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Halliste kihelkonna mardi- ja kadrilaulud. 

  

E 18441/2 (1) < Halliste khk., Abja v. - Mart Mõrd (1895) 

Kadrilaul 

Kadri sandi laul 

Ammu kadri ootets siia 

Täna kadri tänna saanu 

Kadri tullu kaugeelta 

Ümmer see ilma ümera 

Ümmer see kuu kumera 

Ümmer vihma vikerkaari 

Mõnda näime tulleenna 

Sada siia saieenna 

Tuhat siia tullenna 

Viis oli vetta meil vahela 

Kuus oli kurjada jõgeda 

Seitse halba hallikuda 

Läbi pimme pilliroogu 

Läbi arva angerpüssi 

Läbi sõke sonajala 

Mõnda näime tulleenna 

sada siia saiieenna 

Tuhat siia tullenna 

Pilli roogu meil pisti silma 

Angerpüssi söame 

Lõik heina lõikas kaala 

Mis meil vastu või tulesi 

Vastu tuli musta noori meesi 

Peo täis oli pilli puida 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas


Käe täis oli käsilisi 

Litsusive kadri liosse 

Aive kadri allikasse 

Likes sai kadri liniku 

Likes kadri kaalarätti 

Karratet kadri kasuka 

Ärmated oli kadri amme 

Kadri asti aia otsa 

Siputelle, soputelle 

Liputelle siibesida 

Soputelle sulgesida 

"Peremees peremeheke 

Perenaine naiseke 

Kadri küüne külmeteve 

Kadri varba valuteve 

Kadri sõrme sõeldeve 

Laske kadri lämmeessa 

Puhake tuli tubaje 

Lõõtsu lõke koldeesse 

Kui ei ole pirdu võta pindu 

Võta laest laastukesta 

Võta roogu rästaesta 

Puhka siis tuli tubaje 

Lõõtsu lõke koldeesse 

Peremees peremeheke 

Perenaine naisuke 

Tõuse üles oodeesta 

Säe sängu veere pääle 

Aa akenta nõala 

Otsi kadri andesida 

Võta võtme sa vagjasta 



puna rihma puusa pääle 

A'a Anne käse Kärtu 

A'a Anne aida teeda 

Käse kärtu keldreessa 

Peretütar peenikene 

Tõuse üles hoodeesta 

Siidi padjade seasta 

Valge linade vahelta 

Peremees and kulda kubara 

Perenaine linna räti 

Perepoega saapa sääri 

Aituma kadri tänave 

Kadri andi andeesta 

Kukke kotti pistemasta 

Kana kaala käändemasta 

Kadri ei hooli osasta 

Kadri ei mõtle mõugu pääle 

Kadri ei karga karaskida 

Taha ei Taari tereda 

Kadri limitseb linuda 

Kadri viilub villusida 

Kadri tahab takkusida 

Kadrel kangas kammerina 

Peenikene peelte pääle 

Linane ligi lageda 

Poolta lõime puudunessa 

Koet on koguni vaja. 

 

E 19923/4 (3) < Halliste khk. - K. Sinka (1895) 

Kadrilaul 

Kadri tullu katsumaie 



Mis ne Märdi tööda tennu 

Ka kolkin jo linada 

Ka paokun pakelida 

Ka Hansu algu toonu 

Ka om poisi puida raiun 

Ka om riida rinnatsida 

Vana alu vastatsida 

Kadri tullu kaugelta 

Alt me tulim alli ilma 

Päält tulim päeva punatse 

Koverast ma kuu kõvera 

Ümert maailma ümare 

Tuhat näime tullenna 

Sada siia saienna 

Viis oli veta meil vahena 

Kuus oli kurjada jõgeda 

Sada santi alikuda 

Perenane linnukene 

Kadri tahab karasgita 

Nuutsub lina nuustagita 

Kadri vingub vilasida 

Kadri tahab takusida 

Mee jätam pere emale 

Jätam lehmad nüpikusse 

Me jätam pere isale 

Jätam küüti kündemaie 

Vana valg' vagu vedame 

Me jätam perepojale 

Ladermusse laiku täkku 

Me jätam pere tüterile 

Lauda täie lambiida 



Kera oinas keskella 

Kadri kallis kadrikaunis 

Kadri kaits Jumala karja 

Luges Looja lambaiida 

Arvas Jeesuse aneda 

Kadri läheb teisele talule 

Üle usse uonesse. 

