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Kungla rahvas (C) 

 

 

Kui Kungla rahvas kuldsel aal kord istus maha sööma, 

siis Vanemuine murumaal läks kandlelugu lööma. 

 

:,: Läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga:,: 

    Läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. 

 

Säält saivad lind ja lehepuu ja loomad laululugu. 

Siis laulis mets ja meresuu ja eesti rahva sugu. 

 

:, : Läks aga metsa mängima ... 

 

Siis kõlas kaunis lauluviis ja pärjad pandi pähe 

ja murueide tütreid siis sai Eesti rahvas näha. 

 

:, : Läks aga metsa mängima ... 

 

Ma laulan mättal, mäe peal ja õhtul hilja õues, 

Ja Vanemuise kandlehääl veel põksub minu põues. 

 

:, : Läks aga metsa mängima ... 

 

Läks aga metsa mängima, läks aga laande lauluga 

Läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga 
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Mats alati on tubli mees (C) 

 

 

Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga. 

:, : Ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küüru selga. :,: 

 

Ja kui see laul meil korda läeb, ei  meie kimpu jää (3 X ) 

 

Kord astus oma pambuga ta läbi mõisa õue. 

:,: Saks tuli vastu kärkides, kui kõige kurjem kõue. :,: 

 

Ja kui see laul meil korda läeb ... 

 

Kas sina, tõbras, parunit ei enam tunda taha, 

või on sul munad mütsi sees, et müts ei vota maha ? :,: 

 

Ja kui see laul meil korda läeb ... 

 

Mats võtab mütsi maha küll, siis seisab see tal põues. 

:,: See sünnib toas, kirikus, kuid mitte mõisa õues. :,: 

 

Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga. 

:, : Ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küüru selga. :,: 

 

Ja kui see laul meil korda läeb, ei  meie kimpu jää (3 X ) 
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Viljandi paadimees (C) 

 

 

    Käe ulatas noor paadimees nii lahkelt neiule, 

:,: kes aralt seisis tema ees, et sõita üle vee. :,: 

 

Ah, silmad, need silmad ei iial unune. 

Need ilusad sinised silmad mul võitsid südame. 

 

    Kui neiu paadis, algab sõit, täis õnne kõik maailm. 

:,: Ja neiu palgeil punab koit ja rõõmust särab silm.:,: 

 

Ah, silmad, need silmad .... 

 

   Ta kaela neiu langeb siis ja kingib suudluse. 

:,:Silm särab rõõmu pisarais, arm tungib südame.:,:   

 

 

Ah, silmad, need silmad .... 

 

    Hulk aastaid läind, ja Viljandis järv ikka kohiseb. 

:,: Hall paadimees veel ikkagi neid silmi igatseb.:,: 

 

 

Ah, silmad, need silmad .... 
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Ei takista vallid (D) 

 

 :,: Sina kevadel tuled ja õisi mul tood, 

     Ärakadunud õnne mul tagasi tood. :,: 

 

:,: Ei takista vallid, ei takista kraav, 

    Kui kokku tahab saada üks õnnelik paar. :,: 

 

:,: Sina kinkisid mulle üks sinine õis, 

     Mis ikka ja alati meeldida võis. :,: 

 

:,: Ei takista vallid…:,: 

 

:,: Sina oled ju kena, kui lillede õis 

     Ei iialgi sinust küll lahkuda või :,: 

 

:,: Ei takista vallid…:,: 

 

:,: Aga maalitud lilledel lõhna ei ole  

    Ja sunnitud armastus südamel kole. :,: 

 

:,: Ei takista vallid…:,: 

 

:,: Sest olemas päike ja tähed ja kuu 

    Ja küünlad ja latred, kui süda on truu :,: 

 

:,: Ei takista vallid…:,: 

 

:,: Veel olemas redelid, purded ja muud, 

    Ei takista keegi kaht südant, mis truud. :,: 

 

       Ei takista müürid, ei kraavi, ei saa 

       Kui kokku tahab saada üks armastav paar. 

       Ei takista kraavid ei vihm, ega öö, 

       Kui sidumas kahte on armastusvöö. 
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Ma ei tea 

 

 

Mu ellu nüüd on tulnud üks väike muudatus: 

mind hoopis teiseks teinud sinu käte puudutus. 

 

Ma’i tea, ma’i tea, ma’i tea, 

Ma ei tea, mis ihkab minu hing. 

:,: Üht neiukest suudeldes joovastub rind, 

         ma laulan: oh kui hea! :,: 

 

Ja varem oli toidul ka hoopis teine mekk. 

Nüüd unetult ma koikul ja peal ei püsi tekk. 

 

Ma’i tea, ma’i tea, ma’i tea ... 

 

 

Oh kullakallis haldjas, kui saaksin sinuga 

kord hämaras lokaalis veel rumbat tantsida. 

 

Ma’i tea, ma’i tea, ma’i tea ... 

 

Sa oled minust kaugel, nii kaugel otsata 

ja pisar minu laugel ei taha kuivada. 
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Rotterdam (G) 

 

 

Esimene tüürimees ei raatsi iial juua,  

kõik oma kopkad tahab kodumaale tuua. 

 

:,: Jää jumalaga mann, sest tuules oli ramm 

    ja reisusihiks oli meile Rotterdam :,: 

 

Kapten, vana merekaru, juua täis kui tint, 

käis masti alla magama, kui väljas oli vihm. 

 

:,: Jää jumalaga mann ... :,: 

 

Pootsman on meil selge peaga vaikne nagu toi. 

Purjus peaga lärmab nii, et ruhvis kerkib koi. 

 

:,: Jää jumalaga mann ... :,: 

 

Kokal pudru kõrbes põhja, see on paha märk. 

Siis masti otsa tõmmatud sai koka vana särk. 

 

:,: Jää jumalaga mann ... :,: 

 

Kui masti otsa tõmmatud sai koka vana särk, 

See paistis igaühele kui viimsepäeva märk. 

 

:,: Jää jumalaga mann ... :,: 
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Veel kord (C) 

 

Ma ikka tunnen vahel, et nähtamatu ahel 

on linna külge kinnitanud mind. 

Siin igal majal number, 

näod tuhanded mu ümber, 

kuid ikka ihuüksi tunnen end. 

 

Veel kord ..., veel kord ..., 

veel kord heita linna ahelad. 

Veel kord, ...veel kord ..., 

veel kord mängida puhtal noorusmaal 

 

Nii kivised seal põllud, et kivi kivi õlul, 

sealt saadud leib on kõigest magusam. 

Nii sinine seal meri, täis päiksevalgusteri, 

suur õnn, kui sellest kõigest osa saan. 

 

Veel kord, veel kord... 

 

Seal pääsukeste tiivad mul une silmist viivad, 

ma värskeil heintel ärkan koidikul. 

Joon külma piima kaevul, 

kass vaatab, nägu naerul, 

tal silmis helgib kaval kassikuld. 

 

Veel kord, veel kord... 

 

Kuid aastad läevad üha ja lõppu pole näha, 

ma jalgupidi kinni asfaldis. 

On müürid vihmast märjad 

ja puud kui leinapärjad 

Ja minu hing kui mõranend kraniis. 

 

Veel kord, veel kord... 
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Kui kallist kodust läksin (G) 

 

 

Kui kallist kodust läksin 

ma kurvalt kaugele, ma kurvalt kaugele, 

siis ütles kase varjul mul hella neiuke: 

Nii selge, kui see allik, 

on minu armastus, on minu armastus. 

Siit käib küll õhtu õhul su järel igatsus! 

 

Sinu süda on kui Emajõgi,  

voolab vaikselt, tundmatu ta vägi. 

:,: Täna võid sa neidu armasta, 

aga homme vaata, kuidas sa tast lahti saad. :,:  

 

Ma nägin mõnda kaske 

ja mõnda allikat, ja mõnda allikat. 

Ma nägin mõnda neidu mul naeratelevat. 

Ei olnud kask, ei allik 

nii armas ometi, nii armas ometi. 

Ei vaatnud võõras neiu nii õrnalt iialgi. Aga 

 

Sinu süda on kui Emajõgi … 

 

Kui võõrsilt jälle koju 

ma rõõmul rändasin, ma rõõmul rändasin 

ja allikat ja kaske ma jälle tervitin, 

kask oli ära kuivand 

ja allik mudane, ja allik mudane. 

