
JA VEEL: 

 Ha-haa! Paris Hilton rääkis anekdoodi ! 

 Esoteeriline teadus. 

 Vau! Justin Bieber tuleb ERM-i ? 

 Oi-oi ! Koit ja Hämarik lahus ? 

 Uskumatu! Metsavana tegi läbi 

soovahetusoperatsiooni! 

 Figuur: kuidas välitöödel vormi hoida? 

 Ho-hoo! Mis on küll Kriku taskus? 

Lustakas pillimees Eduard tõmbas kandlel 
peo käima, lauluga liitusid Ingrid ja Erna. 

Herbert Tampere on ikka naiste seas 
populaarne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Peonurk ! 

 

TÄNA LEHES: 

Maestro Eduard Laugaste otsustas jalga 
tatsutada kabinetiseinte vahel. 

 Loe SL  AFENAt ja leia vastused paljudele küsimustele, mida Sul kunagi pole olnudki !!! 



Tunne kratti ! 

X-klusiivne intervjuu: 

Koolnu-Kratt Kolja 
Ida-Virumaa päritolu Koolnu-Kratt 

Kolja on üks eesti vaimutaeva 

säravamaid ja vastuoluisemaid tähtesid. 

Pärast oma viimase omaniku salapärast 

surma 19. saj lõpul edukalt FIE-na 

tegevust alustanud kratile kuulub 3 

Vahemere-äärset villat, esinduslik kodu 

Eesti põhjarannikul ning eralennufirma. 

Oma tumedast minevikust nõustus 

Koolnu-Kratt esmakordselt avalikult ja 

avameelselt rääkima just SL-Afenale. 

Tegu on pikima krattidelt saadud 

intervjuuga pärast Eiseni 

„Kratiraamatu“ jaoks tehtud vestlusi. 

 

SL: Alustagem algusest: olete pärit 

vanast ja väärikast Vokkide 

perekonnast, mis viis teiesuguse 

lootustandva voki halvale teele? 

KK: Arvatavasti oli rahulolematus oma 

vanemate ketrava eluviisiga minus 

valitsenud juba pikemat aega. Tahtsin ära, 

aga ei teadnud kuidas. Siis tuli minu elus 

keeruline periood, mil tutvusin mitmete 

uute ja huvitavate inimestega ning – 

sattusin ka esimest korda ristteele. 

SL: Rääkige sellest, palun, lähemalt. 

KK. Oma esimesest ristteele sattumisest? 

Jah, sellest on jäänud ere mälestus. Oli 

neljapäeva õhtu, viisin oma toonase 

omaniku jalutama, puhus väike tuuleke ja 

loomulikult kohtusime Kuradiga. Ta on nii 

kuum! Paljud arvavad, et ta on südametu, 

kuid tegelikult on tal rohkem hingi, kui 

keegi arvatagi võiks. 

Ega minust siiski suurt ristteedel käijat ei 

saanud, kolm korda vist käisimegi. 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolai Vokk - Koolnu-Kratt Kolja noor-

põlvefoto. 

SL: Olete n.ö rääkiv kratt. M. J. Eisen 

oma „Kratiraamatus“ avaldab teie-

sugustesse üsnagi sooja suhtumist. 

Tsiteerin: „Rääkivad kratid on vana aja 

rahva telefonid. Aga neid tuleb veel 

paremaks pidada kui telefone. Nad on 

ühtlasi ka tuulelaevad.“ Kuidas püsite 

konkurentsis tänapäevase (info)-

tehnoloogia arenguga? 

KK: Hästi. Mitmetest odavlennufirmadest 

on kratt igatahes kiirem, mugavam ja 

paindlikuma lennugraafikuga.  

SL: 90ndate alguses jäite Soomes vahele 

ulatusliku narkolaadungiga. Kuidas 

kommenteerite juhtunut täna, 20 aastat 

hiljem?  

KK: Tegu oli kahetsusväärse eksitusega. 

Allhankevõtja kinnitas mulle, et tegu on 

kõige puhtakujulisema nisujahuga. 



Tunne kratti ! 

Mina naiivse ja noore varavedajana 

uskusin teda. Tulevikus olen kahtlemata 

oma äripartnerite valikul hoolikam.  

