
 

Kandlemees Sander CD (2016) 
„Kandlemuusika kogu perele“ 

laulusõnad 

 
 
Kandlemees Sander (Sander Karu) on Eesti kandlemängija 
(poolkromaatiline kannel) ja rahvamuusik, kelle laulud ja 
kandlemuusika sobivad hästi nii kuulamiseks, tantsimiseks kui ka 
kaasalaulmiseks. Tema rikkalik repertuaar ulatub 
pärimusmuusikast kuni nüüdisaegse tantsumuusikani.  
Mitukümmend Kandlemees Sander kandlelugu on salvestatud 
Eesti Raadios. On mitmete tuntud laulude „Valga, Valgamaa", 
"Heade mõtete linn, Tartu", „Trilleri polka", „Elva männid“, „Ja 
siis tõusis aktsiis“, „Kärna-Ärni", „Uks lahti tee", „Merimehe 
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armastus", „Kandlemees Sander tervitab“ jt laulude autor, laulu- 
ja kandlekapelli „Simmaniduo" asutaja ja liige. 
2016.a. ilmus tema kandlemuusikast ja rahvalikest lauludest CD 
„Kandlemuusika kogu perele“, 2014.a. ilmus tema 
kandlemuusikast ja rahvalikest lauludest CD „1 kannel ja 
rahvalikud laulud“, 2011.a. CD "Kandlemees Sander Karu 
kandlelood" ja koos kandle- ja laulukapelliga Simmaniduo CD 
"Tule simmanile".  
Tema kannel kõlab ka kassettidel „Simmaniduo“ (1990) ning 
„Simmaniduo & Kukerpillid“ (1992). 
simmaniduo@gmail.com;  www.simmaniduokannel.eu/et 
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Kandlemees Sander tervitab (Sander 
Karu) 
 
Tere, tere, tere, tere kogu pere 
tore näha, kuulda, armas piduline 
tore, et Sa tulid, kallis külaline 
tere, tere, tere, tere kogu pere 
 
Kandlemees Sander tervitab,  
Kandlemees Sander alustab.  
 
1 salm kordab 

http://www.simmaniduokannel.eu/et
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Elva männid (Sander Karu) 
 
Eestimaa ilus ja kodune paik 
Järvede keskel üks linn 
Kõik kes vaid korra on viibinud siin 
ikka koos laulavad 

Refr: Elva männid ja vaikuses viiv 
Elva mõtted meil kodule viib 
kes on sündinud siin, keda tee kaasa viis 
keda tulevik Elvasse toob 

Neil , kelle lapsepõlv algas kord siin 
kodulinn meelest ei läe 
Kodu meid hoidis ja õpetas kool 
alati meenuvad 
 Refr: Elva männid ja vaikuses viiv….. 
Aastate möödudes väikseks jäi linn 
Põnevam kaugel kõik näis 
Elvast ja kodust tee eemale viis 
kodulinn mõtetes 

Refr: Elva männid ja vaikuses viiv….. 
Maailm on veetlust ja ahvatlust täis 
Tee Eestist paljusid viib. 
Kõik kes kord Eestimaalt lahkunud on 
Kohtudes laulavad 

Refr: Eesti männid ja vaikuses viiv….. 
Eesti mõtted meil kodule viib 
kes on sündinud siin, keda tee kaasa viis 
keda tulevik Eestisse toob 

Päevade rutus aeg kiiresti kaob 
Tihti tee koju meid toob 
Kallid meid ootavad – jälle kõik koos 
kodu taas tervitab 
 Refr: Elva männid ja vaikuses viiv…... 
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Ja siis tõusis aktsiis (Sander Karu) 
 
:,:Ja siis, siis, siis tõusis aktsiis, tõi hinnatõusu suure  
sõi palgatõusu ära ja õnnetunde nullini viis:,:  
   
Mu tädil oli kauplus kus kaupa müütas ta,   
tal maksud olid makstud ja perel toitu ka 
Nüüd murega ta rassib, sest kallineb kõik hea 
ei tea kas enam jõuab, peret toita ta  
   
