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MÕTSA POOLÕ 

Vana-Võromaa käsitüükonkurss 2021 

Hoiten mõtsa poolõ ja mõtõldõn mõtsa poolõ või peris põnõvit asju vällä tulla.  

 

Metsast 

Metsast said meie esivanemad suurema osa elamiseks vajalikku – puudest nii 

hooned ehitada kui ka tarbe- ja tööriistad valmistada. Metsast on jahitud loomi 

ning korjatud seeni, marju, taimi. Puude koor, oksad, lehed, õied ja viljad on 

andnud kirjade (mustrite) loomiseks mõtteid.  

 

Metsaga seotud tarkuisi ja ütlusi Võromaalt 

Ku kütt lätt mõtsa, sõs panõ´ pada kummalõ, ku kalamiis kalalõ, sõs pada tulõlõ. 

Jüri jürä mõtsa koorõ vallalõ. 

Kapstmaarjapäävä köüdetäs tsialõ ruih sälgä ja saadõtas mõtsa. 

Ei või inne nahka ärä müvvä, ku kahr viil mõtsan om. 

Ku keväjä haavaleht libises, sõs saa hobõsõlõ mõtsan kõtu täüs. 

Maretipääväl lätt jo mõtsan puhm pümmes. 

Mõtsa ja magajat ei või usku. 

Magaja silmä´ ja mõtsa kõrva´, noid ei või kunagi usku. 

Kolmõ asa sisse ärä usku kunagi: tühjä hoonõt, mõtsa, magajat. 

Kuulmeistre ja mõtsavahi tross om alasi vankri pääl. 

Ilmal selge´ silmä´ ja mõtsal helle´ kõrva´. 

Ku mõts keväjä ruttu lehte lätt, sõs piät ka põllumiis ruttama. 

Ku keväjä rühk mõts lehteminekiga, sõs piät põllumiis rühkmä külviga. 

Nii ku mõtsa huikat, nii mõts vasta kost. 

Mõts kõigilõ üts uma. 

Mõtsan kuuldjat, nurmõn nägijät. 

Mõts um vaesõ mehe ait. 

Kui mõts minolõ, nii mina mõtsalõ. 

Ku puust leht mihklipääväs ärä lätt, sõs tulõvat tõõsõ keväjä jüripääväs hain mõtsa. 

Ku mihklipääväs mõts puhas, um jüripääväs hain maahn. 

Mitu nädälit perähn mihklit mõtsaleht ülevähn sais, setu nädälit perähn jürri tulõ-

õi haina. 

Parõmb kana käen ku mõtus mõtsan. 
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Kül´ tuul sugi, mõtsaladõv lahutas. 

Ega hädä mõtsapuid müüdä ei käü, hädä käü inemiisi pite. 

Kiä hähnä kuuldnu´ mõtsa siän, ku ragonu-s. (ei kuule metsas rähni, kui ta puud 

ei toksi) 

Ku üte kuu tedre´ ukõrdasõ, sõs tõsõ kuu karjusõ huikva mõtsan. 

Las mõts habisõs, mis meil tuuga asja. (las rahvas räägib, me ei tee väljagi) 

 

Kui eestlane ütleb lorijutu ajajale naljatlevalt „Ah, mine metsa!“, siis võrokesel 

on selle asemel ütlemine „Pakõ´ paiu!“  

Ütlus tiheda kuusemetsa kohta:  

mõts ku taivadsõ esä kanõbiaid - tihe mets, nähtavasti kuusik, sest kanepitaimed 

on kuusekujulised.  Siin om mõts ku taivadsõ esä kanepiaid  

 

 

 

Mõts ku maailm välänpuul kodo 

 

Vanemal ajal on mets tähendanud kõike seda, mis jääb kodu lähema ümbruse või 

talu piiridest väljapoole. Mets võis olla nii mets, karjamaa, nurm või põld. On 

rahvalaulude sõnades ja vanemates juttudes mindud mõtsa lina `kakma , rügä 

`lõikama ja karja om mõtsa aetu, sulanõ lät́s `mõtsa `küńdmä. Nii et ütlus „mine 

metsa“ ei ole sugugi halvamaiguline olnud – metsa mindigi töö või tegemise pärast, 

näiteks kari aetigi suviti iga päev metsa, karjus või sulane loomi valvama ja siis see 

karjavalvur tegi ajaviiteks endale mänguasju või perele vajalikke asju.  