SL: Laialt on tuntud krattide 

pudruarmastus. Taaskord tsiteerin 

vanameistrit: „Koduväravas ootas tuli-

hända pudrukauss ees. Pudru nähes 

asus tulihänd kohe armsa roa kallale ja 

unustas kõik vaenulikud mõtted.“ Seega 

olete suhteliselt odav tööjõud. On aga 

raske ette kujutada, et sellise 

sissetulekuga suudaksite oma praegust 

elustiili ülal pidada? 

KK: Jah, vahel on kahtlemata raske ots-

otsaga kokku tulla, kuid te oleksite 

üllatunud, kui teaksite, mida villad 

tänapäeval maksavad! 

SL: Krattide seas esines tööpuudust 

juba 19. saj talupojaühiskonnas. Milline 

on teie olukord nüüd, eriti ülemaailmse 

majanduskriisi valguses?  

KK: Me oskame vajadusel väga veenvad 

olla (naerab). Tuleb tunnistada, et algul 

sisendas FIE-na tegutsema asumine 

minusse teatud kartusi, kuid praegu olen 

oma niši Eesti tööturul leidnud ja, võttes 

omakorda alluvaid kratte, suudan 

meiesuguste seas tagada laiema 

majandusliku kindlustatuse. 

SL: Rääkige oma praegusest tegevusest 

lähemalt. Millised on tänapäeval kratile 

avatud valdkonnad? 

KK: Noh, ühelt poolt jätkub nõudlus 

klassikaliste tellimuste järele – sõelaga 

veekandmine ja leivast redel, kuid 

nooremad tööandjad pakuvad ka 

huvitavamaid väljakutseid. Näiteks 

Minesweeper expert´i 5 sekundiga ära 

tegemine. Üldiselt iseloomustab meie 

praegust tööd rahvusvahelisus ja avatus. 

Tihedad on sidemed hiina krattidega. 

SL: Hiina krattidega. Tõesti? Ma ei 

teadnudki, et Hiinas on kratte? 

KK: On, ja kui palju veel! Aga nad on 

märkimisväärselt pisikesed, nii et neid on 

väga raske märgata. Nad söövad väga 

pisikest riisi väga tillukeste 

söögipulkadega. 

 
 Koolnu-Kratt Koljale meeldivad jalutuskäigud 
päikeseloojangus. 
 
SL: Olete kahtlemata edukas kratt, kuid 

kuidas on lood eraelus? Kas silmapiiril 

on ka proua Koolnu-Kratt? 

KK: (kõhistab naerda) Vara veel rääkida, 

aga eks minu eas härrasmehel ikka ühtteist 

välja ole vaadatud. (tõsisemalt) Varem olid 

suhted mõnede komeetidega, kuid need 

tulid ja läksid, jäädes rohkem üheöö-

suheteks. Praegu otsin kedagi kindlamat.  

SL: Millised on teie hobid? Millega 

tegelete vabal ajal? 



Tunne kratti ! / Esoteeriline teadus 

KK: Oh, seda ja teist. Olen innukas koguja, 

kogun kõike markidest helisüsteemideni. 

Veel meeldivad pikad jalutuskäigud 

päikeseloojangul, vahel kirjutan luuletusi, 

kuid seda vaid oma lõbuks. 

SL: Milline paistab krattide tulevik? 

Eiseni ennustus selles vallas oli sünge: 

„Tegelikult peaks rahva tulihänd oma 

suguseltsiga kolikambrisse astuma 

varanduse vedamise und puhkama ja 

asemele astub ainult teaduse tulihänd, 

kel inimeste eluoluga mingit tegemist ei 

ole.“ Kuidas kommenteerite? 

KK: (ärritunult) Teaduse tulihänd on üks 

igavene kuivik tegelikult! Ja härra Eisenil 

ei tohiks siin küll õigust olla lõugu 

laksutada – mingu ise kolikambrisse und 

puhkama... 

SL: Härra Eisen on tegelikult surnud 

juba. 

KK: (tõmbab hinge) Ah või nii. No seda 

parem! Tahaks teada, kust ta oma andmed 

sai üldse. Igavene roju! 

 

  
 

 

 

 

Järjekordne sügissemester oma 

rõõmude ja muredega on alanud. 

