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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 
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Heade mõtete linn, see on Tartu (Sander 
Karu) 
 

Refr ;,;Heade mõtete linn, see on Tartu 
Heade mõtete linn, see on Tartu;,; 

 
Tartus laulupidu eestlasi kokku tuli sadu 
ärkamisaja rõõm liitis ühte meid 
Vanemuise seltsis, Jannseni loodud teatri kantsis 
Tartu vaim ringi käib 
Vaatan aknast välja päikene rõõmsalt särab linnal 
Tartu vaim silme ees 
;,;Toomemäelt alla linna tippadi-tappadi vahva minna 
Raekoja plats ja Emajõgi ees;,; 
 

Refr ;,;Heade  
SOLO = salm 

Refr ;,;Heade mõtete  
 
Tartu Tähetornis teadusajaloo uhkes pärlis 
Struwegi mõõtis siin tähe kaugust maast 
Mäe all Ülikoolis, sajandeid mitmes õppetoolis 
Tartu vaim ringi käib 
Vaatan aknast välja päikene rõõmsalt särab linnal 
Tartu vaim silme ees 
;,;Toomemäelt alla linna tippadi-tappadi vahva minna 
Raekoja plats ja Emajõgi ees;,; 
 

Refr ;,;Heade  
 
Refr 2 ;,;Heade mõtete linn, Tartu, me kõigi rõõmuks 
Heade mõtete linn,  Tartu,  jääb koduks kauniks;,; 
TARTU! 
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Pingike 
 
:,:Too pingike siia, istu siin veidi 
kullake, siin mu kõrval 
Su silmades soojalt maipäike särab,  
kui vaatad mulle õrnalt :,: 
 
:,:Oo, tean seda, et su südant 
võita teised püüavad 
kuid neid külmalt, kõiki hülgad 
ah-ah-aa, mulle truuks jääd sa:,: 
 
:,:Sind imetleb Peppo, austab Amparo 
kullake, mis mul sellest 
Sind armastan ikka, andestan kõike 
 istu  mu juurde jälle:,: 
 
 :,:Oo, ma tunnen, tood mul õnne 
kõik Su soovid täidaks ma 
Kasvõi vette vette, end ma heidan 
ah-ah-aa, ujuks välja ma :,: 
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Tilu lilu 
 
Oled vaene vanapiiga, mehed tegivad Sul liiga, 
üksi pean nüüd elama, võõrsil leiba hankima. 
 
Ref. :,:Ai tilu-lilu-lilu, sha-la-lal-laa , tilu-lilu-lilu, sha-la-lal-laa 
tilu-lilu-lilu, sha-la-lal-laa , tilu-lilu-lilu, sha-la-lal-laa:,: 
 
Tulikuum on Sinu süda, mehed, lollid, ei tea seda, 
 nooremaid nad otsivad, neid aga ainult püüavad! 
 
Ref. Ai tilu-lilu-lilu... 
 
Tundmata mul  ilmalõbu, mul ei ole kuskil kodu. 
ühtki last mul pole ka, es mind jääks kord leinama. 
 
Ref. Ai tilu-lilu-lilu... 
 
Tuleks surm ja päästaks vaevast, süütu neitsina saaks taeva: 
vanapiiga - taevatui,  vanapoiss on põrgunui. 
 
Ref. Ai tilu-lilu-lilu... 
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Eide kaebus 
 
Eit see kaebas taadile, tütar ei saa mehele 
eide meel oli murelik, et tütrel tume tulevik 
:,:Küll oli külas küürakaid ja vallas vanu tüdrukuid 
küll pikuti, küll põigiti, koos kõik kotti topiti:,: 
 
Ma ütlesin siis eidele, tulen kosja marile 
õlled viinad valmis tee ja mustus majast välja löö 
:,:Ukse all oli risu räsu, kasvõi kondid lõhki kisu 
uppunud konn oli piima sees ja väljakäik oli pliidi ees:,: 
 
Mari see siis üles löödi, kaasavara ette toodi 
risti rästi seelikud kõik karvasaapad säärikud 
:,:maitsva veini pudelid ja kange viinapudelid 
siis vast algas kosjatrall ja hommikuks olin laua all:,: 
 
Õlled viinad nahka jõin ja süldid vorstid peale sõin 
hommikul oli ämmaeit, purjus täis kui vana nõid 
:,:Oh sina vanapoisi, kes meie söögid ära sõi 
ja hapupiima peale jõi ja silgud vastu seina lõi:,: 