Mõtsik, mõtslik võib öelda nii elava kui elutu kohta: koht võib olla mõtsik 

(korrastavast inimtegevusest puutumata), mõtsikud on loomad ja taimed kui nad on 

kodustamata või kultuuristamata, mõtsik võib olla ka inimene, kui ta on 

mittehoolitsetud, korrastamata välimusega. Setod on ülepiiri naabreid eestlasi 

varasemalt kutsunud „mõtsiko“ – nii usu, väljanägemise kui käitumise poolest oldi 

erinevad.  

.mõtsli|k, -gu, -kku38 metsikuvõitu (nt Taa om maahajätet ja mõtslik kotu - see on 

mahajäetud ja metsikuvõitu koht) 

ku mõtsast püvvet nagu metsast välja tulnud, nagu metsast püütud; halva 

käitumisega. Nt: Naa´ nigu´ mõtsast püünedü latsõ´, naa´ ei käänä´ kinkalõgi tiid 

Hargla 
 

 

https://synaq.org/index.php?vaade=raamat&syna=m%C3%B5ts&saada.x=19&saada.y=43&suund=ve&laiend=true
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Mõtsa poolõ  

 

Inimese kohta, kes kõneles imelikke või uskumatuid jutte ning käitus oodatust 

teisiti, öeldi Võromaal vanasti, et ta on mõtsa poolõ, ehk siis pisut nõrgaaruline: 

Ta um vähäkese mõtsa poolõ Põlva khlk; 

Tä om jah sääne ladvaga mõtsa poolõ Vastseliina 

Mõtsa poolõ mõtlejaid on igal ajal olnud, aga tänapäeval on selline mõtsa poolõ 

mõtlemine üsna hinnas. Nüüd küll öeldakse, et see on kas „uudne lähenemine“, 

„huvitav vaatenurk“ või „kastist välja“ mõtlemine – igatahes nähakse selles eeldust 

innovatsiooniks ja uuteks avastusteks.   

 

Võro keelen või mõts olla: 

Mõts – kotus, kon kasusõ puu ja puhmu vai ka kotus, miä jääs kodolähiksest 

kavvõmbalõ. 

laan – suur mõts 

palo (või palu) – kuiv korgõ maa, kon kasus päämiselt nõglapuumõts 

varik – om nuur mõts vai mõtsatukk. Varik või olla kas väiku vai suur. 

võso, võsu – puhmõ kasunu maa, mis nakas mõtsas minemä 

Päämise puuliigi perrä nime saanu mõtsa:  

kadastik  - kadaka järgi nime saanud 

kuusik – kuuse järgi nime saanud 

kõivik, kõõvist, kõõvistu, kõivistik – kase järgi nime saanud 

haavistik – haava järgi nime saanud 

pedästik – männi järgi nime saanud 

tammistik, tammistu – tamme järgi nime saanud 

Viil või mõtsan olla sändsit kotussit:  

palandu vai palanu – põlenud koht metsas 

raotu, raot, raet, räestü – raiutud mets, raiesmik 

murd vai tuulõmurd – tormi või tuule poolt murtud mets 
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Midä ütest vai tõsest puust innembi tettü om:  

 

tamm (tamm) – kus vaja tugevat puud: alasipakud, veskite osad, vaadid.  

lõhmus, pähn (pärn) - toorelt kerge lõigata ja voolida. Nikerdamiseks hea puu. 

petäi (mänd) – ehituspalk, korvide kudumiseks laastud, katuselaastud, pirrupuu. 

Tõrva aetakse kändudest. Metsmesilaste tarupuu (taropetäi). 

kuus (kuusk) – hea pillipuu kandle tegemiseks. Veenõudeks. Noored puud, oksad, 

juured sobivad aiaehituseks, põimimiseks ja sidumiseks. Karuäket 

tehakse kuusest. 

kõiv (kask) – mööbel, vankrid, rangi- ja ikkepuud. Pahast tehakse nõusid, tohust 

paunad, karbid, märsid.  

saarna, saarnõs (saar) – tööriistade varred, rattakodarad. Kannatab kuumutatult ja 

leotatult koolutada (nt reejalased). 

