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Uma Leht kutsõ keväjä 2010 inemiisi üles saatma juttõ savvusannust. Lehe toimõndustõ 
saadõti 23 juttu mitmõst vana Võromaa nukast. Jutu panti kõrdapite lehte, kon tuujaos om 
rubriik «Savvusann». Tan omma lehen ilmunu jutu:  
 
 
JUTTÕ JÄRJEKÕRD:  
 

1. Kirmse küla suitsosanna.  
2. Vana savvusann Aiaoroh Kolepi küläh 
3. Uma sann  
4. Missokandi savvusannast. 
5. Suidsusann Kooskorah 
6. Mehekodo sann 
7. Väiku sannaoppus 
8. Karula savvusannast 
9. Pätitego suidsusannah 
10. Mu suidsusanna’ 
11. Liinaprovva tahtsõ vanavanaesä sanna puhtas mõskõ 
12. Haanimaa savvusannust. Edimene jutt 
13. Sepä talo suidsusann 
14. Liha sautaminõ sausannan 
15. Elo perämäne savvusann 
16. Tartumaa suidsusannast  
17. Kats esierälist sannaluku 
18. Üteiälidse 
19. Savvusannah käümise lugu, koh olõs ka uma elo andnu (jätnü) 

 
 
1.Kirmse külä suidsosanna 
  
Ku ma latsõn mäletämä naksi, oll’ Kirmse küläh 19 talopidämist ja kats väikumbat majapidämist, 
koh talotüüga elämist es saia. Noist üts tegi puuanomit, tuubrit, vannõ, tünne ja esiki puust pangõ. 
Tõõnõ oll’ ütsik naanõ: tuu ao külä ja ümbrekunna latsi vastavõtja. 21 elämist ja egalütel uma sann. 
Kõik suidsosanna. Õnnõgi üteh suurõmbah taloh oll’ korsnaga sann. 
 
Jõulopuulpääväl, vana-aasta õdago, munapühipuulpääväl, suvistõpühipuulpääväl ja 
jaanipääväpuulpääväl suitsiva küläh kõik sanna.  
 
Kelle sann suidsas’ kõgõ rohkõmb, oll’ kõgõ parõmbidõ nätä külmä ja tuulõvagadsõ ilmaga. Mi, 
latsõ, sis toda vahemigi. Terve külä sanna olli mi kodotalost häste nätä: ollimi küläst väläh ja 
nurmõ-nurmõveere olli võsost puhta. 
 
Keväjä oll’ iks nii, õt ku trehvsit sannast müüdä minemä, koh õkva liha suitso, tundsõt hääd 
suidsoliha lõhna. Toda jakko nikani ku küläh jakko lihha. 
 
Õt suidsosannah lihha suidsota, oll’ iks vaia tiidä, midä ja kuis tetä. Tuuao inemise noid nippe tiidse 
ja näil es juhto kah midägi. A üts miis nägi külh, kuis imä lihha suidsot’, a tegi iks ummamuudo ja 
õnnõtus oll’gi käeh.  
 
Tä pandsõ liha rippo ka keresse kotsilõ, midä tii es kiäki, kes veidikesegi suidsotamisõ säädüisi 
tiidse. Keressekotus lae all pidi vaba olõma tuuperäst, õt sääl om kuumus kõgõ kõvõmb ja lihast 
nakkas rasõv vällä juuskma. Ku rasõv kuuma keresse pääle tsilgus, lätt palama. 
 
«A ma panni kivele pleki pääle!», targut’ miis peräh, ku palanu oll’ nii liha ku sann. Plekk pästä-s 
rasvapalamisõst. Esiasi olnu sis, ku pleki asõmõl olnu vann ja tuugi korgõmbah keressekivest.  
 
A häbü küläh mitmõkõrdnõ: külä edimäne sannapalang ja viil – miis palot’ nii uma ku ka 
naabrinaasõ liha är! 
 



 2

Poissõ vemp lõppi hallõlt 
 
Aig oll’ inne märdsikiudutamist. Koskilt Ingerimaalt tull’ mi küllä imä kolmõ tütrega, väega puhta ja 
tüüka inemise. Saiva eloasõmõ ütte jõukabahe tallo.  
 
Latsõkõsõ-sõsarõ olliva väega üttehoitja. Kõgõlõ otsa tsusõva (muidoki soomõ keeleh) 
küläpoiskõisi: «Noh, pojanhuska (poiskõsõvolask), kunas saat mehepüksi jalga?» Suurõmbit 
poiskõisi muidoki ai tuu jutt vihalõ: a näil ollivagi jo viil jalah püksi, mis küündüvä õnnõgi allapoolõ 
põlvõ! 
 
Külätsura märgevä kokko: teemi noilõ tyttömäinenile är 1:0! Ku imä lätt ummi ilosidõ tütridega 
puulpääväl sanna, läämi sannavüürüste ja toomi näide rõiva är! 
 
Puulpääväl olli poiskõsõtsura aigsahe sanna lähkoh haina seeh kõtulõ. Ku kuulsõva, kuis visati 
keressele lõõnõt ja naati vihtlõma, sis tahtsõva tuu helü var’oh rõiva sannavüürüsest är võtta. 
 
Kõgõ suurõmb ja julgõmb tsura karas’ki haina seest vällä ja sannaussõst sisse. A tä tegi via, midä 
tiiä es arvadagi. Sannavüürüse uss oll’ määrmäldä ja tuu tegi kiidsmise hellü. 
 
Toda hellü kuuliva ka sannaholõja naasõ. Tsura sai külh pingi päält üsätävve naisi rõivit kanglihe ja 
pand’ noidõga ussõst vällä. A üüsärk sattõ poiskõsõl kangli alt nii pikält vällä, õt ots jäi jala ala ja 
poiskõnõ sattõ maaha.  
 
Kõgõ vanõmb suumlasõlats’kõnõ taibas’ olokõrda, haarsõ käskoga kuuma vett ja tõugas’ 
sannaussõ peräni valla. Ihoalastõ, käskotäüs kuuma vett käeh, juusk’ tä poiskõsõlõ perrä ja esi 
tänit’ kõva helüga: «P...s tsui poiskõist!!!» Visas’ käskotävve kuuma vett poiskõsõlõ sälgä. Tsura 
jätt’ rõivapuntra sinnäpaika, niudsaht’ ja pagõsi kavvõmbahe. Tõõsõ tsura panniva ummakõrda 
sanna mant juuskma, a panõva-s toda tähele, õt sanna ümbre olli nõgõsõpuhma: panniva noist 
läbi... 
 
Peräh kõnõldi küläh, õt tuu suurõmba tsura imä oll’ kaivanu: «Kuradi soomõlita olõs latsõ är 
tapnuva!» ja poiskõsõ sälgä määriti kats nädälät hapnõ koorõga.  
 
Tõisi tsurrõ imä kõnõliva: «Mi poiskõisil tegüsi kurõsaapa!» ja ka noid jalgo määriti ja possotõdi 
hapnõ koorõga, inne ku tervest saiva. Külätsura julgu-s inämb lats’kõisi poolõgi kaia nii kavva, ku 
nä ütskõrd mi küläst är lätsi tõistõ paika. 
 
Lihahimo pand’ pää tüüle 
 
Ma olli kinoh autojuht. Mi tüü alost’ õdago ja lõppi iks üüse. Ütskõrd keväjä naas’ imä sannah lihha 
suidsotama. Õdago, inne tüühüminekit kanni ma liha sanna ja panni reste pääle ritta. Imä tegi tulõ 
keresse ala ja ma esi lätsi Vinne riigi tüüd tegemä. Tagasi sai muidogi ilda üüse. Jäi magama ja 
magasi kõvva, ku kuuli, kuis imä hõigas’: «Tulõ üles, sannah keres lajah, mul olõ-i kohegi tuld 
tetä!». 
 
Tiidse külh, õt keres oll’ viledsä püsümisega, a mõtli, õt lihasuidso pidä vasta. A võta näpost! Lätsi 
sanna: sann lämmi, liha päält joba illos pruun, esiki hää suidsoliha lõhn, a nukah suur savikivi ja 
keresekivve unik, sääl vahel viil hõõgavit hütsi! 
 
Proovõ kivve, tävveste kuuma. A saa õs ummõhtõ puulsuitsonut lihha sanna jättä! Topõ sis mito 
paari villatsit kindit kätte ja naksi noid kuumõ kivve sortma. Korssi kivve vahelt savitükü kokko ja 
panni pangi ligonõma. Saigi määnegi mökin, midä sai kivve vahelõ panda. 
 
Riigitüüle tull’ är üteldä. Tei tüüd üü läbi. Hummogu päävänõsõngu aigo sai sannast vällä ja imä 
vahtsõst keresse ala tulõ tetä.  
 
Peräh kõnõldi ka mi sannast küläjuttõ: «Näet, Kustal sattõ tsilk rasva keresse pääle – palli är liha ja 
sann, a Jõksil sattõ kints lihha keresse pääle, juhto-s midägi – keres läts’ õnnõ lakja!» 
 
Mi külä 21st suidsosannast om käümiskõlbligust jäänü õnnõ neli (üts om mu uma). Ja esiki nuu neli 
ei suitsa kõrraga ei jõulopuulpääväl, ei vana-aasta ega jaanipäävä puulpääväl... 
 
Jõksi Ado 
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2. Savvusann Aiaoroh Kolepi küläh 
  
Ma olli viil peris väikukõnõ, a sann oll’ sis joba vana, seestpuult nõginõ ja must. Sann oll’ küländki 
suur, neläkruudilidsõ aknõ ja lastukatusõga. Tagasainah oll’ saina pikkudsõlt lava, ussõpuulsõ 
saina veereh katõ miitre pikkudsõ ja miitre lakjudsõ maakivest keressega ahi. Ehitet oll’ üteaigsõlt 
tõisi talohuunidõga 19. aastagasaa tõõsõl poolõl. 
 
Sanna pääl elli üükulli. Noidõ keväjäst umavaihõlist jutuajamist oll’ huvitav kullõlda. 
 
Inne peris sannaruumi oll’ sannavüürus. Sääl oll’ sepikoda. Alasi oll’ umbõs miitrelakjudsõ 
läbimõõduga tammõpaku külge kinni pant. Tuu tammõpakk oll’ nii kõva, et viil paar aastakümmet 
tagasi võisõ tima viimätsit riismit oroh nätä.  
 
Sepätüüd teivä uno August ja Piitre. Oroh tulõtas viil uno Piitret miilde üte rehepessümassina tsõõr 
ja uno Augustit kasumapantu tammõ. Rattatsõõri ümbre häitsese keväjä sinililli ja tammõ kasusõ 
suurõmbas. 
 
Sann oll’gi ehitet piaaigu oja perve pääle, et vesi olõsi kerembähe kätte saia. Oro oja pääle sanna 
kotsilõ oll’ tett maakivest takistus, et kõik vesi ei saasi är joosta. Nii saigi sinnä paras viilump, midä 
meil kutsuti «võrõngus». Sinnä oll’ sannalisil hüä hinnäst jahutama minnä. 
 
Oro sanna käve kats Aia peret. Mõlõmbah perreh oll’ vanal aol hulga latsi. Tuuperäst oll’gi 
sannalava kah nii pikk.  
 
Väiku latsõ viidi sannast tarõ mano nii, et panti teki pääle, kääneti tekiga sälgä ja tarõh puistati teki 
seest vällä. Ku ma olli väikukõnõ, sis lätsi sanna ja tulli tarõ mano õks uma jalaga. Mi perreh es olõ 
tuul aol inämb noid, kes olõsi kukilõ võtnu. Esäkene oll’ joba är koolnu. 
 
