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Herne’ lää-i kotti
Tütrik  läts aida ja naaú hernit korjama. Koëaú herne’ ar ja 
üteï hernestele, et: „Minge’ kotti!“
A herne’ kotti es lää’.

Tütrik hõikas hiirt: „Hiir, tulõ’ süü’ herne’ ar, selle et 
herne’ ei lää’ kotti!“
Hiir tulï, a hernit ar es süü’.

Tütrik hõikas kassi: „Kass, tulõ’ süü’ hiir ar, selle et hiir 
ei süü’ hernit ar ja herne’ ei lää’ kotti!“
A kass es putu’ hiirt.

Tütrik hõikas pinni: „Pini, tulõ’ püvvä’ kassi, selle et 
kass ei püvvä’ hiirt, hiir ei süü’ hernit ar ja herne’ ei lää’ 
kotti!“
A pini kassi es putu’.

Sis hõikas tütrik vitsa: „Vits, tulõ’ pessä pinni, selle et 
pini es putu’ kassi, kass ei süü’ hiirt ar, hiir ei süü’ hernit 
ja herne’ ei lää’ kotti!“
A vits es pessä’ pinni.

Tütrik hõikas kitsõ: „Kits, kits, tulõ’ ruttu, tulõ’ süü’ vits 
ar, selle et vits ei pessä’ pinni, pini ei putu’ kassi, kass ei 
süü’ hiirt ar, hiir ei süü’ hernit ar ja herne’ ei lää’ kotti!“
Noh, kits tulõ, a vitsa ar ei süü’.
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Sis tütrik hõikas sutt: „Susi, susi, tulõ’ süü’ kits ar, sel-
le et kits ei süü’ ar vitsa, vits ei pessä’ pinni, pini ei aja’ 
kassi takah, kass ei süü’ hiirt ar, hiir ei süü’ hernit ar ja 
herne’ ei lää’ kotti!“
A susi es putu’ kitsõ.

Sis tütrik hõikas kahru: „Kahr, tulõ’ ruttu! Tulõ’ süü’ 
susi ar, selle et susi ei süü’ kitsõ ar, kits ei süü’ vitsa ar, 
vits ei pessä’ pinni, pini ei aja’ kassi takah, kass ei süü’ 
hiirt ar  ja hiir ei süü’ hernit ja herne’ ei lää’ kotti!“

Sis tulï kahr, murdsõ soe maaha. A susi sei kitsõ ar, 
kits sei vitsa ar, vits pesse pinni, pini ai kassi takah, kass 
sei hiire ar, hiir sei herne’ ar, herne’ lätsi’ kotti ja tütrik 
läts kodo.
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Herned ei lähe kotti
Tüdruk läks aeda ja hakkas herneid korjama. Korjas her-
ned ära ja ütles hernestele, et: „Minge kotti!“
Aga herned ei läinud kotti.

Tüdruk hõikab hiirt: „Hiir, tule söö herned ära, sest 
herned ei lähe kotti!“
Hiir tuli, aga herneid ära ei söönud.

Tüdruk hõikab kassi: „Kass, tule söö hiir ära, sest hiir 
ei söö herneid ära ja herned ei lähe kotti!“
Aga kass ei puutunud hiirt.

Tüdruk hõikab koera: „Koer, tule püüa kassi, sest kass 
ei püüa hiirt, hiir ei söö herneid ära ja herned ei lähe kotti!“
Aga koer kassi ei puutunud.

Siis hõikab tüdruk vitsa: „Vits, tule peksa koera, sest 
koer ei püüa kassi, kass ei söö hiirt, hiir ei söö herneid ja 
herned ei lähe kotti!“
Aga vits ei peksnud koera.

Tüdruk hõikab kitse: „Kits, kits, tule ruttu, tule söö vits 
ära, sest vits ei peksa koera, koer ei puutu kassi, kass ei 
söö hiirt, hiir ei söö herneid ja herned ei lähe kotti!“
Ja kits tuleb, aga vitsa ära ei söö.

Siis tüdruk hõikab hunti: „Hunt, hunt, tule söö kits ära, 
sest et kits ei söö vitsa, vits ei peksa koera, koer ei aja 
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kassi taga, kass ei söö hiirt, hiir ei söö herneid ja herned 
ei lähe kotti!“
Aga hunt ei puutunud kitse.

Siis tüdruk hõikab karu: „Karu, tule ruttu! Tule söö 
hunt ära, sest hunt ei söö kitse ära, kits ei söö vitsa, vits 
ei peksa koera, koer ei aja kassi taga, kass ei söö hiirt 
ära, hiir ei söö herneid ja herned ei lähe kotti!“

Siis tuli karu, murdis hundi maha. Aga hunt sõi kitse 
ära, kits sõi vitsa ära, vits peksis koera, koer ajas kassi 
taga, kass sõi hiire ära, hiir sõi herned ära, herned läksid 
kotti ja tüdruk läks koju.