Paljudele meie seast tuletab sügis meelde 

teadustööde kirjutamist. Aastate jooksul 

olen näinud, millist laastavat mõju on 

kaasetnoloogidele-folkloristidele teaduse 

tegemine avaldanud. Seega otsustasin 

üles otsida eksperdi, kes võiks jagada 

nõuandeid nii kogenud kui alles esimesi 

katsetusi tegevatele teadustööde 

kirjutajatele.  

Õnne Laegas on psühhoterapeut, kellel on 

juba üle 10 aasta kogemusi psühholoogilise 

nõustamise vallas. Ta on lõpetanud 

Vilniuse Humanistliku ja Eksistentsiaalse 

Psühho-loogia Instituudi (VHEPI), läbinud 

Inspiraktiva koolituse  Matrix trans-

formatsioonist ja tervendamisest koolitaja 

Helena-Mai Linnypää käe all ning alates 

sellest aastast õpib NLP Instituudis NLP 

Practitioneriks. Intervjuu Õnnega on tehtud 

9. septembril tema nõustamiskabinetis 

„Transformatsioon“.  

 

KK: Õnne, oled ise mitmeid koole ja 

koolitusi lõpetanud ja kindlasti tead, 

millise pingelise olukorra loob mahuka 

kokkuvõtva töö kirjutamine…  

ÕL: Jah, seda nüüd küll. 

KK: Meil, eriti teaduskarjääri 

alustavatel etnoloogidel-folkloristidel on 

5 soovitust edaspidiseks: 
 
1. Lugemissoovitus?  
7 moosese piibel 
2. Vaatamissoovitus?  
Vaata ette! 
3. Nuusutamissoovitus?  
Põlev väävel 
4. Kompamissoovitus?  
Naabrimehe nisutünn 
5. Lemmikkala?  
Võõralt võetud kala 

Kuidas teha teadust?  

Räägib psühhoterapeut Õnne Laegas 

 



Esoteeriline teadus 

sageli peas palju mõtteid, millest töö 

kirjutada. Kuid nagu ikka on alguse 

tegemine küsimusi tekitav: Mis võiks 

ikkagi olla täpsem teema, millest välitöid 

alustada, kuidas leida informante jne?  

ÕL: Siin on tegemist situatsiooniga, mis 

nõuab keskendumist – ja mitte ainult 

keskendumist nendele küsimustele, vaid ka 

iseendale. Kõik vastused on meie enda sees 

olemas. Keskenduda aitavad erinevad 

meditatsioonitehnikad, aga siingi peab 

igaüks leidma üles enda jaoks õige. 

Mõnele sobib poolepäevane vaikuses 

mediteerimine, mõnele energiline Osho 

dünaamiline meditatsioon. Kõik inimesed 

on väga erinevad, nii et konkreetseid 

soovitusi on  raske anda. Eks peab lihtsalt 

praktiseerima. Mediteerimine on vajalik 

selleks, et Väljaga ühendust luua.  

KK: Oletame, et oleme nüüd suutnud 

mediteerida, uurimisküsimus on 

selginenud, oleme käinud välitöödel, 

teinud intervjuusid ning on olemas 

materjal, mida analüüsida. Aga mis siis 

edasi?  

ÕL: Nüüd me saamegi täpsemalt rääkida 

Väljast. Me võime Välja nimetada ka 

Universumiks – vahet ei ole, kuidas me 

seda nimetame. Materjali analüüsimisel 

saab rakendada sarnast meditatiivset 

protsessi nagu uurimistöö algfaasiski. Kui 

me oleme suutnud luua sideme iseendaga, 

olemegi loonud ühenduse Väljaga, kus on 

olemas kõik vastused meie – kogu 

inimkonna küsimustele. Isegi juba vanad 

India vedad räägivad Väljast. Kui ühendus 

on olemas, siis me oleme justkui flow’s ( 

ingl. k. voolus sees – toim.). Kui 

formuleerida konkreetne küsimus 

analüüsitava materjali kohta ning saata see 

üles, saadab Väli meile vastu vastuse. Peab 

oskama ainult küsida.   

 

 
 Õnne Laegas ennustamas uue AFENa numbri 

vastuvõttu.   

 

KK: Kui teadustöö on juba täitsa valmis 

või peaaegu valmis ja tahaks teada 

saada, kuidas komisjon töösse suhtub, 

siis mida peaks tegema?  