Sann oll’ inemiisi tüüst vaivatuisi luiõ-liikmidõ tohtõrdaja. Vihtlõminõ pidi egäsugudsõ tõvõ vällä 
ajama. Suvõl tetti sannavihtu sis, ku leht oll’ täüs kasunu. Pidi kavvõmb vasta kah. Arvati, et pall’o 
nuuri lehtiga vihaga vihtlõmisõl võit kärnä minnä. Õigõ aig sannaviha tegemises pidi olõma 
jaanipäävä ümbre. 
 
Pääle kõovihtu oll’ viil tammõ- ja kadajaossõst vihtu. Noil pidi olõma esieräline arstmisvägi. Egäüts 
nuhõl’ umma ihho lava pääl vihaga ni kavva ja ni kuumah, ku vällä kandsõ. 
 
Ku sannah kõik tegemise tettü olli, tei sannalidsõ inne minemä nakkamist sannalõ kumardusõ ja 
ütli: «Aitüma sannakütjäle, viituujalõ, vihategijäle ja sälämõskjalõ». Mõnõl puul tetti päält sannaussõ 
kinnipandmist ussõ kotsil õhuh ristimärk, et paharet sanna ei päsesi. 
 
Ku lats olli, sis es olõ siipi koskilt saia. Esi kah es saa siipi kiitä tuuperäst, et ka seebikivvi es olõ. 
Jäigi üle tetä lipõ. Tuhka ja vett oll’ viil umast käest võtta. Pidi olõma lehtpuu tuhk; nõglapuu tuhk es 
kõlba. Lipõ tegemine käve nii: tulinõ vesi valõti tuha pääle. Kül sis tuhk podisi nigu tulõmägi ja 
ummamuudu lõhn oll’ kah.  
 
Podisõja siäti häste ümbre ja jäteti nii kavvas rahunõma ja saistuma, ku jahtunu oll’. Sõs oll’ tuhk 
anoma põhjah ja pääl puhas selge vesi, millel oll’ mustusõ häötäjä imevõim. Vanal aol mõstigi 
umakoedu linadsõ rõiva lipõga. Olli ilosa puhta ja hüä lõhnaga.  
 
Et siipi es olõ, tull’ ka hinnäst lipõga mõskõ. Sannah pandsõ egäüts tuud mõskmisõ vii sisse uma 
ärtundmisõ perrä. Meil sai ütskõrd tsipa rohkõmb ku vaia olõs olnu. Puhta ollimi külh, a hiusõ tüke 
pääst lindu minemä ja päänahk oll’ verrev ja nii hallus, et kammiga es tohe lähkohegi minnä. A tuu 
hädä läts’ paari pääväga müüdä. 
 
Sann oll’ ka lihasuidsutamisõ kotus. Värski liha tegemine jäteti inne jõulu aigu, et jõulusööges 
värski võtta olõsi. Ku ilma nii külmäs lätsi, et liha är külmäs’, võisõ osa jättä suula pandmalda. 
 
Liha soolati puuanomah (tõrduh). Suulvesi pidi olõma küländki kangõ, esiki nii, et är es külmä. Liha 
läts’ nii soolatsõs, et ilma ette leotamalda söögis tetä es saaki. Tuuperäst suidsutõdi liha keväjä är. 
Nii tull’ ülearvo suul vällä, korju lihatükü pääle ja kaitsõ halvasminegi iist. Suvõl, kipõl tüüaol, oll’ nii 
valmis süük käeperäst võtta. 
 
Lihasuidsutaminõ oll’ tüü, midä pidi mõistma ja nii mõndagi kavalust kah tiidmä. 
 
Suulviist vällä võedu ja nõrgunu lihatükü panti sannah parsilõ, kamarapuul allapoolõ. 
Käevarrõjämmüidsist lepäroikist parrõ olli laest paar-kolmkümmend sentimiitret allpuul. Ku liha oll’ 
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üles saanu, tetti kuivi lehtpuiõga tuli ahjo ja küteti sann nii kuumas, et liha aigupiteh küdsämä 
nakas’. Tuld es või ahost är jahuta. Väikene «kihulasõsautus» puultuuridõ lepäpuiõga pidi õks all 
olõma, ka üü otsa. Järgmädse päävä lõunõ aigu naati kaema, kas joba kõlbas. Inne maahavõtmist 
lasti sann tuuridõ kadajaossõga viilkõrd suitsu täüs. Maaha võeti liha sis, ku kõik oll’ parajalõ 
jahtunu. 
 
Päält liha maahavõtmist käüti ka esi sannah. Sai esiki veidükese lõõnat. 
 
Hariligult küteti sanna egä puulpäävä, oll’ harv juhus, ku mõni kõrd vahelõ jäi. 
 
Sann oll’ mi edevanõmbidõ jaos üts tähtsä ja tarvilik paik; esiki veidükese pühä. Halvu sõnno 
sannah es või üteldä, egäsugust muud juttu aeti külh.  
 
Sann oll’ ka tuu kotus, koh mi edeimä latsi ilmalõ tõi.  
 
Ka nuurpaar es päse sannast müüdä. Tõõsõl pulmapääväl viidi näid savvu täüs sanna ja lasti sääl 
tükk aigu olla. Tuu pidi olõma kah üts ettehoiatus, kuis keerolidsõh olokõrrah toimõ tulla.  
 
Edevanõmbidõ meelest oll’ savvul puhastaja ja halva ärhoitja võim. 
 
Laanekivi Õie 

 
 
3. Uma sann 
  
Tuust aost, ku ma hinnäst mäletäma nakka, omma iks meelen sannapäävä. Mi pere eläsi 
Kasaritsan Vallõkunnu talon kuun vanaesä ja vanaimäga. Põhilinõ mõskmisõ kotus oll’gi 
suidsusann. Egä puulpääva poolõst pääväst nakas’ esä sanna kütmä. Inne kütmist veeti sanna 
pingi vällä, et nuu nõõga kokko es saanu. 
 
Kütmine käve iks neli-viis tunni. Ussõ hoiti kinni. Kütmisemulk oll’ sannan seen. Ma mäletä, et esä 
kässe sanna puid pääle panda. Sannan oll’ toss piaaigu maani. Et ahoussõni jouda, tull’ kükäkile 
laskõ ja ahoussõni piaaigu ruumada: toss läts’ silmä ja ai köhkätämä. A käsk oll’ käsk. Är ma tuu 
tei. 
 
Õdagu minti sanna. Inne sannaminekit tuulutõdi sannatarõ ja perän veeti pingi ka sisse. Mi puul 
lavva es veetä vällä. Sanna iinruumin olõ õs rõividõ vahetamisõ kotus, oll’ sepikoda. Mõskminõ ja 
rõivilõpandminõ käve kõik üten ruumin. Ildamba, joba muudsambal aol, ehitedi sepikua asõmõlõ 
kambrõ, koh sai rõivit vaheta. 
 
Mõskmisõs veeti külm vesi lumbist sanna iin ja kuuma vii jaoski sai vii tuustsamast lumbist. Kuuma 
vii pada oll’ keresse sisse valõt ja sinnä mahtu uma katskümmend pangi. Vett jakku naabriperrelegi. 
Nuu kävevä ka mi puul sannan. 
 
Edimädsenä läts’ sanna kõgõ vanaesä. Meile ülti, et vanaesä lätt võtt karmu är. Ku mi aig sanna 
minnä oll’, sis imä hirmut’ meid: «Mõskõ ruttu, muido tulõ pakan ja vii teid är!» 
 
Olõ õs meil mõskmisõs määnestki peenükeist mõskmiskraami: nii iho ku hiussõ saiva puhtas 
umatettü seebiga. Mäletä, kuis esä siipi kiitse. No oll’ iks hais! Ja määne jälle värv suurõn paan 
moro pääl kiijäl pudrol oll’! A perän olõ õs seebil hätägi. 
 
Suidsusann es olõ õnnõ mõskmisõs. Paar kõrda aastan veeti sisse puust tettü resti, põrmandu 
pääle panti papp ja sis läts’ lihasuidsutamisõs valla. 
 
Tuu oll’ peris pikk ja põnnõv tüü. Inne oll’ liha soolan olnu, nätäl kül vai rohkõmb. Sis panti liha 
sanna lae all olõvidõ reste pääle – sääl olõ õs õnnõ mi perre liha. Külä päält kor’ati kah kokko. Ega 
lähkün muial lihha es suidsutõdaki ku meil. 
 
Esä ja vanaesä olliva tuu ala meistri. Suidsutamisõ aol pidi sannan kõik aig tuli all olõma, a tohe es 
pall’o külm vai pall’o lämmi olla. Külmäga jäi liha tuurõs ja lämmäga kõrbi är. Liha pidi tasaligult 
suitsuma. Imä oll’ peris murrõn, et mis sis saa, ku naabridõ liha är tsurgitas. 
 
Suidsutaminõ alas’ joba neläpäävä õdagupuulõ ja käve nika ku puulpäävä lõunõni. Kõik, kelle liha 
mi sannan lae all rippu, pidivä kütmän käümä. Tuud oll’ selle vaia, et ega üts inemine es jõvva mitu 
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üüd üllen olla. Maada oll’ ka vaia. Päämiihis olli tuu tüü man vanaesä ja esä. 
 
Ku liha oll’ är suitsunu, võeti maaha ja tuu edimäne tsiakindsu külest lõigat lihatükk oll’ kõõ parõmb. 
Sis sai sahvri ussõ vahel passitus, leeväkikk käen, ja oodõtus, kuna imä suurõ tükü lihha leevä 
pääle käänd. Ega ma ei olõki päält tuud nii hääd suidsulihha saanu. 
 
Päält lihasuidsutamist mõsti sann hoolõga puhtas, küteti viil veidükese ja sis minti nii nigu iks 
puulpäävä sanna. 
 
Järgmädsel pääväl oll’ sann viil lämmi ja paan oll’ vesi ka peris kuum ni sai mõssu mõskõ. Mõsu 
mõsti kõik käsilde. Ei saa ma arru, kuimuudu imä joudsõ nelä latsõ rõiva kässi vaihõl är mõskõ.  
 
A ega rõivit olõ õs sõs nii pall’o ku täämbädse päävä latsil: hää ku üts kleidikene ja paar paari 
dressipükse oll’. Olõ õi ma ka latsiaian käünü, nii et paras oll’ määndsitegi püksega moro pääl 
juuskõ. 
 
Sääne oll’ mi uma sann. Nüüt om sannast õnnõ mälestüs jäänü. A tuu mälestüs om illos. 
 
Ruuli Helve Verijärve küläst 
 
 
4. Missokandi savvusannast 
  
Mi kandih om piaaigu kõik nii nigu Haanimaa savvusannah, a sõski väiku vaihõ omma. 
 
Mehe käve kõgõ inne sannah ja sõs naasõ, selle et naisil oll’ rohkõmb tüüd lauda ja tarõ man. Ku 
vihõldi, sõs üteldi: «Aituma sannakütjäle, aituma vihahaudjalõ, aituma, aituma!» 
 
Lihasuidsutamisõ aigu, ku liha oll’ joba pehme, tuudi mõtsast kadajit ja palotõdi är, selle et kammar 
pehme olõssi ja lihal ka hää mekk man.  
 
Vanal aol oll’ sann rohkõmb pühä kotus, a täämbädsel pääväl võit sääl ka nall’a tetä, nigu mi 
sannah juhtu. 
 
Mu poig opsõ Tal’na tehnigaülikoolih. Ütskõrd tull’ tä suurõ kamba kursusõsõpruga maalõ sanna.  
 
Nuu nuurmehe es olõ elohki savvusanna nännü, ammuki viil sääl käünü.  
 
Edimäne rops, ku nä lõunõt vissi, pagõsi kõik pallidõ persidega sannast vällä. Mõni oll’ sannalina 
ümbre haardnu, a mõnõl lei kellä takti. Ümbre sanna tsõõri tennü, hüpsi jälki sanna tagasi.  
 
Himo oll’ näil savvusanna vasta suur. Õks sanna ja vällä ja nii pall’o aigu.  
 
