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Mulgi puder akkap kogukonna 
abige UNESCO poole liikma
Mulgimaa om kotus, kos 

om viil alle oma kiil, 
kultuur ja inimestel ende-
täädmine ek mulgi uhkus. A 
siiamaani ei ole mede kandist 
üttegi asja UNESCO mailma 
vaimuperänduse nimekirja 
kantu. Nüid om õige aig sii 
viga ärä parande.

Väige tähtis kultuuri osa om süük, 
näituses Mulgi korp, puder, kaps-
ta, kama. Muduki kah ilusa vana 
mooduge rõõva, esieränis Alliste 
ja Karksi kihelkonnan. Mulgimaa 
paistap silmä kah oma peenik-
se käsitüüge ja akkap kõrva ilusa 
mulgi keelege. 

Sii kik om meil olemen, a me 
ei ole mõistan sedä nõndapal-
lu ärä kasute, et võõra kah ulga 
kaupa siia tulla tääs ja tahas. 
Ku tetti Mulgimaa turismilaa-
ni, tulli selle tüü man kah vällä, 
et mulgi ei ole kikke oma väge 
ärä tarviten – Mulgi nimi pias 
oleme pallu rohkemb väärt ja 
tuuma kohe miilde mede rikka 
perimuskultuuri ja aaluu. Oma-
vaheline läbikäimine ja kuun te-
gemine ei ole kah mulke ulgan 
innan – egäüits tegutses iki oma 
nukan omaette, kuigi ütenkuun 
jõvvas pallu kaugembele. 

Mulgi Kultuuri Instituudi 
iistvedämisege teos saanu soo-
me-ugri kultuuripäälinna aaste 
and ää võimaluse mulkel roh-
kemb üitstõisege tuttaves saia, esi 
oma kultuuriperändust parem-
bini tundma õppi ja uhkusege 
õimlastele kah näidäte. Sii aaste 
liit mulgi ütte, and uut engämist 
ja kogemusi. Ta tõi mede oma-
kultuuri ja kuuntegemise päevä-
kõrda ja selleperäst om just nüid 
paras aig minna siit uuge edesi. 

Instituudil om laan viia üits 
osa mulgi kultuurist UNESCO 
mailma vaimuperänduse nime-
kirja. Sedäsi saame näidäte, et 
mulgi perimuskultuur om mede 
inimeste jaos oma ja tähtis, et 
tahame sedä oida ja edesi anda. 
Eestimaalt om seni UNESCO 
mailma vaimuperänduse ni-
mekirja kantu Kihnu kultuuri-
ruum, Seto leelo, Võromaa suit-
susann, Suumaa aabjas ja Eesti 
laulu- ja tansupidu. 

Et vällä nupute, millege sis 
mulgi võis sinna nimekirja mi-
neme akate, istuti keväde üte 
lavva ümmer oma ala asjatund-
jide ja mulgi kogukonna liik-
midege. Sõgla pääle jäive mulgi 
mustre, rahvarõõva või süük. 
UNESCO nimekirja kantav piap 
enne oleme kantu Eesti kultuuri 
vaimuperänduse nimekirja. 

Ütel kokkusaamisel kõnel 
vaibakunsnik Raua Anu: “Mes-
peräst mulgi rahvarõõva om 
kudagi etembe ja vägevembe 
ku muu rahvarõõva? Mia mõt-
le, et sinna passis mulgi süük – 
siandse nimelise söögi, nagu 
Mulgi kapsta, Mulgi puder, 
Mulgi korp. Sii süük om vägev, 
tark, rammus, tervisele ää ja ta-
sakaalun, egät pidi väärt ja just 
selleperäst sööve sedä mulgi esi 
ja indave kik tõise kah. Eestlase 
om ta omas võttan. Mulgi süük 
om mulgis olemise alus. Süük 
om elu alus. Mustrest tüdinep 
ärä, sii om kerge tuleme.”

