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KUHU JAAN JÄÄNUD
Tulge jaanitule ääre,
Refr.: jaani, jaani!
lähme Jaani otsimaie!
Kus on jäänud Jaanikene?
Jaani jäänud järve taha.
Lähme Jaani otsimaie,
toome Jaani ära säält!
Teeme kõrkmest parvekese,
hanesulest aerukese!
Häädemeeste. ERA II 21, 379 (9).
1929-30.
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KIIGELAULUD
Kündsin ma külatanavas,
äestasin õue-aedas.
Pistsin piitsa peenarisse,
härjad muusutasin murule kuulsin külas kiigutavad,
kiigeõrsis hõisatavad,
kiigelaudeslauletavad.
Jooksin aita ehitama,
vaeta ümber valmistama.
Selga panin sinikörti,
jalga sukad nii siledad,

otsa kingad nii kabedad;
suure vöö panin vööle
nii kui suure tõrrevitsa;
suure raha panin kaela
kui see kuu taevaesse;
helmekorra panin kaela
nii kui tähed taevaesse;
pähä panin kena pärje
nii kui vihma vikerkaari.
Siis läksin kiigel kiikumaie,
kiigeõrsishõiskamaie,
kiigelaudeslaulemaie.
Perg siis kostis päävavasto pääva poolt paistis punane,
kuu poolt paistis kumeda.
Helmed paistsid eha vasto eha poolt paistis heleda.
Sõlg aga mängib sõrmustega,
kuu aga mängib kudrustega,
päe aga mängib pärglidega,
eha mängib helmestega.
Tõstamaa. EKS 8°1, 407/8 (17). 1875.

Kopli mõisas kolmed poisid,
Karja mõisas kahed poisid need olid varsad vallatumad,
tegid kiige küla vahele.
Me läksime kiiget katsuma,
kas see kiige kannab meida,
meida viite vihakesta,
meida kahte kaeralehte,
meida nelja nisutera!
Ei see kiige kannud meida.
Kiige läks katki kärtsates,
kiigelauad laksates.

Kiige oli altaharvuke
ja oli pealta kitsuke.
Tõstamaa. H II 19, 591 (15). 1889.

Kiis, kiiku, kõrge'elle,
Refr.: kiigele!
kõrge'elle, kauge'elle!
Mis sa nägid kõrge'ella?
Nägin suure saarekese.
Mis sääl saare keske'ella?
Tamm sääl saare keske'ella.
Mis sääl tamme oksa päälla?
Neiu tamme oksa päälla.
Mis sääl neiu põlve päälla?
Sõel sääl neiu põlve päälla.
Mis sääl sõela ääre alla?
Sõrmus sõela ääre alla.
Kiis, kiiku, kõrge'elle,
kõrge'elle, kauge'elle!
Häädemeeste. ERA II 59, 71 (7). 1933

Maha, maha, me palume!
Tulge maha kiige pealta,
maha, härjad, häilu pealta,
viinavaadid vaaru pealta,
tuhakotid tuulamasta,
siia mustale murule,
siia haljale arule!
Pärnu-Jaagupi. E 20219 (19). 1895.

Kui te kurjast kiigutate,
viha pärast vintsutate siis mina kurjast maksan palga,
vihaseste viskan ette.
Kui te mind kullast kiigutate,
hõbedaste õõtsutate siis mina kullast maksan palga,
hõbedaste annan hinna.
Vändra. H III 27, 347/8 (2). 1896.
KALLIS KIIK
Kust see kiik on siia toodud?
Kiik on toodud Keila külasta,
sada härga käinud saamas,
tuhat rege käinud toomas,
venna härjad ne vedanud,
härjad sarva ju äganud,
mehed põlva ju põdenud.
Mis see meie kiike maksab?
Kiik maksab kimle härja,
pulgad maksavad pugala lehma,
võll aga maksab võegu ruuna,
toed kuldatuttisid.
Vändra. H II 20, 634/5 (40). 1889.
SIGA SELLE KIIGE TEINUD
Kes see siia kiige teinud,
siia sea sorgesmaale,
siia kana kaapesmaale,
siia tedre terismaale,
külalaste laastumäele?
Siga siia kiige teinud,
orikas oma pojaga,
lammas lasnud lae peale!
Pärnu. H II 43, 904 (19). 1893.