Pikäpääle mõsi hinnäst ja tulli sõs tarõ mano. Käteräti õks ümbre alomadsõ jao nigu jupka säläh. 
 
Ma kai taad tsirkust päält ja naardsõ, mändse nuu poisi kül vällä näi. Kõik olli nõõga nigu 
korsnapühkjä.  
 
Nuurmehe es olõ rehkendänü tuuga, et savvusanna saina ja lagi omma ka nõõdsõ, nii et sääl 
tsurgit uma puhta iho kõik är, ku kohegi vasta tukõt.  
 
Ma ütli, et kulla pojakõsõ, minke no sanna tagasi ja mõskõ hinnäst kõrraligult puhtas! 
 
Nii om sõs täämbädsel pääväl savvusannah käümisega. 
 
 
Liira Singa Rammuka küläst 
 
 
5. Suidsusann Kooskorah 
  
Mu kodukotus oll’ kunagi Mooste vallah, Kooskora küläh Veske taloh. Elämine, üteh sannaga 
muidoki, oll’ Kooskora järve veereh. 
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Vanast ehitedi sann muist huunist eräle, nii nelä-viiekümne miitre võrra kavvõmbalõ.  
 
Meil oll’ ilma korsnalda suidsusann. Sanna laeh oll’ luuk, kost kütmise aigo suits vällä läts’. Ku 
kütmine lõpõtõdi, panti luuk kinni, et lämmi sanna jääsi. 
 
Hüdse võeti ahost vällä, et vingo sisse es tulnu. Kuuma hüdse panti plekkanomaga huunõst 
kavvõmbalõ, et midägi palama es lännü.  
 
Hütsi hoiti triikmassina jaost, mis oll’ ravvast. Triikmise aigo panti massin hütsi täüs ja läüdeti 
palama, nii läts’ki massin kuumast. 
 
Sanna küteti egä puulpühä, nii suvõl ku talvõl. Kütjä olliva inämbüste vanaesä vai vanaimä. Kütmä 
naati jo hummogupoolõ, et lõuna paiko olõssi sann kuum ja suidsost puhas. Sii oll’ nigu säädüs. 
 
A nigu säädüs oll’ tuu kah, et kõik rassõmba talotüü alostõdi puulpühä hummogu. Päältlõunast 
olliva joba luu-kundi tüüst kangõ, noilõ oll’ sannahkäümine õkva roho iist. Pühäpäiv puhati, et iispäiv 
tävve huuga tüüle nakada. 
 
Keresse pääle visat vesi tegi sannaruumi kuumast ja aurutsõst. Ja vihtmine oll’gi tervüsele kasust, 
pand’ vere käümä. 
 
Vihategemine oll’ kõgõ inne jaanipäivä, sõs lehekese pehme ja tervüsligu. 
 
Sannah käve miispere inne, naasõ-latsõ perähpoolõ, ku es olõ inämb nii kuum. Ku poiskõsõ 
suurõmbast kasviva, nakas’ näid sannatama esä. Palaviguga haigõt sanna es lasta. Ku iho higist’ ja 
joba vihuti, joosti järve. Tuu tsuklõminõ oll’ väega hää meelele ja iholõ. 
 
Ku latsilõ olliva koolist süüdü külge naanu, sõs vanaesä tegi viha tuhaga kokko ja vihtsõ iho läbi. 
Peräh uhõti viiga üle. Saadigi süüdikist vallalõ. Sälämõskminõ ja vihtmine käve vastakudi. Sõs aeti 
umavahel jutto, kullõldi ütstõsõ käest küläuudissit. Vai arotõdi tüüasjo. 
 
Päält mõskmist tennäti sannakütjät, viikandjat ja vihahaudjat. Vihahaudmisõ viiga oll’ hää pääd 
mõskõ, hiusõ saiva pehme ja läükvä. Rohkõmb nuuri tütrigõ muud. 
 
Ku naati puhast hamõht sälgä pandma, tegi vanaima kõgõ hindäle ja latsilõ ristimärgi rinna ette. 
Toda tegi tä ilma midägi lausmada ja vällä näütämädä. 
 
Ristimärk pidi inemist hoitma häti ja õnnõtuisi iist. Timä jutu perrä oll’ sann vanast olnu ka nukanaisi 
kotus, koh latsõ ilmalõ tuudi. Päält sanna oll’ hää juvva kotoh tettüt leevätaari. 
 
Suidsosannah oll’ viil suur ettevõtminõ – perre lihatagavara suidsutaminõ. Tuudaigo oll’ laeluuk kõik 
aig kinni, hoiti õnnõ akõnd veidükese vallalõ. 
 
Sanna lae all olliva lepäpuust resti, kohe liha nüürega rippo panti. Kindsotükü ja lappõ eräle. 
Kamarapuul ülespoolõ, et suulvesi parõmbilõ vällä nõrgoda saasi. Ku tsilkmine lõppi, sõs kääneti 
kamarapuul alla, et rasva hoita. 
 
Liha oll’ vähämbält paar kuud suulvii siih olnu, kohe oll’ maigu jaost ka kiuslauko pant. Lihha 
suidsutõdi inne lihavõttõpühhi. Suidsuh oll’ iks kats päivä ja üts üü. 
 
Küteti lepäpuiõga. Kütsele lihalõ tetti viil kats ahotäüt kadajasuitso. Otsiti ossõ, millel ka mari küleh. 
Nii saadi hää maik ja liha saisõ kah parõmbilõ. Kütmist es tohe ka üüsest är jättä, vahet es või olla. 
Muido olõs maigu är tsurknu ja alalõ ei olõs kah nii häste saisnu. 
 
Lihasuidsutaminõ oll’ perreh tähtsä tüü. Käüti kõik aig sanna vahet, ka üüse, et midägi tegemäldä 
es jäänü. Liha hoitmisõ jaost pidi olõma päält suidsutamist õhurikas kotus. Panti rippo aida laetala 
konksõ otsa. 
 
Päält suurt tüüd mõsti sannalava ja põrmand lipõga (tuha pääl saisnu vesi) puhtast.Tuu tegi häste 
rasvast puhtast. Küteti kõrrast ka ahjo. Põrmando pääle tuudi rüäolgi, et olõs kinmäle puhas. Tuu 
oll’ latsilõ väega meele perrä. 
 
Suvõl põllutöie aigo oll’ suidsoliha kõgõ lavva pääl. Piimäsupp kõrvalõ. Nii sai lõunasüük ruttu 
peetüs, jälki tüüle. 
 
Suidsosanna keresse ehitämine oll’ umaette meistretüü. Keresse põrmand ja ussõesine laoti 
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savikivvest. Noist laoti ka sainajago. Ku kütmiseruumi jago laoti, sõs tetti raudrelsest rest, kohe 
naati keressekivve pandma. Allpuul suurõmba, kõrrast vähämbä kivikihi. 
 
Kivi pidi olõma puhas põllukivi, valgõt lubjakivvi es või olla. Nuu olõs kavva vingo sisse ajanu. Savi 
pidi kah puhas olõma. Keresse küle ja saina vahelõ panti liiva, et saina kuuma iist kaitsa. Üts külg 
andsõ rõivilõpandmisõ ruumilõ lämmind. Sanna ja keresse suurus olõnõs perre suurusõst. Meil oll’ 
keres umbõs 1,2 miitret pikk, 0,8 lagja, korgus vähä alla miitre. 
 
Kiviranna Ülo Olustverest  

 
 
6. Mehekodo sann 
  
Sann oll’ mi perre jaos pühä kotus, es tohe sääl kõvastõ kõnõlda ega vandu. Ku sanna mõskma 
lätsi, tull’ üteldä: «Jummal sekkä sannakõnõ!». Vastati: «Jummal hää miis!». 
 
Ku hamõt vai üürõivit sälgä panni, tei ristimärgi ja ütli: «Jummal essä, Jummal poig ja Jummal pühä 
ristike!».  
 
Sis tull’ tennädä: «Aituma sannakütjäle, aituma sau süüjäle, aituma viituujalõ, aituma vihahaudjalõ, 
aituma Taivaesäle!» 
 
Mu mehekodo savvusannan oll’ keres, mõskmisruum ja lava olli kõik üten ruumin. Lava oll’ katõst 
lavvast kuun, ku üte lavva pääl rohkõmb raskust oll’, sõs tull’ vahe vaihõlõ. Ja oi õnnisaokõnõ, ku 
sinnä vaihõlõ jäivä mu mehe «kelläkese», no tuu pidi vallus olõma! Ei mäletä kas laud murdu vai 
tull’ saina tapist vällä, a sanna põrmandu pääle sattõmi mehega mõlõmba. 
 
Liha suidsutamisõs viidi lavva vällä ja tuudi retel vai redeli sisse, sinnä pääle panti liha. Algusõn 
kammar ülespoolõ, perän kääneti kammar allapoolõ, et rasva nii pall’o maaha es tsilkunu.  
 
Suidsutamisõ lõpus palotõdi kadajit, et hääd maiku saia. Perän, ku liha välän, mõsti sann puhtas. 
Küteti vahtsõst, a lõhna olli kõik viil sannan. 
 
A mu hindä sünnükodo oll’ Parksepä ja Joosu vaihõl. Vanastõ oll’ koton laulmist pall’o, käve kar’an 
viie- vai kuvvõaastadsõlt. 
 
Sis sai kar’a man laultus. Mu imä laulsõ kõgõ, võro keelen ka mitund laulu. Ma andsõ vai lauli 
Seeliguküttele «Joosupoissõ» laulu.  
 
Nigu üteldäs, «egän talon uma taar»: egän vallan, külän om ummamuudu rahvas. Mu 
latsõpõlvõkoton olliva inemise pall’o lõbusamba, kelmligumba, tetti väega pall’o nall’a. Tulli siiä 
mehe kodo, mu meelest omma inemise väega tõsidsõ ja hoitva hindäette. 
 
Hüvato Maie Kangstist 

 
 
7. Väiku sannaoppus 
  
Ku ma väiku olli, ütel’ ristiimä mulle: «Mul sulle midägi anda ei olõ, a ma oppa sinnu, kuis hinnäst 
sannan mõskõ.» 
 
Lätsimi katõkõiste sanna. Ristiimä sis opas’, et sannan piät hinnäst üle kihä nii kõvastõ nühkmä, et 
nahk om verrev! Kuivatamist opas’ ristiimä niimuudu: «Hõõru käterätiga kõvastõ!  
 
Midä karõdamb käterätt, toda parõmb. A nägu ja kaal piät kuiuma esi, noid ei või käterätiga kuivata, 
muidu tulõva kortsu.» Tuu om õigõ. Ma saa jo 70 ja kortsõ ei olõ! 
 
 
Saaroni Erika Karulast Saarjärvelt 
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8. Karula savvusannast 
  
Vanainemise õks ütli, et sann om vaesidõ inemiisi tohtri. Sannan määriti haigit kotussit rohuga, 
tõmmas’ ruttu naha sisse, tekk’ soonõ pehmes.  
 
Sannan mõsti ihhu umakeededü seebiga, mõtsast tuudi riburaik, käänti kokku nuusti. Sis panti 
veidükeses aos kuuma vette, sis tõmmati umakeedet siip riburaigalõ pääle ja hõõruti ihhu. 
 
Riburaik kasvi lähkün segämõtsan ruumatõn üts-kats miitret pikäs. Riburaik om ka seeremar’a 
lihassidõ krampõ vasta rohus. Imä mähkse õks õdagu ümbre jalgu, võtsõ krambivalu är. 
Neeruhaigilõ tetti vanni, panti ka haudunuisi varbidõ vahelõ häitsmit. 
 
Viil om meelen õks, kuis ma iksõ, et siip läts’ silmä, ku mul latsõn pääd mõsti. Imä mõsksõ külmä 
viiga silmä üle, ütel’: «Sannan ikkõ ei tohe!»  
 