Kige rohkemb täädäs Mulgi 
putru ja Mulgi kapstit, mida saap 
poodist esiki purgige osta. Mede 
sündmustel ja kokkusaamistel 
pakutes üttelugu Mulgi putru, 
samamuudu kah söögikotusten 
üle Eestimaa. UNESCO Eesti 

rahvusligu komisjuni kultuu-
rirogramme päälik Siimu Mar-
git ütel: “UNESCOsse minnen 
om väige tähtis, miande kotus 
om sel asjal inimeste elun, kas ja 
kudas na sedä esi teeve, kudas ja 
kellele pakuve. Ei ole tähtis, mil-
lest sa putru tiit, vaid mesperäst 
sa sedä tiit, kellele ja kunkottal 
pakut ja mes tunde sii luup. Sii 
piap oleme kogukonna jaos täh-
tis asi, mida tõeste tahetes elun 
oida. Ta piap oleme egäpäevät-
se elu osa, oma ja innat. Mulgi 
kogukond om kik Mulgimaa 
inimese ja sii om üits asi, mes 
avitep oida kogukonda kuun.” 

Mulgi pudrul om pallu eri 

nimesit Eesti eri kanten, tedä te-
täs mitut muudu, temä ümmer 
liigup lugusit. 

Mulgi Kultuuri Instituut 
üten ERMi Heimtali muuseu-
mige akat Mulgi pudru nimede, 
õpetuste ja lugude korjamise, 
mes käip 15. detsembreni 2022. 
Selle korjamisege tahame saia 
Mulgi pudrust egät sorti tää-
dust, mes oles sis kik ütenkuun 
ja mida saas järest tävvende. 
Sedäsi tõstame Mulgi pudru ku 
üte mulgi märgi rohkemb au sis-
si ja tähelepanu ala. Oleme kok-
ku pannu küsimuste kogu, mida 
saap täitä nii veebin (mulgimaa.
ee lehe pääl ja Mulgi Kultuuri 

Instituudi Facebookin) ku papre 
pääl. Ankeedi om olemen Mul-
gimaa raamatukoguden kah. 

Oodame, et kogukond asjast 
usinaste osa võtas, küsimustele 
vastas, mede kõrraldet sündmus-
tele tules ja esi midägi põnevet 
pudru teemal ette võtas. Ja olge 
ää, andke iki instituudile täädä, 
ku teede Mulgi pudru õpikamb-
rit, pakude sedä külälistel või 
oma kogukonna kokkusaamistel. 
Kik mõtte ja ettepaneku om oodet 
e-postige mki@mulgimaa.ee või 
kõlistege 5885 7355.

Grenbergi Ave
Mulgi Kultuuri Instituudi juhateje

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Mulgi puder miildip nii noordele ku vanadele ja sedä pakutes tihti suurembidel kokkusaamistel.  Pildi: Grenbergi Ave

Mulgi putru tundas mitme nime all ja tetäs eri kanten esitmuudu.
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Suvine Mulgimaa Peremäng  
tõi jälle mulgi kokku
Mõnele inimesele miildi-

ve luu, mõnele numbre. 
Siikõrd võtime 2022. aaste 
Mulgimaa Peremängu kok-
ku numbride keelen, ürjäten 
kige tillembest numbrest.

3 mängupunktin tegutsive pää-
miselt noore. Sii olli edimene 
aaste, ku saime punti nõnda pal-
lu nuuri.

Kige rohkemb olli sedä nätä 
Tarvastu ordulinnusse varemi-
den, kos tegutsive noore MTÜst 
Mõõgavennad ja nende aaluu-
õpeteje Kaldra Aive. Külälise 
õpetedi tegeme pehmet mõõka ja 
ütenkuun peeti maha kah vahva 
mõõgavõitlus. Abja noordekes-
kusen saive mängulise jääkapist 
võet T-särki valla arute, otsi selle 
päält mulgikiilset ütelust ja sedä 
ümmer panna. Mõisakülä noor-
dekeskuse rahvas toimet Mõisa-
külä kettagolfipargin.

4 olli vabatahtlikke, kes jõu-
sive mede manu tänu sotsiaal-
meedia üleskutsele, teive läbi 
koolituse ja valisive endele mee-
leperätse mängukotusse, kus 
käe külgi lüvvä.