Mu neiu oli läinud ära teise kaenlasse - VAAT, KUS LOLL! 

Aga 

 

Sinu süda on kui Emajõgi … 
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Las jääda nii kuis oli (A) 

 

 

Oh, ära karda , kallim, ei sind ma tülita. 

Ei iialgi su armu ma taha kerjata. 

 

:,: Las jääda nii kuis oli, las jääda nii kuis on. 

    Las jääda saladuseks, et sind ma armastan.:,: 

 

Võin uhkel külmal säral su silmi vaadata. 

Võin vaikselt vagu vari sust mööda minna ma. 

 

:,: Las jääda nii kuis oli … 

 

Kõik laevad ei saa randa, mis merel sõidavad.  

Kõik mõtted ei läe täide, mis meeles mõlguvad. 

 

:,: Las jääda nii kuis oli … 

 

Kui oled elust väsind, siis tule tagasi.  

See rind, mis sulle tuksub, see tuksub alati. 

 

:,: Las jääda nii kuis oli … 
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  Üks jahimees läks metsa 
 

Üks jahimees läks metsa seal Kasmetsa pool. 

Üks jahimees läks metsa, metsa seal Kasmetsa pool. 

 

       Sui oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas. 

   :,: Poisid puutelg vangerdega olid aga kosja minemas. :,: 

       Neiuke läks roosiaeda, neiuke läks roosiaeda 

   :,: noppis õie ilusama, kinkis oma peiule. :,: 

 

Tal tee peal tuli vastu noor kena tütarlaps. 

Tal tee peal tuli vastu, vastu noor kena tütarlaps. 

 

       Sui oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas... 

 

Ta teretas ja küsis, kuspool su mõtted on. 

Ta teretas ja küsis, küsis: kuspool su mõtted on. 

 

       Sui oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas... 

 

Kus mujal on mu mõtted kui kasemetsa pool. 

Kus mujal on mu mõtted, mõtted kui kasemetsa pool. 

 

       Sui oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas... 

 

Siis võttis noormees taskust ühe kuldse sõrmuse. 

See pane omal sõrme, sõrme ja kanna eluaeg. 

 

       Sui oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas... 

 

Siis seltsis metsa poole nad jalutasivad. 

Siis seltsis metsa poole, poole nad jalutasivad. 

 

       Sui oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas... 
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Tule mannike õunapuu alla (C) 

 

 

:,: Tule mannike õunapuu alla, 

    sest õunapuu all on nii hea :,: 

 

:,: Ei õunapuu alla saa tulla, 

    sest rohi on kastest veel märg :,: 

 

:,: Just kaste on see, mis meid hurmab 

    ja meeled nii rahutuks teeb :,: 

 

:,: Kes vastutust võtab siis kanda, 

    kui midagi juhtuma peaks :,: 

 

:,: Eks vastutust võta see kanda, 

    kes ülevalt vaatab meid pealt :,: 

 

:,: Aga karjapoiss istus puu otsas, 

    sõi õuna ja käratas sealt :,: 

 

:,: Ei vastutust võta ma kanda, 

    kui ma pole osasest saand :,: 

 

:,: Siis karjapoiss tuli puu otsast 

    ja temagi osa sest sai :,: 

 

:,: Nüüd vastutust võtan ma kanda,  

    sest ma olen osa sest saand :,: 
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Kõndis neiu mööda metsa (G) 
 

Kõndis neiu mööda metsa, otsis vaarikaid ... . 

Leidis metsast noore mehe, nii nad kokku said ... . 

 

 Lal-la-la-laa ... 

 

Võiksid mulle süüa anda, kõht on tühi mul ... .  

Võiksid mulle naiseks tulla, kui mind armastad ... . 

 

 Lal-la-la-laa ... 

 

Võiksin sulle süüa anda, ise ära sõin ...  

Võiksin sulle naiseks tulla, kuid mis ütleb peig ... .  

 

 Lal-la-la-laa ... 

 

 

Jää vabaks Eesti meri (G) 

 

Meil merevood on vabad ja võimsalt mühavad 

ja kodupinna metsad meil vastu kajavad. 

 

 :,: Jää vabaks, Eesti meri,  jää vabaks, Eesti pind! 

     Siis tuisku ega tormi ei karda Eesti rind. 

 

Meil kalur merel noota võib vabalt vedada. 

ja rõõmulaulust põllul mets vastu kajada 

 

:,: Jää vabaks ... 

 

Me vabal lainte voodel võib päike särada 

ja musta mulla põuest võib vili võrsuda. 

 

:,: Jää vabaks ... 
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Tüdruk (C) 

 

 

Öö saabund sadama üle, lainetab lahtede suu, 

tähtede helkivas süles naeratab kullane kuu. 

Tean, et mu tüdruk sa magad, tean, et sind suigutab tuul,  

sinust mu akende taga jutustab kullane kuu. 

 

 Tüdruk, armastan päikest ja tuuli, 

 tüdruk, sinust ma unistan vaid. 

 :,: Oi neid kirsina punavaid huuli, 

          tüdruk, ütle mul, kust sa need said.:,: 

  

Lainete kutset kui kuulen, see mind nii rahutuks teeb, 

selles on meri ja tuuled, selles on sinavad veed. 

Sinul ja tormil ja taeval, midagi ühist on teil, 

koos mulle meenute laeval pikil ja pimedail öil. 

 

 Tüdruk, armastan päikest ja tuuli ... 

  

Reelingul naaldun ja laintes otse su pilku kui näen. 

Lainete kohinat kuuldes tean, et mu juurde sa jääd 

Sinule andsin kord sõna, usu, ma seda ka pean. 

Sina ja meri ja mina: üks neist on liigne, ma tean. 

 

 

  Tüdruk, armastan päikest ja tuuli ... 
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Mustlane (G) 

 

Oh, millal saaksin ma mustlasena 

maailmas ringi veel rännata? 

Nii vabalt rõõmus ei ole keegi,  

kui loodusrüpes on mustlane. 

 

Kus elu looduslik ja päiksepaistega, 

ma olen õnnelik vaid sinuga. 

Ma mustlaskombel maailmas rändan 

ja otsin õnne, kus asub see. 

 

Sageli metsades hulkudes meenub 

mul mustlase muretu elu, 

milles nii palju on võlu ja nii palju romantikat. 

 

 

Valged roosid (C) 

 

Ei tee mind kurvaks see, mis läind ja milleks. 

Mul on üks päev, mis meelest eal ei kao. 

Kui murdsin sinu sülle tõrksaid lilli, 

ei mõelnud vaid, et mälestuste jaoks. 

 

     Valgeid roose, valgeid roose, 

     neid, mis ääristasid aiateid. 

     Tõin ka teisi kauneid õisi, 

     kuid su süles meelde jäid vaid need. 

 

Sa hoiad süles neid mu igal sammul, 

neis alles jääb üks ammu möödund päev. 

Ja aeda, mis on rohtund juba ammu, 

sa jäidki seisma, lõhnav sülem käes. 

 

       Valgeid roose, valgeid roose... 

 

 

14 



 

 

Suured koerad, väiksed koerad 

 

            

:,: Suured koerad, väiksed koerad, 

    kutsik atel kellad kaelas :,: 

   

 :,: Löö aga jalga vastu maad, 

        küll nemad koju lähevad :,: 

 

:,: Suurtel koertel hääl on kuri, 

    väikstel koertel vaikne urin. :,: 

 

 :,: Löö aga jalga vastu maad ... :,: 

 

:,: Suurtel koertel suured hambad, 

    väikesed ei ole lambad. 

 

 :,: Löö aga jalga vastu maad ... :,: 

 

:,: Suured koerad, väiksed koerad, 

    kutsikatel kellad kaelas :,: 

 

 :,: Löö aga jalga vastu maad ... :,: 
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Suur lilleaed (G) 
 

 

Ei talumees tüdrukult tahtnudki muud, 

kui kanala taga kord anda vaid selgitust sellest, 

mis kanad on väärt, 

kuid piilus seal juures ka tüdruku nägu, 

kui näinuks seal midagi uut 

ja küsis, kas neiust ei saaks talle abilist 

tallu, kes krips ja nii kraps. 

Peagi neil mõlemal oleks siis suur lilleaed. 

 

     Ümber väikse maja särab ja lõhnab seal õite hurm, 

     elu on sinuga suur lilleaed.  