 

E, StK 6, 21/3 (15) < Halliste (Karksi) khk., Kõrgemäe k. - Erni Hiir, stud. phil. < Peeter Sulg (1921) 

Mardilaul 

Ammu Märti oodetie 

Täna Märti tänna saanu 

Märti tullu kaugelt maalta 

Alt olli tulla halli ilma 

Päälta sii päeva punase 

Kõrvast sii kuu kõvere 

Mis me näime tulle'enna 

Sada siin saie'enna, 

Tuhat olli tuisku ilma 

Sada olli sadusid ilma 

Mitu jõe põõrakuda 

Setu aia käärakuda 

Tulli vastu tuhveljalga 

Sai vastu saabasjalga 

Lükas Mardi leosse. 

Ai Mardi allikusse 

Sõkkus Mardi sõnnikusse 

Mart säält üles karganesse 

Kui liblik ta linaleosta 

Kui part vai pajuallikasta 

Peretüdar peenikene 



Talutüdar tammekene 

Tõuse üles voodiesta 

Sinepatjude vahelta 

A'a akende najale 

Sää sängu veere peale 

Puhu siis tuli tubasse 

Lõõtsu sii lõke lõukaede 

Kui ole pirdu võta pindu 

Või ka laest laastukesta 

Peremees peremeheke 

Perenaine naisuke 

Tõmma valla tõlguusse 

Raiu maha rauda usse 

Johtub see uss lagunema 

Sagared ehk pudenema 

Mul on hulgan ussesepa 

Sean sagarmu tegija 

Hundikellast ussepulga 

Kitsesarvest tii sagarmu 

Põdraluust pa'a põõna pääle 

Sisse viskan seemnevilja 

Ette tuppa eidevilja 

Taha tuppa taadi vilja 

Keskel tuppa näiu vilja 

Puhast poiste õnnevilja 

Head odrad ja kaunid kaerad 

Rukkid kõige paremad 

Kukele kesvi kanale kaeru 

Tervist! Tervist! 

Peremees peremeheke 

Tääsid Märdid tullaveda 



Märdi aiga arvaveda 

Panen linnased leosse 

Odrad otseli ojasse 

Tennu sa tegu õluta 

Õlu käigu kellerina 

Seppa alla, vahtu pääle 

Õlu kulda keske'ella 

Perenaine linnarätti 

Tääsid Märdid tullaveda 

Märdi aiga arvaveda 

Tennu tegu uuta leiba 

Teine tegu laia leiba. 

Kolmas pikkapeenikest 

Aa Anne ja käse Kärtu 

Aa Anne aida teeda 

Käse Kartu kelleressa 

Otsi Märdil orstikesta 

Mõnda sülda mõugakesta 

Sealiha sinkikesta 

Põrsa pääda poolekesta 

Kui sa ei tää ma juhate 

Karask kambren kappi pääl 

Orst ahju otsa pääl 

Aituma Märdi tänave 

Märdi ande andamesta 

Kukekotti kandamesta 

Pikkapätsi pistemasta 

Laia leiba laskemista 

Laske nii Märdi minema 

Märdi tõtva teisele talule 

Mis jätame pereisale 



Kümme härga kündunessa 

Halli paari valla võtta 

Kirju paari kinni panna 

Sii jätame pereisale 

Mis jätame pereemale 

Kümme lehma lüpsikusse 

Siis jätame pereemale 

Mis jätame peremehele 

Värat ette tillikesta 

Sisse seitse hingelista 

Kahessa karimärada 

Ühessa ülilibevet 

Sii jätame peremehele 

Mis jätame perenaisele 

Lauda täisi lambaeida 

Kena oinas keske'ella 

Põhk olli täisi põrsasida 

Katus täisi kanasida 

Muru täisi munesida 

Sii jätame perenaisele 

Mis jatame perepojale 

Üts olli musta teine laiku 

Kolmas sõidu sõõri täkku 

Sii jätame perepojale 

Mis jätame peretütrele 

Kosu tulgu teise mingu 

Viie viina kammerinna 

Sada ratsul sadulenna 

Sii jätame peretütrele 

Laske nii märdi minema 

Märdi tõtva teisele talule 



Üle oja onule 

Küla kärnatse pojale. 