haav (haab) – kergesti painutatav, saab teha ühepuupaati. Rehavarred, lusikad, 

kulbid ja nõud, sauna lavalaudadeks hea puu. Suuski tehti haavast. 

imälepp, must lepp (sanglepp) – tehakse nõusid, mööblit. 

esälepp, hall lepp (lepp) – ei kõlba tarbepuuks, aga hea kütteks ja suitsutamiseks. 

kuslapuu – piid ja pulgad, nt heegelnõela saab teha. 

künnäpuu (künnapuu) – saab hästi painutada, nt hobuse loogapuu. 

tuum (toom) – saab hästi painutada, nt hobuse loogapuu. 

vaher (vaher) – tugev libe puit; tööriistade varred, höövlipakud. Pillidele kõlakasti 

põhjaks sobib. 

pihl, pehlak (pihlakas) – puit libe; sobib haamrivarreks ja rehapulkadeks, 

vankritelgedeks. Mööbel. Pihlakane punn augu ees hoidis ära 

midagi kadumast.  

raag, raagpai (remmelgas) – loogapuud. 

pai (paju) – vitsad korvide kudumiseks. Tünnivitsad. Pajukoort kasutatakse naha 

parkimisel.  

Pea igal puul on veel muud kõrvalkasutust ning oma koht ja vägi rahvameditsiinis.   

 



5 
 

Mõtsa tähendüisi ja mõtsast uskmiisi 

 

Mõtsaga tulõ häste läbi saija, selle et mõts om ettearvamalda ja salanõ. Mõtsan 

omma mitmasugutse kotusõ, omma hariligu ja hää kotusõ, a omma ka hõela ja 

essütäjä kotusõ. Mõnikõrd trehvät etteuutmalda mõnõ rikka marja- vai seenekotusõ 

pääle, a tõnõkõrd juhtus, et hoobis essüt mõtsan är.  

Mõtsaga läbisaamises omma uma kombõ, midä tulõ täütä, muido saava 

mõtsavaimu (üteldü ka mõtsavana, mõtsaesä, mõtsaimä) pahatsõs ja nakkasõgi 

äpärdüse juhtuma.  

 Mõtsa asten tulõ tedä lahkõlõ tervütä, et mõtsavaimu hoitnu ja kaitsnu inemist ohtõ 

iist ja annasi saaki. Ku mõtsast midä võtat vai saat, anna midägi vasta lepütüses ja 

är unõhtagu tennädä.  

Ku mõtsan näet mõnt esimuudu kujoga elävät vai maahamurdunut puud, suurt 

kandu, kivvi, kinkagi pessä, sõs noid massa-i puttu. Niisamate ei kütita noid luumõ, 

kiä paistuse vällä kuigimuudu innenägemalda. Mõtsan olõvit pühhi kotussit tulõ 

avvusta ja säält midägi kodo üten ei võeda.  

Võrokõisi man om alalõ uskmine, et kõikil puiel om heng. Ja usutas, et tastilmast 

ärlännü inemise heng lätt puu sisse. Matidsite aigu lõigatas hengepuu sisse rist, et 

heng saanu rahun minna ja es tulnu inämb elavide ello sekkämä. Sändse ristega 

hengepuu omma pühä puu midä ei raota. Ristipuid ja ristipuiega mõtsu om inämb 

teie veeren, miä viivä kalmuaida, a ristipuid või olla ka tii veeren külä vai talo piiri 

pääl.   

Pallo om noid inemiisi ja perrit, kinkal om uma puu – kas talo man värten, ussaian 

vai sõs kongi tõse kotusõ pääl. Sakõstõ omma neo puu kas kõo vai lõhmusõ, a om 

ka kõvõmba väega pihla ja tammõ. Sändse puu usutas kaitses olõvat.  

 

Perimüst, uskmiisi ja tarkuisi mõtsast om siiä juttu kokko korjanu  

Külli Eichenbaum 

radokuul 2021 

 

Kae viil:  Lugemispalu metsaelust ja jahindusest. Oskar Loorits Endis-Eesti elu-

olu II http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/eluolu/elu2/ 

ja folkloristide koostatud pärimuse-andmebaase: https://www.folklore.ee/ebaas/ 

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/eluolu/elu2/
https://www.folklore.ee/ebaas/

