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Öölaulupeolise meelespea:
• Pane ennast soojalt ja mugavalt riidesse, et külm kevadilm 
laulurõõmu ei rikuks.
• Jäta enda meisterdatud söögid-joogid koju ja tule avasta, 
mida maitsvat öölaulupeo toitlustusalalt leiad. Haara siiski 
kaasa pudel, sest Emajõe Veevärk varustab kõiki laulupeolisi 
tasuta veega.
• Relvadest lubame kaasa võtta vaid nerf mängu- ja veepüsto-
lid, millega Hitmanil osaledes konkurente
kõrvaldada saad.
• Viska prügi prügikasti ning jälgi eetika- ja kõlblusnorme.
• Korraldajatel ja turvameeskonnal on õigus mitte sisse lasta 
ja saata öölaulupeolt välja külastajaid, kes ei täida eelnevalt 
kehtestatud reegleid või ohustavad teisi inimesi.
• Öölaulupeole viib ja toob Lõunakeskuse buss!
Busside marsuut:
Laulupeole - 20.00 ja 20.30
Lõunakeskus - Soinaste - Pauluse - Kesklinn - Raatuse - Roosi - ERM
Laulupeolt koju - 00.05
ERM - Jaama - Kesklinn - Pauluse - Soinaste - Lõunakeskus
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JÄRELPIDU

Club Illu
sion

Pilet 4 / 5 €

L 05.05
23.00

AMETLIK
LAULUPEO
ÖÖ
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LAULUD

1. Tartu marss
2.  Kungla rahvas
3.  Helmi
4.  Nagu merelaine
5.  Kikilips
6.  15 magamata ööd
7.  Kesköödisko
8.  Merelapsed
9.  Mojito
10. Tuulevaiksel ööl
11. Seitse pühapäeva
12. Maa tuleb täita lastega
13. Aeg ei peatu

14. Kauges külas
15. Rahu
16. Oma laulu ei leia ma üles
17. Isamaa ilu hoieldes
18. Mässajate laul
19. Pilleriin
20. Vastupandamatu
21. Naerata
22. Für Elise
23. Põgene, vaba laps
24. Sinu valinud ma
25. Julge laul
26. Pistoda laul
27. Tiigrikutsu
28. Carmen
39. Tsirkus
30. Laul Põhjamaast
31. Ta lendab mesipuu poole
32. Eesti muld ja eesti süda
33. Eestlane olen ja
eestlaseks jään
34. Koit
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TARTU MARSS
E. Johanson / R. Valgre

Ref. Kauneim linn on Eestis Tartu,
Emajõe kalda peal.
Kes kord käinud seal,
ei sel meelest lä’e
kaunid tunnid Toomemäel.

Kauneim linn on Eestis Tartu.
Ja kui saatus sind on viin’d
ära kaugele, koju viib su tee
ikka Tartu tagasi.

Sinna jäid minu isa ja ema,
sinna jäid minu õde ja vend.
Raskel tunnil Tartu linn meid kutsub –
kätte jõudnud tasumise tund!

Ei me kauem end oodata lase,
võitlus ühine kõiki meid seob.
Me tuleme ja võidame,
„Vanemuises” laulame:

Ref. Kauneim linn on Eestis Tartu …



KUNGLA RAHVAS
F. Kuhlbars / K. A. Hermann

Kui Kungla rahvas kuldsel a’al 
kord istus maha sööma, 
siis Vanemuine murumaal 
läks kandlelugu lööma. 

Ref. 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. 

Ref. Läks aga 
metsa mängima… 

Siis kõlas kaunilt lauluviis 
ja pärjad pandi pähe. 
Ja murueide tütreid siis 
sai eesti rahvas näha. 

Ref. Läks aga 
metsa mängima… 

Ma mängin mättal, 
mäe peal 
ja õhtul hilja õues 
ja Vanemuise kandlehääl 
see põksub minu põues. 

Ref. Läks aga 
metsa mängima …
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HELMI  
R. Valgre / R. Valgre 

Helmi, mulle õpeta, 
kuidas saaks kord minust tantsija, 
sest on vallanud mind džässirütm 
ning see võluv muusika. 

Helmi, mulle näita vaid, 
mõni moodne samm kuis foksis käib – 
paarist sammust peaks ju aitama, 
et ma võiksin tantsida. 
 
Ja kui kõlab me lemmikviis, 
tantsima sinu siis viin. 
Maailm siis kaob ja paradiis 
meile on avatud siin. 

Helmi, mulle õpeta, 
kuidas saaks kord minust tantsija, 
sest on vallanud mind džässirütm 
ja mind võlunud sa.
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NAGU MERELAINE
I. Must / L. Tungal

Ma saabun salaja kui laine, 
mis randa merevaiku viib. 
Ja meremaik mu huulte peal 
on maine, 
kui rõivas võbeleb kui tiib. 