Hambit mõsti hütsiga, imä võtsõ ahusuu päält mustas lännüid hütsi, latsõ hõõri hambit, loputõdi 
külmä viiga suu üle, oll’ hää õnnõ. Mehe käve inne sannan, sis naasõ latsiga. 
 
Vihtõ tetti vanal kuul. Vanal kuul tettül vihal olla ütesä rohtu seen, a noorõl kuul tettül vihal lätt sisse 
säidse haigust.  
 
Vihta tetti õks ilusidõ lihavide lehtiga kõoossõst, kar’amaa vai kraaviperve päält. A vihtõ tetti ka 
kadajaossõst ja nõgõssist, juuskvahädä vasta.  
 
Inne avvutõdi viht kuuman viin är, sis vihuti. Tarõst õks viidi kuum vesi pangiga sanna rõivamõsu 
vanni valmis, külm vesi kah. Jaanipääväs tetti õks joba vihtõ ja päält jaanipäävä kah, ku oll’ illus 
pääväpaistõlinõ ilm, sis tetti õks. 
 
Savvusannan liha suidsutamisõs võtsõ liha inne tünnüst suulviist vällä nõrguma, sis kütse õks 
sanna kuumas, sis pandsõ liha marle sisse tala külge rippu. Sis kütse lepäpuiõga nii, et kuum savv 
lihast läbi käve. Kats päivä oll’ liha savvusannan üleväl, anuma pandsõ õks ala, et rasva saia. 
 
Lõpus pandsõ kadajaossõ ahju, sis oll’ lihal hää maik. Rasva oll’ suvõl hää eläjile pääle määri, sis 
õs tulõ parmu. Ku hainategemine oll’ hobõsõga, määrse hobõsõ rasvaga kokku. A ütskõrd tõi 
sannast liha, ku tull’ mustlanõ, õkva sõitsõ muru pääle, näkk’, et lihha tõi. 
 
Ma võtsõ kah üte savipurgi, et om hää palokasahvti panda, purk oll’ viieliitriline. A mustlõnõ tahtsõ 
veidükese lihha hindäle, ma lätsi aita lihha lõikama mustlasõlõ. A mustlanõ tull’ mul takan, võtt’ 
terve tagumadsõ tsiakindsu är ja pand’ juuskma, ütel’, et olõ-i pall’u, täl kotun väiku latsõ. 
 
 
Kivi Luule Koobassaarõst 
 
 
9. Pätitego suidsusannah  
  
Tull’ miilde üts tõtõstõ sündünü lugu nuuri miihi suidsusannah tettüst pätiteost.  
 
Aastid tagasi elli Palovere küläh peremiis ja tä tõnõpuul Minna. Näil latsi es olõ. Oll’ kasutütrik 
Leida.  
 
Puulpäävä küteti suidsusann, nigu iks. Mehe olli sannast väläh.  
 
Noorõ tsura iihotsah Kaljuga puursõva väiku mulgu aknõlengi sisse, selle et säält oll’ hüvä kaia, mis 
naasõ sannah tegevä. Esi kaltsiva sannalava pääle tärpentiini.  
 
Sannah, põrmandu pääl aknõ all oll’ tuubrih külm vesi. Sann oll’ pümme, väiko latõrnakõnõ palli, 
väläh oll’ kah joba pümme.  
 
Vana Minna visas’ lõunõt ja hüpäs lava pääle. A sai säält kipõlt tagasi ja nakas’ tuubri kottal katõ 
käega külmä vett jalgu vaihõlõ kühveldämä. Esi rüükse iks krõpõhit sõnno mano. Kasutütrik Leida 
es saa midägi arvo.  
 
Poisi, sunnigu, kaiva mulgust tuud janti ja es jõvva naaru pitä.  
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Aastid ildampa, ku Kaljust sai tuusama talo väümiis, tull’ asi vällä. Kes taht tiidä, mis päält tuud 
juhtu, pruuvku perrä!  
 
 
Helve Meegomäelt 

 
 
 
10. Mu suidsusanna 
  
Õigõ latsõn kävemi sõsara, vele ja imäga Kruutusõ mõisa sannan. Tuu oll’ suurõ ahoga ja küteti 
kats päivä. Sis oll’ puulpäiv jaotõt kattõ jakko: inne lätsi sanna mehe ja sis naasõ. Üts vanamiis 
istsõ sääl hummogust õdaguni – lämmi jo! 
 
Ku väikene neiokõnõ olli ja koolisõpru poolõ sai mintüs, sis edimäne suidsusannaga kotus oll’ 
Erästvere järve veeren sepä Ludvi, priinimega Asi man.  
 
Ma õkva pelksi ja hää meelega es tahtnu sääl olla. Nüüt tiiä, et tuu sann om eelmidse aastagasaa 
algusõn pistü pant, sääl hoiõti toorõst lihha ja suidsutõdi ekä eläjät.  
 
Noh ja nüüt om nii, et ku reisutsiht sinnäkanti vii, olõmi sepä tütre Maie man kostilidsõ ja sannalisõ. 
Kütmä piät üts ja ainumanõ ja tuu om nigu ärisalahus. A Maie om ehtsä sannanaanõ.  
 
Ku mi sanna oodami, sis toomi pilli järve viirde ja hõiskami vanno ja vahtsit laulõ! Ja sinnä lava 
pääle mahumi mitmõkõistõ ja segäsummaga, iks kargami vette ja joosõmi sanna tagasi. 
 
Tiiä, et sääl sannan om käünü pall’o vällämaalaisi, Prantsusõst ja Norrast ja kost viil! Vanal aol olnu 
näil keldritäüs hapatõdut kõomahla. Nüüt iks muudsamba keelekastõ. Minevä aasta oll’ tuu sanna 
pilt ka aokirän Meie Pere. Maie latsõlats sääl toimõndaja.  
 
Järgmäne sann om Põlva kandin Aarna külän. Tuu sannaga om meelen, et sääl oll’ väega tragi 
vanapernaanõ Liide, kes kattõ tütärd niikavva kasvat’, ku miis vangilaagrin oll’. (Elämine om õkva 
Kõivu Madisõ kodokandin). 
 
Ütskõrd ku miis oll’ är viid, löüdse Liide sanna kõrvalt risu alt mitu pudõlit kangõt kraami. Sis tull’ 
miilde, et miis oll’ tohtõrdamisõs (ja ka valuutas) han’sat tennü. Ja Liide sai tuu han’saga mitu asja 
aetus. Sannan hoiõti ka tapõtuid eläjit, sinnä kärbläse es tulõ. 
 
Päält 30 aasta tagasi tull’ sääl sannan noorõl perrel üts hainakuu juubõl pitä! Mõtõldi, et keskpäävä 
aol ja kodomuro pääl. Rahvast tull’ egäst ilmakaarõst. A nakas’ kõvva sadama, laotõdi sis pido 
huunit piten lakja. 
 
Vanal Liidel oll’ väega viländ joba! Kõik tuu kari lassõ pallidõ jalguga ümbre. Sis mõtõl’ tõpratohtrist 
Priidu, et kütäsi õigõ sanna! Läts’ Liide käest lupa küsümä. Liide ütel’: «Või poig, sa palotat taa 
sanna maaha!» Priidu vasta, et inne käümi sannan, sis palas jah vast är. 
 
Anti sis tuld ja juudi kodoõlut ja matsutõdi vardalihha. Ku kikas vahtsõt päivä kuulut’, löüdsevä 
naasõ, et sanna man om kõik väega vakka. Sääl oll’ armee mustõ juudit. Ei saa täämbädseni arvo, 
kuimuudu nä nii mustas saiva!  
 
Sis mi pandsõmi suurõ tuubri maapliidi pääle ja naksimi kesk murro miihi tahmast puhtas küürmä! 
 
Liidel oll’ hää miil, et sann maaha palotamalda jäi. Ja meil hää naarda! Nüüt omma nuu noorõ kõik 
ligi ja üle 70. 
 
Raudkatsi Ene, võrokõnõ Kurõmaalt 
 
 
 
 
 
11. Liinaprovva tahtsõ vanavanaesä sanna puhtas mõskõ 
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Ma eski ei tiiä, ku vana taa sann om, a vanavanaimä ütel’, et seo sann om tettü joba inne 
vanavanaesä sündümist. 
 
Vanaimä kõnõl’, et ma naksi sääl sannan joba käümä, ku ma es olõ viil aastanõgi. Tä nõstsõ minnu 
säält pääle mõskmist tarõ manu.  
 
Lats es jõvva jo imä ja esäga nii kavva sannan olla ja tä võisõ sääl ka külmä niimuudu saia. 
 
Ütskõrd ku ma joba suurõmb olli, kästi minnu üte mu sugulasõ latsõga iin sanna är minnä.  
 
Sis sai nall’a. Ku tä är nägi, mändse musta sanna saina omma, sõs ütel’, et sääl haisas suidsu 
perrä ja kae, mändse mustõ sainuga ruumin piät tä hinnäst mõskma! Näil oll’ jo koton hindäl puhas 
sann. Tä pagõsi är tarõ manu ja jäigi mõskmalda. 
 
Vanaimä kõnõl’ tuud kah, et ütskõrd üts liinaprovva tull’ maalõ uma mehe sünnüpäivä pidämä. Tä 
tahtsõ tudõngist sõbrulõ suidsusannan käümist näüdädä. A provva es olõ esi kah suidsusannan 
käünü. Ku tä är näkk’, mändse musta saina omma, sis küsse tä mehe käest pangiga vett ja lubasi 
saina puhtas mõskõ. 
 
Suidsusannan om kõik hää, õnnõ sääl piät mõistma hinnäst sannuta. Ja ku hää sääl vihtu viil om. 
Tuu om sanna üts kõgõ parõmbit mõnusit.  
 
Minnu opas’ vanaimä joba väikust pääle vihtma. A kõgõ parõmb viht om kadajaviht. Tedä piät õnnõ 
mõistma nii havvuta, et tä väega ei tsusi. 
 
Sõs om mul meelen üts latsõ-iä keväjäne päiv, ku sannast lihha vällä tuudi ja üteldi, et nüüt om kül 
valmis. Kül tuu oll’ hää ja makus.  
 
Poodist ei osta imä esäga mullõ kunagi säänest. Esä tege hindäle egä keväjä esi soolalihha ja lask 
sannamehel suidsuta, ku tä õigõt suidsulihha taht saia. 
 
Nüüt olõ ma joba suur ja käü harva vanaimä poolõ. A ku om sannapäiv, sõs lää ma kimmäle kah 
sanna, mis sis, et piä perän kasvai jalaga kodo minemä, ku imal-esäl aigu uuta ei olõ. 
 
Toda ma tiiä kah juttõ perrä, et sanna piät kütmä kõik aig kimmäs sannamiis, kes sanna tund. Sis ei 
saa sann mõru.  
 
Mõru tähendäs toda, ku silmä nakkasõ vett juuskma ja kipitämä. Tuu tulõ tuust, ku sanna saina ei 
olõ kõrraligult lämmäs lännü. Tuud juhtus kõgõ rohkõmb talvõl. 
 
Mul ei jää nüüt muud üle ku tennädä sannamiist, vihahavvutajat ja viituujat.  
 
Mi perrel om iks vidänü. Hää, et vanavanaesä sanna iist huult pidi ja es lasõ är hukka minnä.  
 
Üle suidsusanna ei võta mu silmin ütski sann. 
 
Parvõ Airi (16), Varstu keskkooli opilanõ 
 
 
 
12. Haanimaa savvusannust. Edimene jutt. 
  
Suurõmba jao umast elost olõ käünü õks savvusannah. Tuud sanna küteti innembide õks haoga, 
viimätsel aol puiõga. Keresekivi olli otsidu ja validu. Ku ütski «sinikivi» essü keresekivve sisse, sis 
tuu tsurksõ kõgõ sannahkäümise ar, sann oll’ mõro ja peräh oll’ päävalu. 
 