EÜS IV 610 (1348) < Halliste khk. - J. Tuul 

Mardilaul 

Märdisandi laul 

Laske sisse Märdi santi, Märti! 

 

j.n.e. 

 

EÜS XII 1335 (85) < Kõpu khk., Puiatu v. < Halliste khk., Kaarli v. - J. Ilus < Ann Ilus, s. 1831 (1914-1915) 

Mardilaul 

Tansi tasa, märdikene, märti 

Tansi tasa, tansi targu, " 

Et see liiva, siin ei liigu " 

Egä põrmu siin ei põrgu. " 

Liiv lääb usse lingi pääle, " 

Tolm lääb tua akne pääle, " 

Põrm lääb perenaese põlle pääle " 

Perenaisel pailu tööda " 

Igä reedilt riikimesta märti 

Poolpe puhtas mõskemesta. " 

 

EÜS XII 1339 (86) < Kõpu khk., Puiatu v. < Halliste khk., Kaarli v. - J. Ilus < Ann Ilus, s. 1831 (1914-1915) 

Kadrilaul 

Kadri vingub villesida, katri 

Nuudsub lina nuustakida. " 

Kadri ei taha sea lihada, " 

Tahab küüdi külle luida, " 

Alli ärja ännä luida. " 

Kadri tulla kaugelt maalta, " 

Lübi soo sipa sopa, " 



Läbi laane lipa lopa." 

 

 

EÜS XII 1369 (115) < Kõpu khk., Puiatu v. < Halliste khk., Kaarli v. - J. Ilus < Ann Ilus, s. 1831 (1914-

1915) 

Mardilaul 

Atümä pere esäle, märti 

Atumä pere emale " 

Seda andi andamesta, " 

Kukke kotti toppimesta, " 

Kana kaala käänämesta. " 

 

H II 24, 740/2 (18) < Saarde khk., Jäärja v. < Halliste khk., Abja v. - J. Sitska & J. Aru < Jaak Mõrd, 68 a. 

(1889) 

Mardilaul 

Tääsid Märdi tuleveta Märti  

Märdi aega arvaveta 

Tennu tegu uuta leiba 

Vaat hoiden vana õluta 

Tappen talle tooreesse 

Konna pääle piperesse 

Kuke kuivasse lihasse 

Siit ep tunneb toorest haisu 

Siia tapet tammik lehma 

Sada sülda sarve pika 

Tuhat sülda turi paksu 

Märdil o kivise kõttu. 

