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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.
• Relvadest lubame kaasa võtta vaid nerf mängu- ja veepüs-  
 tolid, millega Hitmanil osaledes konkurente kõrvaldada saad.
• Viska prügi prügikasti.
• 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.
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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 …



KÄIME KATUSEID MÖÖDA
H. Sal-Saller

Käime katuseid mööda
Lähme kolame pööningute peal
Nad ei tea mida mõelda
Need kes pole iial käinud seal

Näitad meile suunda
Vana tuulelipp
Siia ülesse kuulda ei ole midagi

Käime katuseid mööda
Tule lähme turnime tornides
Lähme katsume pilvi
Lähme värvime taeva siniseks

Ühed tahavad palju, 
teised rohkem veel
Mõned tahavad kõike
Nad ei kõnni katustel



Ref. 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
Ja neid on rohekem veel
Ja nad on üksinda kodus 
nad ei kõnni katustel

Ref. Me ei näe teisi kihutamas ringi…
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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 seiklusfi lmis
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
Kas või 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 
seiklusfi lmis...





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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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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OJALAUL
J. Tätte

Vesi ojakeses vaikselt vuliseb 
ta endal laulu laulab laulab uniselt. 
Ta vahtu tekitab on külm 
ta päikest peegeldab on külm. 

Üle kivide ja mätaste 
vesi vaikselt pehmelt voolab. 
Ta väga rahulik on küll 
ta väga rahulik on küll. 

Ref. Iga vesi jõuab ükskord jõkke 
ta selleks ületab kõik tõkked 
kuid varsti ojja tahab tagasi 
ta oma koju tahab tagasi. (2x)

Vesi ojakeses vaikselt vuliseb 
ta endal laulu laulab laulab uniselt 
ta vahtu tekitab on külm 
ta päikest peegeldab on külm. 

Üle kivide ja mätaste 
vesi vaikselt pehmelt voolab 
ta väga rahulik on küll 
ta väga rahulik on küll. 

Ref. Iga vesi jõuab ükskord jõkke... (2x)



Tudengipäevi sõidutab
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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 tuli kuum, 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...



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 piisama, 
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.



ISAMAA ILU HOIELDES
K. A. Hermann / Fr. R. Kreutzwald / A. Mattiisen

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!

:,: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!siis ei 



:,: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!

:,:Kui sina usud endaasse:,:
:,:siis sina usud rahvaasse:,:
:,:taludesse tarkusesse:,:
:,:õpetusse, õigusesse:,:
:,:kodukoha kaasikusse:,:
:,:pilvepiiril pääsukesse:,:
:,:siis saad vaimu vägeva:,:
siis saad põlve parema,
siis saad põlve parema!
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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. 

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. 
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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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KODULAUL
J. Viiding / O. Ehala

Ref. Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht? (4x)

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

Ref. Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht?...

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

Ref. Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht?...

Kodus mõni väike asi korraga on suur 
kodu oleme me ise, väikene ja 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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KÕIGE SUUREM SÕBER
P. Aimla / T. Kõrvits

Ref. Hea sõbra jaoks on valla 
mu uksed ja mu hing, 
mu silmad ning mu kõrvad 
ning mu perekonnaring. 
Kui tahad, tule alati, 
ma ootan aken avali 
või lenda-lenda kas või 
läbi telekanali 

Oi poisid-plikad 
tore on see elu 
JAAA! 
Kui kõikidel on 
seltsimees ja semu 
HURRAA! 

Kui sinu hoov on ka su sõbra õu, 
siis ükski soov ei käi teil üle jõu! 
Kui põnevaks ja rikkaks 
laupäev saab, 
kui sulle sõbrad 
külla tulevad! 
JAAA! 

Ref. Hea sõbra jaoks on valla...
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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 tutvastas 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



15 MAGAMATA ÖÖD
H. Sal-Saller

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...

Tahaks hoida sind enda 
juures
tahaks saada sind veel ja 
veel
tahaks teada mida sa 
mõtled
ja mida minuga teed

Ref. 15 magamata ööd...
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AASTAT
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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. 
Ei, aeg ei peatu, ei, ei. 

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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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. Sinu valinud ma...

Sinu valinud ma!

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 šanss on see 
näidata, et oled mees!

Nii ma teen!
Nii ma tõesti täna teen!

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



KESKÖÖDISKO
S. Rästa / F. Krieger / H. Kender / A. Agasild

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.
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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.