Sanna uss tetti matal, muido lätt lõunõlämmi ussõ vahelt ar vällä. Õga savvusannu es püüdäki tetä 
ilosit. Päätähtsä oll’, õt sai hikõ vällä aia, mõskõ ja ka lihha suidsuta. 
 
Sannaviha tetti vana ja vahtsõ jaanipäävä vahel. Otsiti kost nurmõ vai kar’amaa veerest lihhav kõiv, 
koh siimnetilku otsah es olõ, ja tuust õks aastajago vihapaarõ tetä sai. 
 
Sannavii lämmistämises oll’ mõnõl perrel katlakõnõ, mis panti keresekivve sisse tsopakõistõ. Vai 
sis painutõdi raudtoro hobõsõravva muudu kõvõras ja kerese seest lätsi torootsa puust viipüttü. Vai 
sis viidi kuum vesi pangõga tarõ köögist. Hää, ku sann oll’ õks viikogo veereh vai lähküh. 
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Ku sannah vihtlõma naati, sis esä ja vanaesä nõudsõ, õt vihtlõminõ pidi käümä «takti perrä», õt nuu 
vihalaksu pidi käümä ütstõõsõ ala, a mitte kõrraga, ku katõkõistõ vihuti. 
 
Kõgõ noorõmb oll’ õks tuu lõunõviskaja ja pidi lava pääl olõjidõ sõnna kullõma, õt ku pall’o vett 
võisõ keresehe hiitä. 
 
Vanast oll’ mõnikõrd kirpõ musta hammõ seeh, sis sälästvõtmisõ aigu visati keresehe lõunõt ja 
saputõdi hamõt kuuma auru seeh. Ku paar prõksu kuulda oll’, sis oll’ teedä, õt paar kirpu otsa sai. 
 
Mõskmisõs oll’ inämbüisi õks umakeedet siip. Peris vanast mõsti hiusit ja ihho tuhalipõga. Tuu 
tapsõ hiusih täie ja tingõ ka ar. 
 
Innembide, ku maal käsitsitüüd pall’o oll’, sis oll’ naid tõpi ja häti ka pall’o. Sann oll’ tuu paik, koh 
püüti hinnäst tohtõrda. Kuumah sannalõunah tasoti, hõõruti ja vihuti haigit kotussit ja mõnikõrd sai 
pall’o parõmb kah. 
 
Mi kandih ütel vanamehel oll’ sälg väega haigõ ja rohto muud es tiiä ku kuum sann ja tärbendiiniga 
määri. Võtsõ sis tärbendiinipudõla üteh ja läts’ tõõsõtarõ mano sanna. Sääl kuumah lõunah poisi sis 
hõõri timä haigõt sälgä ja vahel vali tärbendiini kah sälä pääle. A tärbendiin vaio sälälohko ja säält 
alla vähämbähe lohko. Ütekõrraga nakas’ vanamiis aiatama ja kargõlõma. Tärbendiin oll’ lännü 
sinnä, kohe tä es pidänü minemä. Ilmarahval sai tuust jandist hulga aigu takah kõnõlda. 
 
Vanast, ku nätti, õt kohki taloh äripäävä sann küttü, sis üteldi, õt sääl õks lats sünnüs tuul pääväl. 
Lämmi sann oll’ kõgõ parõmb ja varisamb paik, koh tuud toimõndust tetä. 
 
Ka korvikudajilõ oll’ kuum sann abis. Leotõdu pedäjäpirru lõmmu võeti viist vällä ja panti sanna 
kuuma sau sisse vinduma. Lämmält sai lõmmust pall’o parõmbahe pirdõ kisku. 
 
Väega tähtsä asi savvusannah om tuu, õt saias lihha suidsuta. Soolat liha suidsutõdi õks keväjä, ku 
suurõ vii joosi. Talvõl süüdi õks luuga liha ar ja suidsutamisõs jäivä rohkõmb pekidse lihatükü. 
Suidsutamist alostõdi riide õdagu, sis saadi puulpäävä õdagu pääle lihasuidsutamist sannah ka ar 
kävvü. 
 
Lihatükü panti sanna lae ala parsilõ vai kapluga lae ala rippa. Algusõh panti lihatükel kammar 
ülespoolõ ja küteti tassa, õt suulvesi lihast vällä tsilknu. Kütmises võeti kuivi ja ka tuurit lepähalgõ. 
Tuli säeti nii, õt savvu olõsi pall’o, a kuuma jaoperäst. 
 
Tõõsõl pääväl, hummogu, kääneti lihatükel tõõsõ poolõ, kammar allapoolõ, ja panti anomit 
põrmandu pääle ala, sääl kohe tuud väke vai rasva tsilkma nakas’. Pääle tuu tetti sääne tuli ala, mis 
liha ilostõ ar küdsä. Ku lihasuidsutaminõ läbi, sis mõsti rasvast sannapõrmandut tuha ja 
mõsupulbriga ja kuuma viiga. 
 
Pääle lihasuidsutamist oll’ sannah hää olla. Kõik sannapalgi aiva kuuma vällä ja hää lihalõhn. Säält 
sannast es taha ar vällägi tulla. 
 
Meil lähküh üts kokkohoitja peremiis es kannahta tuud, õt lihust tsilgus rasva põrmandu pääle. 
Peremiis lask’ sepäl tetä raudplekist panni ja pand’ lihatükü pannõga savvusanna lae ala suitsuma.
 
A panni lätsi sanna lae all nii kuumas, õt ku peremiis tõõsõl pääväl lihulõ tõisi puuli nakas’ 
käändmä, sis timä hindä jutu perrä olõ õs alalõ jäänü muud ku kamara ja luu. Rasva sai tä muidogi 
kätte, olkõgi õt savvumaiguga. 
 
Noid savvusannu olõ ma umah eloh nännü õigõ mitu, mis ar omma palanu, inämbüisi 
lihasuidsutamisõ aigu. Tuuperäst tetti savvusanna muist huunist kavvõmbahe, õt ku palama lätt, sis 
olõ-i kah’o nii suur. 
 
Pressi Einar  
Haanist Pressi küläst 
 
 
 
13. Sepä talo suidsusann 
  
Mi vana sannakõnõ sais Kurksuu veeren lumbi man. Om sääne päivinännü ja väiku, a mi arost 



 12

väega hää.  
 
Ku ma sannast mõtlõ, sis tulõ õkva miilde esä. Mi perren oll’ sannakütjä iks peremiis. Lahksõ puu ja 
kandsõ vii.  
 
Suidsusanna küttümä pandminõ ja tulõ hoitminõ miildü esäle väega. Egä puulpäävä istsõ tä 
sannaussõ iin ja ai hako keresse ala. Sann sai kuum ja lõunõ oll’ kipõ.  
 
Mi perren käüti sannan iks mõskman, tohtõrdamisõs sanna es pruugita. No vahepääl sai kõva 
lõunõga külmetüst kuntõ seest vällä aetus, a nõiasõnnu ma külh ei tiiä.  
 
Ma olli latsõst pääst vihaköütjä. No mis sann tuu ilma kõrraligu kõovihalda om? Vihtu tull’ kõvva ja 
vahepääl viil lumpi külmä vii sisse karada vai talvõl lumõ seen püherdä.  
 
Päält mõskmist tull’ hinnäst vihaviiga üle uhta. Ku sannast vällä sait, oll’ hiussil ja rõivil hää kõo ja 
suidsu hõng külen. Esäl oll’ iks putõl õlut külmän, pääle sanna hää võtta.  
 
Talvinõ sannatego oll’ rassõmb. Vii võtmisõs tull’ rako lumbiijä sisse mulk. Ütskõrd, ku ma viil väiku 
olli, lätsi ma ijämulgu mano mängmä ja sattõ sisse. Esä sai mul kratist kinni, tõmmas’ vällä ja vei 
joosuga tarõ mano. Külmäga harinu maalats, nigu ma olli, es jää haigõs egä midägi. Perän sai 
sanna lämmäle.  
 
Latsõlõ tull’ kiäki iks sanna mano vasta. Puhtas mõstu latsõkõnõ kääneti kaska sisse ja viidi üsän 
tarõ mano. No mis sa hing viil tahat! 
 
Aig läts’, ma kasvi suurõmbas ja tull’ Tal’nadõ kuuli minnä. Lätsi mehele ja tõi mehe kah Võromaalõ 
sanna. No algusõn määrse tõnõ hindä maru nõgitsõs, peränpoolõ sai arru, et suidsusannan saa õi 
nii pall’o vehki – saina omma musta!  
 
Ku mu latsõ väiku olli, sis nä iks pelksivä tuud hirmsat musta kotust. Vanaesä kõnõl’ näile juttu, kon 
vanapakan tütrigulõ sanna man kolli tege.  
 
Päält toda andsõ latsi meelütä, et nä hinnäst mõskõ lasõsi. Meil es olõ elektrit kah sannan, 
pümmen tull’ kündlega läbi aia. Miis vidi külh ütskõrd kaabli sanna mano, a esä kor’as’ tuu pääle mi 
liinaminekit kokko, es taha pirni aknõ taadõ. 
 
Mi sannan olli uma eläjä kah. Lavanuka all elli suurõ kuklasõ. Nuu kõgõ suurõmba, kiä puud söövä, 
inemiisi nä es putu. Sannakütmise aigu tsusas’ esä mõnõlõ iks tiku lõugu vaihõlõ, sis tuu raput’ 
pääd nigu pini pulgaga, a valla es lasõ.  
 
Esä pruuvsõ kõkkõ, et näist valla saia. Kupat’ kuuma viiga, petroliga, nahvtaga. Kuklasõ es tii 
nägemägi. Nii elli nä sääl aastit. Esä jäi vanas ja es piä inämb kuklasõsõta. Oll’ illos suvõpäiv.  
 
a lätsi sanna mant nööri päält mõssu tuuma ja nägi, et pääväpuulnõ sain om tävveste must.  
 
Saina pääl olli mi sanna kuklasõ, siiva sälän. Lätsi lindu ja inämb tagasi es tulõ, ni oll’ sann lõpus 
õnnõ inemiisi perält. 
 
Sanna takan suu veeren kasvi suur haavapuu. Esä kai, et tuu piäs maaha ragoma. Nakas’ saagma, 
a poolõ päält arvas’, et puu satas õkva sanna pääle ja nii saisõ haavakõnõ viil mitu hääd aastakka 
pistü.  
 
Üts süküs oll’ väega tuulõnõ. Imä läts’ kaost suurõ tormi aigu vett tuuma ja näkk’, kuis puu sattõ 
suurõ raksuga õkva sanna pääle ja lei sannakõsõ peris upakilõ. Puu oll’ katussõ är lahknu ja sann 
näkk’ väega hallõ vällä. Ni saisõ mi sannakõnõ terve talvõ. 
 
Keväjä lätsimi kaema, mis tetä and. Miis ütel’, et tuu sann om ummiga õdagul, olõ-i inämb tetä 
midägi. Imä küsse külä päält perrä, mis vahtsõ sanna tegemine mass. Firma, miä palktarri tege, 
ütel’: säidsekümmend tuhat kruuni! Kost vanainemine säändse raha võtt?  
 
Nii otsõ imä külä päält ehitüsmehe, kiä mõnõ tuhandõ iist vana sanna är praavitiva. Mu miis ja 
tütremiis panni vahtsõ verevä katussõ kah pääle ja sann näkk’ vällä tükü parõmb ku inne.  
 
Nii sai mi kallis suidsusann är pästetüs. 
 
Parhilla om imä Sepäle ütsindä jäänü. Esä veimi kats aastakka tagasi Kanepihe surnuaida.  
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Olõmi immä hindä mano kutsnu, a tä taht uman koton olla.  
 
Talvõl ei jõvva imä inämb sanna lumõ seest vällä kaiba ja ijä sisse mulku rako. Nii om mi 
sannakõnõ nigu talvõunõn kahr, maka suu veeren lumõhangõn ja uut keväjät.  
 