Mõnda sülda mõugukesta 

Sisse sööve seitse pätsi 

Sada pikka peenikesta 

Maa oli must ja mudane 

Tee oli pikka laas lögane 



Mitu aia käänakida 

Mitu jõõ jõõrakida 

Lõikhein see lõikas keele 

Angerpuss ai südame 

Keskelt tuli kuu kõvera 

Ümmert tuli ilma ilusa 

Päält oli taevas tasane 

Alta tullim halli ilma 

Perenaene linna rätti 

Peremees kulda kübare 

Perepoega saabassääre 

Peretütar kulda kinga 

Tõuse üles oodiesta 

Säe sängi veere pääle 

Puhka see tuli tabasse 

Lõõtsu lõke põrmandule 

Kui'i ole pirda võta pindu 

Lõika laest laastukesta 

Märdi küüne külmeteve 

Märdi varba valuteve 

Lase Märdi lämmeesse 

Aea Anne käsi Kärtu 

Aea Anne aida teele 

Kärtu kellere radaje 

Aea Anne agaraste 

Käsi Kärtu kärmeeste 

Võta võtme vagja päälta 

Puna rihma puusa päälta 

Märdi tulliv vaatamaie 

Kas o tüdruk tööda tennu 

Kas o poisi puida rainu 



Aitsin ma*1 Märdi tänade 

Märdi andi andemesta 

Kukke kotti toppimesta 

Pikka pätsi pistemesta 

Laia leiba laskemesta 

Kakku kätte kandemesta 

Mi jätam pereisale 

Mi jätam pereemale 

Kümme härga pereisale 

Kümme lehma nüssikusse 

Mi jätam perepojale 

Ladermusse laiku täkku 

Laigu täkule sadula 

Sadulale saksa poisi 

Mi jätam pere tüteril 

Lauda täisi lambasida 

Kera oinas keskeella 

Põhu täisi põrsesida 

Kik katus kanasid täis. 

Valatege Märdi pääle 

Kui Märdi titti terane 

Siis viias tütar mehele 

Kui Märdil karvad kaharad 

Siis kasvav kaara kahara 

Kui o Märdil keerud juuksed 

Siis kasvav kesva kähara. 

1 (Refr.) 

*1 Aitüma 

H, Kase 52/6a < Halliste khk. või Karksi khk. - Leena Kase (1868) 

Mardilaul 

Märdi sandi laulud. 



Märdid. Lähematest taludest tulivad mehed ühte talusse kokku, ajasivad karupidi /:pahempidi:/ 

kasukad selga, nõndasama ka kübara päha, suured habemed suhu ja võtsivad suure vitsa kimbu 

kätte. Üks nendest pani koti kaela, kus sees temal kõikesugust vilja oli ja viina pudeli taskusse. Seda 

kutsuti Märdi isaks. - Kui kõik juba olivad kokku kogunud, siis hakasivad Märdid talust talusse käima. 

Tulivad nad talusse, siis köhisivad esite ukse taga, pärast hakkasivad ust rapu-tama ja hüüdsivad kõik, 

kui ühest suust: "Tere õhtust! Tere õhtust taluke!" "Kas on luba luuri lüia, ääää?" "Kas pere isa alles 

elab, äää?" Kui midagi häält, või liikumist seest poolt kuulsivad, siis hakasivad tänama. "Aitsima, 

aitsima, elab, elab!" "Kulla, pai pere isa, ütle üks üva sõna: kas on luba luuri lüia?" "Ütle ikka ja, ja on 

parem, kui ei!" "Kas mäletad, kulla pai pereisa, kui me Jaani päeva ajal ea peal valge mära vaheta-

sime, kui ree pää kõksus - ja lubasid mulle kolm tündrid rukki pääle, ütlid: ""Tule Märdiks!"" "Kulla, 

pai pereisake, nüüd tullin Märdiks. - Kas on luba luuri lüia, äää?" Kui luba saivad, hakasivad laulma: 

 

Ammu Märte oodetie, 

Täna Märdi tänna saanu, 

Kust ne Märdi välla tullu? 

Märdi tullu kaugelt maalta, 

Ümbert maailma ümare, 

Kõrvast kuue kõvere, 

Alta tullu alli ilma, 

Päälta päeva või punase 

Keskelt läbi keeru ilma 

Läbi soo sipa sapa, 

Läbi laane lipa lapa, 

Viis oli vetta meil vahela, 

Kuus oli kurjada jõgeda, 

Seitse alba allikatta. 

Vesi vilenti ehena 

Muda mudisi perana. 

Mitu aia käärakuta 

Setu jõe jõõrakuta. 

Oija läits Märdi obene 

Liku Märdi linalakka, 

Must jäi kinni moa pääle, 

Linalak jäi liiva pääle, 

Valge mätaste vahele. 



Tulli ma suurta sooda mööda, 

Kuuli undi uluvetta, 

Töbikõrva töunavetta, 

Laia käpa laskevatta. 

Märt tulli, maa müdisi 

Põllu peenare põrisi. 

Nikert näkert niitu mööda, 

Mikert mäkert mättid mööda, 

Kimsa komsa koltid mööda. 