5 olli meil suvel mängupäevi 
ek oma mäng egän kihelkonnan 

jaanipäeväst kuni augusti kesk-
paigani.

6 kotusse päält saime raha ek 
just nõndapallu rojekte ja aruan-
dit tulep kirjute. Toes ollive Le-
ader, Eesti Rahvakultuuri Kes-
kus, Mulgi vald, Viljandi vald, 
Viljandimaa Omavalitsuste Liit 
ja Viljandimaa Arenduskeskus.

8 suve om joba ollu, ku Mul-
gimaa Peremäng om Mulgimaal 
teos saanu.

9 ettevõtet pannive vällä 
auinna, mes lätsive luusi män-
gukaarte saatjide vahel. Auindu 
pannive mängu nii suurembe ku 
tillembe ettevõtte. Aituma teile, 
Abja spordi- ja tervisekeskus, 
Tõrva viimõnula, Chaga Health, 
Karu Kombucha, Süü Ää Mahe-
näksi vabrik, Abja päeväkeskus, 
Eimtali mõis, Rimmu küläselts, 
Õhtu talu, Suistle Veske kohvik, 
Paistu Maarja kogudus ja Mõn-
naste meierei muuseum!

10 kuud pikk om Mulgimaa 
Peremängu kõrraldemise aig. 
Miiskond akkap veebruarikuul 
mängupunkte otsma, märtsi-
kuul om katepäeväne koolitus 
kigile tegijidele, aprillikuul kok-
kusaamise kihelkonden, mai-
kuust akkap müügitüü, juuni, 

juuli, august om mängupäevä, 
septembrekuul mängu tegijide 
lõpu- ja tänukokkusaamine, ok-
toobrekuul aruande, novembre-
kuul uvve rojekti.

11 uut mängupunkti tulli-
ve sii aaste manu. Meil om ää 
miil, et manu tulep ettevõtjit, kes 
tunneve uhkust Mulgimaa üle, 
tahave kampa lüvvä ja näidäte, 
mida vahvat Mulgimaal tetäs. 
Neil om kah uvi olla Mulgi-
maa Peremängu miiskonnan, 
kus saap nätä tõiste tegemisi ja 
sedäsi löüdä uusi tutvit, saia uusi 
mõttit ja muduki külälisi oma 
mängupäeväle. Nõnda saime 
oma seltsi näituses Torupillitalu 

pererahva Elme kihelkonnast ja 
Alliku kalatalu pere Kivilõppest. 
Leili Mulgi Savikoast ütel, et 
mäng and ää võimaluse nätä, 
mes tõise teeve ja saia osa vah-
vast seltskonnast. “Peremäng om 
ää müügikanal, sedäviisi saame 
esi kah avite Mulgimaa elu edesi 
viia ja tetä oma perele üte vahva 
ütentegemise päevä,” arvas Toru-
pillitalu pernaine Tiiu.

31  mängupunkti teive üle 
Mulgimaa oma usse valla. Kige 
rohkemb olli neid Alliste kihel-
konnan, kogundi kahessa.

55 vähembelt kahessa temp-
lege mängukaarti tulli kõrralde-
jile tagasi. Nii mängjä ollive osa 

saanu vähembelt katest mängu-
päeväst, käinu vähembelt kahes-
san mängupunktin ja sääl tege-
mistest osa võttan.

236 mulgimiilset inimest avi-
tive mängupäevi läbi viia ja ollive 
mängupunkte miiskonden.

285 mängjät käis Sudiste kü-
lämaja man. Sii sai teos tänu sel-
lele, et me teime kuuntüüd Meie 
Mulgimaa akkajide inimestege 
ja nemä teive kuuntüüd Sudiste 
külä rahvage. Na ärätive unest 
üles Sudiste inimese ja pannive 
ütenkuun kokku kõrraligu kava 
terves mängupäeväs. Külärah-
vas tei süvvä ja pidäs kohvikut, 
näidäs oma talusit, kõrrald õpi-
kambrit ja olli päev otsa egätpidi 
akkamen.