12



Kikkakõnõ, viska' 
no mullõ üts 

pähklikene
Lätsi’ kikkakõnõ ja kanakõnõ pähklit korjama. Lätsi’ 
suurõ pähklipuu ala. Ja kikkakõnõ, tuu läts pähklipuu 
otsa, a kanakõnõ jäi ala. Ja esi’ all hõikas kikkakõsõlõ: 
„Kikkakõnõ, viska’ mullõ ka üts pähklikene!“
Kikas visaú. Kana süü tuu pähkli ar ja veidü ao peräst 
jal küsüs kanakõnõ, et: „Kikkakõnõ, viska’ no mullõ üts 
pähklikene!“
Jal visaú üte pähklikese. Ja kana süü tuu kah tokú-tokú 
ar. Hõikas jalki.

Kikkal läts nii süä täüs, murdsõ üte suurõ ossa ja visaú 
ala. A tuu oss sattõ kanakõsõlõ silmä sisse ja lei silmä-
kese pääst vällä. Kanakõnõ läts ikkõh paabakõsõ mano: 
„Kullõ’, paabakõnõ, kikkakõnõ lei mul silmä pääst vällä!“

Paabakõnõ kutsõ sis kikka hindä mano ja üteï : „Mille 
sa lei’ kanakõsõl silmä pääst vällä?“
A kikas ütles: „Õga ma ei olõ’ süüdü! Tuu pähklipuu rapuç 
hinnäst, ma pidi veerepäält ala sadama ja pääaigu olõúki 
sadanu. A sis sattõ tuu oss ja kanakõsõl om no’ silm pääst 
väläh.“
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Noh, minti pähklipuu mano ja üteldi, et: „Pähklipuu! 
Mille sa raputi’ hinnäst? Näet, kikkakõnõ olõú pääaigu ala 
sadanu ja kanakõsõl om silm pääst vällä!“
A sarapuu ütles, et: „Õga ma ei olõ’ süüdü! Kits sei minno.“

Kutsuti kits mano. „Kits, mille sa sei’ tuud pähklipuud? 
Näet, pähklipuu rapuç hinnäst, kikas olõú pääaigu ala 
sadanu, a kanakõsõl om silm pääst väläh!“
Ja kits ütles: „Õga ma ei olõ’ süüdü! Kaëussõ’ es kaidsa’ 
minno!“

Kutsuti kaëussõ’ hindä mano. „Kullõlgõ’, kaëussõ’! 
Mille ti es kaidsa’ kitsõ? Kits sei pähklipuud, pähklipuu 
rapuç, kikas olõú tsuut-tsuut ala sadanu, aga kanal om 
silm pääst väläh!“
Kaëussõ’ ütlese’, et: „Õga mi ei olõ’ süüdü! Susi sääl 
hirmuç meid!“

Kutsuti sis susi. Üteldi soelõ, et: „Mille sa tei’ niimuudu? 
Mille sa hirmutiç kaëussit? Kaëussõ’, nuu’ es kaidsa’ kitsõ, 
kits sei pähklipuud, pähklipuu rapuç kikast, kikas tahtsõ 
tsuut-tsuut ala sadada’ ja kanal om silm pääst väläh!“
A susi üteï : „Ma olõ-i otsast võtta õga takast tougada’.“
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Kukeke, viska 
mulle ka üks 
pähklikene
Kukeke ja kanake läksid pähkleid korjama. Läksid suure 
pähklipuu alla. Kukeke läks pähklipuu otsa, aga kanake 
jäi alla. Ja ise hõikab kukele: „Kukeke, viska mulle ka üks 
pähklike!“
Kukk viskas. Kana sööb pähkli ära ja mõne aja pärast 
palub jälle: „Kukeke, viska no mulle üks pähklike!“
Jälle viskas kukk ühe pähklikese. Ja kana sööb selle ka 
toks-toks ära. Hõikab jälle.

Kukel läks süda nii täis, ta murdis ühe suure oksa ja 
viskas alla. Aga see oks kukkus kanakesele silma sisse 
ja lõi silmakese peast välja. Kanakene läks nuttes eide-
kese juurde: „Kuule, eideke, kukeke lõi mul silma peast 
välja!“

Eideke kutsus siis kuke enda juurde ja ütles: „Miks sa 
kanakesel silma peast välja lõid?“
Kukk ütleb: „Ega mina pole süüdi! Pähklipuu raputas en-
nast, ma pidin äärepealt alla kukkuma ja peaaegu olekski 
kukkunud. Aga siis kukkus see oks ja kanakesel on silm 
peast väljas.“
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Nad läksid pähklipuu juurde ja ütlesid: „Pähklipuu! 
Miks sa end raputasid? Näed, kukeke oleks peaaegu alla 
kukkunud ja kanakesel on silm peast väljas!“
Aga sarapuu ütleb: „Ega mina pole süüdi! Kits sõi mind.“