Pilliroogu pisti silma, 

Angerpüssi ai söames, 

Sõnajalga lõigas sõrme, 

Kaste eina kääni kaala. 

Sai ma siia saare pääle, 

Siia niidu veere pääle, 

Kuuli siin kuke laulavetta, 

Kuuli siin kana kõõruvetta, 

Kuuli siin koera kolkuvetta, 

Rauda käppa raksuvetta. 

Tulli ma tule valule, 

Ai ma alli akenele. 

Peremees peremeheke, 

Perenaine linnukene, 

A'a Antsu, käse Kaarlit, 

Ants o armas poisikene, 

Kaarli kerge kargamaie, 

Aage maha agatse aia 

Piltge pinditse värati; 

Laske Märdi lämmeesse, 

Märdi küüne külmeteve, 

Märdi varba valuteve, 



Märdi sõrme sõelteve. 

Peremees õbe kübare 

Perenaine laia rätti, 

Perepoega poogen püksi, 

Pere tüdar kulda keedi 

Talu tüdar taimekene, 

Talu tüdruk leedu ända 

Talu poisi taade laiska 

Tõuse üles voodiesta, 

Puhka see tuli tubase, 

Lõõdsu lõke põrmatulle, 

Võta pirdu pistusesta 

Võta algu ahju päälta, 

Võta lõmmu lõhna alta. 

Kui ei ole lõmmu lõhna alla, 

Võta tahude talada, 

Võta laest laastukesta. 

Kui ei ole laen laastukesta 

Võta roogu rästeesta, 

Käppa õlgi katusesta. 

Kui ei ole õlgi katusenna. 

Peretüdruk leenu ända 

Ole nüüd usin otsimaie, 

Lahe jalga laskemaie, 

Ole siis viksi, Märt toob viina. 

Säe sääre jooskemaie, 

Lase laia laanta mööda, 

Suple suurta sooda mööda. 

Ole siis viksi Märt toob viina. 

Too sa soosta sammelida, 

Mädajärvest mätteeida, 



Kanna kaika karjamaalta, 

Puhka see tuli tubase, 

Lõõdsu lõke põrmatulle. 

Peremees, peremeheke 

Perenaine linnukene 

Tõusu üles voodeesta, 

Sine patjade seasta, 

Valge linade vahelta, 

Kirju tekke keskeelta; 

Tõusu üles tooli pääle, 

Säe sängu veere pääle, 

A'a akente nõale. 

Peremees õbe kübare 

A'a sa Antsu, käse Kaarlid 

Võtta ni vära varusta 

Usse ummis rõngeesta, 

Tõmba usse, tõsta telki, 

Märt tahab tare ilule, 

Lähempele lämmeele 

Parempele paisteele. 

Nende, laulu sõnade, järele sai uks seest poolt lahti võetud. Märdid tulivad tuppa. Isa astus ees ja 

külvas teri omast kotist põrandale, öeldes: 

"Märt viskab vilja, 

Märt kahmab kaara, 

Märt keenu kesvi, 

Märt rühmib rügi, 

Märt liidab linu, 

Märt eidab ernid! 

Uba musta, tõine valged, 

Läädsa lipu lapuline, 

Ernes esiki iluse." 



Oli vili külvatud, siis hakkasivad tervitama. Nad andsivad igale, kes aga tuas oli, vitsa kimbuga valu ja 

ütlesivad ise sinna juurde: 

"Tervis, tervis pai pereisale, 

Tervis, tervis pai pere emale, 

Tervis, tervis pai perepojale, 

Tervis, tervis pai pere tütrele, 

Tervis, tervis pai pere-minial, 

Tervis, tervis talu poistele, 

Tervis, tervis pai pere piigale, 

Tervis talu taimedele!" - 

Olivad kõik korrast läbi tervitatud, siis hakasi-vad jälle laulma: 

Kuule, kuule pai pereisa, 

Märti toob teil kike õnne, 

Märt viskab sisse vilja õnne, 

Sisse kannab kaara õnne, 

Uue odra, keenu kesva. 