ÕL: Jah, viimasel ajal räägitakse palju 

ennustajatest ja selgeltnägijatest, kuid see 

on juba selline esoteerika, millesse mina ei 

usu. Aga et juba eelnevalt teada saada 

komisjoni suhtumisi, võib ise või lasta 

endale panna Taro kaarte. Taro kaardid 

võtavad ühendust inimese alateadvusega 

ning alateadvuse kaudu suudavad kaardid 

meile ette öelda tulevikus juhtuvat. Kuigi 

igal inimesel on oma saatus, saame me 

siiski teatud valikutega oma saatust muuta. 



Esoteeriline teadus / Vastused 

Oo, Winampi oraakel, anna aru! 

Seega ka Taro kaardid pakuvad meile välja 

vaid ühe võimalikest variantidest – näiteks 

kui kaardid näitavad, et komisjon ei võta 

tööd hästi vastu, siis on see meie enda 

valik teha töös vastavaid muudatusi. Samas 

peab Taro kaartidega ettevaatlik olema. 

Inimene võib oma alateadvust nii palju 

mõjutada, et kaardid hakkavad valetama, 

näidates vaid mõjutatud alateadvuse soove. 

Minu isiklik soovitus oleks lasta asjadel 

lihtsalt kulgeda – isegi kui komisjon näeb 

teadustöös puudujääke, tuleks ikkagi 

kindlaks jääda ja usaldada enda poolt 

kirjutatut. Igaüks on ju siiski iseenda 

autoriteet!  

Õnne Laeka avas 

- Katariina Koor, Tartu 

Sageli on küsimusi rohkem kui vastuseid 

ja ei teagi, kelle poole pöörduda, et oma 

mõtetes selgusele jõuda. Ma otsustasin 

lasta juhusel tegutseda ja muusikal 

vastata meie peades keerlevatele 

põletavatele küsimustele. 

Asi käib siis nii. Kõigepealt panin kõik 

oma arvutis olevad laulud winampi ja siis 

selle juhuesituse peale. Seejärel reastasin 

hulga küsimusi, mis kindlasti kõigil 

etnoloogidel/folkloristidel vähemalt kord 

on tekkinud. Järgimise sammuna tuleb 

Winamp mängima panna ja iga küsimuse 

jaoks vajutasin järgmist laulu. See laul, mis 

tuli ongi vastus esitatud küsimusele.  

Kes on Jakob Hurt? 

God! Show Me Magic (Super Furry 

Animals) 

Mis on mu uurimustöö eesmärk? 

 Act IV: The three wonders (Nikolai 

Rimsky-Korsakov) 

Kes on nefist?  

Stuck In The Middle (MIKA) 

Kust saada välitöödeks raha? 

3326 (Olafur Arnalds) 

Kes litereerib intervjuud?  

1 Up (Zomby) 

Mis on eetika? 

Last Known Surroundings (Explosions In 

The Sky) 

Mis juhtub täiskuu neljapäeva öösel viie 

tee ristis? 

Danger! High Voltage (Electric Six) 

Miks von Bocki maja praguneb? 

An Imagined Affair (Elbow) 

Mis iseloomustab kõige paremini 

nefisti? 

Strange Loop (Liz Phair) 

Mis on mu eriala kõige seksikam osa? 

 Elu tuul (Sõnajalg) 

Mida sotsioloogid minust arvavad? 

 Sic Transit Gloria (Frida Hyvönen) 

Millest nefist sageli mõtleb? 

Sexuality (Prince) 

Millest sa mõtled, kui näed informanti? 

Into The Trees (The Cure) 

Mis on kõige hullem asi, mis võib 

juhtuda? 

 Легенда (Кино) 



Vastused 

Mis laulu mängitakse mu doktoritöö 

kaitsmise järelpeol? 

 Olen jänes (Tuljak) 

Mis on minu suurim hirm? 

 A strange day (Apoptygma Berzerk) 

Mis ajab nefisti naerma? 

Wireless internet (Miss Kittin) 

Mis mulle oma eriala juures meeldib? 

Leftovers (PS I Love You & Diamond 

Rings) 

Mida sa arvad oma õppejõududest? 

Fucked Up (Vein Cat) 

Mida õppejõud sinust arvavad? 