 

Kui tüdruku isani jõudis see jutt, 

siis papale peale näis tulevat near, 

sest ta hõõgudes näost nagu vask, 

siis hüüdis, see mees on küll täielik ohver, 

sest kosimist nõuda võid talt 

ja katsugu ainult ta hüpata jõkke. 

Jah, sina ta saada nüüd võid. 

Naisena oled sa lihtsalt üks suur lilleaed. 

 

     Ümber väikse maja … 

 

Siis talumees nägi, et saatus on julm 

ja üle nüüd jab ainult teha tal ülikond uus, 

olgu raha küll napp, 

kuid südames vahutab ülekeev rõõm, 

et saab säästetud peni ja palk 

ja laiskuse kontidest piitsutab elu, 

mis lõbus kui haldjate mäng. 

Tähtsamaks paigaks seal ikka jääb suur lilleaed. 

 

     Ümber väikse maja … 
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Kaugel, kaugel ... ( D ) 

 

 

Kaugel, kaugel, kus on minu kodu, 

kaugelt tervisi saadan ma sul. 

:,: Üksi rändan ma võõra maa radu,  

     pisar laugel, kui meelestud mul. :,: 

 

Tasa nuttis siis kallim mu rinnal, 

tasa sosistas õrn tuulehoog. 

:,: Kurvalt kaeblesid kajakad rannal, 

    vaikselt vulises vahune voog. :,: 

 

Vaikseks jäänud on tormine meri, 

vaikseks jäänud on kallima rind. 

:,: Üle lageda vete vaid kajab 

    kurb ja igatsev hulkuri laul. :,: 

 

Tulge tagasi, Eestimaa pojad! 

Tulge tagasi, ootame teid! 

:,: Võtke kaasa kõik langenud sõbrad, 

    võtke surnud ja haavatud kõik. :,: 
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Kaks lauljat 
 

 

:,: Kaks lauliat - üks noor ja teine vana, 

    nad kõndisid sääl uhke lossi pool. :,: 

 

:,: Noorem laulja võttis kandle enda kätte, 

    kõik imeviisid kostsid kõrvu säält. :,: 

 

:,: Kuninanna vaatas lossi aknast alla, 

    kaks pisarat tal veersid laugele. :,: 

 

:,: Kuningas see tõmbas mõõga tuppest välja, 

    lõi haava noore laulja südame. :,: 

 

:,: Vanem laulja tõstis kandle needes üles, 

    lõi puruks vastu lossi müürisid. :,: 

 

:,: Sinu maa, sinu rahvas pööraku sinust ära 

    ja loss see muutugu ahervaremeiks. :,: 

 

:,: Tema maa, tema rahvas pöörasid temast ära 

    ja loss see muutus ahervaremeiks. :,: 
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Tuhanded külad (Am) 

  

 

Tuhanded külad, tuhanded talud laiali Eestimaal. 

:,: Sündisid nendes kadunud põlved, vanavanemad :,: 

 

 Oo, Eestimaa, oo, sünnimaa! 

 :,: Kuni su küla veel elab, elad sina ka :,: 

 

Külvasid vilja, lõikasid vilja vanavanemad. 

:,: Tähistaevast lugesid ilma, lastele saatust ka :,: 

 

 Oo, Eestimaa, oo, sünnimaa ... 

 

Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võõrdusid metsast ja maast. 

:,: rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad :,: 

 

 Oo, Eestimaa, oo, sünnimaa ... 

 

Rändasid ringi, kandsid kingi pastelde asemel nad, 

:,: otsisid õnne avalisilmi, õnn jäi neil leidmata :,: 

 

 Oo, Eestimaa, oo, sünnimaa ... 

 

Tuhanded külad, tuhanded talud laiali Eestimaal. 

:,: Sündisid nendes kadunud põlved, vanavanemad 

 

Oo, Eestimaa, oo, sünnimaa ... 
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Vana pildiraam (A) 

 

 

Tolmunud seintel raamid, neis möödunud aastad reas 

Valges kleidis daamid, üks mirdipärg. 

Laekas koltunud kirju, kui lehti sügiskuul 

See, kes neid kord saanud, on ammu läinud... 

 

     Vana pildiraam kaugeid aegu teab- 

     neid, kes läind on siit, luitunud raam meeles peab. 

     Vana pildiraam kaugeid aegu teab- 

     kui kord läeme siit, meidki siis meeles peab. 

 

Leida möödund õnne või kordki olla noor, 

raamil tuhmund klaasid, seal all see kõik. 

Keegi teele poega nii kaugel saatis veel, 

nüüd ka need on läinud, kes saatis neid. 

 

     Vana pildiraam.... 
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Istsõ ma maailma veerõkõsõ pääle (D) 

 

 

:,: Istsõ ma maailma veerõkõsõ pääle, 

    veerõkõsõ pääle, veerõkõsõ pääle :,: 

  Kae, ja-ha-ha, oi-jeh! 

  Kae, ja-ha-ha, oi-jeh! 

  Kae, ja-ha-ha, oi-jeh! 

  Istsõ ma maailma veerõkõsõ pääle. 

 

:,: Kaie ma maailma kavaluisi, kavaluisi, kavaluisi :,: 

      Kae, ja-ha-ha, oi-jeh ... 

 

:,: Kohe nuu tütriku magama läeva,  

    magama läeva, magama läeva :,: 

  Kae, ja-ha-ha, oi-jeh ... 

 

 :,: Kissa-kassa, kissa-kassa kõlgusahe, 

     kõlgusahe, kõlgusahe :,: 

  Kae, ja-ha-ha, oi-jeh ... 

 

:,: Hussa-hassa, hussa-hassa hainu sisse, 

    hainu sisse, hainu sisse. :,: 

  Kae, ja-ha-ha, oi-jeh ... 

 

:,: Tipa-tapa, tipa-tapa tasakesti läitse,  

    tasakesti läitse, tasakesti läitse :,: 

  Kae, ja-ha-ha, oi-jeh ... 

 

:,: Näide manu üle muru hainu sisse, 

    hainu sisse, hainu sisse :,: 

  Kae, ja-ha-ha, oi-jeh ... 
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Kord oli mul naine ja natuke raha (G) 

 

 

Kord oli mul naine ja natuke raha 

ja pisike majake mändide all. 

Kõik oli nii kena ja enesest hea 

ja elu see veeres, kui võõbatud pall. 

 

 Sigaretid ja viinad ja kirglised naised- 

 mu elu kõik tuksi on keeranud nad. 

 Sigaretid ja viinad ja kirglised naised- 

 ei hauaski enam neist rahu ma saa. 

 

Siis tuli üks sõber ja ütles, et lähme 

ja teeme seal kõrtsis üks mehine pits. 

Sest ajast see maailm on minule täpes, 

nii valusalt nüpeldab issanda piits. 

 

 Sigaretid ja viinad ja kirglised naised ... 

 

Nüüd mullaga kaetud mu patune kere, 

üks rohtunud haud asub mändide all. 

Oh, mööduja, sulle ma ütlen sealt tere 

ja hoiatan tegemast kõike, mis halb. 

 

 Sigaretid ja viinad ja kirglised naised ...  
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Pistoda laul 

 

 

Ühel seikleval priiuse rüütlil 

olgu pistoda alati vööl. 

Või peitku ennast hoopis ta põues, 

sest nii on kindlamgi veel. 

 

See relv on ka imelik talisman, 

 mis hoiab sind päeval ja ööl. 

Ja lõikab läbi kõik kütked kütked, 

 millesse satud sa teel. 

 

Ta jätab terveks terveks vaid kütked, 

mis hoidmas teda sinu vööl. 

Neid kütkeid läbi tema ei lõika, 

sest nii on kindlamgi veel. 

 

   Kust ta on sinu kätte jõudnud, 

seda sa ise ei tea. 

Milliseid lööke varjab ta ihutud tera, 

milliseid plaane varjab ta ehitud pea. 

Mis küll on selle meistri mõttes, 

kes selliseid riistu taob? 

Mis küll on tema õige HIND 

   ja kas ta jääb või kaob? 

 

Ühel seikleval.... 
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Põgene, vaba laps  

 

 

Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last, üht vaba last,  

kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ei kurjast,  

ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust ---------,  

kuid püüdjail on vaja just vaba last. 

 

Põgene, vaba laps –  see on ainus võimalus. 