4236   külälist käis peremän-
gul terve suve pääle kokku. Mõni 
neist om kindlaste mede mängul 
käinu joba aastit, a pallu olli kah 
uusi inimesi ja kohale sõidive na 
egält puult üle Eesti. Esiki vene-
kiilse pundi om meid avasten ja 
käisive Elme mängupäeväl.

Ülevaate Mulgimaa  
Peremängust teive

Toome Jaanika ja  
Koppel Kati-Katre
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Näpunööri tegemine Karksi kiriku man.

Mulgi käisive ennest laada pääl näitämen
17. ja 18. septembrel 

peeti Talnan Rae-
koja latsi pääl Etnolaata, mil-
lest võtive tõist kõrda osa kah 
mulgi oma käsitüü, kirjavara 
ja söögige.

Suurt uvi tunti Mulgi Ukuvaka 
ja Tarvastu käsitüükoa villat-
se käsitüükauba vastu, osteti ja 
kiteti kah Mulgimaa Kogukon-
naköögin tettu korpe ja karaskit. 

A kige rohkemb tahtsive laada-
lise üten mulgi rõõvin mulkege 
pilti tetä ja uursive, mes sii Mul-
gimaa om ja kos ta om. 

Pühäbe ast laadapüüne pääl 
üles kah lõõtsakuning Kadaja 
Rasmus. 

Egä aaste 24. septembrel tä-
histedes Eesti rahvuste päevä. 
Sii Eestin elävidele rahvastele 
pühendet tähtpäev sai akatu-
se 2005. aastel, ku tolleaigne 

rahvastiguminister Paul-Eerik 
Rummo kuulut 24. septembre 
Eesti rahvusvähemuste päeväs.

Selleperäst kõrraldedeski 
septembrekuul üle Eesti rahvus-
te päeväle pühendet konsserte, 
välläpanekit, loengit, tüükamb-
rit ja laatu, kus saap nätä, kuulda 
ja õppi eri rahvuste kultuuripe-
rändust. 

Päälinnan käis
Ilves Kristi Laadalistel miildis mulke käsitüükaup.  Pilt: Ilves Kristi

Meltsas Maarit tei mängulistel Tõrvan uvireise.   Pildi: Koppeli Kati-Katre
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Viimätsel aal om mede 
päämine tegevuse kotus 

mitmesaa-aastene linaait. 
Suve akatusen sai seinä pää-
le meisterdet kah suure sildi, 
nõnda et selle man om nüit 
külälistel ää pilti tetä.

Mede suvi akas pääle 25. juunil 
Mulgimaa peremänguge. Me 
mängupunktin käis 130 inimest 
ja paksime neile egäsugutsit te-
gevusi. Päämine teema olli mu-
duki linaaidan lina tüütuba. Aga 
esieränis tähtsa ollive kah Mulgi 
korbi. Kutsuti ju vanast Kark-
si kihelkonna mulke just kor-
bimulkes. Ju sis siinkandin iki 
kige parempe korbi ollive. Meil 
olli müügin ja maitsmises kor-
pe kuvvest sordist. Olli manna-
pudru ja paksupiimäge maguse 
saiakse ning kardulepudru ja 
küümnidege soolatse suupiste. 
Mõne ollive pärmitaina, mõne 
saiaviilu pääl. Peris ütte lemmi-
kut es olegi, egä korp sai paras-
jagu kitmist. Vähä nalla sai kah, 
ku vällä olli reklaamit, et vank-
resõit om tävveste ilma rahate. 
Inimeste üllätus olli suur, ku 
vankre pääl olli silt, et pane pere 
pääle ja via esi, sest egä obene 
ei ole raiskamise jaos. Latse sai-
ve luume süütä ja ponige sõita. 
Suurembe niitsive einä ja rohisi-
ve linapõldu. Kes taht, sai mulgi 
mustrit jooniste ja villa tiikonda 
paika sätti ning vedruvankre 
pääl sõba ja kaabuge pilti tetä. 
Päiv olli vägä kuum, aga inimese 
rõõmsa ja rahul.