Märti toob teil kike õnne: 

Sisse toob sigade õnne, 

Oovi toob obeste õnne, 

Kaasikusse karja õnne, 

Lepikusse lehma õnne, 

Lauta toob lammaste õnne; 

Märt toob kallist karja õnne, 

Armast toob anide õnne, 

Paiu alt toob pardsi õnne, 

Kuhalt tõi ma kuke õnne, 

Kallist tõi kanade õnne, 

Kik kallas kanuje täisi, 

Kik nurme muneje täisi, 

Õnne täisi õikajata, 

Perre täisi paukujatta. 



Märti tõi teil kike õnne, 

Puhun tõi teil poiste õnne. 

-------------------------------- 

Märt om armas keige meelest, 

Märti mullu oodetie. 

Täna Märdi tänna saanu, 

Märt tansib, kui maa müriseb, 

Kui see põrmatu põriseb. 

Siin taht tare tantsimista, 

Põrmat taht põrutemista; 

Siin taht liiva litsumista, 

Kun ni Märdi üppanesse, 

Sinna üppab üva obene, 

Kun ni Märdi tantsinesse, 

Sinna tansib talli täkku, 

Kun ni Märdi karganesse, 

Sinna kaara kasvanesse, 

Kun ni Märdi keeruteve, 

Sinna kesva keeruteve, 

Sinna erne ekuteve, 

Sinna oa okuteve, 

Selle ütle ma sinule: 

Perenaine linnukene, 

Valatege Märdi pääle. 

Kui o Märdil nina punane, 

Siis viias tüdruk mehele, 

Valatege Märdi pääle, 

Kui o Märti lustiline, 

Poig toob mini koduse, 

Poig toob memmel minia, 

Poig toob abi andijale. 



Valatage Märdi pääle, 

Ka Märdi pää kahare, 

Siis kasvab kaara kahare. 

Valatege Märdi pääle, 

Ka Märdi silma terave, 

Siis kasvav röa teratse; 

Ka o Märdil keeru änna, 

Siis kül kasvav keeru kesva. 

La meid kaia, la valate, 

Ka siin petsik peremeesi, 

Ooliku siin otsalise, 

Mahe o maja pidaja, 

Ole'i puudu siin lavasta, 

Ole'i puudu siin soolasta; 

Soola aita siin sulave, 

Jahu kotti kopiteve, 

Kesva kirstu köömelteve, 

Tera salve sammelteve. 

Pere tüdar peenikene, 

Talu tüdar taimekene, 

Talu poissi taade laiska, 

Talu tüdruk leedu ända, 

Mis teil viga viksid olla, 

Kui tule kohus teil lävele, 

Raha maksu või majase, 

Esa ette õigatesse, 

Velle välja viitanesse, 

Taga te seisad suure tamme, 

Kõrvas te kõvere kuuse, 

Mis teil viga viksid olla, 

Tare siin tammine tümiseb, 



Koda koskine kobiseb, 

Aita aavine väriseb 

Märdid vaatasivad kõik need kohad läbi nagu allpool laulus ette tuleb. 

Märt võt pirdu nüüd pihista, 

Märt kül akkab astumaie, 

Taari tõrre siin tarena, 

Märti varjusta valati, 

Ka om veeren' vetta täisi, 

Ka om kaanen' kalja täisi, 

Valatege näidusida, 

Ka om kolle koristedu, 

Tuhk om sõglut sõmeresse, 

Valatege näidusida, 

Ka o põrsa teil põhuna, 

Suure sea teil sasina, 

Ek o sia sitaneegi, 

Põrsa palja põrmatulla. 

Ek o Eltse elku lelku, 

Ek o Mari maga mütsi. 

Kül om viksi teie näiu, 

Kül om viksi, Märt toob mune, 

Kül om Tiiu siin tegeve, 

Kül om Anne siin agare, 

Kül om Maie maani targa, 

Kül om põrsa teil põhuna, 

Suure sea teil sasina, 

Kül om ahi alge täisi, 

Kül om kolle koristetu. 