Ref. Tantsid mu ees, tead täpselt, mis teed…

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. Tantsid mu ees, tead täpselt, mis teed…
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VÕTA AEGA 
A. Ilves / Tanel Padar 

Iga suusataja
hoiab endas talve.
Oled sõdur aina
püsima pead valvel.
Tere luuletaja
saada raamat trükki.
Spordimehed hommikuil
teevad kümme kükki.

Kuuled rock’n’rolli
nüüd on õige aeg.
Tõsta üles käed ja 
kaelast rebi krae!

Ref. Võta aega veidi ringi 
vaadata
veel ei ole hilja, jõuab elada.
Ava silmad mõtle peaga küll 
sa näed
leiad rõõmu elus olemise väest.

Seljal inglitiivad
kõhuli sa magad siis.
Luurajatel tihti
võib olla saba taga.
Vahel tunned nagu
tobe orav ratta peal.

Kõige jaoks ei jagu
kõike tegema ei pea!
Kuuled rock’n’rolli
nüüd on õige aeg.
Tõsta üles käed ja 
kaelast rebi krae!

Ref. Võta aega veidi 
ringi vaadata… (2x)

Kuigi alati sul kõik ei lähe,
kõike ju ei saagi ette näha.
Ära heidutada sellest lase,
rocki täiega!

Võta aega veidi ringi 
vaadata
veel ei ole, 
hilja jõuab elada.

Ref. Võta aega veidi 
ringi vaadata… (2x)

Võta aega veidi ringi 
vaadata
veel ei ole, 
hilja jõuab elada
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MA TAHAN OLLA ÖÖ
J. Tätte / O. Ehala

Ei tea, kuis jumalaga on mul asjalood,
kuid vahel tundub, keegi nagu aitab.
Et sinuga siin tohin olla koos.
Ja tunnen, kuidas keegi suur meid paitab.
Ja südames on mingid asjalood,
seal pole enam nii kui oli varem.
Üks lootus minus õrna võrku koob,
mis kuulen nüüd või näen on järjest parem.

Ref. Ma tahan olla öö su akna taga,
ma tahan olla kardin akna ees,
ma tahan olla padi millel magad,
ma tahan olla kaelastsaati vees.
Ma tahan olla öö su akna taga,
ma tahan olla kardin akna ees,
ma tahan olla padi millel magad,
ma tahan olla kaelastsaati vees.

Su jalge all ma tahaks olla sammal
ja tahaks olla sinu kotipannal.
Ja kevadel ma tahaks olla nohu
ja suvel sinu varvas allpool rohu.
Ja sügisel su keemia järeltöö
ja talvel sinu kirju kelgunöör.
Su jalge all ma tahaks olla muru,
su tasku põhjas tahaks olla puru.

Ref. Ma tahan olla öö su akna taga…
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ON KÜLL HILJA
K. Sillamaa / M. Targo

On mu ümber nii kaua Su käed,
kestab suudlus kui suvine päev
Nüüd hüvasti ütled Sa,
kuid ometi jääd...
Täna naerda kuis lõputult võid,
täna kaunim kui eile on kõik
Nii palju taas meile tõi uus päev

Ref. On küll hilja, kuid lahkuda võimatu näib
On küll hilja, miks aeg nõnda kiirelt küll käib
Koidu eel... võiks olla lõputu kodutee
On küll hilja, kuid meile see üldse ei loe
Öö on jahe, Su embuses siin on nii soe
Koidu eel... kui oleks lõputu see tee...

Elan ilmsi kui unenäos
See kas jääb või kustub eos
Nüüd küsimust tunda võin
Su tulises peos
Me öelda ei jõua head und,
enne loitma lööb hommikutund
Nii uuesti leidsime siin end...

Ref. On küll hilja, 
kuid lahkuda võimatu näib...
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TÄHTI TÄIS ON ÖÖ
S. Rästa / G. Svenungsson / 
G. Bosaya / F. Krieger / E. Kammiste

Liigun teiste tuules, muud ei näe ei kuule. 
Lootusetult aeg kaob käest. 
Juba mitmes õhtu, veel ei tea mis juhtub 
kui kahtlaselt kõik vaikseks jääb. 
Nii kesköö eel sind kohtan jälle, 
juhuslikult leian su. 
Siis haarad käest ja ütled mulle, 
tuled kustuta, tuled kustuta, 
tuled kustuta, tuled kustuta.