Sellel suvel olli meil kah 
kolm viie päevä pikkust mulgi 
kultuuri ja keele tutvustemi-
ne laagerd latsile. Nende jaos 
and raha Eesti Rahvakultuuri 
Keskus. Õpsime kihelkonde, 
rahvarõõvit, Mulgimaa lippu, 
joonistime mulgi mustrit küll 
magneti, küll taldre pääle, selges 
sai kõneldu, kuda mulgi rikkas 
saive ja mikeperäst neid mul-
kes kutsme akati. Keeleõpetust 

sai antu egäsuguste mänge ja 
tüülehte abige. Käisime mõtsan 
marjul, teime lauda- ja põllu-
tüüsit ning kige suurepidege 
käisime kah Tarvastu pühäpaiku 
otsman. Tiijuhis olli nigu alati 
iietark Kaasiku Ahto. 

Nende laagride kige uvite-
vemp ja kah rassemp tegemine 
olli mulgikiilse näitemängu õp-

mine ja mängmine laagre viimät-
sel päeväl, ku vanembe ja muu 
külärahvas vaateme tulli. Raama-
tu “Kuidas mutt endale püksid 
sai” järgi sai näitemängule mul-
gikiilne tekst kirjutet. Vahepala-
des ollive mulgikiilse ringmängu, 
laulu ja tantsu. Viimätsen vahetu-
sen, ku mängseve kige suurempe 
latse, teije Andro lõõtsage ja Kau-

po kitarrege laksutemepanevit 
lugusit nii taustas ku vahepääl 
kullemises. Näitemängu vaateme 
tullu inimestel näidässime kah 
linavilmi, et na iki linaasja peris 
selges saas. Ja mia soovite sedä 
lasteraamatut “Kuidas mutt en-
dale püksid sai” lugede, sest sääl 
om äste lihtsalt ja näitlikult ärä 
seletet, kudas linataimest lõpus 

riie valmis saap. Esiki Kõivupuu 
Marju ütel, et sii raamat om temä 
tudengidel kohustuslik kirjandus, 
et linatüüdest aru saia.

Parasjagu pallu olli mulgi-
kiilset kõnelemist kah egäsugu 
täiskasunu inimeste ruppege, 
kes me man Mulgimaad uudis-
temen käisive. Mõni tahtse kah 
tääduslikku linaloengut. Lina-
aidan saiva na kigepäält ülevaate 
Mulgimaa kihelkondest, lipust 
ja Mulgi nime saamise luust. 
Tõisen ruumin saiva na linatai-
mest esi niiti tetä ja mälestuses 
selle niidikse liiatsi ümmer keri-
de. Luudusmajan sehen olli til-
like tiivii maitsmine ütenkuun 
mõne esieräligu suupistege. 
Suurt uvi paksive egä kõrd pa-
neeritu nõgesse, mida mia kutsu 
“mulgi räimis”. Selle seletus om 
säände, et mulk om nii kokku-
oidlik, et ei täi esiki räimi pakku, 
ta tiip nõgesselehe munage kok-
ku ja pakup neid räime pähä.

Saime linaaita kah peris pal-
lu uusi asju manu. Suur tänu 
selle iist Pilgu Kaitile, kes meid 
vana talu pääle kuts ja näidäs 
egäsugu vanaaigsit tüüriistu. 
Kige väärtuslikump asi olli miu 
jaos suur linalõuguti. Sii om küll 
vägä vana, aga tüütep nigu vaja 
ja külälise saave selle vahelt lina 
läbi laske.

Suvi om läbi saanu ja sügüse 
päevä om täüs uusi kooli- ja las-
teaiaruppe. Kige rohkemp om 
uvilisi mulgikiilsiden rogram-
men “Päiv talun” ja “Päiv mõt-
san”. Oktoobrekuu lõpun tuleve 
kah põhikooli suurempitel lastel 
linarogrammi “Lina siimnest 
särgini ja tõise talutüü”. 

Tänäme kikki, kes me man 
joba käinu ja viil tulemen. Ku 
kennigi tahap pääle oktoob-
rekuud viil mede manu tulla, 
sis võip kirjute laanemets.ly@
gmail.com. 