Amateur Hour (Sparks) 

Kas ERMi uus maja tuleb? 

See imelik vaikus (HU?) 

Kes või mis hüppas üle Laugaste? 

Lightning Storm (Rhythm & Sound) 

Mida teised kultuuriteadlased sinust 

mõtlevad?  

Master And Servant (Depeche Mode) 

Kes või mis oli Art Leete eelmises elus? 

Wintervacht - (Machinefabriek) 

Kes või mis on Ülo Valk järgmises elus? 

Bemmi kummmid (42go) 

Mis kasu on interdistsiplinaarsest 

kultuuri-analüüsist? 

Unfinished Business (White Lies) 

Milline on parim uurimismeetod? 

Wild One (Polysics) 

Kes kummitab Kirjandusmuuseumis? 

Hombre (M.I.A.) 

Kes see laulab köögis? 

Cripple And The Starfish (Antony & The 

Johnsons) 

Mis on Nefa uue filmi pealkiri? 

I Don’t Really Mind (Tame Impala) 

Mida räägitakse Nefast 10 aasta pärast? 

All My Friends (LCD soundsystem) 

Mis on elu mõte? 

Ifs, And's and But's (Jan Jelinek Avec The 

Exposures) 

Mida informandid minust arvavad? 

 Gone (The Beta Band) 

Milline on humanitaar- ja sotsiaal-

teaduste tulevik? 

 The Man With The Lightbulb Head 

(Robyn Hitchcock & The Egyptians) 

Mis ma oma haridusega peale hakkan?  

Brao Song, A Lying Song (Meut Mouan 

Grung Young) Done in His Hammock Al 

(Laurent Jenneau) PS! Tegemist on lauluga 

albumilt "Ethnic Minority Music of 

Northeast Cambodia" 

 

Ja kui esmapilgul tulndub, et laulu nimi 

ega ka artist ei ütle ju midagi, ei tohi alla 

anda. Need vastused on ikkagi minu 

isikliku playlisti ja näpuvajutuse tulemus ja 

kõnetavad tõenäoliselt mind kõige rohkem. 

Sellegi poolest ei tohi alla anda, vaid peab 

proovima luua omi tõlgendusi. 

 Kuid mis kõige tähtsam, muusikas on 

vastused! 

Muusikat kuulas 

-JJ 

 



Uudised 

 

 

 

Ha-ha! Paris Hilton rääkis anekdoodi. 

Eile õhtul nähti hotell Virust väljumas 

Paris Hiltonit. Veidi enne autosse istumist 

juhtus ta oma saatjatele rääkima lühikese 

loo, mille lähedal viibivad folkloristid 

tuvastasid kui anekdoodi.  

Anekdooti säilitatakse tulevikus Eesti 

Kirjandusmuuseumis, kus selle 

kohaviidaks on : KUULSUS0015. Senised 

nn kuulsuste kartoteegi sissekanded 

pärinevad veel Jakob Hurda aegadest ning 

on omistatavad eelkõige siinsetele 

baltsisakslastele. Kogusse kuulub ka Boris 

Jeltsini räägitud anekdoot 1991. aastast. 

 
Paris Hilton veidi pärast anekdoodi rääkimist. 

 

Ho-hoo! Mis on küll Kriku taskus? 

Pikka aega avalikkust vaevanud küsimus 

„mis on Kriku taskus?“ võib lähipäevil 

saada lahenduse. Seni on paljudes Kriku 

tasku ümber käinud spekulatsioonides 

kõlanud vastakaid seisukohti. Oletatud on 

nii vorstivõileiba, kriidijuppi kui tikutoosi-

täit lühivorme.   

Uusima info põhjal valmistub Kriku oma 

senist ülikonda ära võtma neljapäeva 

õhtupoolikul, mis võib anda läheduses 

viibivatele inimestele heita pilgu 

salapärasesse taskusse.  

 

Oi-oi! Koit ja Hämarik lahus? 

Eesti mütoloogilise maailma üks tuntuim 

paar Koit ja Hämarik võivad olla lahus. 

Aastatuhandeid koos olnud noored 

otsustasid, et vajavad veidi aega iseendaga 

olemiseks. 

