
Riitsaarõ Evar 

Suursõlõ luumisõst  

 

Kaie korgõ Kuu poolõ,                                                                                      

küünütelli taivahe,  

silmäq nõstsõ ülessegi  

selge Setomaa sõs päältä.  

Kuukõnõ, helläkõnõ,  

nakas´ mullõ kõnõlõma:             

„Võtaq lättest ilosasta,            

joakõsõst tsill´okõsõst,  

peijo võtaq kastõhainast,  

lehe päält võit kor´atagi,  

vii päält, koh Kuu kuma!  

 

Nakaski sõs sädelemä,          

vulisõma, sulisõma.  

Kokko korjaq savist peijo,  

tsill´okõistõ anomahe!  

 

Kaeq, kost saat sõs kimmäst tulda,  

heledät tuud leegikõista!  

Tuugaq ajaq kraam sõs kiimä,  

visnjavereväst las lõõmas,  



lämmäst ajaq ladusahe!  

 

Ku om tulnuq õigõt aigu,  

tiiq tuust läükvä lehekõnõ,  

papõrpaksu materjali –  

s´oost saa kimmäs hõpõplekki,  

kuukarva läügähüstä! 

Tsõõri, sõõri keerotaq –  

kuiss saa korgõst kergütädäq,  

kasomisõst kasvatadaq,  

edenemäst härgütädäq,  

korgõt elokaart edendäq! 

 

Võtaq poolkalt kõoklotsi,  

koh iks tsõõrik lohokõnõ,  

kapist haaraq kimmäs vassar,  

kaeq, kas lövvat nagla otsast!  

Ku sõs lövvät õigõ ääsi,  

hüä ao ja opnuq riistaq,  

annaq aigu arõnõdaq,  

näet, kuis kasus korgõmbahe,  

rõnna pääle ilolidsõst,  

hengehoitjast helelidsõst,  

pereelo praavitajast,  



ravitsõjast, rõõmustajast! 

 

Õt iks olõs´ tiidäq, tundaq,  

avitajil tsihti säädäq,  

lövväq pääle muistsõid kirju,  

märgikõisi minevikust,  

vanaaolidsi nuid sõnno,  

tuuaolidsi kõnõluisi!  

 

Kuu külelt loet jutustuisi,  

Päävä palgõlt pajatuisi,  

kinnität iks katsakanna  

vai sõs lövvät elolillõ  

miihi-naisi  hoitijaist,  

latsõkõisi kaitsijaist,  

kaitsijaist ja  loitsijaist.  

 

Sõlõnabast allapoolõ  

sinnäq sätiq tsirgukõnõ,  

katõ pääga muinaslindu,  

vahel vaija kotkakõista,  

tarkusist tugõvasta!  

Tsirk iks kaess, kuiss pääväpoolõ  

kattõ puult iks silmah pidä,                                      



taht iks süämegaq tetäq,  

höste taht iks leelotõllaq,  

mõistujuttu kõnõldagi.  

Tuu jaoss sätiq ristki appi,  

ilmatelg iks püstü saisma,  

õt saas´ tarkus mano tullaq,  

meelekõnõ selginõdaq!  

 

Sääl, koh paistus korgõmb kotus,  

koh om Päävä paistmispaika,  

tegelikult tervitaja,  

esieränis iks Taivas, 

sinnäq sätiq kroonikõnõ,  

sikilinõ, sakilinõ! 

Pääväkiirõq  ülespoolõ,  

õkva terävält sõs nõsõs,  

õt saasiq silmäq kaemahe,  

maailma nägemähe. 

 

Ku sõs võtat kimmä käegaq,  

paarikaupa kokko põimit, 

taimevääte painutõlõt,  

lilleõisi häitsevidä,  

mar´atsäukõ mahlatsida,  



maasikidä magusida. 

Peräst laotat nelja kanti,  

keskel üttekokko hõikat.  

Küll sõs paistus Kuu poolõ,  

helisõsõq hengekõsõq:  

„Ärq ti leelot unõhtagu-õiq,  

laulu meelest minetägu-õiq!” 

 

Sõs saa valmis Suurta Sõlgõ,  

kujonõma kogonisti  

seto rahva hüvvä varra,  

vanavanõmbilt iks opit,  

höste hoiet sugulaisilt,  

korgõ hõimu inemisilt  

õt  om vaija ette pandaq,  

kui om kiräq käüsse pääl,  

seto rõivas iho ligi.  

 

Sõs iks korjut kingo pääle,  

perve pääle kokko saama,  

tõisigaq ku trehvänedet,  

nakat hellü veerütämä, 

laulurito kudamahe. 

Sõs iks kotoh kõnõlõsõq,  



küläpäälgi kullõldassõ, 

Tsirgutiiltki avitadas.  

Seto naist iks inne kullõt,  

jäät iks kavvõst kaemahe!”  

 

Nii tuu Kuu iks kõnõlgi,  

meeleh pallõl pidädägi:  

„Ärq ti leelot unõhtagu-õiq,  

laulu meelest minehtägu-õiq!” 

 

Naksigi sõs sammõ säädmä,  

hummogu iks märgotama, 

mäe ala, lätte poolõ  

tõttasigi täütemähe,  

nõvvoandmist ello tuuma.  

                                                            