Ilust sügüst kigile!
Laanemetsa Ly

Lilli luudusmajast

Lilli luudusmaja roovip  
iki mulgi asja aade

Ambose Liina õpet latsile luudusmajan Mulgi korbi tegemist.

Lina raatsmine ek kupardemine Lilli luudusmaja man laste suvelaagren.  Pildi: Laanemetsa Ly 

Mulgimaa poiss Juhan käis muusikareisil
Oktoobrekuu ürgüsen sai-

ve Mulgimaal Männiku 
Mõtsatalun kokku 12 nuurt 
muusikainimest, et kokku-
mängu arjute ja sõita sis Eesti 
pääle konsserte andma. 

Tegemist olli juulikuul peetu 
Eesti ETNO ja Laste ETNO peri-
musmuusikalaagride kasvandi-
kege, kes valiti vällä muusikalise 
reisisõõri jaos, et viia perimust 
noorde abige üle Eestimaa. 
Laste ETNO rühmä üits osali-

ne om Mulgimaa poiss Koppeli 
Juhan, kes mängip eesti lõõtsa 
ja karmoškat. Ende kohta om 
ta kirjuten sedäsi: “Miu nimi 
om Juhan ja mia elä Sultsi kü-
län Mulgimaal. Karmoškat ole 
ma õpnu kaits aastet Tae Tobia-
se ja Põldsepa Marguse man. 
Lõõtsa akassi õpma 2022. aaste 
suvel perimusmuusika laagri-
den. Sügüse sai miu õpetejes 
Kadaja Rasmus. Sii aaste käisi 
ma edimest kõrda Laste ETNO 
laagren, sest miule väige miildip 

rahvamuusika. Laagrest sai ma 
pallu sõpru ja kinnitust, et aa õi-
get asja. Mia ole õnnelik, et miu 
valiti reisisõõri pääle ja auinnas 
esiendele õpsi ma selges uvve 
luu.” 

Konsserte anti nii kuulen ku 
rahvamajaden, a reisi lõpetuses 
olli ütine konssert Villändi pe-
rimusmuusika keskuse Lõikus-
pidul. 

Koppeli Kati-Katri 
Juhani emä

Mulgi kiil: Ilves Kristi
Noore rahvamuusiku üten oma pillege, nende ulgan Mulgimaa poiss 
Koppeli Juhan (taga rian).  Pilt: Kruusla Kerttu
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Ruute sissi om ärä paetet 10 nime, millege vanarahvas oktoobre-
kuud om kutsun:

PORI-, ALLA-, RÄISÄ-, KOSJA-, KULU-, LEHEMINEKU-, 
ORJA-, REHE-, SURMA- ja VIHMÄkuu.

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

atseleL
Surnu kosilene

Ütel tüdrikul koolep peig-
miis ärä. Tüdrik ikep ja igätsep 
tedä taga.

Sis ütel kuuvalgel üül sõidap 
surnu peigmiis obesege tüdriku 
kodu manu ja ütlep: “Sääjä en-
nest valmis, mia tulli siule perrä!”

Tüdrik akkap pelgäme, a pa-
nep ennest iki rõõvise.

Sõidave tükk aiga. Sis kosi-
lene ütlep: “Kuu paistap, kuuljes 
sõidap. Kallike, kas pelgät kah?”

Tüdrik ütlep vastu: “Mes mul 
pelläte, ku kige armsamb kõrvan 
om.”

Sõidave viil raasike maad 
edesi. Peigmiis küsüp jälle: “Kuu 
paistap, kuuljes sõidap. Kallike, 
kas pelgät kah?”

Tüdrik ütlep iki vastu: “Mes 
mul pelläte, ku kige armsamb 
kõrvan om.”

Jõvvave sis kalmuaida. Peig-
miis ütlep kalmu man: “Mine 
auda!”

A mõrsja vaidlep vastu: “Sia 
joba ollit sääl, tunnet tiid. Mine 
sia ihen, mia tule perrä.”

Peigmiis lääpki auda ja kut-
sup: “Tule nüid!”

Tüdrik vastu: “Mia anna 
enne rõõva siu kätte.”

