
Simmaniduo CD (2011) 
„Tule simmanile“ laulik ja laulusõnad 

 
Simmaniduo on Eesti laulu- ja kandlekapell (asutatud 1983). 
Simmaniduo lauludes ja pillilugudes on ühendatud rahvamuusika 
instrumendi, kandle kordumatu kõla nüüdisaegse helikeelega. 
Simmaniduo on oodatud esineja nii suurematel ja väiksematel 
rahvapidudel kui ka pulmades ja sünnipäevadel. Aastate jooksul 
on esitatud nii omaloomingut („Simmaniduo alustab“, „Trilleri 
polka“, „Valga-Valgamaa“, „Kärna Ärni“, „Heade mõtete linn, 
Tartu“) kui ka muud rahvalikku muusikat. 
Viimastel aastatel esineb Simmaniduo koosseisus: Kandlemees 
Sander (Sander Karu) (kannel, laul, rütmimasin) ja Märt Toom 
(basskitarr, laul). 
simmaniduo@gmail.com;  www.simmaniduokannel.eu/et 

 
  

http://www.simmaniduokannel.eu/et
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Simmaniduo alustab (Sander Karu) 
 
2x Simmaniduo, Simmaniduo, Simmaniduo alustab   
Simmaniduos Märt ja Sander bassi ja kannelt mängivad            
 
4x  Simmaniduo, Simmaniduo, Simmaniduo alustab    
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Kevade valss (Imeliku kandlelugu, Imeliku 
valss, Õrn kevade) 
 
Nüüd lilled õitsvad aasa peal sel lahkel lehekuul 
;,;ja linnud rõõmsalt hõiskamas on igal põõsal puul;,; 
 
Õrn kevade, miks petsid sa need lilled õitsema 
;,;ja läksid nõnda kiiruga, nüüd peavad närtsima;,; 
 
Nüüd närtsinud on neiuke sel armu kevadel, 
;,;kes petetud sai armule, truu kindlal südamel;,; 
         
Üks noormees oma pruudiga, seal kõndsid metsateel 
;,;Oh, kallis, lähme rutuga seal paitab järveke;,; 
 
Järv seisis vait ja vagune kui vesi klaasi sees 
;,;ja hälliv laine tasane  veel jooksis kaldavees;,; 
 
Miks leinad ilus vetepind, miks nõnda kurvastad 
;,;kas väsinud on sinu rind, et seista armastad? ;,; 
 
Ei leina minu vetepind, ei iial kurvasta 
;,;ei väsi iial minu rind, sest saabund kevade;,; 
 
Üks lilleke on närtsinud, mis õitses kenasti, 
;,;üks laululind on vaikinud, kes laulis rõõmsasti;,; 
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Neiuke, kallike 
 
Refr: Neiuke, kallike, kuula kuis süda mul lööb tiki tikk, tiki takk 
Neiuke, kallike, sinugi veri ju keeb tiki tikk, tiki takk 
Neiuke, kallike, kuula kuis süda mul lööb tiki tikk, tiki takk 
Neiuke, kallike, sinul ta samuti lööb tiki tikk, tiki takk 
 
Kallim, kas mäletad et lubasid anda, 
mul esimese musi sellel ööl 
Kaunimad tunded elus täitsid mu rinda 
kui ootes saatsin tähti taevateel 
Ootasin Sind asjata sel ööl kuni hommik 
vaid pettumuse rinda mulle tõi 
tead ju, et valmistad mul valu, mu lemmik 
et unustada iial Sind ei või. 
 
Neiuke, kallike 
 

Kannatust olema Sul peab minu armas  
sest maitsta seda õnne kardan veel 
oota, sest videvik on tulema nii kärmas 
ja tähed jälle hõõgvad taevateel 
mehi – usaldada pole nii lihtne 
sest pettus tihti valmis neil me jaoks 
veenduma pean, et see tunne on ehtne 
et õnn me elust iialgi ei kaoks. 

 
Neiuke, kallike 
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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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Noorpaari valss 
Heino Träss 
 
Ei jäta me teineteist saatuse hooleks, koos kogu elu 
kõik rõõmud ja mured me jagame pooleks, koos kogu elu 
Ka leiva ja voodi me jagame pooleks, koos kogu elu 
:,:Üksteisele alati jääme me nooreks, nüüd kogu eluks:,:  
 
Kui libedal libised, kallis, siis kohe käe Sulle annan 
kui tee on nii raske ja jalad on väsind,  Sind kätel kannan 
Kui vaja siis sinule tähed toon alla, mind usu ikka 
:,:Kuu ülesse jätan las valgustab tema õnneteed pikka:,: 
 
Meil lapsi saab palju küll, sõbrad, siis näete plaanis nad juba 
ja lõbusat laulu kilkeid ja tralli, täis väike tuba 
Ei karda me raskusi hästi me kõike koos teha võime 
:,:kui vaja me kodu kohe muudame ümber siis lastesõimeks:,: 
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Kärna Ärni (Sander Karu) 
 
*:,: Pane rohkem kärne kui konjakil on tärne 
kauaks säästab närve sest naljadel on värve:,: 
 
Kiirendus käib juba suure hooga KÄ vaimustava looga 
Uduveres miski jälle kiivas KÄ nooruslik ja siiras 
 
*Pane rohkem kärne ... 
 
