5). 1899

Kadri ka, kapada (Pärnu)

I. Rüütel < oma mälu järgi, käibel laste seas Pärnus u 1945-1954. Noodistanud I. Rüütel ja E. Tuvi,
redigeerinud E. Tuvi.

Kus sa lähed, hiirekene? (Pärnu-Jaagupi)
Hiiri hiiri kus sa lähed
Lähen metsa puida raima
Kui see puu sull kaela kukub
Eks ma raiu kirveega
Kui see kirves sind veristab
Eks ma määrin võiga
Kust sa selle või siis võtad

Vanamoori vaka seest
Kust see vanamoor või võtab
Eks see mustik anna talle
Kust see mustik või võtab
Eks ta söögu sõeru rohtu
Katsku mede kaevu rohtu
Läbi laane laia rohtu.

E 16742 (22) < Pärnu-Jaagupi khk., Vee - M. Aija (1895)
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Kiigelaul (Tori)
Ärge mind kurjast kiigutage, vihapärast vintsutage!
Ma olen elle ehmatama ja olen kuri kohkumaie
Kui mina kukun, kes mu maksab?
Pale mul maksab paari ärgi, teine pale teise paari,
Pea mul maksab Pärnu linna, Jalad Jaagupi kiriku!
Kuulge kuldsed küla vennad, ärge mind kurjast kiigutage,
viha pärast vintsutage. Igast kimbust saab kinda paari,
Igast suust suka paari, igast äärest ärja paari.
Tori khk., Tori v., Aesoo k., Viidika t. < Murru k. - P. Tatz & A. Sildnik < Mari Juurikson, 83 a. (1911).

Sundija sulane (Tori)

Olin mina orjas, käisin karjas,
kaske,
Olin mina Olleris sulane,
Olleris olid suured ruunad,
Suured ruunad, paksud paadid,
5*pandi mind neida sugema,
rauda-arja arima.
Ei mina viitsind sugeda,
Rauda-arja arida.

Pidi mind piitsul peksetama,
10* roosavarel ropsitama.
Sain mina, vaene mees, valama,
Valasin vaheaeda mööda,
Resti soodu, põigi soodu,
Kuude küla kopelt mööda.
15* Pihuks mul läksid püksipaelad,
viieks tükiks viisupaelad,
kuueks tükiks kuuepaelad.

Laulnud Mall Anton, 79 a. Vana, Tori kihelkonnad, Tori vallas Muraku külas 1911. a. Üles kirjutanud
P.Tatz ja A. Sildnik (EÜS VIII 113(32) ja 1060/1 (59) (Eesti rahvalaule viisidega, 1964).
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ERA V 31

Suude sulg (Tori)

Küla mul ütles kukku kukku, kaske
Küla lapsed laula laula,kaske
Mis ma laulan halva lapsi,
ehk mis kurdan kurva lindu.
Mul jäi koju suude sulga,

laua peale laululehte.
Sealt ma kukkun kulda linda,
hälitsen ma hõbe linda,
kaunimalt kül ilu linda,
armsamalt veel laulu linda.

EÜS VIII 1137 (17).
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Laulu võim (Tori)

laulukoolis, lastemängus,
veski kojas ja tantsu ringis,
Mina aga tarka mõistsin, kostsin,
15*see on tüdrek tööda teinud,
tööda teinud, vaeva näinud,
see on künnud tüki maada,
ja on loonud loomismaada,
ei ole olnud laulukoolis,
20*laulukoolis, lastemängus,
veski kojas ja tantsu ringis.

Kui mina hakkan laulema ja kaske
laulemaie, laskemaie, kaske,
siis jääb küla kuulatama,
viisi valda vaatama ja kaske.
5*Kilteri kivi tänavasse,
härra oma repi ette,
Kubjas külasse kuulutama,
see pole tüdrek tööda teinud,
10*tööda teinud, vaeva näinud,
See on olnud laulukoolis,

E 56457/8 (3) < Tori khk., Taali m. - Salme Soosaar < Katrina Prilling, 78 a. (1925).

Laulu võim (Mihkli)
hulluke need sõnad said?
Ei ma pole laulukoolis käind,
ei laulu koolis, laste mängis.
Ma olin sui raskes töös,
vikati ja sirbi löel,
vikati löelt viisi võtsin,
sirbi löelt sõnad sain.