Ta akkapki rõõvit üte kaupa 
selläst ärä võtma ja kosilesele 
kätte andma.

Peigmiis utsitep tagast, a 
tüdrik ütlep: “Ooda-ooda.”

Kosilene sirutep käe ruudi 
poole: “Tule joba!”

Vahepääl om ommuk kätte 
jõudan ja kikas akkap laulma. 
Peigmiis sadap avva põhja. Sedä-
viisi saap tüdrik kosilesest valla.

Tüdrik lääp kirikuse ja kõne-
lep õpetejele kik ärä. Peräst sedä 
ta enämb peigmiist taga ei ike ja 
sii ei tule tedä kimbuteme kah.
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Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.
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alla kahN
Rikas miis võtap kullakangi 

ja lääp kullassepä manu sõrmust 
telma. Meister tuup vällä oma 
reklaamiraamatu, näitäp säält 
eri suuruse ja kujuge sõrmussit. 

Rikas miis tüdinep ärä ja 
kärätep: “Auk! Auk tii siia sissi! 
Ärä vehi nende papridege mu 
nõna ehen!”

***
Kaits memmekest aave juttu.
“Maali, kas sia mäletet oma 

kige edimest musu?”
“Ah, mes sa aat! Mia ei mä-

lete enämb oma edimest miist 
kah.”

***
Aadu lääp ambatohtre manu 

ja kaibap, et amba om kõllatses 
lännu.

“Noh, sügüs joba kähen kah,” 
kostap tohter selle pääle.

***
Kaits vana naist kõneleve 

oma meestest.
“Miule summagi ei miildi, 

et miu Jaan närip kik aig oma 
küüdsi. Väige alb muud tal.”

“Miu Elmar näris kah, a selle 
moodu ma arjuti tal kähku kül-
lest ärä.”

“Kudasmuudu?”
“Ma paeti ta amba ärä.”

***
Joba lastas ilutulestikku vas-

tu taevast! No küll akkave iki 
vara pihta!

Meil kass nõnda eitusi, et ro-
nis jõulupuu otsa.

Tule, tii tutvust mulgi 
keele ja kultuurige!

Abja murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun nelläbelt kell 18 

Abja raamatukogun. Õpetep Alli Laande. 
Küsi manu tel 523 9232, 

e-post alli.laande@gmail.com.

Tarvastu murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun kolmabeld kell 15 

Mustla pääl Tarvastu raamatukogun. Õpetep Kristi Ilves. 
Küsi manu tel 5344 8176, 

e-post kristi2205@gmail.com.

Tõrva murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun riideld kell 16 

Tõrva raamatukogun. Õpetep Kristi Ilves. 
Küsi manu tel 5344 8176, 

e-post kristi2205@gmail.com.

Mulgi keele ja kultuuri õpmine 
om osalistel ilma rahate! 

Mulgi keele õpmist kamandep Mulgi Kultuuri Instituut, 
rahage avitep Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa 

perimuskultuuri toetemise meede.
www.mulgimaa.ee

Lõhmus Maarja ja Saare Ene mulke tammikun.   Pilt: Miksi Liina

Vilm viip Mulgimaale
Eesti kultuuriseltse ühen-

dus tiip saatesarja “Mina, 
eestlane”. 

Sellen sarjan sai septembre-
kuul valmis saade pääliskirja-
ge “Mina, eestlane – om maid 
maailman tuhandit, üitsainus 
Mulgimaa”. 

Saade akkap pääle Elme ki-
helkonnast Pikasillast, a päämi-
selt oldas Paistu kihelkonnan, 
kos Mulke seltsi vanemb Saare 
Ene ja Mulgimaa tiijuht Kop-
pel Kati kõneleve lugusit selle 
kandi olevigust ja minevigust 
ja otsive vastust küsimise pää-
le, mesperäst om Mulgimaal 

ää eläde. Ärä käiäs kah Karksi 
kihelkonnan mulke tammi-
kun. 

Vilm om piaaigu tunn aiga 
pikk ja selle levväp pääliskirja 
perrä internetist kätte, autur om 
aakirjanik Lõhmus Maarja.
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