:,:Ja siis, siis, siis tõusis aktsiis  
   
Mu onul oli Audi, külas ringi vuras ta  
kuid Audi tuleb müüa, sest kallis pidada  
Nüüd murega mees rassib, siin külmal põhjamaal  
sest Audi müügi rahata on kodu kütmata  
 
:,:Ja siis, siis, siis tõusis aktsiis 
 
SOLO 
 
:,:Ja siis, siis, siis tõusis aktsiis  
 
Mu venna spaahotell oli külalisi täis  
nad olid väga rahul, kuid nüüd on Lätti läind  
Nüüd murega mees mõtleb, mis ettevõtjast saab  
ja riigitööd ta otsib tulemusteta  
 
Ja siis, siis, siis tõusis aktsiis, tõi hinnatõusu suure   
sõi palgatõusu ära ja õnnetunde nullini viis 
Aga kui ei, ei, ei tõuse aktsiis, jäävad hinnatõusud ära jääb 
palgaraha alles ja rahvas on õnnelik siis, juhhei!   
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Tere kevad, suvi, sügis, talv (Sander 
Karu) 
 
Tere kaunis Eestimaine kevad, kaua-kaua ootasime sind 
talvekülmast kondid juba kanged, ootame, et pikemaks läeb päev  
 
Ref: Nii on jälle ajaratas veerend,  aastaaeg uus ootamas on ees  
 
Tere kaunis Eestimaine suvi, kaua-kaua ootasime sind  
kevadpäike soojendanud hinge, Jaanipäev on märkamatult käes   
 
Ref: Nii on jälle ajaratas ......   
 
Tere kaunis Eestimaine sügis, kaua-kaua ootasime sind  Korraks 
saime soojal suvel vette, päikse all meil olla oli hea    
 
Ref: Nii on jälle ajaratas....  
 
Tere kaunis talv ja valged jõulud, kaua-kaua ootasime sind  Sügis 
kuldne minevikku jäänud, talverõõme nautida nüüd saab,   
 
Ref: Nii on jälle ajaratas...   
 
Tere kõik, me 4 aastaaega ootasime pikisilmi teid    
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Valga, Valgamaa (Sander Karu) 
 
Tuled Tartust, tuled Võrust 
tuled Riiast, Mulgimaalt 
Lõuna-Eestis Läti piiril  
kõigi teed kord ristuvad 
 
*Ei, ei, ei mahu ühte vabariiki Baltikumi suurim linn 
Valga, Valga, Valga-Valgamaa, Valga, Valga, Valga-Valgamaa 
me Valgamaa 
 
Kui Sa linna sisse sõidad 
paistab silma rohelus 
ainult mõni kõrgem hoone 
püüab Sinu pilku just 
 
*Ei, ei, ei mahu ... 
 
Olgu muret, olgu vaeva,  
ikka kallis kodupaik 
nelja aastasaja jooksul  
kadunud kaardilt „valge laik“ 
 
*Ei, ei, ei mahu ... 
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Simmaniduo lõpetab (Sander Karu) 
 
2x  Simmaniduo, Simmaniduo, Simmaniduo lõpetab 
Simmaniduos Märt ja Sander bassi ja kannelt mängisid 
 
4x Simmaniduo, Simmaniduo, Simmaniduo lõpetab 
Simmaniduo, Simmaniduo, Simmaniduo lõpetab 
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Rohkem laule ja laulusõnu: 

Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 
"43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja 

muudeks pidudeks" 
 
Kogusime siia laulikusse kokku sagedamini Simmaniduo ja 
Kandlemees Sanderi pidudel kõlavaid laule koos sõnadega. Osad 
laulud on kirjutanud Sander Karu (Kandlemees Sander) ja need 
on esitatud koos nootidega.  
Selle lauliku abil on Teil hea neid laule kaasa laulda ja nautida. 
Laulikus on 43 laulu (osad koos nootidega). Lisainfo: 
http://www.simmaniduokannel.eu/laulusonad 

 

http://www.simmaniduokannel.eu/laulusonad