Kui mina hakkan laulema,
laulema ja laskema,
ei siis saa küla magada,
küla orjad engata (hingata).
Siis jääb kubjas kuulatama,
vald jääb viiru vaatama,
teopoiss servi seisema.
Kust sa laps need laulud võtsid,

53707 (1) Mihkli khk., Koonga v., Tamme k.. Marta Sakson. < Liisu Vilipson, 64 a. (1923).
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Haned kadunud (Karksi)

Muile anti muuda tööda,
sulastele suurta tööda,
mulle anti alba tööda:
ani oida, kana kaitsa.
5*Ai ma nii ani vesile,
kana kullakoppelesse.
Tulli tuuli muialt maalta,
pikken põhjasta põrudi,
ai ta mu ani vesilta,
10*kana kullakoppelesta.
Mina kodu kurval meelel,
kurval meelel, leinakeelel:
“Oh mu elde ennekene,
mesimagus memmekene,
15*tii mul päine pätsikene,
katekuine kakukene,
ma lää ani otsimaie!”
Lätsi ma sis tüki teeda,
tüki teeda, marga maada,
20*lipu liivasta mägeda,
vassa liiva valge’eta.
Valadi mina, valadi:
kes mul vastu või tulesse
või mul vastu veerenesse?
25*Vastu tulli kümme kündäjeta,
sada saadurookijeta.
Mina neile terve’eida,
terve’eida, arme’eida:
“Ka te näite meie ani?”
30*“Ei ole nännu teie ani.
Miandes olliv teie ani?”
“Neil oli kulda kukkurenna,
õbet neil päälaena.”
“Ei ole kuulu ega nännu.”

35* Lätsi jälle tüki teeda,
tüki teeda, marga maada,
lipu liivasta mägeda,
vassa liiva valge’eta.
Valadi mina, valadi:
40*kes mul vastu või tulesse
või mul vastu veerenesse?
Vastu tulli meeste ulka,
meeste ulka, poiste polku.
Mina neile terve’eida,
45*terve’eida, arme’eida:
“Ka te näite meie ani?”
“Miandes olli teie ani?”
“Neil olli kulda kukkurenna,
õbet neil päälaena.”
50*“Ei ole kuulu ega nännu.”
Lätsi jälle tüki tiida,
tüki tiida, marga maada,
lipu liivasta mägeda,
vassa liiva valge’eta.
55*Valadi mina, valadi:
kes mul vastu või tulesse
või mul vastu veerenesse?
Vastu tuli neli neitsikesta,
kolm oli nuurta noorikuta.
60*Mina neile terve’eida,
terve’eida, arme’eida
“Ka te näite meie ani?”
“Miandes olli teie ani?”
“Neil olli kulda kukkurenna,
65*õbet neil päälaena.”
“Nii olliv Mõõlu mõise’enna.
Minge sinna, saade kätte!

(ai – ajasin; ennekene – emakene; marga – tüki; lipu – lapi; vassa – vaksa; valadi – vaatasin; saadurookijet –
alepõletajat; terve’eida, arme’eida – tervitusi, armsaid sõnu; miandes – missugused; kukkurenna – kuklas)
Kadri Kukk, RMK., Mgn II 394_f_litereering_antoloogia Karksi (1960).

Loomine (Tõstamaa)

Kelle õuese õunapuu ja?
Meie õues õunapuu.
Metu oksa õunapuul ja?
Kolm on oksa õunapuul.
5*Metu õita oksale ja?
Kolm on õita oksale.
Metu õita õunale ja?
Üks on õuna õiele.
Tuli tuul ja tõstis torma,
10*raputas õunade meresse.
Merest tõustis üles kirju lindu,
lendas meie õuest läbi,
meie alla kopelisse,
Meie koplis kolmi põesast:
15*üks on põesas hõbepõesas,
teine põesas vaskepõesas,

kolmas kullakeeruline.
Lind (h)akkas pesa pesitama,
puuraagu korjama.
20*Sai siis pesa valmis saanuks,
(h)akkas mune munema ja
sai siis munad munetud.
Ta (h)akkas neida auduma ja
sai need munad autud.
25*(H)akkas poegi kasvatama,
kasvatama, kangutama.
Sai need pojad kasvatud ja
kasvatud ja kangutud.
Hakkas neida pillama:
30*ühe pani päevaks peale ilma,
teise taevas kuudesse,
kolmanda kiviks põllu peale.