Sis tulõ pernaanõ ja pand sanna jälki küttümä ja katussõ veerest nakkas suitsu tulõma. Sannast om 
kuulda kõoviha sopsmist ja viitsolinat. Ku lõunõt visatas, tulõ ussõmulgust tossupahvakit.  
 
Ja suvõl tulõva latsõ, kargasõ kuumast sannast kõva rüükmisega lumpi ja tundva elost mõnnu! 
 
Inemise, kiä suidsusannast luku mõistva pitä, omma tuuga latsõst pääle harinu, ei pelgä nõgitsit 
sainu egä suidsuhõngu.  
 
Nuur inemine taht klaasist ust ja läükvit sainu, sann piät väega klaar olõma, ei tohe sääl vihtu egä 
midägi. A vahepääl piät kõgõ mustõmbast läbi käümä, et iho ja hing puhtas saasi. Tuud oppust 
andki võrokõisi suidsusann. 
 
 
Vähesoo Luule, võrokõnõ Padise vallast 
 
 
14. Liha sautaminõ sausannan 
  
Kõnõlõ, kuis mu kodukandin liha sautaminõ käve.  
 
Kõgepäält alustõdi tsia tapmisõst. Tsiga tull’ tappa noorõ kuu seen: sõs pidi liha panni pääl manu 
kasuma. Vana kuu aigu pidi liha panni pääl kahanõma. 
 
Ku oll’ üle talvõ peet immis, pidi kaema, et kulti ei otsi. Kulti otsva tsia lihalõ tull’ sõs pahrumaik 
manu. Pahru ots tsiga umbõs nädälipäävä. Seoilmaaigu ei peetägi üle talvõ immisit. Ei taheta ei 
pekki ega rasva. Keväjä võetas põrss ja sügüse tapõtas.  
 
Pääle tsia tapmist tetti liha tükes ja jäteti jahtuma. Tõsõl pääväl laoti tõrdõ. Pääle valõti suulvesi. 
Suulvesi pidi nii kimmäs olõma, et kanamuna põhja ei lää. Ku lihalõ oll’ suulvesi pääle valõt, panti 
liha pääle lavvakõsõ ja kivi raskusõs. Liha pidi suulduma vähämbält kuus nädälit. Vahepääl pidi 
suulvett vahetama umbõs katõ-kolmõ nädäli takast. 
 
Ku liha oll’ uma ao suuldunu, tull’ suidsutaminõ ette võtta. Liha suidsutõdi vana kuuga, sõs es lää 
seo nii ruttu hallitama. 
 
Kõgõpäält ummõldi liha linadsõ rõiva vai marle sisse. Rõiva sisse pidi pandma tuuperäst, et liha ja 
kammar ei lääsi hüdsimustas – kiä tuud süü? 
 
Liha suidsutamisõ aos võeti sannast lava vällä. Sanna tuudi sisse orrõ, mille pääle panti liha.  
 
Sannakeresse kotsilõ lihha es panda, muidu tsilgus sinnä rasva. Kindsu panti keressele lähkümbäle 
ja ohõmba tükü kavvõmbalõ. Rasva korjamisõs panti põrmandu pääle panni. 
 
Suidsuliha rasvaga küdseti kardokit ja esiki pannkuukõ. Kardoka viil kõlbsiva kuigi, a pannkoogi olli 
mõru ja halva. Mõnõn perren keedeti suidsurasv seebis, söödeti põrssilõ vai panti veitsiviisi pudru 
sisse. 
 
Inne liha sautamist küteti sann kuumas kuivi puiõga, võisõ olla ka lehtpuu. Pääle kütmist panti liha 
üles. Ku panõt liha kütmäldä sanna, nakkas liha hapnõma. Suidsutamisõ aol kütetäs sanna tuuridõ 
leppiga. Lepäl om vallus tuli. Meil om hää, lepp kasus. Põh’a-Eestin om leppä veidü kalkkividse 
maa peräst. 
 
Liha suidsutõdi kats päivä ja üts üü. Tõsõl pääväl võisõ joba lappõtükü är võtta. Suurõmbit tükke 
suidsutõdi viil. Keressele visati vett, et auru saia: niimuudu sai kammar kah pehmekene. 
 
Pääle liha maahavõtmist tuudi sannapõrmandu pääle olõ ja võisõ hinnäst mõskma minnä. 
 
Saina hõõhksi kuuma ja hõngsi suidsuliha perrä. Mis tuust, et saina olli hüdsimusta. Kah’u, et 
säänest sannamõnnu sai tunda üts kõrd aastan. 
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Lihasuidsutamisõ üüse es julõda maada. Visati kõigi rõividõga tarõ man pikäle. Peläti sanna 
palama minekit. 
 
 
Orgla Lea (73) Rõugõ vallast 

 
 
15. Elo perämäne savvusann 
  
1960. aastaga sügüse, pääle Ukrainast tagasitulõkit, osti ma Räpinä lähkohe Toostõ-Alaviirde 
hindäle väikese popsi elämise.  
 
Mi kõrval elli ütsik vana ja haiglanõ naistõrahvas. Timä elomaja mano oll’ ehitet ka savvusann. 
Järgmidsel aastagal läts’ tuu naabrinaanõ är Naha küllä elämä. Kõik tõõsõ huunõ vidi timä ristipoig 
hindäle är küttest, a sanna joudsõ mina hindäle kaubõlda. Sann oll’ viil kõrralinõ, õnnõ tuu oll’ 
halvastõ, õt mino elämise poolõ säläga. Sai suu päält sammõl valmist tuudu, sann lakja võetu, 
kodolõ lähembäle müürükivi paika pantu ja sann vahtsõst üles sammõldõdus, näoga kodo poolõ. 
 
Pääle mino ja mu elokaaslasõ Aino elli mi man ka viil mu imä tädi. Ku ma edimäst kõrda sanna är 
küti, sis lubasi sanna minnä vanatädil kõgõ inne. 
 
Vanatädi tahtsõ veiga kõvva lõõnat ja pall’o vihtu. Vanatädiga üteh läts’ sanna ka Aino. Peräst Aino 
kõnõl’, õt tädi lask’ nii sääntse lõunõ, õt Aino pidi käpilde põrmanduh olõma niikavva kooni tädi 
hinnäst vihõl’. Ku tädi sannast kodo tull’, sis timä tennäs’ kõgõst hingest jumalat, sanna ehitäjät, 
viikandjat, sannakütjät ja sausüüjät. Tädi pallõl’ jumala käest hüvvä tervüst ja pikkä ikä toolõ 
inemisele, kiä oll’ tälle nuu sannamõnu andnu.  
 
Ma kullõlsi toda jumalapallõmist päält ja pei peenükeist naaru. Mullõ oll’ tuu veiga võõras, selle õt 
ma esi õs olõ opnu jumalat pallõma. Kõik aig olli tüütänü komsomoli lüükehitüisi pääl, olli hannani 
verevät poliitikat täüs. 
 
Kommunism oll’ jo jumalavastanõ. A tuu, kuis kadonu vanaimä minno 5–6 aastagadsõlt kar’a man 
jumalat pallõma opas’, oll’ ammuki meelest lännü. 
 
Vahepääle oll’ jäänü sõda ja pikä Vinnemaal eledü aastaga. A tuukõrd õs jätä ma Ainolõ õks 
nal’aga poolõst sosistamalda: «Näet, tädi õs pallõgi sullõ jumala käest tervüst, pikkä ikä ja õnnõ 
eloh!» Tuu pääle kai Aino mullõ kur’astõ otsa. 
 
Ma tei sanna suurõmba kerese. Kerese sisse panni ka suurõ katla, koh oll’ hüä mõsuvett lämmäst 
aia ja tsiakardohkit kiitä. Sannah sai muidogi ka lihha suidsutõdus. Liha sai veiga hüä. 
 
Toda sanna sai ma tarvita niikavva ku mu elämine jäi maaparandusõlõ ette. 1967. aastagal ostigi 
hindäle Räpinähe elämise. Siin om mul ilma saulda sann. 
 
 
Ämariku Volli 

 
 
16 Tartumaa suidsusannast 
  
Olõ päältsõa-aignõ lats (s.1946). Tuu aig oll’ väega segäne. Vanõmba es taha kolhuusi minnä ja sis 
panti näile väega suur põllumajandusõmass pääle. Tuud es jõvva kiäki massa ja tuuperäst võeti 
kõik eläjä ja huunõ riigile. Vanõmba pidivä otsma, kon elädä ja kost tüüd löüdä. Mõtsatüül pidi 
käsisaega puid lõikama, ehitämä kolhoosi kar’alautu ja laudan lehmi nüsmä. 
 
Mi, latsõ, kasvimi vanaimä Ella (mamma) ja vanaesä Johannese (papa) man. Nä olliva sündünü 
mõlõmba 1893. aastal. Ellimi Laguja külän Lepiku talun Elva ja Otõmpää vahel. 
 
Näil oll’ suidsusann väiku ojakõsõ perve pääl. Sannal oll’ kats ruumi: iinruum vai vüürüs, kost küteti 
ja kon panti rõivilõ.  
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Tagaruumin oll’ lava, mõskmisõ anuma ja pingi, viianuma ja keres, mille pääl oll’ pada viiga.  
 
Tagaruumin oll’ ka puust tett väikene korsna, mis sannankäümise aos räbäläga kinni topiti, et lämmi 
vällä es lännü. Mõlõmbin ruumõn olliva väiku aknõ, mis vallalõ es käü.  
 
Aknõ pääle panti pümmel aol kündle vai latõrna. Iistruumist küteti lepähalgõga, uss oll’ kütmise aol 
vallalõ. Ku vesi oll’ kuum, sis tuulutõdi sann, topiti korsnamulk kinni, kaeti, et karmu seen es olnu. 
 
Sanna küteti egä puulpäävä õdagu. Puulpäävä õdagu kombõ olliva niimuudu: kraamiti tarri, pühiti 
muru luvvaga, kari tuudi varõmb kodu, vanaimä pandsõ saiataina nõstuma ja küdsi ahun saia.  
 
Papa kütse lepäpuiõga sanna ja kandsõ kannipuiõga vett. Mõskmisõ vesi võeti ojast, kor’ati 
vihmavett vai tuudi kaost. Kaovesi oll’ lubjanõ, jäi hiussihe. 
 
Kõgõ inne läts’ sanna papa. Mamma otsõ tälle puhta mõsu ja käteräti. Vanaesäl olliva valgõ alt 
nüürega köüdedü aluspüksi jalan. Mi sõsaraga lätsimi vanaimäga sanna. Mamma ütel’ kõgõ, ku 
sanna tull’: «Jummal sekkä, sannakõnõ!» Vanaimä visas’ lõunõt keresele ja vihõl’ lava pääl. 
Vihtlõmisõ aigu ütel’: «Varõsõlõ valu, harakalõ halu». Viha tetti inne jaani vana kuuga, sis es tulõ 
lehe viha külest valla. 
 
Mõskmisõs oll’ umatett siip. Siipi tetti nii: mi, latsõ, saadõti mõtsa kuusõtõrva otsma üte 
anumakõsõga. Pliidi pääle suurtõ patta panti vett, kuusõtõrva, sooligurasva, hädätapueläjä rasva ja 
seebikivvi (poodist ostõti). 
 
Tuud seku segäti kavva aigu, sis panti jahtuma. Ku oll’ kõvas lännü, sis valõti vesi alt är, päälmine 
seebi jagu lõigati tükes ja panti kuiuma. Umatett siip lõhnas’ kuusõvaigu perrä. Latsilõ määriti 
päähä ja sälgä mõskmisõs mõtõld lapiga. Siip läts’ silmä ja oll’ väega vallus. Ku lats oll’ puhtas 
mõstu, sis ütel’ mamma: «Libe nigu lutsukala». 
 