Kül om viksi, Märt toob mune, 

Kül tuleb ommen kosjuelle, 

Toona mullu toob pudeli, 



Kül siit petan perenaises, 

Taham' me talu minias. 

La meid kaia, la valate, 

Ka o tüdruk tennu tööda, 

Ka om näiu nännu vaeva, 

Ka o oolin okikesta, 

Oolin oki poolikesta, 

Ka o sõkkun sõkulauda, 

Ka om lõnga lõhna alla, 

Ka om kera kimbunegi, 

Ka om telle siin tarena, 

Pika peele põrmatulle, 

Ka om kangas kammerenna, 

Peenikene peelte pääle, 

Linane ligi lageda. 

Märt kül tunneb toime kirja, 

La meid kaia, la valate, 

Ka ta tunneb toime kirja, 

Ka ta loob loogelise, 

Ka koab sisse siidi kirja, 

Ka om pääle päeva kirja, 

Keskel keeru killa kirja. 

Kül om viksi teie näiu, 

Kül om viksi, Märt toob viina, 

Märt tuleb ommen kosjuelle, 

Toona mullu toob pudele. 

Nõnda laulti siis, kui kõik heaste ja korras leiti olevad; kui midagi halvaste juhtus olema, siis otsiti 

pere piigad peidust välja, võeti maha, löödi vitsa kimbuga jala tallade peale ja laulti sinna juurde: 

Ketra, ketra, ketra, ketra, 

Ole usin uhtimaie, 

Lahe jalga laskemaie, 



Usin okki veereteme. 

Märt kül õppab õigeesta: 

Kuule sa pereme' käsku, 

Kuule pere naise käsku, 

Tahtmist tee talu lastele. 

Ära lüvva elku Eltsekene, 

Ega magade Maieke, 

Ära minna lastege laudile, 

Tõnissege tõistre kõlgussesse, 

Kui tuleb Jaani jahtimaie, 

Kui tuleb Antsu augulteme, 

Löö sa Jaanil jalgu mööda, 

Märdil löö sa mälva pääle, 

Peetrel löö sa põrna pääle, 

Kupute kulmu mõlembil. 

Lase tüdruk teta tööda, 

Lase näiu näta vaeva, 

Peremees peremeheke, 

Kui sa tundsid tunnikesta, 

Arvasid sa Märdi aiga, 

Võtten tulla tuulismaalta 

Jakku naiste jahvimaala, 

Tennu sa tegu õluta, 

Tennu kannun Märdi kahja 

Üte kurna kulbineegi, 

Uulust toonu umalida, 

Tartu mees panden taari põhja, 

Viljandi mees villin vaadi. 

Üte tennu sa koana, 

Tõista joonu sa toana, 

Kolmas käinu kellerenna. 



Seppa alla, vattu pääle, 

Õlut kulda keskeelle. 

Peremees, peremeheke, 

Perenaine linnukene, 

Tääsid Märdi tulevetta, 

Märdi aiga arvavetta 

Tappen talle tooreesse, 

Väänden kana värskiesse, 

Kuke kuivase lihase, 

Teane tee roase, 

Varbline vahepalase, 

Konna pääle pipperesse. 

Perenaine linnukene, 

Tääsid Märdi tulevetta, 

Arvasid sa Märdi aiga 

Tennu tegu uuta leiba, 

Tõine tegu tõstakuta, 

Kolmas kesva karaskida. 

Perenaine linnukene, 

Võta võtme vagja otsast, 

Puna rihma puusa päälta, 

Sini rihma seina päälta, 

Otsi Märdil andeeida. 

Kui sa ei suuda esi minna, 

Sul o katsi tütterida. 

A'a Anne, käse Kärtu, 

A'a Anne aida teeda, 

Käse Kärtu kelleresse, 

Kui sa ei tää, ma juhate. 

Vorst o ahju otsa pääle, 

Võti koan koogu otsan. 



Perenaine linnukene, 

Võta nüüd astu aida teeda, 

Kelpi kellerte raduje, 

Harja kink sul kellerenna, 

Lammas lapiti laena, 

Siga servi seina pääle, 

Vinger=vanger vaka pääle. 