 

 
Roosiaias  
 
Roosiaias kõnnib nägus neid,  võlub austajate südameid.   
:,:Tema ümber roosid kaunimad, okkad torkavad, kui puudutad:,:  
 
Neiuke, miks kõnnid üksinda, kardad sa, et võiksin salaja 
:,:murda vaid ehk roosi kaunima, kaunima, mis leida aia sees:,: 
 
Mälestuseks neiult roosi sain, teda unustada ma ei või. 
:,:Roosiaeda veel kord külastan, võtan kaasaks roosi kaunima:,: 
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Riksu Kaarel 
 
Kas tunned Riksu Kaarelit, seal Paljassaare peal. 
Kes sirgeks puhub pasuna, kes kurb ei ole eal. 
 
Refr: Ma Riksu Kaarel, ma pole pätt trala-la-la, 
Mul väiksel saarel on oma hütt trala-la-la. 
Ma liigun siin ja liigun seal ja samagonni kokku vean 
ning minu trumm lööb plinn-plinn-plõnn. 
 
Kui kalarannas paadi all koos mõnus seltskond on, 
siis kalanaise tütar seal mind armastamas on 
 
Refr: Ma Riksu Kaarel, ma pole pätt trala-la-la, 
 
Kus iial pidu peetakse seal näha võite mind 
Kus iial viina võetakse ma sinna kutsun sind 
 
Refr: Ma Riksu Kaarel, ma pole pätt trala-la-la, 
 
Ilma õlle, ilma viina, ilma naisteta 
on Riksu Kaarli elu täitsa võimata 
 
Refr: Ma Riksu Kaarel, ma pole pätt trala-la-la, 
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Mu akna alla tuli 
 
Mu akna alla tuli kord vaene mustlane 
:,: ta kaelast võttis kandle ja mängis minule:,:  
 
Säh, vilets, võta raha, tee et saad minema 
Ei sinu laulu taha, ma kuulda mänguga 
 
See raha jäägu sulle, ta huuled sõnavad 
ehk kallimat veel mulle sa palgaks pühendad 
 
Ja enne veel kui vaikis, ta huulil viimne hääl 
üks imehelin kostis, mäng algas kandle pääl 
 
Ta osaks valust, vihast ja rõõmust mängida 
ka noore armu ihast ja õnnest hõisata 
 
Mäng viimaks tasakesi, seal kõlas lauluna 
ja imekurba viisi, mees laulis ühes ka 
 
Ta mässas häälte vallas, mu vaimu vangistas 
kui kohav merekallas, kus lained laksumas 
 
Nii lauldes kokku palmis, ta sõnad viisiga 
Ja küsis igas salmis, kus on su kodumaa 
 
See laul mind tõmbas kaasa, nii arusaamata 
et kuulatasin tasa ja nutsin salaja 
 
See ongi, mis ma nõudsin, nüüd lausus mustlane 
et sulatada jõudsin, sul lauldes südame 
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Hõissa 
Eile sind ma kohtasin, niidu peal kuuvalgel 
ja siis õrnalt suudlesin lohukest su palgel 
aga juba täna sa, ajad hullu juttu 
tahad, et sind kosima, peaksin nõnda ruttu 
 
Hõissa, nüüd muudkui hõissa sa ära noruta ja liialt kurvasta 
Hõissa, nüüd muudkui hõissa, sest elu üürike ja noorus lühike 
 
Eile alles vannuti, teineteisel truudust 
surmani taas lubati, hoida seda tõotust 
Täna on kõik muutunud, majas kisa, kära 
saatus olgu tänatud, naine jooksis ära 
 
Hõissa, nüüd muudkui…. 
 
Hingevalust tammusin, hakka end või pooma 
ning siis kõrtsi sammusin, pistsin viina jooma 
Ent kui raske täna pea, ringi pöörleb tuba 
tuju siiski väga hea, olen jälle vaba 
 
Hõissa, nüüd muudkui…. 
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Õrn ööbik 
 
Õrn ööbik, kuhu tõttad sa nüüd lahkel lehekuul?  
Kas mõisa aias hõisata sa tahad roosipuul?  
Ehk metsas tore’l toomingal saab hüüdma sinu suu,  
kui tähed hiilg’vad taeva all ja valgust kallab kuu?  
 