Põgene, vaba laps –  vii peitu maailma vabadus,  

kuni veel sa vähegi suudad, 

kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid –  

põgene, vaba laps! 

 

Vägivald armastab vabadust, tahab ta võita ja vallutada. 

Vägivald igatseb vabadust enda naljale kallutada. 

Vägivald armastab vabadust, armastab vabadust  x  x  x  

põgene, vaba laps! 

 

 Põgene, vaba laps ... 

 

Üle kõige on maailmal vaja ...    

 

 Põgene, vaba laps ... 

 

 Põgene, vaba laps ... 

 

Üle kõige on kõigil vaja sind, vaba laps! 
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Laev tõstis purjed (D) 

 

 

Laev tõstis purjed üles öises fjordis 

Ja särasid veel tuled mustas vees. 

Üks väike tüdruk kaljult õie murdis, 

kui ratta juurde astus roolimees. 

 

Mees roolis üsna vastu ratast surub, 

on iga laine vaenlane ta ees. 

Silm otsib aga õrna naise kuju 

sääl silmapiiri valge vahu sees. 

 

 

Jäi maha rand ja kaljul väike maja 

Ja sillale viib alla kitsas tee. 

Veel hõljuks nagu üle fjordi vee 

sääl meremehe nukker laulukaja. 

 

Õis langes alla ranna vahupiiri 

ja tuulelaulu kustus vaikne nutt. 

Laev uljalt ulgumere poole tüüris  

ja ookeani jõudis hommikul. 

 

 

Jäi maha rand ja kaljul väike maja 

ja sillale viib alla kitsas tee. 

Veel hõljuks nagu üle fjordi vee 

sääl meremehe nukker laulukaja. 
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Las käia, armas peremees (G) 

 

 

Las käia, armas peremees, nii kõrgelt õllelained. 

Täna pikk meil öö on ees, täna pikk meil öö on ees. 

Täna pikk meil öö on ees, kuid homme olgem kained!  

Kained, kained. 

 

See mees, kes õllel au ei tee ja varakult läeb voodi, 

see on kui närtsind lilleke, see on kui närtsind lilleke. 

See on kui närtsind lilleke ja lepalehe moodi. 

Moodi, moodi. 

 

Kuid mees, kes enne hommikut ei lahku õllelauast,  

see elab elu võrratut, see elab elu võrratut. 

See elab elu võrratut ja võrratult läeb hauda. 

Hauda, hauda. 

 

See neid, kes poisilt musi saab ja emale läeb kaebma, 

see on kui süütu talleke, see on kui süütu talleke. 

See on kui süütu talleke ja süütuna läeb taeva. 

Taeva, taeva. 

 

See neid, kes poisilt musi saab ja ise vastu annab, 

see on kui õitsev õunapuu, see on kui õitsev õunapuu. 

See on kui õitsev õunapuu ja peagi vilja kannab. 

Kannab, kannab. 

 

See mees, kes neljakümnene ja kehakaal teeb liiga,  

see jätku õlled rahule, see jätku õlled rahule. 

See jätku õlled rahule ja joogu valget viina.  

Viina, viina. 
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Ämmamoori maja (C) 

 

:,: Viina joo, kui noor veel oled sa, 

    küll vanaduses aega on karskust pidada :,: 

 

:,: Milleks meile vaja seda ämmamoori maja. 

     Selle pummeldame maha, lähme metsa elama :,: 

 

:,: Suitsu tee, kui noor veel oled sa, 

    küll vanaduses aega on kopse ravida :,: 

 

:,: Milleks meile vaja … :,: 

 

:,: Lapsi tee, kui noor veel oled sa, 

    küll vanaduses aega on üle lugeda :,: 

 

:,: Milleks meile vaja … :,: 

 

:,: Pulli tee, kui noor veel oled sa, 

    küll vanaduses aega on lehma mängida :,: 

 

      :,: Milleks meile vaja … :,: 

 

:,: Liha söö, kui noor veel oled sa, 

    küll vanaduses aega on konte närida:,: 

 

     :,: Milleks meile vaja … :,: 

 

:,: Litsi löö, kui noor veel oled sa, 

    küll vanaduses aega on nunna mängida :,: 

 

:,: Milleks meile vaja … :,: 

 

:,: Pätti tee, kui noor veel oled sa, 

    küll vanaduses aega on vangis istuda :,: 

 

     :,: Milleks meile vaja … :,: 
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Väike aed (G) 

 

 

On koidu eel öö vaikne tund. 

Mõtted nüüd teel, ei tule und. 

Meenub mul siis hea lapse aeg, 

Aegunid viis, kodune aed. 

 

Seal väikses aias mind ootab mu ema. 

Ta istub pingil sääl kaskede all. 

On hallik läinud mu hea armastav ema 

Jaüksi kindlasti nukkerm on tal. 

 

Millal küll saan sinna aeda ta juurde, 

Kas jõuab oodata nii kaua ta? 

On lapsed laiali maailmas suure  

ja tema juurde nii tihti ei saa. 

 

 

Kiirelt läeb aeg, aastaid läeb reas. 

Siiski mu aed meeles mind peab. 

Kord jooksin seal, seal kasvasin. 

Ei seda eal saa tagasi. 

 

Seal väikses aias mind ootab mu ema ... 
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Õrn ööbik (C) 

 

 

Õrn ööbik, kuhu tõttad sa nii lahkel lehekuul? 

Kas mõisa aias hõisata sa tahad roosipuul? 

Või metsas toorel toomingal saab hüüdma sinu suu, 

kui tähed hiilg’vad taeva all ja valgust valab kuu? 

 

 

Ei mõisa aias hõisata või laulu minu rind, 

sest vanemate verega on võietud see pind. 

Ka metsas toorel toomingal ei laulma saa mu huul, 

vaid talupoja akna all, seal pühal pärnapuul. 

 

 

Kui jõuab õnnis suine öö, siis laulan talle ma, 

et unuks meelest päeva töö, jääks rahus magama. 

Kõik öö siis hääled heljuvad ta kaunis kambrikses 

ja unenäod ilusad tal seisvad silma ees. 

 

 

Kui aga taevas kumab koit ja kaob pime öö, 

siis laulan: tõuseb priiusloit ja vajub orja vöö 

Sest soome taeva servassa ju näha koidutuld 

ja uuel ilul särama löönd Eesti muistne muld. 
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Kord elas mölder veski peal (D) 

 

 

Kord elas mölder veski peal, tsimmai ruudi ralla, 

ja temal ilus tütar seal, tsimmai ruudi ralla! 

 

:,: Ai tsimmai, tsimmai, ah-ah-haa, tsimmai ruudi ralla! :,: 

 

Seal ligidal oli mõisake ....   ja mõisas kaval sulane... 

:,: Ai tsimmai, tsimmai ...    

 

See ajas härra kotisse ...     viis alla veski majasse... 

:,: Ai tsimmai, tsimmai ... 

 

Oh tere armas möldri Mats ....   kus panen ma see kaerakott... 

:,: Ai tsimmai, tsimmai ... 

 

Vii üles teise korra peal' ...   mu tütre voodi on ju seal ... 

:,: Ai tsimmai, tsimmai ... 

 

Kui väljas oli pime öö ...   siis nurgas sündis imetöö ... 

:,: Ai tsimmai, tsimmai ... 

 

Kott hakkas nurgas liikuma ...   ja voodi poole kiikuma ... 

:,: Ai tsimmai, tsimmai ... 

 

Siis tütar valjust kiljatas ...     ja mamma üles äratas ... 

:,: Ai tsimmai, tsimmai ... 

 

Oh, rumal, mis sa kisendad ...    sa oleks mõisahärrat saand ... 

 

:,: Ai tsimmai, tsimmai ... 

 

Ei mõisa härrat taha ma, ...    kui tublit talupoissi ei saa ... 

 

:,: Ai tsimmai, tsimmai ... 
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Dollarilaul (D) 

                 

             

Väike neid, oota vaid,  veel on maid, kuhu said  

antud hoiule mu armu tõotused, 

kuid kui merelt tulen taas,   hüüan rõõmsalt - 'Hollarii', 

ja Sul tasku pistan kingiks dollari.  

 

Kui ma laevas olen tööl,  sulle mõtlen päeval ööl  

ja su juustest leitud linti kannan vööl,  

Kuid kui sadam neelab mind   ja jalge all on kindel pind -  

ootab mind, ootab mind võõras linn.  