Ref. Olla võin kui jää või 
tulikuum, 
su kõigi unistuste tuum 
ja valgel ööl ka varjust truum. 
Enda nii sulle tõin ma, 
kuigi tean, et homme võin ma 
muutuda vaid nimeks sinu 
suul. 

Ja muutun samuti kui laine, 
mis piire millekski ei pea. 
Sa oled mees ja mina olen 
naine, 
tean mõnda, mida sa ei tea. 

Ref. Olla võin kui jää või 
tulikuum...

Ma olen nagu päev, sa öö, 
üks meri, teine on kui maa. 
Kui palju tundeid mahub 
meie vahele, 
aimata ei suuda keegi, 
muutub meri, muutub 
maagi. 

Ref. Olla võin kui jää või 
tulikuum…
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KIKILIPS
Ivo Linna 

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.

Refr. Kikilips teeb mehe šikiks.
kikilipsu pühaks pean.
Kikilipsuga siin ilmas
kõik ma kätte saan.

Kikilips teeb lahti uksed
Murrab lahti südamed.
Ei kikilipsu vastu saa

Siin maa peal keegi veel.

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 minult küsid miks,
siis vastan sulle veendunult:
sul puudus kikilips.

Ref. Kikilips teeb ...



15 MAGAMATA ÖÖD
E.- I. Etti

Iseendale haiget 
tegin teadlikult ma,
lihtsalt proovisin õnne,
kas sind endale saan,
kas ma saan mida tahan,
nagu harjunud ma
kõik see pidi lihtne olema.

Väikest hiirt ja kassi
mängisin nagu peab,
sinnamaani läks hästi
kuni langesin ma,
kuni langesin lõksu,
mille sinule ma
ise olin välja mõelnud, 
valmistand ja üles seadnud.

Ref. 15 magamata ööd
olen sõdind endaga,
teinud suurt ja julma tööd,
et mu süda vabaks saaks.
15 magamata ööd
olen palund ennast ma,
kuid sust lahti ma ei saa.

Hing on haige ja puru,
uluks valust kui loom,
mitte keegi ei usu,
et nii on minuga lood,
lood on tõeliselt halvad,
olen kaotanud pea,
see sai ainult kasuks sulle,
mida kõike tegid mulle.

Ref. 15 magamata ööd…
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KESKÖÖDISKO
Traffic

Saadan sõnumeid, kõneminuteid
kulutan, et saaksin öelda sulle.
Sinu naeratus, tehispäevitus,
su iga liigutus see meeldib mulle.

Sinu kaelakee ja su dekoltee.
Õli valada sa oskad tulle.
Sinu säärejooks
mulle võrgu koob.
Sinna abituna langen jälle.

Ref. Tantsid mu ees, tead täpselt, 
mis teed.
Selles ei saa sulle keegi vastu.
Kõike ei saa, mida sooviksin ma.
Jääb mulle vaid see kesköödisko

Jälle hommikul 
lööb mu silmist tuld.
Läbisegi peas on
külm ja kuumus.
Öised sosinad
mulle meenuvad.
Olen kordamööda
kurb ja rõõmus.

Kuigi lubasin,
et enam kunagi
taas sind otsima ma 
sinna suundun.
On see halb või hea 
isegi ei tea.
Tunnen, et su sõltlaseks 
ma muutun
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Ref. Tantsid mu ees, tead täpselt, mis teed...

Läbisegi külm ja kuumus.
Kordamööda kurb ja rõõmus.

Läbisegi külm ja kuumus.
Kordamööda kurb ja rõõmus.

Ref. Tantsid mu ees, tead täpselt, mis teed.
Kuigi su jaoks on see järjekordne disko.
Kõike ei saa, mida sooviksin ma.
Nii jälle lõppema peab mu jaoks see disko.

Ref. (2x) Tantsid mu ees, tead täpselt, mis 
teed...

See kesköödisko.
Kesköödisko.
See kesköödisko.
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MERE LAPSED
K. Toome

Meil vanne antud,
leping sõlmitud
Kaiotsad lahti päästetud
Me pagas pardal,
purjed heisatud
Vöör koitu pööratud

Näe, ahtris silmapiiri
sisse lä’eb
Ka viimne kodutorni tipp
Nii lapsepõlv meist
randa maha jääb
Ja algabki me retk

Ref. Kas mõistad, kallis, 
kõik meil uus on ees
Nüüd vihmas, tuules, 
päikselõõsa sees
Me ihu, hing ja meel 
sellel teel
Kuuluvad vaid teineteisele

Kui laiub pärani ees avarus
ükskõik - las laetud rajust see
Me unistused, riskid ühised
Ka lainte keerises

Ref. Kas mõistad, kallis....