„Ei mõisa aias hõisata või laulu minu rind:  
su vanemate verega on väetatud see pind!  
Ka metsas tore’l toomingal ei hüüdma saa mu suu,  
vaid talupoja akna all seal pühal pärnapuul.  
 
Kui jõuab õnnis suine öö, siis laulan talle ma,  
et unuks meelest päevatöö, jääks rahul magama.  
Kõik öö siis hääled heljuvad ta kauni kambri sees,  
ja unenäod ilusad tal seis’vad silme ees.  
 
Kui aga taevas kumab koit ja kaob pime öö,  
siis laulan: tõuseb priiusloit ja vaob orjavöö;  
sest vaimu taeva võlvilla ju näha koidutuld  
ja uuel ilul särama löönd Eesti oma muld!”  
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Riidaja polka (Oh, sa mu neiuke) 
 
Riidajas seal Toosi talus elas Maali noor ja ilus 
vaevalt 16 sai ta täis juba poistega ta käis 
Ema aga ütles, ei ma hooli, panen Maali õmbluskooli 
koolitan teda saksamaal, mis see papal ikka loeb 
 
Ref: :,:Oh, Sa mu neiuke, kui tuled mulle mehele 
söödaksin Sind saiaga, joodaks kohvi koorega:,: 
 
Kui ta koolist koju toodi, lustis nõnda saksa moodi 
kandis juukseid püsti peas, ei neid kaelas mitte sea 
Küla peal oli kuulda kõmu, mõisas õmblejat on vaja 
Maali ennast sättis siis, tee tal mõisa poole viis 
 
Ref: :,:Oh, Sa mu neiuke 
 
Proua uskus Maali juttu, tööd tal andis teha ruttu 
Maali õmbles taeva täis, nii see nädal otsa sai 
Paikas vanu padjapüüri, lappis katkend tekiääri 
proua ütles tubli tal, see ei maksa muu kui toll 
 
Ref: :,:Oh, Sa mu neiuke  
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Kaks laulijat 
 
:,:Kaks lauljat, üks noor ja teine vana    
kord kõndisid seal uhke lossi pool:,:      
 
:,: Noorem laulja võttis kandle enda kätte 
kõik imeviisid kostsid kõrvu säält:,: 
 
:,: Kuninganna istus lossi akna pääle 
kaks pisarat tal veersid laugele:,: 
 
:,: Kuningas siis tõmbas mõõga tupest välja 
lõi haava noore laulja südame:,: 
 
:,:Vanem laulja tõstis kandle needes üles 
lõi puruks vastu lossi müürisid:,: 
 
 :,: Sinu maa, sinu rahvas pööraku sust ära 
ja loss see muutugu ahervaremeiks:,: 
 
:,:Sinu maa tema rahvas pööraski tast ära 
ja loss see muutus ahervaremeiks:,: 
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Vanamemm (Ajaratas veereb) 
 
Seal õues seisab vanamemm,   
teda nähes meenub lapsepõlv   
taas tuleb meelde oma vana memm,   
kelle süles istub väike poisipõnn   

Lapsepõlves rääkis mulle ta 
kaevu eal ei tohi vaadata 
kaevus elab hirmus kuri näkk 
võtab nina peast sul nagu naks 

 
:,:Kuid ajaratas veereb ikka edasi ja poisipõnn ei istu enam 
sedasi:,: 
 
Peagi kasvasin ma suuremaks 
ühel hommikul memm ära läks 
kohe jooksin õue kaevule 
hoolega ma vaatasin kõik järele 

Äkki põse peale musu sain 
mõtlesin, et nüüd ma olen läind 
õnnelikuks sain ma sedamaid 
minu kõrval seisab väike näkineid 

 
:,:Kuid ajaratas veereb … 
 

Nüüdsest peale olen tema peig  
ja tema on nüüd minu näkineid  
keset õue ka seisab vana memm 
tema süles istub väike põisipõnn 

 
:,:Kuid ajaratas veereb … 
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Kandlemees Sander lõpetab (Sander 
Karu) 
 
Alles öeldi tere, armas piduline 
nii see pidu möödus, nüüd me lõpetame 
tore et Sa tulid, kallis külaline 
tulevikus jälle tore öelda tere 
 
Kandlemees Sander lõpetab 
Kandlemees Sander kallistab 
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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 
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