Ref. Sest tähti täis on öö, see kisub kaasa 
ja enda sisse neelata võiks meid. 
Tähti täis on öö, see meid haarab 
ja meeletusteks annab põhjuseid. 
Tähti täis on öö. 

Tuhanded planeedid meiega süsteemis, 
nii kaugele kui silm vaid näeb. 
Sel unistuste retkel veedame vaid hetke, 
taas märkamatult hommik käes. 
On ilmsi see või und näen alles, 
vara on veel ärgata. 
Taas haarad käest ja ütled mulle, 
tuled kustuta, tuled kustuta, 
tuled kustuta, tuled kustuta.

Ref. Sest tähti täis on öö...
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ABSOLUUTSELT
L. Laasner / B. Prikenfeld

Ma olin juuksuris täna jälle
Täna pool päeva
Ja olin maniküüris täna jälle
Täna pool päeva

Ja solaarium toonis mu nahka
Ja jõusaal voolis mu keha
Ja üleüldse ma hullult näen vaeva
Päevast päeva, päevast päeva

Ref. Kuid ta ei vaata mind
Absoluutselt
Kuid ta ei taha mind
Absoluutselt
Kuid ta ei helista mulle üldse
Absoluutselt
Ja pole mõtet vist lisada
Et ta ei messi ka
Absoluutselt

Ma käisin poodides täna jälle
Täna terve päeva
Ja olin mõtetes täna jälle
Täna terve päeva

Ja sõitsin autoga maha paar märki
Ja unustasin oma Gucci koti parki
Ja nii päevast päeva, ma unistan aina
Unistan aina

Ref. Kuid ta ei 
vaata mind...

La la la la la la la laa
No mis elu see on? (x4)

Ref. Kuid ta ei 
vaata mind...
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JUMALAGA PUBERTEET
H. Volmer

Kasv on kinni jäänd, 
kasv on kinni jäänd 
vistrikuteta end peeglist näen
Vale väidetud, tõde peidetud
kinderstubest välja heidetud

Ref. :,:Jumalaga puberteet
Jää jumalaga puberteet
Elu esimene pidu on peet
Jää jumalaga puberteet:,:

Meri põlvini, habe põlvini
tuju tõuseb taevavõlvini
Pool on purunend, kool on ununend
ilmavaade välja kujunend

Ref. :,:Jumalaga puberteet…:,:

Naerdes nügime, selg on prügine
suurde ellu sisse trügime
Mõnda matetud, pruute petetud
padjapüüre nätskeks nutetud

Ref. :,:Jumalaga puberteet…:,:
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PISTODA LAUL
P.-E. Rummo / U. Naissoo

Ühel seikleval priiuserüütlil
olgu pistoda alati vööl
või peitku ennast hoopis ta põues,
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 …
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VASTUPANDAMATU
S. Rästa / F. Krieger / 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

Ref. 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

Ref. Sest oled vastupandamatu...
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LEEKIV ARMASTUS
Ivar Põllu

Võin mängida sinuga saunas.
Võin lebada sinuga teki all.
Kuulud Florasse või oled Faunas.
Pole tähtis, oled tõele nii lähedal.

Võin kukkuda just nagu kivi.
Võin diktoriks hakata ETV’s
Palun ütle, mis on sinu nimi?
Mina olen mees.

Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, 
mis sul päriselt haiget teeb.
Sa ei usu mind, kuidas ma su sisse näen.
Ja see ehk ongi hea, või... ?

Võin olla päev läbi su kõrval.
Võin helistada kaubanduskeskusest.
Võime kõõluda maailma serval.
Võime rääkida tühistest asjadest.

Võin olla su mina ja teine.
Ma võiks olla su akude laadija.
Ja võib-olla su hommikueine
või kraadiklaas.

Ref. Ma ei armasta sind, sest ainult mina tean,
kuidas see haiget teeb.
Sa ei aimagi, mis minust sinu sisse jääb.
Ja see ehk ongi hea, või... ? (2x)



TULE TARTU ÜLIÕPILASMAJJA!
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EESTLANE OLEN JA EESTLASEKS JÄÄN 
J. Leesment / K. A. Hermann / 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…
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KOIT
Tõnis 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.
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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CLUB ILLUSION, RAATUSE 97

Pilet 3€ / 4€