Kutsuti kits kohale. „Kits, miks sa sõid pähklipuud? 
Näed, pähklipuu raputas ennast, kukk oleks peaaegu 
maha kukkunud, aga kanakesel on silm peast väljas!“
Kits ütleb: „Ega mina pole süüdi! Karjused ei hoidnud 
mind!“

Kutsuti karjused kohale. „Kuulge, karjused! Miks te ei 
hoidnud kitse? Kits sõi pähklipuud, pähklipuu raputas en-
nast, kukk oleks äärepealt alla kukkunud, aga kanal on 
silm peast väljas!“
Karjused ütlesid: „Ega meie pole süüdi! Hunt hirmutas 
meid!“

Kutsuti siis hunt. Ütlesid hundile: „Miks sa nii tegid? 
Miks sa hirmutasid karjuseid? Karjused ei hoidnud kitse, 
kits sõi pähklipuud, pähklipuu raputas kukke, kukk pidi 
peaaegu alla kukkuma ja kanal on silm peast väljas!“
Aga hunt ütles: „Ma pole otsast võtta ega tagant lükata.“
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Pähklikene
Astsõ üts poiskõnõ tiid piteh ja löüdse maast pähkli. 
Tahtsõ haugada’ tuud pähklit, a kaes: „No kurivaim, mulk 
seeh! Taad om huss jo söönü!“ 
Üteï sis kõva helüga: „No kurrat!“ ja pandsõ tuu pähkle 
karmanehe.

A  kurat kuuldsõ ja tulï tälle vasta, üteï et: „Mis sa 
tahat?“
Poiskõnõ üteï, et: „Kullõ’, kas om tuu õigõ, et kurat või 
hindä nii väigokõsõst tetä’, et või nõgla silmäst läbi minnä’!“
Kurat ütles, et: „Mille ei või! Või külh!“
„A ma taha tuud nätä’!“
„Mis sa tahat nätä’?“
„Ma taha nätä’, kas sa siist pähklimulgust saat sisse minnä’ 
vai ei saa’.“

Kurat tekse hindä väigokõsõst, läts pähklimulku ja 
poiskõnõ lei tiku otsa ette. Esi läts sepikotta ja küüsse 
sepä käest suurõ sepähaamri. Toksaú tuud pähklit, katski 
ei lää’.
Üteï sepäle, et: „Anna’ suurõp!“
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Sepp andsõ suurõba haamri. Lei tuu vasaraga, pähkli 
katski es lää’. Ja no sis sepp ka kai, et: „Mis kurrat taa 
om! Lää-i katski!“

Võtsõ üte suurõ vasara ja pandsõ vasta pähklit. Käve 
kõva mats! Tuust sepikojast jää-s mitte midägi alalõ. Tuu 
poiskõnõ ja sepp pässi’ niisama, tulli’ sis sinnä sepikua 
ette, istsõ’ kivi pääle ja sepp üteï tuupääle: „Úoo olï küll 
kuradi pähkli!“

Ja tuupääle poiskõnõ üteï : „Olï külh!“
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Pähklike
Üks poiss kõndis mööda teed ja leidis maast pähkli. Tahtis 
seda hammustada, aga vaatab: „No kurivaim, auk sees! 
Seda on uss juba söönud!“ 
Ütles siis kõvasti: „Kurat küll!“ ja pani selle pähkli taskusse.

Aga kurat kuulis ja tuli talle vastu, ütles: „Mis sa ta-
had?“
Poisikene ütles: „Kuule, kas see on õige, et kurat võib 
enda nii väikseks teha, et mahub nõelasilmast läbi?“
Kurat ütles: „Miks ei või! Võib küll!“
„Ma tahan seda näha!“
„Mida sa tahad näha?“
„Ma tahan näha, kas sa saad siit pähkliaugust sisse min-
na või ei.“

Kurat tegi enda väikseks, läks pähkliaugust sisse ja 
poisike lõi tiku augu ette. Ise läks sepikotta ja küsis sepa 
käest suurt sepahaamrit. Toksas seda pähklit, ei lähe 
katki.
Ütles sepale: „Anna suurem!“

Sepp andis suurema haamri. Poiss lõi selle vasaraga, 
pähkel ei lähe katki. Ja siis sepp vaatas ka: „Mis kurat 
see on! Ei lähe katki!“

Võttis ühe suure vasara ja lõi pähklit. Käis kõva mats! 
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Sepikojast ei jäänud midagi järele. Poisike ja sepp pää-
sesid ära, tulid siis sinna sepikoja ette, istusid kivi peale 
ja sepp ütles selle peale: „See oli küll üks kuradi pähkel!“

Ja poisike ütles: „Oli jah!“
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