Sul soodiots, mul tüür on peos
siht ühine meid kokku seob
Üks on alus meil, kesk tuuli neid
kus ainsana meil hoida teineteist

Ref. (2x) Kas mõistad, kallis...
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MOJITO
Smilers

Kahte pikka klaasi vaid
mündilehtedega laim,
õrnalt suru ja purusta,
seda ööd sa ei unusta.
Lisa suhkrut parajalt
see teeb elu magusaks,
vaja selle, mida näed,
jahutamiseks on jääd.

Kuigi süda taob kui trumm,
kalla välja valge rumm,
üleliia ei kiirusta,
lase aeglaselt voolata.
Lõpuks kihisevat vett
tuleb valada, svvest et
olukord on niigi kuum,
tuleohtlik kogu ruum.

Kõik on jälle täpselt 
nii, kui tookord meelde jäi,
millest algas kõik ja kuidas kõik
kord alguse sai.



Ref. Su nööbid olid lahti taevani,
meie peale tähed kõik langesid,
aru ma ei saanud mitte mingil väel,
paigal püsida ei tahtnud kummagi käed.
Sellest ööst mind siiani 
sina ja mojito saate segamini,
ooooo oooo ooo oooo.

Nurgas üksi hämaras
vilgub telekaekraan,
läbi lahtiste akende
kuu toob valguse.
Liigud minu kõrvale,
häbematult aeglaselt,
oled kiusaja,
tean, et tasub oodata.

Kõik on jälle täpselt ….

Ref. (4x) Su nööbid olid lahti taevani..
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TUULEVAIKSEL ÖÖL
J. Tätte

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

Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel,
tuulesuund on nord, nüüd on minu kord
teha tormi sinu südames
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SEITSE PÜHAPÄEVA
K.-E. Taukar

Iga päev tormad, vahetpidamata,
kuni taas märkad, öö ongi käes.
Mõnikord lootus võib puruneda sootuks,
kui tunneli lõpus valgust ei näe.

Näib, et ei edene ükski tee, 
sest justkui kuskil alati 
sõlm on sees.

Ref. Kui seisad selg 
vastu seina
ja püüad väljapääsu leida,
kui lõpuks 
sõbrad on koos,
sõbrad on koos,
siis müür kaob eest.
Nii nädalatest väänad välja
seitse pühapäeva,
sest siis, kui 
sõbrad on koos,
sõbrad on koos,
kõik edeneb ja veereb.

Vahel on raske, 
nii paganama raske,
viimane aste nii kaugel 
näib.
Tähtede poole, lisa eluloole
üha suuremaid soove 
aeg kaasa toob.

Nii tormad edasi veel ja 
veel ja veel.

Ref. Kui seisad…



MAA TULEB TÄITA LASTEGA
Hando Runnel / Vello Toomemets

Maa tuleb täita lastega
ja täita lastelastega
ja lastelastelastega,
maa tuleb täita lastega
ja laulude ja lastega
ja kõige vastu võidelda,
mis võõrastav või vaenulik,
mis vaenulik või valelik
ja võidelda, kus võimalik,
kus võimalik ning vajalik,
sest elu kõik on ajalik
ja lastele jääb tulevik.
 
Maa tuleb täita lastega
ja lastelastelastega,
kui olev tahab olemist
ja tuleviku tulemist,
maa tuleb täita lastega,
maa oma enda lastega,
ja laulude ja lastega,
maa tuleb täita lastega.

2x. Maa tuleb täita lastega
ja täita lastelastega
ja lastelastelastega,
maa tuleb täita lastega.

ja laulude ja lastega
maa tuleb täita lastega.
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AEG EI PEATU
O. Arder / T. Aare

See on nii seatud,
et aeg ei peatu, 
vaid aina edasi tõttab. 
Ja päevad läevad 
ja aastad mööduvad. 
Ja sul on kiire,
on väga kiire, 
sa aina kuhugi tõttad. 
Ja päeva püüad
ja märkamatult 
õhtu ongi käes. 

Ei, aeg ei peatu, ei, ei. (2x)

Sa peatu hetkeks ja mõtle veidi 
kesk vaikust kiirustamata. 
Sest aastad läevad ja päevad 
mööduvad. 
Mis saab, mis tuleb, 
kui kaugel oled, kas tead ka 
kuhu nii tõttad. 
Kui ootad veidi, näed, 
järele sul jõudnud ongi päev. 

Ei, aeg ei peatu, ei, ei. (2x)

Mis saab, mis tuleb, 
kui kaugel oled, kas tead ka 
kuhu nii tõttad. 
Kui ootad veidi ja seisatud, siis 
paremini näed. 

Ei, aeg ei peatu, ei, ei. (2x)
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KAUGES KÜLAS
Curly Strings / Eeva Talsi / Kristiina Ehin

Kauges külas, vanaema juures, 
elasin kord, kogu suve. 
Vanaema ja mu armas vanaisa, 
aga noorel neiul, neist ei piisa. 