RKM, Mgn. II 1093 e < Tõstamaa khk., Tõstamaa v., Alu k., Põlde t. - H. Tampere < Liisu Orik, 93 a. (1965).
Lit. E.Tampere (1986), redig. A. Kaaber, noodist. H. Kõmmus .

Teeme õhtul iluda (Mihkli)
Teeme õhtul iluda,
metsa minnes mõnuda,
ilu meil kuulukse kojusse,
mõnu küll meie mõisa alla.
Mõisa all oli jõgi kõrge
jõgi kõrge ja kõvera,

jões olid kalad kavalad,
seal olid sead siuakad,
lambad lahke villaga,
tüdrukud punaste palgedega,
poisid poe saabastega.

H I 4, 613 (16) < Mihkli khk., Kõima v. - Kaarli Sakson (1878)
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Sõõrumäele (Vändra)

Üles kirjutanud J.Peterson Vändra kihelkonnas (Laulu ja mängu leht 1886). Laul ja mäng, lk.78/9 (64)

EÜS V, 254
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Lauluviisid
2306. Audru

K. A. Hermann (1173)

1878. Pärnu ja Tori

Tatz-Sildnik (7) Pärnu ja Tori. (Allikas teadmata. Arvatavasti EÜS IX).

1858. Pärnu ja Tori

Tatz-Sildnik (19) (Allikas teadmata).
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2521. Pärnu ja Tori

2521. Tatz-Sildnik (40).

518. Pärnu ja Tori

518. Tatz-Sildnik (35).

1817. Pärnu ja Tori

Tatz-Sildnik (8) (Allikas teadmata)

1416. Pärnu

Oidermann (7). (Allikas teadmata)

78

1567. Pärnu

Saar (16) (Allikas teadmata)

Pärnu

EÜS VIII 1012/4 (16) < Pärnu, Pärnu khk., Uulu v., Uulu m. - P. Tatz & A. Sildnik < Madli Paalits; 72 a.
(1911).

216. Pärnu

Oidermann (16) (Allikas teadmata).

1825. Pärnu

Tatz-Sildnik (15).
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1633. Pärnu ja Häädemeeste

Martin-Johannson (Allikas teadmata)

1664. Saarde

Martin-Tatz (366) (Arvatavasti ERA V)

2328. Saarde

K. A. Hermann (1349). (Allikas teadmata)

Karksi

Mine üle vihmakene. EÜS V 241/102 (3). Karksi khk, Pöögle vald
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9. Tantsud
Oobervalts (Audru)

Paartants ringis.
Lähetasend: Paarilised kodarjoonel kõrvuti, ühekäevõte (väliskäed vabalt
rippu).
A. Käimine ringis vastupäeva tõstsammuga. Alatakse välisjalgadega.
Tõstetava jala säär suundub peaaegu rõhtsalt tahapoole (säär põrandaga
paralleelne – K. H.- Alvela).
B. Hüppvalss päripäeva pöörlemisega. Paarilised pööravad vastastikku ja
võtavad hariliku võtte. Tõstetav jalg nagu A-osa tõstsammude juures.
ERA II 128, 12 (2).
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Üks-kaks-kolm-neli-viis-kuus-seitse (Audru )

Paartants ringis.
Lähteasend: Paarilised kodarjoonel kõrvuti, sisekäte ühekäevõte , väliskäed
puusas.
A. 1.- 2. Paarilised liiguvad 4 järelsammuga vastupäeva,
3.- 4. pööravad ümber käte vahetusega ja liiguvad nüüd 4 järelsammuga
päripäeva.
B. Reinlender. Paarilised pööravad vastakuti ja võtavad kahekäevõtte.
5. Vahetussamm kõrvale vastupäeva ja
6. päripäeva
7.-8. Paarilised vallandavad võtte ja pööravad kumbki eraldi hüpp-sammuga
ringi. Poiss pöörab päripäeva, tüdruk vastupäeva.
ERA II 128, 20/1.