Pääle sanna süüdi umaküdsetüt saia, juudi piimä. Mõnikõrd tetti kesväjahust ja hapnõstpiimäst 
kuukõ, midä küdseti puhtidõ pliidiraudu pääl ilma pannilda.  
 
Vahepääl keedeti piimä-riisisuppi, kohe panti kaneeli, vai kalasuppi piimäga. Hariligult tapõti tsiga 
inne jõulõ.  
 
Tsia sooligu puhastõdi ni tetti suurmavorsti ja massavorsti. Massavorst suidsutõdi sannan. 
 
Jõuluaignõ liha panti kõva suulviiga puust lihatünnü ja keväjä mahlakuu lõpun suidsutõdi 
suidsusannan. Sanna pingi ja anuma viidi vällä. Lava kotsilõ panti parrõ – lati, mille külen olliva 
konksi liha riputamisõs. 
 
Papa suidsut’ kats päivä ja üte üü tuuridõ lepäpuiõga. Sis tä magasi ka sannavüürüsen. Pandsõ üte 
kaska põrmandu pääle ja võtt’ tõsõ pääle. Valvsõ, et puu kõik aig all olliva ja et «liha juuskma es 
nakka» (rasv vällä es tsilgu).  
 
Liha ala olli kandilidsõ suurõ panni pantu. Rasv juussõ sinnä, tuu oll’ tummõ rasv. Tuu keedeti viiga 
ümbre, anti pinnele vai tsialõ.  
 
Pääle liha suidsutamist mõsti lava ja põrmand är ja käüti sannan mõskman. Must mõsu jäteti sanna 
ja panti lipõ sisse ligunõma. Lipõt tetti lehtpuu tuhast, millele valõti vihmavett pääle.  
 
Lipõ oll’ kolmjalan. Tuu oll’ umatett puust annum, millel oll’ kolm jalga all.  
 
Lipõt segäti puust mõlaga, sis valõti puhas pehme vesi päält är ja tuu oll’gi lipõ. Mõsu hõõruti lipõ ja 
umatettü seebiga iispääväl puhtas. Uhõti puhta viiga üle ja panti kuioma.  
 
Triikmises oll’ hüdse-triikraud. A umakoedu linadsõ sängürõiva kääneti rulli ja kolgiti kolgikurikuga 
puupaku pääl silles.  
 
Kohvi jaos kasvatõdi aian sigurit. Sügüse sigurijuurõ puhastõdi, lõigati tükes, kuivatõdi ja 
sannaahun pruunistõdi brenneriga. 
 
Brenner oll’ nigu lapju vars, mille otsan oll’ kast, kon sigurit raputõdi hütsi pääl. Mõnõl puul kuivatõdi 
ja pruunistõdi tsukrupiiti, millest ka kohvi keedeti. Pruunistõduid siguriid jahvatõdi kohviveskin ja 
panti plekkanomahe kohvi jaos. 
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Mu vana-vanaimä Mari oll’ külän ravitsõja olnu. Timä oll’ sannan käega tasunu (massiirnü) valusit 
kaalasuuni ja sälgä, oll’ kuppõ pandnu ja ruusi ravinu.  
 
Paisõ raviminõ käünü nii: keemilidse pliiädsi puru oll’ tä väidsega vihulehe pääle kraapnu.  
 
Tuu puru kuun vihulehega oll’ tä paisõ pääle pandnu ja podisnu sõna ka pääle.  
 
Ku tä kuuli, tahtnu tä noid sõnnu mu vanaimäle edesi anda, a mamma ei ollõv julgunu vasta võtta. 
 
Tõnõ vana-vanaimä Anna oll’ ütsindä kotun ollu ja sünnütänü lambalaudan. Sis lännü ja kütnü 
hindäle sanna, kon oll’ hindä ja latsõ är mõsknu. 
 
 
Kõolehe Anne 

 
 
17. Kats esierälist sannaluku 
  
Ma olõ sündünü 1931. aastal, nii et olõ nii vana inemine, et kasvi üles suidsusannuga. Ma olõ kõik 
naa Uman Lehen ilmutõdu sannaluu suurõ huviga är lugõnu. A mu süänd vaivas tuu asi, et kõik 
teedüs um suidsusannast är üteldü, a mis ma olõ üle elänü, toda ei olõ trehvänü. 
 
Ma mälehtä suidsusanna ehitämist, olli vast nelä-aastanõ. Um meeleh, ku mehe leivä lastukatust ja 
näil sattõ iks mõni nagõl maaha, mul kästi tuu üles kor’ada. Üteldi, et sul, latsõl, umma terävä silmä, 
nii ma sõs kargli sääl ja korssi naklo.  
 
Sann oll’ illos vahtsõnõ hoonõ: väikene nelä kruudiga akõn ja illos suur vüürüs, laudpõrmand oll’ all, 
mulgu seeh. A ahosuu all es olõ põrmandut, sääl oll’ muld, sinnä tõmmati iks tuhk vällä. 
 
Imä oll’ mul tiisikusõhaigõ. Oll’ suvinõ aig, lätsimi imäga sanna. Kiäki oll’ imäle opanu, et tärbendiin 
um väega hää rohi köhäle, selle et imä väega köhisi. Sann oll’ kuum, imä visas’ keressele vii sisse 
ka tärbentiini, a mullõ tuu hais es miildü, ma lätsi kõgõ madalampa ahosuu mano ja ku tä lõunõt 
visas’, tull’ tuu kuum aur mu väikeisi jalakõisi pääle ja palot’ mu põlvõkõsõ är.  
 
Imä muidoki ka hiitü. Ma toda ei mälehtä, kuis ma tarõ mano sai, a tuud mälehtä külh, et ikku oll’ 
pall’o ja mu väiko põlvõkõsõ olliva ku külmänü üles, nä aiva vett vällä ja väega valutiva. 
 
A imäkene iks kuuli jõulu aigu är. Mälehtä kuis ma väega rüükse ku imä viidi ussõst vällä.  
 
Tädi vei minno hindä poolõ Tilssi Kärbäle, kos ma olli kuuh tädi latsiga.  
 
Säält um miilde jäänü tuu, et ma olli kurakäeline, a tädi es lupa mul kura käega süvvä, sõs ma opsõ 
hää käega süümise är ja ildampa ka kirotamisõ. Vinne aigu es tohe kura käega kirota.  
 
Selle mu käekiri um halv, ma olõ katõpaiknõ, väidsega tii kõik kura käega, a hää käega piät iks 
kirotama. 
 
Tõnõ lugu juhtu mul viil sannaga: esä oll’ vahtsõ naasõ võtnu, sis tuudi minno ka kodo tagasi.  
 
Oll’ talv ja väega külm ilm, esä käve pia egä pühäpäävä kerikulõ, minno üteh es võeda.  
 
Üteldi, et olõ hää lats ilostõ tarõh, et väläh um väega külm.  
 
Meil oll’ kaivoh väega veidü vett, nii et eläjile tull’ vitä jõõst, kaost sai vett õnnõ söögi jaos. Jõgi oll’ 
nii 300–400 miitret kavvõh.  
 
Esä ütskõrd tõi Võro laadolt vahtsõ tuubri ja põh’ah oll’ kikka-aabits, viil tõi, vai oll’ joba varõmb 
toonu, Võrost reikese (riikene), meil üteldi iks reikene, ma es tiiä sis viil riikesest midägi.  
 
Jõõ pääle raoti mulk, kost egä talv veeti vett, tuubri panti reikese pääle ja nii käve vidämine.  
 
A tuu vesi lappu maaha ja reikene külmäs’ ijäd täüs. Sis viidi egä puulpääva pääle sannahkäümist 
reikene sanna, et ijä är sulanu.  
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Ma tiidse toda ja mul oll’ tarõh ütsinda ikäv. Panni rõivihe, lätsi sanna mano, et tuu reikese vällä ja 
nakka sõitma. Moro pääl oll’ sääne hää kallõ. Lätsi sanna, sann oll’ viil lämmi.  
 
Tõmpsi ussõ kah ilostõ kinni, a tuu ussõlink oll’ sääne sepä tettü, et välästpuult pidit lingi üles 
nõstma, a seestpuult pidit pässäga pääle litsma. Ma tiidse külh, et tuu um rassõ litsu, a ma arvsi, et 
olõ joba suur ja jõvva vallalõ kah. Võti reikese lava päält alla ja naksi ust vallalõ võtma, es jõvvaki 
linki alla litsu.  
 
Sõs mõtli, et ooda nii kavva ku esä ja imä kerkost tulõva, mõtli, et nakkasõ minno takah otsma, 
hiitüse är. Mis tetä, kuis saa vällä?  
 
Ainomanõ võimalus oll’ läbi aknõ. Aknõ pääl oll’ väikene lamp ilma klaasilda, kutsuti tattnõna, panni 
tuu kõrvalõ. Lei üte kruudi katski, üte kõrraga viil es lää, pidi mitu kõrda lüümä. Sõs võti rõiva säläst, 
muido es mahu vällä. Tuud ei olõ meeleh, kas ai jala iih vai pää, a vällä ma sai, sõs võti ussõ 
vallalõ ja tõi reikese vällä, a hirm oll’ suur, et saa pessä, et aknõ är lahi. Es olõ must inämb sõitjat, 
lätsi tarrõ ja olli nigu hää lats kunagi. Mõnõ ao peräst löüti külh, et akõn um katski, sis ma seledi 
uma luu är, a pessä joht es saa, tõrõlda sai külh. 
 
Ma olõ kasvatanu neli last ja olõ ka viil nüüt hoiatanu ummi latsi ja latsõlatsi, ärke saiskõ kunagi 
ahosuu iih, ku lõunõt visatas! 
 
 
Raudsepä Virve Mõtstõst 

 
 
18. Üteiälidse 
  
Oll’ edimädse Eesti vabariigi aig. Talomiihil olli maakrundi perises ostõdu. Egäl perrel oll’ uma 
krundi pääl elomaja, kõrvalhuunõ ja suidsusann. Sanna ehitedi muist huunist eräle lohokotussidõ 
pääle. Egä sanna mano oll’ kimmähe lump kaibõtu, kost sai mõskmisõ vett võtta. 
 
Mu esä sai katõkümnendide aastidõ lõpuh perändüses talomaa. Ehit’ sinnä elomaja 
kõrvalhuunidõga ja muidogi suidsusanna.  
 
Sann oll’ ehitet tõisist huunist kavvõmbahe lumbiperve pääle. Sanna saina olli tettü höörikist kirvõga 
veidükese tahvitsõduist palgõst.  
 
Palgivaihõ topiti sammõld täüs, et lämmi seeh püsüsi. Katus lüüdi haavapuulastõga ja lavvost panti 
lagi pääle.  
 
Sannah oll’ mõskmisruum ja vüürüs, koh sai pääle mõskmist rõivilõ panda. Mõskmisruumi põrmand 
oll’ tsimmendist, a vüürüsel oll’ lavvost põrmand.  
 
Vasta vüürüse saina oll’ mõskmisruumi tettü keresega ahi. Aho vasta tõõsõh sainah oll’ laba ja 
sinnä ülesronimisõ jaos pink, koh sai mõskmisõ aigu tagomast otsa tukõ.  
 
Pingi iih oll’ põrmandu pääl laud tuujaos, et jalol ei olõs külm.  
 
Aho kõrval oll’ ravvast viipütt. Pütüst läts’ ravvanõ toro ahjo. Niimuudu sai vett lämmäs aia, olõ õs 
vaia tarõ mant mõskmisõ vett tuvva.  
 
Vüürüseh oll’ mõskmisruumi ussõ kottal lavvõst korsna. Ku sann oll’ är küttünü, vesi lämmi, lasti 
mõskmisruumi uss vallalõ. Sau läts’ ilostõ korsnahe ja säält vällä.  
 
Vüürüse välimäne uss hoiõti kinni, et lämmi vällä ei lääsi. Mõskmisruumi põrmandu ja saina vaihõl 
oll’ mulk, kost mõskmisõ tsolk vällä juusk’. 
 
