
Gastoni Kalle luuletuse 

Mulgipuder 

Sulgipuder 

Talgipuder 

Meilgipuder 

Teilgipuder 

Neilgipuder  

x x 

MÕRV MULGI MOODI 

Võid silma ja piima kõrva, 

Pudruportsule, mis meenutab saart. 

Nii pihin üht koletut mõrva, 

mis pärit on Mulgimaalt.  

x x 

KOORTI LUGULAUL 

Setudel jumalaks Peko 

Ja inglastel Robin Hood 

Kuid mulkel hoopis vägemad lood 

Kes võitleb siis kui  kurjus maal 

Kes õigust teeb kui võltsib kaal 

Kes talu käendab kui laenu vaja 

Kes ehitab sotsiaalmaja 

Kes kannab Mulgimaa eest hoolt 

See on vägimees, kel nimeks Koort 

Ehkki mitte ealeski Koorti nähtud pole 

Räägib rahvas ikkagi jõudu tal mis kole 



Kui ta korra piiksatab siis setudega jokk 

Ja tervel Võrumaal töllakil on mokk 

Kui ta päeval magades veidikene norskab 

Koorti vaikne unekaja Linnuteele kostab 

Kui ta õues ringutab, Lätimaale näha 

Valmiera linnapea käib upakile maha 

Ükskord mulgid kaklesid, otsides päälinna 

Kuid ei saanud leppele, Sudiste või Linna 

Pöörduti siis Koorti poole, väemees anna abi 

Tahad, saadame sul kampa Hiiust Heiki Nabi 

Koort ei tahtnud, sügas pead 

Maadlusest ei tule head  

Mõtles päeva, mõtles kaks 

Siis käis otsaette laks 

Kuulge mulgid, tee või tina 

Pange kasvama nüüd lina 

Kes saab ruttu jõukaks minna 

See saab tiitliks päälinna 

Aga Koort, sa kuule, kuule 

Linaaeg on ammu luule 

Tahaks täitsa uusi sorte 

Nigu näiteks „Mezzoforte“ 

Hää, siis kasvatage riisi 

Viige Hiina tonne viisi 

Riis ei kasva, vett on vähe 

Kurtsid mulgid, häälgi kähe 



Koort sai vihaseks ja kärkis 

Kartulast siis saagu tärklis 

Ent ei olnud mulgid rahul 

Olgugi, et Koort nii pahur 

Viimaks Koortil villand sai 

Rahnelile tegi pai 

Ütles, poeg, nüüd külva soja 

Päälinn Abja- Paluoja 

x x 

ADAMSONI SÜNNIPÄEV 

Kuskil suva kõnnu pääl 

Adamsoni kodu 

Siiski pole maja sääl, 

Ainult võpsik, lodu. 

 

Täembe aga älliipäiv 

„Om maid mailman...“ loojal, 

Seltskond luuleullusi 

Teeve endäl sooja. 

 

Pressist pole kedägi, 

Ei Sakalat ei Delfit, 

Ainult mõne Mustla noore 

Teeve endäst selfit.  

X x 

ONU TOMI OMMIKE 



Mul kaalan ripmen vasest OM 

Ei tää sest põrmugi veel Tom 

Tal OM-ist peris poogen om 

Pargin kus Pissiv Poiss om 

Ilmub välla Onu Tom 

Ta naarateb ja küsib kuda om? 

Ma vasta: om ningu om 

Ja kaalast kerkib vasest OM 

Pirle Tomil oma OM  

X x 

MOORAMAA MIIS 

Elli kord Ahvrikan Mooramaa miis 

Üitspäiv paat ta ärä säält viis 

Kõrvepojaksel lainte pääl akas kuid paha 

Paadimiis pand ta naaberkalda pääl maha 

Mooramaa mehel polnd süvva ei raha 

Käänd Läänemaal Valgel Daamile taha 

Lätt santima kala kuid anti tal õng 

Sii süvva ei sünd nõnna ärä ta kõng 

Nõnna ädiselt lõpp mooramehe matk 

Valgel Daamil om kooma ja sigadel kat 