 

Linna tunda pole vaja,  sest kus meremeeste maja,  

sealt on laulu, naeru kosta alati.  

Siin on mehed, kel on kulda ja kui röövima ei tulda,  

pidu püsida võib varavalgeni.  

 

Väike neid, oota vaid ... 

 

Liiter viskit peseb maha huultelt meresoolavaha,  

piip on suus ja lahkub sealt vaid suudlusteks.  

Piigad siin ei ole pahad, kui on taskus suured rahad,  

ühe dollari vaid jätan truuduseks.  

 

Väike neid, oota vaid ... 

 

Igas mereäärses linnas,  kus on laevatatav pinnas,  

tüki südamest ma jätnud õitsema.  

Kuid kui aastaring saab ümber,  pööran laevaotsa ümber  

ning ma koju sõidan, koju sõidan taas. 

 

Väike neid, oota vaid ...  
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Kikilips  (C) 

 

Shalallalala, shalallalala... 

 

Tean, et riie meest ei peida, tean, mis väärt on mehe müts. 

Vatikuube ma ei laida, paha pole teksaspüks. 

Aga lood on hoopis teised, kui sul kõrval kena tips. 

Ükskõik mis seljas ongi sul – peaasi - kikilips. 

 

Kikilips teeb mehe šikiks. Kikilipsu pühaks pea 

Kikilipsuga siin ilmas kõik ma kätte saan. 

Kikilips teeb lahti uksed, murrab lahti südamed. 

Ei kikilipsu vastu saa siin maa peal keegi veel. 

 

Shalallalala... 

 

Kikilips võib olla kirju, pruun või punane või must. 

Ta ei heida sulle varju, pigem kaunistab sind just. 

Kui sind naine maha jättis ja sa küsid minult miks? 

Siis vastan üpris veendunult: „Sul puudus kikilips. 

 

Kikilips teeb mehe šikiks ....  ( 2 X )
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Metsavennad  (Am) 

 

 

Seal metsaserval väikses majas, kus elasid minu vanemad,  

Seal metsaserval väikses majas on pesa teinud punased. 

 

Ai-tsih, ai-tsah, ai-tsah, ai velled,  

me metsavennad oleme. 

Ai-tsih, ai-tsah, ai-tsah, ai velled,  

me metsavennad eestlased. 

 

Ja meil ei ole senti raha, me peame metsas elama. 

Ja me ei saa, ei või, ei taha ei taha kroonut teenida. 

 

Ai-tsih, ai-tsah, ai-tsah, ai velled ... 

 

Ja sinu sõstramustad silmad mul meelest eal ei unune.  

Ja sinu sõstramustad silmad mis võitsid minu südame.  

 

Ai-tsih, ai-tsah, ai-tsah, ai velled ... 

 

Ja oma lippu sini-musta-valget me ikka au sees hoiame. 

Ning hommikul siis selgitame, kes meist on õige eestlane.  

 

Ai-tsih, ai-tsah, ai-tsah, ai velled ... 

 

Ja isa-ema maha minul lasti ja õde viidi Siberi. 

Nüüd rändan mööda soid ja radu ja tapan meie vaenlasi. 

 

Ai-tsih, ai-tsah, ai-tsah, ai velled ...    
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Majake mere ääres (Am) 

 

 

Kui on meri hülgehall ja sind ründamas suur hall. 

Kui on meri hülgehall ja sind ründamas on suur hall.  

 

Nõnda hea on mõelda siis, et seal kuskil rannaliiv 

ja mere ääres väike maja ootamas on mind. 

Nii hea, nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliiv 

ja mere ääres väike maja ootamas on mind. 

 

 

Seal kus vana kaev on,  kriuksuv aiavärav on.  

Seal kus vana kaev on,  kriuksuv aiavärav, värav on.  

 

Akna taga õhtu eel, paat on mere poole teel 

ja mere ääres väike maja ootamas on mind. 

Nii hea, nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliiv 

ja mere ääres väike maja ootamas on mind. 

 

 

Lõpeb päev, algab öö, lõpeb meremehe töö. 

Kaugel koduväravas armsad silmad vastu säramas. 

 

Nõnda hea on mõelda siis, et seal kuskil rannaliiv 

ja mere ääres väike maja ootamas on mind. 

Nii hea, nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliiv 

ja mere ääres väike maja ootamas on mind. 
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 Sõprade laul nr. 2 

 

Sõbrad, teiega on hea, aga elu samme seab 

hakkan minema hüüd oma kitsast rada 

aeg vaid üksi seda teab, karmis saladuses peab, 

kus on peidet minu saabumise sadam. 
 

:,: Ja mu õnn võiks olla suur, 

         kui te ükskord nähes kuud 

        mõtleksite siis ei rohkem ega vähem, 

         kui et: kurat teab mismoodi tal seal läheb. :,: 
 

Uusi sõpru, usun, veel leian sellel võõral teel, 

aga mäletate, kuidas jõime viina! 

Kuidas rõõmsaks muutus meel,  

kui kitarre ainus keel 

terveks õhtuks võis meid unustusse viia. 
 

:,: Ja mu õnn võiks olla suur ... :,: 

 

 

Aeg annab kõik (A) 

 

Aeg annab kõik ja kõik ta võtab ka, 

ning iial kaugeid aegu kätte me ei saa. 

:,: Võib-olla varjab eilseid päevi kuu kuldne loor, 

    kuid kes ei ihkaks olla veel kord vallatu ja noor :,: 
 

Aeg annab kõik ja kõik ta võtab ka, 

kord muutub tühjaks jälle õisi kandnud maa. 

:,: Võib-olla tundub liiga kaunis ammu kuuldud koor, 

    kuid kes ei ihkaks olla veel kord  vallatu ja noor :,: 
 

Aeg annab kõik ja kõik ta võtab ka, 

nii kallis aeg ei keela silma vaadata. 

:,: Võib- olla siis just viivuks kustub keelav valgusfoor, 

    ning rõõm me ümber jälle on kord vallatu ja noor :,: 

35 



Mulgimaa (C) 

 

Mulgimaa, sääl on hää elada. 

Kõikjal ilus loodus, viljakandev maa. 

Sääl on uhked metsasalud, suured jõukad eesti talud, 

kena neiu ka kaasaks sa saad. 
 

Kes on sündinud kasvanud seal,  

sellel armsaks saanud ilus Mulgimaa. 

Kus on punapõski neiud, keda prisked eesti peiud 

kosja minnes ei unusta saa. 
 

:,: Tule mulle, Manni, armastan vaid sind. 

    Ainult sind tahan ma kaasaks kosida. :,: 
 

Väike Viljandi, Mulgi päälinn 

juba aastaid palju püsinud on siin. 

Ei läe meelest lossimäed, kus nii õrnalt käsikäes 

armund olles meil tee läbi viis. 
 

Ja all orus seal peegeldub järv. 

Suveõhtul mõnus aerutada sääl, 

kui sul kaasas väike neiu, keda siis kui saad kord peiuks, 

kosja minnes ei unusta eal. 
 

:,: Tule mulle, Manni ... 
 

Aastad mööduvad, vanaks sa saad, 

aga Mulgimaa sul meelde ikka jääb. 

Elad siin või oled kaugel, rõõmust särab pisar laugel, 

kui sa tervisi saad Mulgimaalt. 
 

Tuleks noorus veel kord tagasi,  

ei sind tuuled enam kaugele siit vii. 

Ikka õnnelik su elu, sest sul kaasaks mulgi neiu, 

kellel laulu kord laulsid sa nii... 
 

:,: Tule mulle, Manni ... 
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Mööda teed (G) 

 

Mööda teed, mis on kividega kaetud,  

tulen ma, süda soe.  

Minu jaoks on kõik pahandused maetud,  

aga see vist ei loe.  

 

     Minna võid oma teed,  hoida sind ma ei saa  

     ja kui soovid, siis jäägu see nii.  

     Pole tülitseda tahtnud ega solvata sind ma,  

     kuid seda sa ei tea, eks mine siis!  

 

Nagu lill õitsen aianurga rägus  

sinu jaoks iga päev.  

Päike suudleb mu juust ja suudleb nägu –  

kink on see sinu käest.  

 

     Minna võid oma teed ... 