Inne mõskmist käüti laba pääl, vihuti kõoossõst tettü vihaga iho kuumas, sis tull’ mustus häste 
maaha. Vihtmise jaos aeti viht inne kuumas.  
 
Vihta hoiõti kuuma kerese kottal, tsiugati vett kerese pääle, kost nakas’ sis kuuma tossu tulõma, 
mis ai viha lämmäs. Vaihõpääl vihuti nõgõssõ-, pedäjä- vai tammõossõst tettüisi vihtuga. Tuu pidi 
mitmidõ haiguisi tohtõrdaja olõma.  
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Vaihõpääl, ku iho oll’ väega haigõ, kutsuti sanna külä pääl tunnõt-teedä tasoja, kiä laba pääl olõjidõ 
suuni mudisi. 
 
Esä ehit’ sanna tuhandõ ütsäsaa kolmõkümnendäl aastagal, a ma sündü kolmõkümne edimädse 
aasta tõõsõl pääväl. Minno võtt’ tuusama sanna laba pääl vasta külä ämmämuur, kiä oll’ kõiki 
sünnütäjide abilinõ. Nii olõmigi perre suidsusannaga üteiälidse. 
 
Egä keväjä suidsutõdi sannah lihha, mis oll’ mitu kuud suulvii seeh ligonu. Laba viidi sannast vällä. 
Asõmõlõ panti lae ala parrõ, kohe liha pääle säeti.  
 
Edimält panti tsialiha tükü kamaraga ülespoolõ, et suulliim är vällä nõrisõsi. Tõõsõl pääväl kääneti 
lihatükü tõistpite. Õdagu liigutõdi lihatükke, et parrõ kotsil ollõv kotus kah savvu saasi.  
 
Parsi ala põrmandu pääle panti anoma, kohe tsilku liha suitsumisõ aigu rasõv. Tuu rasvaga tettü 
söögi olli väega hüä mekiga. Lihasuidsutamisõ aigu küteti ahjo lepäpuiõga. Nuu es olõ vaigudsõ ja 
näide sau es anna lihalõ mõrro maiku. 
 
Proomiti, ku liha oll’ piaaigu pehme, tuudi mõtsast tuurit kadajaossõ ahjo pandmisõs. Kadajaossa 
anni häste pall’o savvu ja suidsuliha sai hüä maigu.  
 
Kütmine lõpõtõt, visati kuuma kerese pääle vett. Säält tull’ kõrralist kuuma tossu, mis tekk’ liha 
pehmes ja mahlatsõs. Pääle tuud tetti sannauss vallalõ, lasti lihal veidikese jahtuda ja sis viidi aida 
mano. Tõõsõl pääväl panti kõrraligult jahtunu liha aida lakkõ rippa. 
 
Pääle lihasuidsutamist panti laba uma kotusõ pääle tagasi ja käüti mõskmah. Mitu päivä kütetü 
sann oll’ väega hüä. 
 
Meid kiudutõdi neläkümne ütsändäl aastagal Tsiberihe. Mi majja tulli elämä võõra. Nä es hooli tõisi 
varast. Ütsä aasta peräst, ku mi tagasi tulli, tunnõ-s umma koto inämb är. Sanna katus oll’ är laonu, 
saina es piä lämmind. Tull’ miilde koolih opit luulõtus: 
 
 
Sa saisat alon lohon  
lumbi veeren,  
nii küüru vaonu laonu  
vana sann.  
Mu latsõmeelest nigu  
mere veeren olli,  
ku üsan sanna veie  
imä Ann. 
 
Veli pand’ sannalõ vahtsõ lastukatussõ. Välläpoolõ sainu pääle lei pirru ja plötserd’ vaihõ savvi 
täüs, tekk’ lavvatüküga saina tasatsõs. Nüüt püsse lämmi seeh.  
 
Parhilla sais katsakümneaastanõ sann nigu vanast lumbiperve pääl ja uut mõskjit, ravitsõjit, 
lihasuidsutajit. 
 
 
Seimi Lea Möldri küläst 

 
 
19. Savvusannah käümise lugu, koh olõs ka uma elo andnu (jätnü) 
  
Ku esä es olõ viil jõudnu mi perrele sanna ehitä, tull’ külä pääle sanna kävvü, selle et mõskõ oll’ jo 
vaia. 
 
Meid oll’ perreh joba kuus last olõmah. Sanna sõidimi kõik kuuh hobõsõga. Naabri maja es olõ joht 
väega kavvõndah – umbõs 600 miitret. 
 
Hobõnõ panti rii ette ja hobõsõ vehmerde külge riputõdi latõrna, et hobõnõ iks tiid näesi minnä: noil 
aastil (päält sõta) oll’ talvõl iks lumi sükäv.  
 
Ku hobõnõ tii päält kõrvalõ astsõ, sõs regi läts’ ümbre. Mi, latsõ, ollimi lumõh pikäle, esä pidi 
muidogi hobõsõ kinni ja meid visati vahtsõst rekke nigu jahukottõ. A meil oll’ tuu väega nal’alinõ 
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lugu: kes naard’, kes iksõ rii pääl, visati tekk üle ja esä ütel’, et olkõ vakka, muido sanna ei saa! 
 
Nii lätsimi mõnikõrd ümbre sanna minneh ja mõnikõrd ka tagasi tullõh. 
 
Naabri puul Peebu taloh kävevä naasõ latsiga inne miihi sannah, naabrinaasõl oll’ säidse last.  
 
Naabrinaanõ Marta opas’ meid, kuis hambit mõskõ: timä võtt’ aho alt peotävve hütsi, loput’ viiga 
tuhast puhtas ja and’ tükü egäle latsõlõ kätte. Käsk’ sõrmõga hõõru vasta hambit ja sõs viiga suu är 
loputa. 
 
Kül sai iks nall’a, ku mi vahtsõmi ütstõsõlõ otsa, et kae ku must su suu om! Ütski umma suud jo esi 
es näe. Sanna minneh üteldi kõgõ: «Jummal sekkä sannakõnõ!» ja tuu, kes joba sannah oll’, ütel’ 
kõgõ vasta: «Jummal hää miis!» 
 
Ku viht oll’ keresse pääl är pehmes havvutõt, naati lava pääl vihtlõma iks kõgõ inne jalost.  
 
Jalost tuuperäst, et veri nakkavat ülespoolõ minemä.  
 
Vihtlõmisõ aigu kiteti viha haudjat, üteldi aitüma sannakütjäle, viituujalõ ja teno toolõ targalõ 
mehele, kes iks seo sanna vällä mõtõl’, koh om hää ihho nuhõlda! 
 
Mehe mängevä nii kavva tarõh kaartõ (potkitnoid). Iks pidi olõma neli «kätt», sõs saadi katõkõsõ 
kokko mängi. Ku naasõ latsiga sannast vällä tulli, sõs õkva mehe (esä) poigõga sanna. Tuud om ka 
väega meeleh, et sannah käüti sis, ku ilm oll’ lepliganõ, väega kõva külmäga es kütetä sanna. 
Sannapäiv oll’ kõgõ inne suuri pühhi ja naabri perrega kokko kõnõld.  
 
Päämõskmisõs pruugiti umakeedetüt siipi. A ütskõrd tekk’ naabritädi Marta ka nii, et hämmäs’ viha 
tuhaga ja hõõrd’ kõigil sannah olõjil sälä tuu vihaga üle. Ütel’, et sõs ei nakka sälä kellelgi süütmä ja 
olõti väega puhta. 
 
Kül oll’ sõs joba hää, ku uma sann sai valmis! Palgi saiva ja abimiis kah, kes avit’ sanna üles rako. 
Tuu võtt’ aasta aigu inne.Vundament täüdeti maakivvega ja peräh valõti viiga viil likõs, et kõvõmb 
iks saasi. Sanna taadõ kaivõti ka väikene lump, kost oll’ hää vett võtta sanna.  
 
Esä oll’ kõgõ sannakütjä. Meil oll’ ka kuuma vii jaos sannah pütt, külm vesi oll’ pangõga kõrval. Esä 
suitsut’ ka lihha kõgõ iks munapühis. Hää suidsuliha lõhn ja värvidü muna, mis tulõ viil miilde... 
 
Sannalugu om sääne. Esäl oll’ sann pantu küttümä, a oll’ puulpääva õtak ja Tsolgoh pido.  
 
Kõnõlimi sõs imäle, et tahami sõsar Ehaga pitto minnä. Imä es olõ vasta, a esä ütel’ külh, et sann ei 
olõ viil valmis. A meil oll’ jo vaia hinnäst mõskõ ja iks vaia sanna minnä, muido es joudnu õigõ ao 
pääle pitto. 
 
Võtimi rõiva ja käteräti joosuga sanna. Rõivist vallalõ ja ruttu mõskma, veidükese sai vihõldus kah. 
Kõgõ inne naksiva silmä väega kipitämä. Mõsimi iks ruttu hindä arust ütstõsõl sälä ka är. 
 
A sõs ütli Ehalõ, et ei tiiä, mis om, väega halv om olla, pää valtas. Eha ütel’ vasta, et timäl kah om 
väega halv olla. Ma tõuksi sõs sannaussõ vallalõ ja esi vaio vasta sanna saina. Toeti sõs iks 
hinnäst saina piteh, et är sanna vüürüste jõuda, a jala olliva nii nõrga, et es jõvva astu ussõni, sattõ 
kõrrast iks saina viirde põlvildõ maaha. 
 
Eha oll’ niisama maah põlvildõ ja ütel’, et ei tiiä, mis hädä om. Võti jovvu kokko ja sai väläussõ 
vallalõ tougada ja muud ma inämb ei mäletä, ollimi jo pall’a, maah põrmandu pääl pikäle mõlõmba, 
es kõnõlõ sõnnagi. 
 
Ku üles heräsi, sõs oll’ väega külm ja maailm linnas’ kõik ümbretsõõri.  
 
Joudu es olõ maast üles tulla, pää olõs nigu lahki minemäh, hoitsõ katõ käega pääst kinni, a käe olli 
jo vasta saina tahmaga kuun, kõik iho oll’ jo musta tahmaga muidogi. 
 
Ma küsse sõsara käest, et kas täl om kah halv olla? Tä es ütle midägi vasta ja ma mõtli, et kas är 
om koolnu vai? Raputi sõs tedä ja ütli, et tulõ üles, läämi är tarõ mano! Ei jõvva, ütel’ sõsar mullõ 
vasta. Sõs sai hää miil, et ei olõ är koolnu, iks kõnõlõs! 
 
Panni sõs Ehalõ käteräti olgõ pääle ja ütli, et tulku iks maast üles ja läämi är sanna mant minemä, 
muido lõpõmi õkva är! Kuigimuudu saimi katõkõistõ är tarrõ ja sängü teki ala.  
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Kuuli, ku esä ütel’ imäle, et vii latskõisilõ piimä, nä omma sannah karmu käeh olnu. Sannah omma 
viil tunglõ all, et tima käve sanna man kaemah. Ka kos omma ullikõsõ olnu, uma pääga nüüt haigõ 
sängüh! 
 
Võeh, kül oll’ iks halv olla! Pää valut’ terve üü ja tõnõ päiv kah takkaperrä. Es tulõ sõs inämb 
miildegi, et pidimi jo Tsolko pitto minemä.  
 
Esä kõnõl’ peräh, et piät sannah lõunõt hiitmä kõvastõ ja karmu sannast vällä laskma, ku vihta 
havvutat keresse pääl. Sann tulõ inne är tuuluta. Sõs om kõik väega hää. Tunglit ei tohe ahoh olla. 
 
A surmahirm om jäänü täämbädseni. Sannah iks käü, a õnnõ päält tõisi, innembä külmäh Tootsi 
sannah, a mitte kunagi inne tõisi! 
 
 
Riitsaarõ Lainõ Paidra küläst 

 