„Ma ei uskunud seda algul, kui Hämarik 

mulle ütles,“ rääkis SL Afenale 

anonüümseks jääda sooviv Ilmarine, „Aga 

niimoodi see enam kesta ei võinud. Nad on 

nii kaua kohtunud, et Hämarik soovis 

midagi kindlamat, n.ö järgmisele tasandile 

liikumist. Koit ei olnud selleks veel valmis 

ning nõnda nad otsustasidki, et parim oleks 

veidi eraldi olla, teisi ilmastikunähtusi 

näha.“ 

Kas kuulujuttudel ka tõepõhi all on, selgub 

juba järgmise suvise pööripäeva paiku.  

 

Uskumatu! Metsavana tegi 

soovahetusoperatsiooni! 

Operatsiooni käigus vahetas Metsavana ära 

Endla soo ja Vällamäe soo. Uurisime, 

kuidas Metsavana end pärast soovahetust 

tunneb: „Ega minu vanuses pole 

soovahetus enam naljaasi, aga tundsin, et 

mingisugust muutust on vaja. Sood 

Nüüdis-Eesti eluolu 24:  

noppeid linnarahva elust 



Uudised/Tervis 

Figuur: kuidas välitöödel vormi 
säilitada? 

tunnevad end juba päris hästi ja kohanevad 

kiiresti.“  

Eesti Metsaasukatest oli Metsavana 

esimene, kes taolise riskantse sammu ette 

on võtnud. Ometi räägitakse, et Ülemiste 

vanalgi on tulevikus ühtteist plaanis. 

 

Vau! Justin Bieber tuleb ERM-i? 

Etnoloogia kuluaarides räägitakse, et 

nooruke laulja on plaanis kogudesse 

muretseda juba sel sügisel. See on osa 

uuest programmist, millega hiljuti 100. 

sünnipäeva tähistanud Eesti Rahva 

Muuseum läheneb nooremale publikule. 

„Tahame näidata, et etnograafiliselt 

huvitav materjal pole vaid vanavara. See 

võib olla ka Justin Bieber, kes on 

tänapäevase popkultuuri oluline osa.“ 

Algul oli muuseumil plaanis hankida ka 

Zac Efron, kuid ettevõtmine oleks liiga 

kulukaks osutunud. Võimalik, et tema 

asemel laenatakse ajutiselt soome kogudes 

asuv Justin Timberlake. Mõlema Justini 

eest hakkab hoolitsema ERM-i varahoidja. 

 
Justin Bieberil oli raske varjata oma õnne saada 

osaks ERM-i püsinäitusest.  

 

Välitööd, mis on folkloristide ja 
etnoloogide elu lahutamatuks osaks, 
võivad akadeemilise töö perioodil 
saavutatud figuurile laastavalt mõjuda. 
Värske uuring pakub aga alternatiive 
senisele ebatervislikule toitumisele 
välitööde perioodil. 
 

Šveitsi sõltumatu uurimisinstituudi 

teadlased jälgisid välitöödel 17 folkloristi 

ja etnoloogi igapäevast toitumist. Esimesel 

nädalal võisid uuritavad süüa nii 

hommikust kaerahelbeputru, lõunaseid 

võileibu kui ka informandi poolt pakutavat. 

Järgmisel kahel nädalal paluti poolel grupil 

lõunaks üks harilik pliiats valida – 

ülejäänud toidukordadel võidi süüa kõike, 

mida sooviti. Teine pool grupist sõi 

endiselt enda soovidele vastavalt. 

Kui vabatahtlikud sõid lõunaks hariliku 

pliiatsi, siis tarbis igaüks neist päevas 250 

kilokalorit vähem ja kaotas kahe nädalaga 

keskmiselt pool kilogrammi. 

Tulemused näitavad, et välitöödel hariliku 

pliiatsi lõunaks söömine on lihtne ja odav 

võimalus vähem kilokaloreid tarbida, ütles 

toitumisteaduse ja -psühholoogia 

professorist uuringu kaasautor Silver 

Schmuck. Tema sõnul võib sellise režiimi 

abil kaotada aastaga vähemalt kümme 

kilogrammi



Amoore 

Lihtsaid nõuandeid 
Noortele armunutele 

Tihti seisavad folkloristid silmitsi 
küsimusega: kuidas mehele saada? 
Unusta poleerimised ja föönitamised, 
maniküürid ja pediküürid, Marie Claire 
ja Cosmopolitan! Meie oma armas 
rahvaluulearhiiv toob noortenõustaja 
dr. S. Silmaviske vahendusel teieni 
parimad nõuanded armuvallas. 
 