:,:Kärna-Ärni  :,: 4X    
 
 *Pane rohkem kärne ... 
 
Kriitika viib elujärge üles, Kärna-Ärni püüdleb selles suunas 
ISE-majandasin juba ammu Kärna-Ärni ajaga peab sammu 
 
 *Pane rohkem kärne ... 
 
:,:Kärna-Ärni  :,: 4X 
 
*Pane rohkem kärne ... 
 
Tuju hea, kui naljad on su kõrval KÄ selleks hästi kõlbab 
kord on liftis, laudas, laadal, seftil KÄ nalja ära reeda 
 
*Pane rohkem kärne .. 
 

 
Simmaniduo CD „Tule simmanile“ laulusõnad 
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Jaaniöö valss (Sel õhtul sa)  
 
Sel õhtul sa korjasid üles, kõik lilled, mis metsa all 
 
:,:kõik lõhnad, mis niitude süles ja nõmme peal üleval:,: 
 
Ja öösel kui vaikinud nurmed, su kätte sain kalda peal 
:,:kus põlesid jaanituled, ja helises lauluhääl:,: 
 
Me istsime teistest lahus ja vesi all sulises 
:,:lõi üle kivide vahus mu süda sees värises:,: 
 
Sa puistasid vette lilli ja vaikisid tummana 
:,:Oo, ära veel kõiki sa pilla, kõik sõnad on asjata:,: 
 
Sa ulata minule huuled öö vaikuses sõnata 
:,:veel seni kui põlevad tuled, neid, tahaksin suudelda:,: 
 
Siis läheme lahku üks sinna ja teine kus juhib tee 
:,:las südameid rännates minna, see kuivatab silmavee:,: 
 
Kõik olnu on mööda meist läinud, kui imelik muinasjutt 
:,:Näen tähte kui ruttu see läinud, veel järel jäänd hele jutt:,: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simmaniduo CD „Tule simmanile“ laulusõnad 
simmaniduo@gmail.com;  www.simmaniduokannel.eu/et 
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Siga istus  
 
Siga istus seinakella all, laulis alibali tulibalilei   
ja mõtles mis seal kella sees, laulis alibali tulibalilei        
Mõtles nii, mõtles naa, mõtles nii ja teisiti         
ja kui lööma hakkas kell jooksis siga nagu hull,  
laulis alibali tulibalilei       
 
;,;See on see maa, see on see maa, see on see maa Estonia  
kus poiss võib plikat suudelda ka ilma passita;,;     
 
Jänes istus raudtee rööpa pääl, laulis alibali tulibalilei 
ja oma hambaid hõõrus ta seal, laulis alibali tulibalilei 
Hõõrus nii, hõõrus naa, hõõrus nii ja teisiti 
ja kui kostsid rongi hääled tegi jänes pikad sääred  
laulis alibali tulibalilei 
 

Kukk istus kanapesa serva pääl, laulis alibali tulibalilei 
ja mõtles mis see kana seal teeb, laulis alibali tulibalilei 
Mõtles nii, mõtles naa, mõtles nii ja teisiti 
ja kui pessa veeres muna kukel palge tõusis puna  
laulis laulis alibali tulibalilei 

 
Poiss istus neiuvoodi serva pääl laulis alibali tulibalilei 
ja mõtles mis seal teki all, laulis alibali tulibalilei 
Mõtles nii, mõtles naa, mõtles nii ja teisiti 
Ja kui tõstis teki ääre, paistsid välja paljad sääred 
laulis alibali tulibalilei 

 
Karu kraapis kintsu küüntega, laulis alibali tulibalilei 
kirp peab ju pükstes olema, laulis alibali tulibalilei 
Kraapis nii, kraapis naa, kraapis nii ja teisiti 
ja kui karvust pääses kirp jooksis karu nagu välk 
laulis alibali tulibalilei 
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Kui lapsena lustilla luhal 
 
Kui lapsena lustilla luhal, ma mängisin kaskede all,  
:,: siis oli mu süda nii puhas kui allikavete kristall. :,:  
 