 

 

Mets mühiseb (A) 

 

Mets mühiseb ka kägu kukub raal. 

Aas haljendab ja lilled õitsvad seal. 

:,: Mänd kiigutab seal oma võimsat pead.  

    On meeles tal kõik muistsed õnneaad. :,: 

 

Hirv ojal joob ja muretu ta meel. 

Kas aimab ta, kui pikk ta elutee? 

:,: Võib küti kuul ta leida iga tund  

    ja elu läind, kui oleks näinud und. :,: 

 

Ju mööda pea saab minu noorus, õnn. 

Mis õnneveel siin elus loota on. 

:,: Mets mühama ja kägu kuk’ma jääb,  

    kuid noorusaeg kui unes määda läeb. :,:  
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Armsad silmad (F) 

 

 

Kask seisis metsaveerel, tema kõrval 

on õite vaipa suikund vana saar. 

Siin puude all sind nägin esmakordselt,  

sest ajast jälgib sind mu silmapaar. 

 

    On silmi siniseid, on merekarva,  

    on musti mandleid, pruune, säravaid, 

    kuid selliseid, kui sinul, aruharva. 

    Ei terves ilmas rohkem pole neid. 

 

Su silmis nägin pisut suve rõõmu  

ja pisut sügisnukrust, igatsust, 

kuid minu jaoks su silmis, väike tüdruk,  

on õige pisut ülemeelikust. 

 

    On silmi siniseid ... 

 

Ei saatus iial tee mind õnnest rikkaks, 

Vaid igatsused mulle kingib ta. 

Sa, väike tüdruk, usu, looda ikka – 

kord tuleb päev, mil õnnelikuks saad! 

 

    On silmi siniseid ... 

 

Nüüd tulles üksi nende puude alla 

mul sosistades lausub vana saar: 

Mis elus juhtund, ära vannu alla! 

Tea : sinuga on armas silmapaar. 

 

    On silmi siniseid ... 
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Katjakene (Cm) 

 

 

Õunapuudel puhkes punaõisi,  

udu loore hõljus kohal jõe. 

:,: Kõndis kaldal Katjakene kaunis, 

     saatis pilgu üle kauge vee. :,:  

 

Kõndis kaldal, lauluviisi laulis,  

laanekotkast helises ta hääl.  

:,: Sellest, kelle kirju hoolsalt hoidis,  

    kes tal kallim kõigist ilma peal. :,: 

 

Lenda, lenda, laulukene, kiirelt,  

kuldse päikse jälil rutta siit.  

:,: Sinna, kus on sõdur kaugel piiril,  

     tuhat tervist Katjalt talle vii! :,: 

 

Las siis meenub laulu kuuldes talle  

kaugel kodukülas lihtne neid. 

:,: Las siis kaitstes kodupinda kallist  

     teab, et Katjal tema armas vaid. :,: 

 

Õunapuudel puhkes punaõisi,  

udu loore hõljus kohal jõe. 

:,: Kõndis kaldal Katjakene kaunis, 

     saatis pilgu üle kauge vee. :,:  
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Ma tahaksin kodus olla (D) 
 

 

Ma tahaksin kodus olla, kui õunapuud õitsevad 

:,: ja nende roosakad õied  mu juukseid ehivad. :,: 

 

Ma tahaksin kodus olla,  kui rukkipõld haljendab 

:,: ja kollakat-pruunikat vilja  tuul tasa sahistab. :,: 

 

Ma tahaksin kodus olla,  kui kasemets kollendab 

:,: ja luigeparv sinavas taevas  kodu poole purjetab. :,: 

 

Ma tahaksin kodus olla,  kui lumevaip katab maad 

:,: ja kuuskede härmatand oksad  kuupaistel hiilgavad. :,: 

 

Ma tahaksin kodus olla,  kui kallim on minuga 

:,: ja temaga üheskoos mina  võiks rõõmus viibida. :,: 

 

Ma tahaksin kodus olla,  kui Päts on president 

:,: ja Laidoner juhataks väge  ja maksab eesti sent. :,: 
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Läänemere lained (A) 

 

Seal, kus Läänemere lained randuvad 

seal, kus tuuled, tormid aina möllavad, 

:,: seal, kus valge majak, valge nii kui luik, 

    seal on minu kodu, seal mu sünnipaik :,: 

 

 

 

Mäletan, kui olin alles väikene, 

mõtlesin, et lähen ära kaugele. 

:,: Nüüd on aastad läinud, suureks sirgund ma, 

    lapsepõlvekodu meelde mul’ ikka jäänd :,: 

 

 

 

Isa ja ema mul puhkavad ammu mulla all, 

kallim neid see hingab teise rinna naal, 

:,: Õed ja vennad on läinud maailma laiali. 

    ainult kask on jäänud truuks mul’ surmani :,: 

 

 

 

Rändamisest väsind, koju jõuan ma, 

vana kase alla heidan puhkama. 

:,: Vana kase kohin mulle jutustab, 

    ammu möödund aegu meelde mul’ tuletab :,: 
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Kauges külas (D) 

 

 

Kauges külas -- vanaema juures 

elasin kord -- kogu suve. 

Vanaema -- ja mu armas vanaisa,  

aga noorel neiul -- neis ei piisa. 

 

Jooksen randa, koduküla randa, 

et saada pruuniks  -- teiseks juuniks. 

Võtan kaasa -- reketid ja maki, 

kuid rannas on vaid üks võrku -- paikav papi. 

 

Siin kauges külas -- teisi näinud pole veel. 

Tühi rand ja -- nõmmeliivatee. 

 

Siin ei ole -- pangaautomaati, 

On vaid naati, palju naati. 

Pole noori, pole ühtki poodi. 

Miski pole  -- linna, moodi. 

 

Jooksen randa, koduküla randa,  

et saada pruuniks -- teiseks juuniks. 

Siis on pidu, teise küla pidu, 

Seal on noored, teised noored. 

 

Siin kauges külas  -- teisi näinud pole veel. 

Tühi rand ja --  nõmmeliivatee. 

 

Korraks vaatan  -- seljataha veel. 

Tühi rand ja – nõmmeliivatee. 
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Heeringas kuival maal (C) 

 

 

:,: See oli ennemuistsel aal,  kui heeringas elas kuival maal :,: 

 

:,: Ta hoidis ennast eemal veest  ja teda peeti kassi eest :,: 

 

:,: Sel ajal sool oli kallis kraam - kolmsada kuldnat maksis aam :,: 

 

:,: Siis kaljas kahe mastiga  läks teele soolalastiga :,: 

 

:,: Seal laeval oli heeringas,  kes hiiri-rotte hävitas :,: 

 

:,: See heeringas oli maiasmokk,  tal maitses hästi soolavakk :,: 

 

:,: Ta näris soola hoolega,  siis mõlema suupoolega :,: 

 

:,: Ei pannud süües tähele,  et näris augu laevasse :,: 

 

:,: Siis kaljas kahe mastiga  läks põhja soolalastiga :,: 

 

:,: Siis vana Neptun vihastas  ja ütles: “Kuule heeringas :,: 

 

:,: et kaljasesse augu sõid  ja uue laeva põhja tõid :,: 

 

:,: see karistuseks pead sa  nüüd merevee sees elama :,: 

 

:,: Sind merest kinni püüetaks  ja tünni sisse soolataks.” :,: 

 

:,: Sest ajast tõsilugu see,  on merevesi soolane :,: 
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Las mööduvad aastad (C) 

 

Kui kevad kord saabub ja soojaks läeb tuul,  

siis õunapuu õisi on küpsemas puul. 

Ja suvega tuleb lilleküllane aas  

ning sügise saabused kuldlehed on maas.  

 

:,: Las mööduvad aastad, las halliks läeb pea. 

    Kui tagasi vaatad. On hingel nii hea. :,: 

 

 

Kui sul elutuultes on lõppemas ramm,  

äkki leiad, et juustest kergelt läbi käib kamm. 

Ja lapsed on suured, igal neist oma tee. 

Kodutares neil juured, see rõõmu sul teeb.  

 

:,: Las mööduvad aastad, las halliks läeb pea. 

    Kui tagasi vaatad. On hingel nii hea. :,: 

 

 

Nii kevad kui suvi kord lõppema peab  

ja talvesse kaasa sa võtad kõik hea: 

Veel tunned sa rõõmu oma elust ja tööst. 