Jooksen randa,
koduküla randa, 
et saada pruuniks, 
teiseks juuniks. 
Võtan kaasa
reketid ja maki, kuid 
rannas on vaid üks 
võrku paikav papi. 

Ref. 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 

Ref. Siin kauges külas...

Korraks vaatan seljataha 
veel. 
Tühi rand ja nõmmeliivatee. 
(2x) 
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TULE TARTU ÜLIÕPILASMAJJA!
PEOSAAL (kuni 100 inimest)
üliõpilasürituste korraldamiseks
BAARIRUUM (kuni 35 inimest)
kursuseõhtute, sünnipäevade korraldamiseks
TREENINGSAAL (165 m2) 
tantsutreeningute, aeroobika- ja võimlemis-
tundide läbiviimiseks
KONVERENTSISAAL (kuni 35 inimest)

Lisainfo: Tartu Üliõpilasmaja, Kalevi 24
www.tym.ee, tym@ut.ee
tel 7 302 400 
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RAHU
R. Rannap / U. Alender

Vaikusse, valgusse, puhtusse minna 
suudan, kui ületan enda. 
Sinusse usun kui kindlasse linna, 
ära siis minema lenda. 
Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. 
Sina, Sina vaid vaikuses kajad. 

Tahan ja tahan nüüd taevaste taha, 
küllap siis seda on vaja. 
Tahan ja tahan nüüd taevaste taha, 
selleks mul sindki on, 
selleks mul sindki on vaja! 

Mul on su ilu vaja, 
mul on su elu vaja, 
mul on su hinge vaja, 
sinu ilu vaja, 
sinu rahu vaja, mul on. 
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Vaikusse, valgusse, puhtusse minna 
suudan, kui ületan enda. 
Sinusse usun kui kindlasse linna, 
ära siis minema lenda. 
Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. 
Sina, Sina vaid vaikuses kajad. 

Tahan ja tahan nüüd taevaste taha, 
küllap siis seda on vaja. 
Tahan ja tahan nüüd taevaste taha, 
selleks mul sindki on, 
selleks mul sindki on vaja! Mul on su ilu vaja, 

mul on su elu vaja, 
mul on su hinge vaja, 
sinu ilu vaja, 
sinu rahu vaja, mul on.



26

OMA LAULU EI LEIA MA ÜLES
L. Tungal / V. Ojakäär

Üle vainude valendav aur, 
vahulillede udune voodi… 
Igaühel on südamelaul, 
igaühel on see isemoodi. 

Refr. :,: Laa-laa-la-la-la-laa, 
Laa-laa-la-la-la-laa. :,: 

Lähen karjateed, karukell käes, 
kutsun hiliseid laule ma koju 
ja nad tulevad männikumäelt, 
kõige viimane udus veel ujub. 

Refr. Laa-laa-la-la-la-laa … 

Minu laule vist teavad siin kõik, 
udus rippuvad kellukakannud, 
sest et kõik nad siit karjamaalt sõid, 
vaid üks vallatu plehku on pannud. 

Refr. Laa-laa-la-la-la-laa 
… 

Üle vainude valendav aur, 
mul on närbunud karukell 
süles. 
Igaühel on siin oma laul 
ja ma oma ei leiagi üles. 

Refr. Laa-laa-la-la-la-laa 
…
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ISAMAA ILU HOIELDES

Ref. Isamaa ilu hoieldes. 
Vaenlase vastu võideldes: 
:,:pane tähele, pane tähele!:,:

:,:Kui sina usud endaasse:,:
:,:arukate arvamisse:,:
:,:tugevate turjadesse:,: 
:,:vanemate vägevusse:,: 
:,:noorte meeste nobedusse:,: 
:,:õdedesse, vendadesse:,:
:,:enne kõike endaasse:,:
siis saad põlve parema, 
siis saad põlve parema!

Ref. :,:Isamaa ilu hoieldes...:,:

:,:Kui sina usud hundi juttu:,:
:,:kardad koerte klähvimisi:,:
:,:kuulad sakste sajatusi:,:
:,:kannupoiste kaebamisi:,:
:,:saamameeste salvamisi:,:
:,:madalate manitsusi:,:
:,:sõgedate sõitlemisi:,:
siis ei saa sa midagi, 
siis ei saa sa midagi!

Ref. :,:Isamaa ilu hoieldes...:,:



:,:Kui sina vajud valedesse:,:
:,:upakile unedesse:,:
:,:käpakile käsu alla:,: 
:,:röötsakile rubla alla:,:
:,:siis saad kirbud kubemesse:,:
:,:sügelised südamesse:,:
:,:päised pähe, kondid kõhtu:,:
siis sa lähed põrgusse, 
siis sa lähed põrgusse!