Esiteks midagi noorele armunule, kes oma 
väljavalitule ebameeldiv on. Kui 
väljavalitu Sind ei vaata, ei tänaval ega 
Facebook´is, siis võib abi olla järgmisest 
salanipist: 
Tütruk keda poisid ei armastanud, kui ta 
nägi kevade enne juribed esimese ussi. Siis 
ta püüdis selle kinni ja pistis teisel nõelaga 
silmad peast äea. Poiss keda tema tahtis, 
sellele torkas ta nõelaga, millega ussi 
silmad peast pistetud riiete sisse. See 
hakkas teda siis armastama.  
ERA II 206, 111 (25) < Karja khk., Leisi 
v., Linnuse k., Kõrtsnurme t.– Aadu 
Toomessalu < Veera Kösk, 71 a., vallaline 
(1939) 
 
Oluline on varrukas omada mõnda trumpi 
oma võimalike konkurentide vastu. 
Siinkohal on tõhusaimaks abinõuks 
muidugi juuste lõikamine: 
Kui keegi tahab tüdrukut teiste meelest 
hirmsaks teha, siis peab salamahti tüdruku 
pääst juuksid lõikama, nendega surnuaeda 
minema, seal surnurist ülesse tõmbama ja 
juuksed sinna risti asemale auku torkama, 
kolm korda Issameiet peale lugema ja siis 
risti jälle vana koha peale panema, siis ei 
hakata seda tüdrukut anam ükski poiss 
armastama. 
E 1412 (12) < Tarvastu khk. - A. Parts 
 
Loomulikult on romantika juures oluline 
koht ka toidul. Siin ei pea ma aga silmas 
õhtusööke küünlavalgel, vaid veidi 
isiklikumat lähenemist: 
Kui sa tahad, et üks inimene sind 
armastama hakkaks ja sinuga abielusse 

heidaks, siis katsu kuidagi moodi temal ühe 
toidu hulkas oma higi sisse sööta, 
kusjuures veel üks salm tuleb lugeda, mis 
nagu laulatab kokku. Selle salmi sõnad on 
aga kahjuks teadmata jäänud. (Kirjutaja 
tähend. Küll teab minu hallitanud soome 
onu selle salmi, aga paku talle või kas higi, 
mis sul teda tellides maha jookseb, kõik 
asjata. Ei räägi.)  
E 23434 (18) < Narva l. - Johannes Sirdnak 
(1896) 
 
Peaks aga seda artiklit lugema mõni 
tugevama soo esindaja, siis leiame nõu 
südamedaami võitmiseks tallegi: 
Kuidas naisterahva armastust võita. Kui 
tahetakse naisterahva armastust võita, siis 
võetakse üheksast poolpeetud naisterahva 
hammest, särgist, üheksa lõnga kura käega 
välja. Siis võetakse veel kura ehk vasaku 
käega maa seest üheksa takja vart välja. 
Seotakse need üheksa takja vart selle 
üheksa naisterahva särkidest võetud 
lõngadega kimpu, ja viiakse see kimp selle 
naisterahva pea padja alla, ilma selle 
naisterahva teadmata. Sellest tunnist peale 
saab see naisterahvas seda meesterahvast 
armastama. 
ERA II 156, 211 (9) < Räpina khk., 
Veriora v. - Daniel Lepson < Ann 
Tikker (1937) 
 
Ning lõpetuseks võib abi olla lihtsast 
saunas käimisestki: 
Kui tüdruk tahtis mehele saada, siis pidi ta 
kolm neljapäeva õhtut nõida täkku tobi ja 
valge mära kopsuga vihelda laskma ja ise 
seal juures laulma. Sips saps, sanna 
lõunuke, /Sauna lõunuke, saadab mehele, 
/Vihaleheke, vihaleheke, /Viib mehele, viib 
mehele! Selle peale tulla kolmandamal 
neljapäeva õhtul kosilane.  
H III 13, 791/2 (1) < Karksi khk. - Ernst 
Kitzberg (1893) 
 

Suhteid aitas luua, 
S. Silmavisk 