Kui möödunust mõtled, polnud asjata see.  

 

:,: Las mööduvad aastad, las halliks läeb pea. 

    Kui tagasi vaatad. On hingel nii hea. :,: 
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Käime katuseid mööda 

 

 

Käime katuseid mööda, 

lähme kolame pööningute peal 

Nad ei tea, mida mõelda - 

need, kes pole iial käinud seal. 

Näitab meile suunda vana tuulelipp, 

siia ülesse kuulda ei ole midagi. 

 

Käime katuseid mööda, 

tule lähme turnime tornides. 

Lähme katsume pilvi, tule värvime taeva siniseks. 

Ühed tahavad palju, teised rohkem veel. 

Mõned tahavad kõike, nad ei kõnni katustel. 

 

Me ei näe teisi kihutamas ringi, 

meil on silmad ainult teineteise jaoks. 

Meil on aega hoida teineteisest kinni, 

maailm kuhugi ei kao, 

maailm kuhugi ei kao. 

 

Üksik mees istub kodus, 

joob õlut ja üksinda kurvastab. 

Üksik hooldaja naine 

vaatab üksinda viimast seebikat. 

Klaasist akende taga neid on rohkem veel. 

Nad on üksinda kodus, nad ei kõnni katustel. 

 

Me ei näe teisi kihutamas ringi.... 
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Mutionu pidu (C) 

Elas metsas muti-onu keset kuuski noori, vanu. 

:,: Kadakpõõsa juure all eluruum tal sügaval. :,: 

Kutsus kokku külalisi karvaseid ja sulelisi. 

:,: Lendas vares, harakas, kull ja kaaren nupukas. :,: 

Vantsis uhkelt karuvana, veeres siili okaskera, 

:,: jänes nudisabaga, orav kikkis kõrvaga. :,: 

Joostes tuli väle põder, hiljaks jäi veel reinuvader, 

:,: siis kõik lauda istusid, pidurooga maitsesid. :,: 

Karu imes mesikooki, jänes rüüpas kastejooki,  
:,: kaaren karusmarju sõi, kull see kurejooki jõi. :,: 

Põder limpsis samblasuppi, orav näris käbijuppi. 

:,: See oli päise päeva aal pilla-palla pillerkaar. :,: 

 

 

Mutionu pühadepidu (1926) 

I      Elas metsas mutionu keset kuuski noori, wanu 

        :,: Kadakpõõsa juure all eluruum tal sügawal. :,: 

II      Paistis juba päike ere, pääsis lumest samblapere, 

         :,: wälja puges putukas, tiibu triikis liblikas. :,: 

III    Liginesid kewadpühad. Laines põllud, laines luhad. 

         :,: Mutiperes kibe töö –  pühad käes on üle öö. :,: 

IV    Onu ise jooksis poodi, ostis pärmi seitse loodi, 

         :,: hakkas õlut pruulima, tädi saiu woolima. :,: 

V     Lapsed keetsid mune hooga  ja weel mõnda muudki rooga, 

         :,: wanaemal süldipott  podises kui wähikott. :,: 

VI   Kui siis algas kallis püha – laual kannus õlu wiha, 

         :,: süldikausse rida pikk, worstirõngas kõwerik. :,: 
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VII   Tuli kokku külalisi  karwaseid ja sulelisi – 

         :,: lendas wares, harakas, kull ja kaaren nupukas; :,: 

VIII  Wantsis uhkelt karuhärra, weeres siili okaskera, 

         :,:  jänes nudisabaga, oraw kikkiskõrwaga; :,: 

IX    Joostes tuli wäle põder,  hiljaks jäi weel reinuwader. :,: 

         :,:  Siis kõik lauda istusid, pidurooge maitsesid. :,: 

X      Karu imes mesijooki, jänes rüüpas õllejooki, 

         :,: wares mune krõbistas, harak sülti lobistas. :,: 

XI     Põder limpsas õunasuppi, oraw näris worstijuppi, 

          :,: kaarnal kapsapirukas, kullil lihawiilukas. :,: 

XII    Aeti juttu, tehti nalju, lauldi, joodi õlut palju, – 

         :,:  uimane ju karu pea, teisedki ei piiri pea. :,: 

XIII   Jänes tantsis, õlletujus siili käpa peale vajus. 

          :,: Siilikene kiljatas – linnupere ehmatas. :,: 

XIV   “Mis sa kilkad, nõelakera!” tõstis kuri kaaren kära. 

          :,: “Ole wait, wa pigilind, siin ei keegi karda sind.” :,: 

XV    Riiu sekka segas karu, – joobnult pole kelgi aru, 

          :,:  näitas hambaid rebane, puskles põder wagane. :,: 

XVI   Mutirahwa raskeks mureks riid läks wiimaks wäga suureks, 

          :,:  kausid, tassid lendasid, kisklejad waid undasid. :,: 

XVII  Kui siis wiimaks lõppes tüli, siili kasuk lõhki oli, 

           :,:  karul katki kistud west, reinul kadund kõrwalest. :,: 

XVIII Harakal ei olnud saba, jänes otsis karku taga, 

           :,:  kaaren paistes nokaga, põder jäigi lonkama. 
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Jaanipäev 

(V. Toomemets / H. Runnel) 
 

Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi,  

rinnust saati kiigub kastehein. 

:,: Ütle, kust ma rada teha tohin, 

    igal pool on noor ja õitsev hein. :,: 

 

Jaaniõhtul süüdatakse tuled, 

tantsuplatsil tallatakse hein. 

:,: Aastas kord see õhtu ette tuleb, 

   igal pool saab muserdatud hein. :,: 

 

Jaaniööl on sõnajalad õites 

metsa all, kus kõrge-kõrge hein. 

:,: Lapsed, lapsed, sinna minna võite, 

    niikuinii seal niitmata jääb hein. :,: 

 

Jaanipäeval rinnuni on rohi, 

sügis jõuab, jääb vaid kuluhein. 

:,: Ütle, kust küll rada teha tohin, 

    igal pool on noor ja õitsev hein. :,: 
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Rahalaul 
(O. Ehala/J. Viiding) 

 

Otsi lolli, kes ei kardaks kolli, 

kui on kollil raha maitse suus. 

Raha mängib elus tähtsat rolli, 

raha see on õnn ja armastus. ( 2 X ) 

 

Kõrged mõtted- see on puha möga, 

pole elu ilma rahata. 

Söö ja maga- sarvevahet süga 

ega elult muud ei taha ka. 

 

              Raha võim on suur ja igavene, 

              elu lühikene, raha pikk. 

              Kellel pole või on natukene, 

              sellel puudub helge tulevik. 

 

Otsi lolli, kes ei kardaks kolli, 

kui on kollil raha maitse suus. 

Raha mängib elus tähtsat rolli, 

raha see on õnn ja armastus. ( 2 X ) 

 

Kõrged mõtted- see on puha möga, 

pole elu ilma rahata. 

Söö ja maga- sarvevahet süga 

ega elult muud ei taha ka. 

 

              Raha võim on suur ja igavene, 

              elu lühikene, raha pikk. 

              Kellel pole või on natukene, 

              sellel puudub helge, sellel puudub helge, 

              sellel puudub helge tulevik. 
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Tuulevaiksel ööl 

 

Tuulevaiksel ööl – tean, mismoodi lööb 

udukell su laevaninas, paigal püsib aeg. 

Tuulevaiksel ööl -- süda kiirelt lööb. 

Oodanud sind olen kaua, veidi jäänud veel. 

 

Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel: 

tuulesuund on nord, nüüd on minu kord 

teha tormi sinu südames. 

 

 

Tuulevaikne öö, udukell vaid lööb. 

Käed, mis tahtsid rooliratast, tahavad nüüd sind. 

kumer silmapiir -- lahku meid kord viis. 

Sina otsid valget purje, mina otsin maad. 

 

Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel: 

tuulesuund on nord, nüüd on minu kord 

teha tormi sinu südames. ( 2 X ) 

 

teha tormi sinu südames. 
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Silveri Ükssilma laul 
(J. Tätte/J. Tätte) 

 

Silver, kus on sinu kullamäed? 

Merepõhja vara maha jäi, koos laevaga. 

 

    Silver, kus on sinu julged teod? 

    Merepõhja noorus maha jäi, koos laevaga. 

 

       Silver, kus on sinu vasak silm? 