Ref. :,:Isamaa ilu hoieldes...:,:

:,:Kui sina usud endaasse:,:
:,:siis sina usud rahvaasse:,:
:,:taludesse tarkusesse:,:
:,:õpetusse, õigusesse:,:
:,:kodukoha kaasikusse:,: 
:,:pilvepiiril pääsukesse:,: 
:,:siis saad vaimu vägeva:,: 
:,:siis saad põlve parema:,:
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MÄSSAJATE LAUL
P.-E. Rummo / U. Naissoo

Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja.
Jaa-jaa-jaa!

Ükskord prahvatab vimm,
mis kogunend salaja.
Jaa-jaa-jaa!

Mõisad põlevad, saksad surevad, 
mets ja maa saavad meitele
(jah, meitele, jah, meitele
jah, meitele, meitele, meitele)!

Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja.
Jaa-jaa-jaa!

Metsad põlevad, maad surevad, 
meie saame meitele
(jah, meitele, jah, meitele
jah, meitele, meitele, meitele)!
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Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja.
Jaa-jaa-jaa!

Ükskord prahvatab vimm,
mis kogunend salaja.
Jaa-jaa-jaa!

Mõisad põlevad,
saksad surevad, 
mets ja maa saavad meitele
(jah, meitele, jah, meitele
jah, meitele, meitele, meitele)!

Iga mees on oma saatuse sepp
ja oma õnne valaja.
Jaa-jaa-jaa!

Ükskord prahvatab vimm,
mis kogunend salaja.
Jaa-jaa-jaa!

Meie põleme, meie sureme, 
siis ei jää enam ühtegi orja,
ei ühtegi orja, ühtegi orja,
ei ühtegi, ühtegi peremeest!
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PILLERIIN
Vennaskond

Taevas sinetav ja hämar,
kuhugi on kadund kuu.
Sulalumine on tänav,
akna all on raagus puu.
Lume sisse pikad triibud,
teinud Sinu Soome kelk.
Nukralt seljatoele liibud,
silmis äraolev helk.

Pille-Riin, Pille-Riin,
kohtume me täna siin,
õhtusinas laternate all.
Pille-Riin, Pille-Riin,
lapsepõlv on möödas siin,
varakevadisel tänaval.

Sul on suvepäike põues,
kevadõhtu on Su vend.
Soovin, et siinsamas õues,
riietaksid lahti end.
Päästad mantli hõlmad valla,
kleidinööbid lahti eest.
Tulvaveega rentslist alla,
häbelikkus kaob Su seest.

Pille-Riin, Pille-Riin,
kohtume me täna siin,
õhtusinas laternate all.
Pille-Riin, Pille-Riin,
lapsepõlv on möödas siin,
varakevadisel tänaval.
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Seisad lumes, nagu loodi,
tead, et tahan tulla ma.
Sinu tuppa, Sinu voodi,
Sinuga koos hullama.
Tänasest on saanud eile,
triibulisse patja pead surume,
ja tundub meile,
inimesed kõik on head.

Pille-Riin, Pille-Riin,
kohtume me täna siin,
õhtusinas laternate all.
Pille-Riin, Pille-Riin,
lapsepõlv on möödas siin,
varakevadisel tänaval.

Hommikuses päikses aga,
sinisilmad lahti teed.
Kuulatad, kuis akna taga,
rõõmsalt vulisevad veed.
Ära mulle silma tüki,
päikene, va pudrusilm.
Läbi väikse klaasitüki
roheline näib maailm.

Pille-Riin, Pille-Riin,
kohtume me täna siin,
õhtusinas laternate all.
Pille-Riin, Pille-Riin,
lapsepõlv on möödas siin,
varakevadisel tänaval.
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VASTUPANDAMATU
K.-E. Taukar

Karmid sügistuuled
Ammu mind ei heiduta
Isegi, kui kuulen tormide häält.
Sihtideni jõudmist ei tornaado takista.
Endale ma kindlaks jään.
Kuni mul silma vaatad sa
Ja unustan hingata

Sest oled vastupandamatu,
See on uskumatu
Taas olen kõigega ma nõus.
Kõik, mis su teele satub
On sõltuvusest paranematu.
Sul on vääramatu jõud.

Kus iganes ma proovin
Oma peast sind tõrjuda
Palju lihtsam oleks harjuda
Kui sulle ainult annan käe
siis üleni võrku jään.

Sest oled vastupandamatu
see on uskumatu
taas olen kõigega ma nõus 
kõik mis su teele satub 
on sõltuvuses paranematu
sul on vääramatu jõud 
3x

Sest oled vastupandamatu
See on uskumatu
Taas olen kõigega ma nõus.
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NAERATA
J. Joala

On arm meil möödunud ja ees nüüd lahkumine,
kas tõesti lootsid sa, et õnn on igavene?
Las meeldiv mälestus meil möödund päevist jääb
sest lahkuda ju saab ka sõpradena, armas.
 