Peremees peremeheke, 

Perenaine linnukene, 

Perepoiga saabassääri 

Pere tüdar kulda kenga, 

Otsi Märdil ohverida, 

Kae Märdil kakerida. 

Märt kül oolib vorstikesta, 

Märti mõtleb mängu pääle, 

Nuudsib kuke nukikesta, 

Märti tunneb toorest haisu, 

Siin om tapet suuri ärga. 

Kes kül annab Märdilegi, 

Sel kasvav sea sileve, 

Sel kasvav lehma lihave, 

Lahe villa lambeele. 

Peremees peremeheke 

Arute avasti koti, 

Anna viisi vitsulista, 

Tõine viisi vitsutegi, 

Anna kuusi kupulista, 

Tõine kuusi kuputegi, 

Anna sada sangalista, 

Tõine sada sangategi, 

Anna tuhant tutulista, 



Tõine tuhat tututegi. 

Märt lääb obu vaatamaie, 

Lina lakka liitamaie 

Oija läits otsendi obene 

Likku Märdi linalakka, 

Jõkke Märdi jõhviända. 

Olge terven, me täname, 

Annid aljasta rahada, 

Poodid poole ruubelida. 

Nüüd lääm' obu ostamaie, 

Lina lakka liitamaie, 

Ostam Otilt me obune, 

Saarepapilt me sadule, 

Peremees õbekübare 

Kül siis tulem' kossuelle, 

Antke siis siia ainu latsi, 

Pange paras töötegija. 

Pärast seda, kui Märdid oma ande kätte olivad saanud, mis talu isa või talu ema neile andis, siis 

laulsivad: 

Aituma, Märdi tänave: 

Märdi andi andamesta 

Suure mutsu murdemesta, 

Suure oole otsimesta, 

Pika pätsi pistamesta, 

Laia kaku kandamesta. 

Märdid hakkavad minema ja laulavad: 

Mi jätam pereisale? 

Jätam ärja ikkeesse, 

See jätam pereisale, 

Mi jätam pereemale? 

Kümme lehma lüpsikusse 



See jätam pereemale, 

Mi jätam' perepojale? 

Ütese üli ilusta, 

Kümme künni ruunakesta, 

Jätam me perepojale. 

Mi jätam pere tüterel? 

Kosja tal tulgu, tõine mingu, 

Ära vassa vahet olgu, 

Sada olgu saadikud lävele, 

Tuhat obest tubanegi. 

Tulgu Võnnust võttajata, 

Tartust tulgu tahtajata, 

Killingist tulgu kihlajata, 

Sõrme võiam' tal võise, 

Käe nisu taigenesse. 

See jätam pere tütterel, 

Mi jätam pere minial? 

Jätam kägu käte pääle, 

Laits tal pillise peose, 

Käsilises käte pääle. 

Põhku täisi põrseeida, 

Lauta täisi lambeeida, 

Kena oinas keskeelle; 

Pund sai villu puusa päälta, 

Kümme nakla külle päälta, 

Sada sarvede vahelta. 

See jätam pere miniale, 

Peremees peremeheke, 

Laske ni Märdi mineme! 

Kui me tulem tõise kõrra 

Tõise kõrra see ajage, 



Tõise uuele suvele, 

Siis toom' seemelt siia maale, 

Siis toom' rügi rüpeenna, 

Siis toom' kaaru kaukaenna, 

Kesvi toome kindaenna. 

Peremees, peremeheke, 

Tõmba usse, tõsta telki, 

Laske ni Märdi mineme, 

Mart tahab tõise talule, 

Üle õuue, usselegi, 

Katusele kolmatele. 

Kui me tulem tõise kõrra, 

Tõise kõrra see ajage 

Kik sis õle joosku õluta 

Vihu joosku virretegi. 

Oli laul lõpetatud, siis võeti uks lahti ja Märdid hakasivad minema. Minnes ei tohtinud Märdid ise, ei 

ka oma vitsa kimbuga kuhugile kinni puudutada, sellepärast et sellest arvati elajatele suurt kahju 

tulevad. 

 