       Merepõhja silm maha jäi, koos laevaga. 

 

           Silver, kus on sinu röövlisalk? 

           Merepõhja poisid maha jäid, -----koos -----lae—va--ga. 

 

     :,:Üksi ma veel kõrtsu laua taga, 

         piigad põlvedel oma viimseid päevi magan. :,: 

 

 

Silver, kus on sinu poisipõnn? 

Merel sõidab minu poisipõnn, musta lipu all. 

 

   Silver, kus on sinu sünnipaik? 

   Laeva kajutis mu sünnipaik, musta lipu all. 

 

       Silver, kus on sinu õige koht? 

       Laevatekil minu õige koht, musta lipu all. 

 

           Silver, kus on sinu röövlisalk? 

           Merepõhja poisid maha jäid, ----- koos -----lae—va--ga. 

 

:,: Üksi ma veel kõrtsu laua taga, 

     piigad põlvedel oma viimseid päevi magan. :,: ( 4 X ) 

 

Merel sõidab minu poisipõnn, AHOI! 
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Oi aegu ammuseid!  
(B. Fomin / K. Kikerpuu) 

 

Meenub mul mu lapsepõlve maja -  

õnnelikult elasin seal ma.  

Möödas on mul nüüd need kauged ajad.  

Unelmais veel ainult sinna saan.  

  

Oi aegu ammuseid! Oi aegu ammuseid! 

Kui saaksin korraks tagasi veel neid.  

Oi aegu ammuseid! Oi aegu kauneid neid!  

Kui saaksin korraks tagasi veel teid!  

 

Kuigi ilmas palju olen näinud,  

õnne kuskilt leidnud pole ma.  

Aastad on vaid kiirelt mööda läinud.  

Ning ei enam tagasi neid saa.  

 

Oi aegu ammuseid! …   

 

Soovin küll ju ainult nõnda vähe -  

ainsaks korraks koju saada veel.  

Kuid ma tean, mu soov ei täide lähe - 

liiga hiljaks jäänud on nüüd see.  

 

Oi aegu ammuseid! …   

 

Vahel harva siiski naerab päike,  

koduõue silme ette toob.  

Tundub siis, kui oleksin veel väike  

ning võiks täide minna iga soov.  

 

Oi aegu ammuseid! …   
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Redelita pööningule 
(Traditsionaal) 

 

– Kas sul on üks rubla raha? 

– Jah, mul on üks rubla raha. 

– Kas ta teeb ka palju paha? 

– Jah, ta teeb ka palju paha. 

        Rubla raha – palju paha – kuuvalgel ööl. 

 

:,: Katsu ilma redelita pööningule minna,  

    neiukene, sind ei jäta mina sinna. :,: 

:,: Ei saa! – Saab, saab! – Ei saa! – Saab, saab! 

    Ilma redelita pööningule minna ei saa. :,: 

:,: Ja kui sa pööningule saad,  

    siis viska redel vastu maad. :,: 

 

– Kas sul on üks vana sohva? 

– Jah, mul on üks vana sohva. 

– Kas ta teeb ka kihva-kohva? 

– Jah, ta teeb ka palju paha. 

        Rubla raha – palju paha – vana sohva – kihva-kohva – 

        kuuvalgel ööl. 

 

:,: Katsu ilma redelita pööningule minna ...  

 

– Kas sul on üks väike plika? –  Jah, mul on üks  väike plika. 

– Kas ta musi annab ikka?  – Jah, ta musi annab ikka. 

        Rubla raha ...  :,: Katsu ilma redelita pööningule minna ...  

 

– Kas sul on üks tädi Ann? – Jah, mul on üks tädi Ann. 

– Kas tal on ka kohvikann? – Jah, tal on ka kohvikann. 

        Rubla raha ...  :,: Katsu ilma redelita pööningule minna ...  

 

– Kas sul on üks pudel viina? – Jah, mul on üks pudel viina. 

– Kas ta teeb ka hingepiina? – Jah, ta teeb ka hingepiina. 

        Rubla raha ...  :,: Katsu ilma redelita pööningule minna ...  
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Pillimehe leib 
 

 

Eks saatus ikka kaitse iga pillimeest 

nii meritsi kui maitsi õnnetuse eest. 

    Ta hoiab hädas suure paha eest,  

    kaitseb teda suure raha eest. 

    Eal ei leia raha üles pillimeest. 

 

Nii peied kui ka pulmad teavad pillimeest  

ja peitu ainult julmad poevad pilli eest. 

    Kui teised söövad, pillimees teeb tööd.  

    Kõik tantsu löövad, sina rütmi lööd. 

    Pill ei puhka päeval ega südaööl. 

 

    Ja nii see saatus näib -- kui laul.  

    Ei hinda olla saa me aul. 

        :,: Kurbus – rõõm pillimehe leib.  

                Kes see teab, kuis ta käsi käib, 

      kuni veel käsi hoida pilli võib. :,: 

 

 

Kes oskab õhku müüa kõhutäie eest? 

Kes suudab laule süüa – ainult pillimees. 

  :,: Kurbus – rõõm pillimehe leib.  

      Kes see teab, kuis ta käsi käib, 

      kuni veel käsi hoida pilli võib. :,: 

 

    Ja nii see saatus näib -- kui laul.  

    Ei hinda olla saa me aul. 

        :,: Kurbus – rõõm pillimehe leib.  

                Kes see teab, kuis ta käsi käib, 

      kuni veel käsi hoida pilli võib. :,: 
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Sinine vagun 

 

Aegamööda minutid ju kaovad kõik. 

Ära looda, et neid kohtad veel! 

Eilsest veidi kahju meil küll olla võib, 

Parem siiski see, mis ootab eel.  

Teele, jah teele nüüd! Pikk on tee, pikk on tee. 

Algust ja lõppu sel varjab silmapiir. 

Tundmatust lubades vagun suur, sinine 

veereb ja igaüht kaugustesse viib:,:  - - - 

 

Asjata ehk solvasime sõpru häid, 

ajapikku seegi meelest läeb. 

Seiklusteta elu peagi tüütaks meid, 

Rutta vedur, ära seisma jää!  

Teele, jah teele nüüd … 

 

Taevakarva vagun kiirelt mõõdab maad, 

Hoogu iga ratas lisab veel… . 

Ah, miks küll see päev nii ruttu otsa saab? 

Miks ei kesta terve aasta see? 

Teele, jah teele nüüd … 
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Krokodill Gena lauluke 

 

 

Vihma sajab, kõik ujub, lastel paha on tuju, 

ainult krokodill jalutab vees. 

Silmis lustakas sära, ei ta põgene ära – 

lõõtsamäng talle rõõmu ju teeb. 

 

    Sünnipäev on ükskord aastas,  

    kinke mulle kaasa toob. 

    Vihmapiisa tantsu saatel mängin pilliloo. 

    Vihmapiisa tantsu saatel mängin pilliloo. 

 

 

Pilvelt tuleb üks võlur, kino kannab ta õlul, 

filme vaadata tore on koos. 

Õnne mulle ta soovib, täidab kõik minu soovid: 

kohe viissada jäätist ta toob. 

 

    Sünnipäev on ükskord aastas,  

    kinke mulle kaasa toob. 

    Vihmapiisa tantsu saatel mängin pilliloo. 

    Vihmapiisa tantsu saatel mängin pilliloo. 
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Merepidu 

 

Valged kajakad kisavad rannal 

punapäikese loojangu eel. 

Tuulekeerises jõuavad randa 

valged lained, mis murduvad teel.  

    Meri on, meri jääb, meri olema peab, 

    laine laksudes rannale lööb. 

    :, : Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siis, 

         lained mühinal randuvad siin. :,:  

Sinimeri, su vahusel pinnal 

näkineide seal tantsimas näen. 

Ja meri on sünge kui hauas, 

ei tähti seal vilkumas näe.  

     Meri on, meri jääb, meri olema peab, 

     laine laksudes rannale lööb. 

     :, : Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siis, 

          lained mühinal randuvad siin. :,:  

Näkineiu, sa punud mul pärga 

 

merelainete voogavas vees. 

Vesiroosidest punutud paela 

minu ümber sa armutult seod. 

     Meri on, meri jääb, meri olema peab, 

     laine laksudes rannale lööb. 

      :, : Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siis, 

           lained mühinal randuvad siin. :,:  ( 2 X ) 
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