Refr. Seepärast naerata nüüd jälle sa,
naerata, nagu eile, armas,
pisarad nüüd kuivata, naerata, õnn ei ole kaugel.
Kui hinges on üksindus ja südames igatsus
siis möödund õnne meenuta, naerata, naerata
 
Kui vahel tunned sa end veidi üksikuna,
siis tea, et möödub see, taas saad sa rõõmu tunda.
Kui silmis pisarad, sa pühi ära nad,
su kaunid silmad on ju naeratuseks loodud.
 
Refr. Seepärast naerata nüüd jälle sa ...
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FÜR ELISE
Traffic

Üks maja laguneb üksilduses,
vanad aknad ja uks on vildakas ees.
Laual päevikust rebitud read,
pimedamat ööd pole näinud eal.
Tagatoas närtsind lillega vaas,
lahti nööbitud kleit on voodi ees maas.
Tüdruk teki all liikumatu,
loodab saada päästetud.
Kui need seinad suudaks rääkida
nad pajataks nii mõnegi loo.

Elise hääl ,
kõlab ainult mu mõtetes.
Nii iga päev,
aina loodan, et rutates.
Kaunid sõnad suult,
minuni võiks tuul,
tuua hommikul.



Ja siis vastuse,
saadan üle vee,
oma armsale,
Elisele.

Peeglis virvendab möödunud aeg,
polnud muresid ja kui puudus vaev.
Kaunid hetked, mis sidusid meid,
kui ehted tuhmund, sest keegi ei kanna 
neid.
Kapiuksed on hingedelt maas,
seisab kell, vaid tuhk on kaminas.
Läbi öö kostab huntide hääl
ja siis kõik nii vaikseks jääb.

Ref. Elise hääl,
kõlab ainult mu mõtetes.
2x
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PÕGENE VABA LAPS
Paul-Eerik Rummo / Uno Naissoo

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.
Põgene, vaba laps!

Ref. Põgene, vaba laps …
 
Üle kõige on maailmal vaja 
üht vaba last...
 
Refr. Põgene, vaba laps …
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SINU VALINUD MA
R. Linna / J. Farrar

Värin käib mul üle selja,
jälle teed mu kulul nalja.
Oma võimu ära näita.
Olen niigi peata!

Kas oled sa see,
kes täna õhtul veel
võtab rindu südame?
Ja valiku teeb,
ainus žanss on see 
näidata et oled mees!
Nii ma teen!
Nii ma tõesti täna teen!

Ref. Sinu valinud ma!
Valinud nüüd ma! uu-uu-uu
Olen sinu valinud ma,
valinud nüüd ma! uu-uu-uu
Olen sinu valinud ma,
valinud nüüd ma! uu-uu-uu
On kindel see
ja nii ma teen!

Kui sul niigi kõik on selge,
mida ootad siis veel?
Ainult veidi juurde julgust.
Ja ongi kõik!

Ma valiku teen,
täna õhtul veel! / Sa mõtle 
veel!
Lihtsalt nii mind kätte ei saa!

Ma valiku teen!
Võtan hoogu veel!
Jah, hoogu veel!
Ainus võimalus on see!
Nii ma teen,
nii ma tõesti täna teen!

Ref. (4x) Sinu valinud ma... 

Sinu valinud ma!
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JULGE LAUL
H. Karmo / T. Macaulay, J. MacLeod

Vaikin igal pool ja nii malbe võrgu enda ümber koon,
mille tagant eal ei keegi mind, välja too.
Ja see ongi hea, nõnda ükski hing minust veel ei tea,
et nii tihti endas duelli ma pean.

Ref. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis,
ohu ees ei sule iial silmi,
ei ma satu hätta ja ükski neiu jätta mind ei enam saa.
Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, 
igas paigas aina kuulsust võidan,
kasvõi tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, 
kõigist julgem ma, kõigist julgem olen ma.

Lähen mööda teed, kaunis neiu ruttab minu ees,
liblikana päevapaistel hõljub ta, ime see.
Kõnnib seal ja kaob, ta ei märka, et ta on kui loodud 
minu jaoks,
aga hiljem kodus temast nii kaua veel und ma näen.

Ref. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis...



PISTODA LAUL
P.-E. Rummo / U. Naissoo

Ref. Ühel seikleval priiuserüütlil 
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 on ta sinu 
kätte jõudnud, 
seda sa ise ei tea. 
Mis lööke varjab
ta ihutud tera, 
mis plaane varjab
 ta ehitud pea? 

Mis on küll selle 
meistri mõttes, 
kes selliseid riistu taob? 
Mis on tema õige hind 
ja kas ta jääb või kaob … 

Ref. Ühel seikleval priiuserüütlil...

sest see on kindlamgi veel...
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TIIGRIKUTSU
Joel Fr. Steinfeldt / Joel Fr. Steinfeldt

Mul juba sünnist saati tiigri süda sees.
Mul kõik on õed ja vennad, kes seal metsa sees.
Mul ema ööbik, isa lõvinahas käib.
Mul terve mets on ainult sugulasi täis.