Kaerajaak. ERA II 128, 26/27
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Kalamees (Häädemeeste)

(konkreetse väljaande esimene variant kolmest Häädemeestel kirja pandust, lisaks hulgaliselt lühiteateid
esitusvariantide kohta)

:,: Kas sa tahad või ei taha,
Mina sinu võtan. :,:
B
:,: Nüüd on käes, nüüd on käes,
Enam peasmist pole :,:
Osavõtjad: vaba arv paare
Lähteasend: paarilised kodarjoonel rinnati, käed puusal (käeselg vastu puusa,
sõrmed sirged ja pöial toetub vastu esimest sõrme, käsi on
randmeliigesest täisnurkselt kõverdatud).
A
1-4. :,: Vasaku jalaga alustades tantsitakse 8 polkasammu paigal koos
keha pööramisega vaheldumisi vasakule ja paremale.
B1 5-8 Kõik löövad ühe plaksu ja seejärel kõnnivad paarilised
paremkäevangus paigal päripäeva.
B2 5-8 Kõik löövad ühe plaksu ja seejärel kõnnivad paarilised
vasakkäevangus paigal vastupäeva.
A

K. Torop „Kontratantsud“ Rahvakultuuri arendus- ja koolituskeskus eesti keele instituut Tallinn 1995, lk.
77-81.
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Eesti peiud, eesti neiud (Audru)

Rühmatants neljale paarile.
Lähteasend: paarid moodustavad neliküliku; paarilised ühekäevõttes kõrvuti,
nägudega neliküliku sissepoole.
A1. 1.- 2. I ja II paar tulevad 4 kõnnisammuga üksteise vastu,
3.- 4. Teevad lõppsammu ja kummardavad,
A2. 1.- 4. Lähevad 4 kõnnisammuga tagasi oma kohale ja jäävad sinna
seisma.
A3 - A4. Sama kordab III ja IV paar. Lõpuks pööravad paarilised vastakuti ja
võtavad hariliku võtte.
B. Polka nelikülikust moodustatud väikeses ringis päripäeva pöörlemisega.
ERA II 128, 24/5 (12).
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Neli ehk Seesam (Häädemeeste)

Lähteasend: Paarilised asuvad süldvõttes kodarjoonel rinnati.
A
1-2. Paarilised liiguvad 4 kõrvalsammuga ringis vastupäeva.
3-4. 4 kõrvalsammuga päripäeva.
B1 5-6. Paarilised liiguvad 4 kõrvalsammuga ringis vastupäeva ja
vallandavad lõpuks võtte.
7-8. Tüdruk hoiab oma vasaku käe esimese sõrme poisi ülestõstetud
paremas peos ja pöördub käe all 4 sammuga päripäeva ringi.
B2 5-6. Paarilised teevad uuesti süldvõtte ja liiguvad 4 kõrvalsammuga
ringis päripäeva. Lõpuks vallandavad võtte.
7-8. Poiss hoiab oma vasaku käe esimese sõrme tüdruku ülestõstetud
paremas peos ja pöördub käe all 4 sammuga päripäeva ringi.
(Tampere1975, lk. 18.)

ERA V 243
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Orja Polka (Audru)

Paartants ringis.
Lähteasend: paarilised vastakuti, harilik võte, (väliskäed ripuvad
peopesaseongus alla).
1.- 3. Polka päripäeva pöörlemisega,
4.- 7. vastupäeva pöörlemisega,
8. uuesti päripäeva pöörlemisega.
Polka tantsitakse lühikeste tippivate sammudega ja keha vertikaalse
nõtkutamisega.
ERA II 128, 13 (3).
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Karksi khk, ERA V 252

Karksi khk, ERA V 232 (47)
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10. Pillilood
Lehepilli lugu (Karksi)

EÜS V 239 (89).

Valss 1 (Tori)

Tõnis Võltsi järele. (Eesti valsid viiulile, 1910)
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Harju löss (Tori)

(H. Tampere, 1975)

89

Valss 2 (Tori)

Tõnis Võltsi järele. (Eesti valsid viiulile, 1910)

Karksi khk, ERA V 252
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Valss (Are)

Arube Juhani järele. (Eesti valsid viiulile, 1910)
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Valss (Tori)

Peet Penjami järele. (Eesti valsid viiulile, 1910)

ERA V 232 (52)
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Peetri polka (Saarde)

ERA, Pl 84 B2, Saarde khk, Pati v – Herbert Tampere, August Pulst Riigi Ringhäälingus 1938. a. < Hindrek
Pukk (s. 1875). Kätlin Mägi noodistuse järgi.
www.folk.ee/noodikogu
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Varvatants (Halliste)

94

H.Tampere. Eesti rahvapillid ja rahvatantsud.

Vändra polka (Vändra)

Kandle Juss. (Eesti rahvatantsud, 1953)
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P. Tatz ja A. Martin Saardes. EÜS V 250

Polka (Karksi)

EÜS V 239 (93).
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ERA V 251
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