Maailm aina säras mu silmas, kõik süütu ja puhas mul näis.  
:,: Ma ei teadnud, et õelust maailmas on kaunimad hingedki täis 
:,:  
 
Kui mesilind jalast mind nõelas, see oli mu ainuke oht,  
:,: siis ema mind osavalt põetas ja terveks sai haavatud koht. :,:  
 
Mu lapsepõlv läinud ju mööda, nüüd valust on lõhkemas rind.  
:,: Ei emak’se oskus nüüd suuda neist haavadest päästa küll mind 
:,: 
 
(Kuid suuremat valu teeb mulle üks asi, mis salajas on. 
Ei emak'se oskus nüüd suuda neist haavadest päästa küll mind. 
 
Mu lapsepõlv läinud ju mööda, nüüd valust on lõhkemas rind.  
Ei arstida oska seda ema, ei terveks saa südame haav). 
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Meie kapten vaatas silmapiirile  
(Soome meremeeste laul/S. Karu) 
 
Meie kapten vaatas silmapiirile 
oli meri must ja morn, oli meri must ja morn,  
Meie kapten vaatas silmapiirile 
oli meri must ja morn  
 
Refr:  Hurrraaa, me noored meripojad 
mured meile võõrad näivad rõõmud täidavad kõik päevad   
Hurrraaa, me noored meripojad meie hing on õnne täis  
 
Meie kapten vaatas oma kellale 
 torm ja maru algamas 
 
Esimesed kaksteist meest läks mastile  
pumba juurde jäi vaid kuus 
 
Ankru heitsime lõunamere rannale 
tulisemad neiud seal 
 
Aga neiud ja veinid raha vajasid  
püksid panti viisime 
 
 Kuigi sõjalaevad armunuid seal piirasid 
veri mõlemas meis kees 
 
Iga horisont on lootus meremehele 
tulgu haigus või ka surm 
 
 

Simmaniduo CD „Tule simmanile“ laulusõnad 
simmaniduo@gmail.com;  www.simmaniduokannel.eu/et  
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Uks lahti tee (Sander Karu/rahvaluule) 
 
Refr: Uks lahti tee, ju kevad on käes  
mu süda on sulamas nõiduse väes 
On terve mu hing ta igatseb Sind 
oh kingi mul kevad ja kingi ka end 
Uks lahti tee, ju kevad on käes  
ja naerdes kõik ütleb mul “ja” 
Mis ütled Sa, mis ütled Sa,  
mis ütled mulle Sa 
  
Lauldes lendab lõokese paar, hõiskab vastu pilvede kaar 
Ja ka õite pimestav loor see kerkib kui nool päikese pool  
 Refr: Uks lahti tee, ju kevad on käes….. 
Kõikjal hingab vabalt nüüd rind, päikese poole sirutab end 
minu hinges pakitseb ka, oh noorus, me noorus, valmis end  sea 

Refr: Uks lahti tee, ju kevad on käes…..  

Tiina, Tiina 
 
Refr: Tiina, Tiina, Tiina, Tiina, kuula kuidas Sulle laulan, 
lahke häälega 
Tiina, Tiina, Tiina, Tiina, kuula kuidas suudlust küsin,  
hulja meelega 
 
Tiina, Tiina mul on tantsutuju 
ei ma lase Sinul minna koju 
keerutame tangot polkat valssi 
lööme tantsu kogu öö 

Refr: Tiina, Tiina, Tiina, Tiina… 
Tiina, Tiina, hoia minust kinni 
vaata, et Sa ei kuku mitte õlletünni 
Tiina, Tiina, siis kui tõuseb päike 
olen kallis Tiina, Tiina 

Refr: Tiina, Tiina, Tiina, Tiina… 
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Eestimaa (rahvalik viis/Sander Karu) 
 
Vaikne vaikne metsasalu 
emakene üksi seal 
Tema väsind, palgel nukral 
pisar langeb pärlina 
 
Refr: Eestimaa, Eestimaa, meenud mul vabana 
on aegadest aega see Eestimaa aus mehiste meeste maa 
Kaunite neidude silmadest näen vaat Eestimaa vabaks sa saad 
 

Miks sa nutad, emakene, miks ei heida magama 
Kas sa kardad, et ei jõua, vabadust sa oodata 

 
Refr: Eestimaa, Eestimaa, meenud mul vabana….. 
 

Olen kindel, päike tõuseb, paistab üle Eestimaa 
     On siis kodus, tütred pojad, õitseb jälle Eestimaa 

 
Refr: Eestimaa, Eestimaa, meenud mul vabana…. 
 
 
 

 
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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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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