Ise olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi.

Kord ema laulis mulle väga kaunist viit.
Ja isa õpetlikud sõnad lausus siis:
“Sul ainsaks vaenlaseks on loodud inime”.
Kuid ma ei suutnud uskuda neid sõnu siis!

Sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi.

Ja kord siis seisiski mu vastas jahimees.
Tal julgelt otsa vaatasin, ei jooksnud eest.

Sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi.
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Mul haavad paranend, mul tiigri süda sees.
Mul kõik on õed ja vennad, kes seal metsa sees.
Mul terve mets ja ainult sugulased need,
mul ainsaks vaenlaseks on loodud inime.

Sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi.

Mul juba sünnist saati….

2x Ise olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi.

Sest et olen tiigrikutsu, ma ei karda kedagi.
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CARMEN
J. Kreem

Sa näed välja nagu
kurvasilmne mersu,
mis on teinud avarii.
Sindki reedab miski
klaasis loksub viski 
silmavärv on laiali.

Sinus on see, mida teistes pole 
avastand ma veel.

Sinu voodist läbi käind
mehi on vist tuhandeid,
siiski leidmata on see,
kes sind mõista suudab,
kes su elu muudab,
kes su õnnelikuks teeb.

Sinus on see, mis mind tõukab
kuristiku äärele.

Ref. Carmen tantsib klubides,
Carmen hängib pubides,
mulle tutvustas end ta,
olen Carmen, 17,
ilus paar võiks saada meist,
kuid mind iial sa ei saa,
mis parata.

Sinu jaoks on tühised
printsid ja ka kerjused, 
kes sust teinud jumala.
Jalge alla trambid nad,
järjekorda asetad,
kes on järgmine see õnnelik,
kelle südame sa purustad.

Ref. Carmen tantsib klubides,
Carmen hängib pubides,
Carmen meeletu on siis.
Taevani kui pidu käib,
korraks õnnelik ta näib,
koju vaarub ta kell viis
ja mis siis.
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Ref. Carmen tantsib klubides,
Carmen hängib pubides,
mulle tutvustas end ta,
olen Carmen, 17,
ilus paar võiks saada meist,
kuid mind iial sa ei saa,
mis parata.

Sinu jaoks on tühised
printsid ja ka kerjused, 
kes sust teinud jumala.
Jalge alla trambid nad,
järjekorda asetad,
kes on järgmine see õnnelik,
kelle südame sa purustad.

Ref. Carmen tantsib klubides,
Carmen hängib pubides,
Carmen meeletu on siis.
Taevani kui pidu käib,
korraks õnnelik ta näib,
koju vaarub ta kell viis
ja mis siis.

TSIRKUS
J. Sütt / V. Toomemets 

Ja minu najal vaid seisab 
see terve tsirkus koos 
Ma hoolsalt raamatuid täidan 
areeni all büroos 

Ref. (2x) Kui tahan peatub lõvi 
tallena siin 
kui tahan kõik kolm karu 
minema viin 
kui tahan nööri mööda
rahvakunstnik käib 

Ma oma andeid ei peida, 
siin olen võimas ma 
Ei enne sulepead heida, 
kui plaanid täis kõik saan 

Ref. (2x) Kui tahan peatub 
lõvi tallena siin….

Peatub siin..peatub lõvi siin.
Kaasa viib.. karu kaasa viib
Mööda käib..nööri mööda käib

Peatub siin..peatub lõvi siin.
Kaasa viib.. karu kaasa viib
Mööda käib..lase käib, lase käib.

Ref. (3x) Kui tahan peatub lõvi 
tallena siin... 

Peatub siin..peatub lõvi siin.
Kaasa viib.. karu kaasa viib
Mööda käib..lase käib, lase käib.
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LAUL PÕHJAMAAST
E. Vetemaa / Ü. Vinter

Põhjamaa, me sünnimaa, 
tuulte ja tuisuööde maa, 
range maa ja kange maa, 
virmaliste maa. 

Põhjamaa, me sünnimaa, 
iidsete kuuselaante maa, 
lainte maa ja ranna maa, 
sind ei jäta ma. 

On lumme uppund metsasalud, 
vaiksed taliteed, 
nii hellad on su kerkokellad, 
lumel laulvad need. 

Põhjamaa, me sünnimaa, 
karmide meeste kallis maa, 
taplemiste tallermaa, 
püha kodumaa. 

Põhjamaa, me sünnimaa, 
hinges sind ikka kannan ma, 
kaugeil teil sa kallis meil, 
sind ei jäta ma.
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TA LENDAB MESIPUU POOLE
J. Liiv / P. Sarapik

Ta lendab lillest lillesse 
ja lendab mesipuu poole; 
ja tõuseb kõuepilv ülesse, 
ta lendab mesipuu poole. 

