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Keelejuht Alviine Kenk  (snd 1895), Kemerovo oblast, Jurjevka küla.  

 

 

Tantsulaulust ”Hiir hüppas, kass kargas” 

 

Aga naised rääkisid veel, üks vana tants oli siin see ”Hiir hüppas”. 

No vot, hiir üppas jah. Vot meil.. ei tea kus.. Ah, perenaine om t££l mädänd 

`praegu. Perenaine tantsib toda, ta¦peass `oskama, aga¦ks tal om enamp 

meelen. Esi `ütles ka ü•skõrd, et tuurid om ärä lännu. T™™ `omgi t™™, kos tuleb 

laulda, et sinisuka `meistri¦me poig ja puna`pärga talu¦me tütar, nendest saab 

veel viimaks paar. Ned laaletass `sinna vahele ja siis käib t™™ iir üppas, ka�s 

`kargas, vana karu lõi `trummi. 

Aga mismoodi seda siis tantsitakse? 

Tema lähäp `rohkemp nii nigu ka tuljaku `vormi vai.. Mina tema `tuurest1 aru¦s 

saa, ma teda küll ei `oska. Ei `oska ma nüd tuljakut ka.  

Aga kuidas see ”Hiir hüppas” viis oli?  

[laulab:] Et iir üppas.. [seletab:] Kõige `enne akab s®® [laulab:] sini suu-ka 

`meistre¦me poo-eg, sel.. puna`pärga taa-lu¦me tüü-tar, nendest saab veel 

viimaks siis paa-ar. [seletab:] Ta lääb iki kõik nii ütte`m™™du, [laulab:] nendest 

saab siis viimaks veel paa-ar. [seletab:] No siss lähäp t™™ valisti2 vahele, 

[laulab:] hiir üppas, ka�s `kargas, vana karu lõi `trummi, kirp `aknest `väƒla, 

nahk`püksit `jalga. Trill-lill-lill, trall-lall-lall, pane pulma jalg `alla, võta piƒl 

siis kätte, astu meie ette. [seletab:] Ja siss oli: kas kodu paremp, kes kodu näep, 

kes kodu kuulep, mis süda `luuleb. Ma¦i tea, kas oli neli vahe`laulu vai.. Ma 

toda `laulman esi `olli, aga need ära om joba meelest `lännu ka. [laulab:] Üht 

                                                 
1  duuridest, st mažooridest 
2  valjult 
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kes koo-du nää-eb, kes koo-du kuuleb, kes koo-du.. [seletab:] Näd ei saa nii, 

`riimi na peab olema vaste – kes kodu kuuleb ja mis süda `luuleb. Vot seal peab 

`nii¦visi `riimi minema. Ja mis seal siss v®®l.. nigu üits oless v®®l ollu.. ära olen 

ma unetanu.. [ümiseb, laulab:] Kes süda luuleb.. la-la-la-lal-lal laa-laa [- -]. No 

n®® `omgi, iki n®® eesti vanad viisid `rohkemp nii keerutustega ja.. niuksed kenad 

aledad.. Nigu mägistiku `rahval näd, noil om ka nisuke ale laulu.. laulu ääl ika 

seal, ku na laalavad. 
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