Ja langevad teele tuhanded, 
veel koju jõuavad tuhanded 
ja viivad vaeva ja hoole 
ja lendavad mesipuu poole. 

Hing, oh hing, sa raskel a’al – 
kuis õhkad isamaa poole; 
kas kodu sa, kas võõral maal – 
kuis ihkad isamaa poole! 

Ja puhugu vastu sull’ surmatuul 
ja lennaku vastu sull’ surmakuul: 
sa unustad surma ja hoole 
ning tõttad isamaa poole! 

Hing, oh hing, sa raskel a’al – 
kuis õhkad isamaa poole; 
kas kodu sa, kas võõral maal – 
:,: kuis ihkad isamaa poole! :,:



EESTI MULD JA EESTI SÜDA
L. Koidula / R. Rannap

Süda, kuis sa ruttu tõused 
kuumalt rinnus tuksuma, 
kui su nime suhu võtan, 
püha Eesti – isamaa! 
Head olen näind ja paha, 
mõnda jõudsin kaota, 
mõnda elus jätta maha – 
sind ei iial unusta! 

Sinu rinnal olen hingand, 
kui ma vaevalt astusin. 
Sinu õhku olen joonud, 
kui ma rõõmust hõiskasin. 
Minu pisaraid sa näinud, 
minu muret kuulnud sa – 
Eestimaa mu tööd, mu laulu, 
sul neid tulin rääkima. 

Oh ei jõua iial öelda ma, 
kuis täidad südame! 
Sinu rüppe tahan heita ma 
kord viimse unele. 
Ema kombel kinni kata 
lapse tuksvat rinda sa. 
Eesti muld ja Eesti süda – 
kes neid jõuaks lahuta.
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EESTLANE OLEN JA EESTLASEKS JÄÄN
J. Leesment / A. Mattiisen

Tuhat korda kas või alata, 
tuhat aastat tõusu, mitte luigelend. 
Oma rahvust maha salata 
sama ränk on nagu orjaks müüa end. 

Ref. Eestlane olen ja eestlaseks jään, 
kui mind eestlaseks loodi. 
Eestlane olla on uhke ja hää 
vabalt vaarisa moodi. 
Jah, just nõnda, 
vabalt vaarisa moodi. 

Tuhat kõuehäälset küsijat
Vaba meri. Põlistalud. Püha muld. 
Tuhat korda tuhat püsijat 
kõige kiuste elus hoiab püha tuld. 

Ref. Eestlane olen
ja eestlaseks jään…

Nende mehiste 
meeste moodi.

Mm...

Ref. Eestlane olen
ja eestlaseks jään…

Nende mehiste 
meeste moodi.
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KOIT 
T. Mägi

On jälle aeg selg sirgu lüüa 
ja heita endalt orjarüü, 
et loomishoos kõik loodu 
koos võiks sündida kui uuesti. 

On koit, kuninglik loit, 
valguse võit äratab maa. 
Prii on taevapiir, esimene kiir 
langemas me maale. 

Hõik - murrame kõik, 
et vabana saaks hingata taas. 
Näe - on murdund jää 
ulatagem käed, ühendagem 
väed. 

Nõul, ühisel nõul, 
ühisel jõul, me suudame kõik. 
Ees on ainus tee, vabaduse tee 
teist ei olla saagi. 
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Võim, valguse võim 
priiuse hõim, läheme koos 
huulil rõõmuhüüd 
Näe, on kaljust käe kätte saanud hiid. 

Usk edasi viib, taevane kiir 
saatmas on meid 
Nii - on võiduni jäänud veel üks samm 
lühikene samm, samm. 

Maa, isade maa, on püha see maa, 
mis vabaks nüüd saab 
Laul, me võidulaul, kõlama see jääb 
peagi vaba Eestit sa näed!
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KODULAUL
J. Viiding / O. Ehala

Ref. (2x) Mis on kodu,
kus on kodu, 
kus on kodukoht, 
mis on kodu, kus on kodu, 
kus on kodukoht?

Kodu, see ei ole koda, 
millel aken, uks. 
:,:Ilma kodutundeta 
me jääme kodutuks.:,: 

Ref. (2x) Mis on kodu, 
kus on kodu… 

Kodu lõhn on eriline, 
kodu värv ja maik. 
:,:Kodu on nii imeline 
tavaline paik.:,: 

Ref. (2x) Mis on kodu,
kus on kodu…

Kodus mõni väike asi
korraga on suur.  
:,:Kodu oleme me ise: 
väikene ja suur.:,: 

Kodu see on rohkem veel 
kui sõna selgeks teeb. 
Kodu see on headus, 
mis meid paremateks teeb. 
(3x)

See on kodu, siin on kodu, 
siin on kodukoht! (8x)
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