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Mulgimaa  
 
Mulgimaal, seal on hea elada,   
kõikjal ilus loodus, viljakandev maa;    
seal on uhked metsasalud, suured jõukad Eesti 
talud.   
Kena neiu ka kaasaks sealt saad!     
Kes on sündinud, kasvanud seal,    
sellel armsaks saanud on ilus Mulgimaa:   
Kus on punapõski neiud, keda tublid Eesti peiud  
kosja minnes ei unusta saa!      
 
Refr. :,:Tule mulle, Manni,  armastan vaid sind.   
 Ainult sind tahan ma  kaasaks kosida. :,:  
 
Väike Viljandi, Mulgi pealinn,  
juba aastasadu püsinud on siin.  
Ei läe meelest lossimäed, kus nii õrnalt käsikäes  
armund olles me tee läbi viind.  
Ja all orus, kus peegeldub järv,  
suveõhtuil mõnus aerutada seal,  
kui sul kaasas väike neiu, keda siis, kui saad kord 
peiuks,  
kosja minnes ei unusta saa!  
 
Aastad mööduvad, vanaks kord saad,  
aga Mulgimaa sul meelde ikka jääb,  
elad seal või oled kaugel, rõõmust särab pisar 
laugel,  
kui sa tervisi saad Mulgimaalt.  
Tuleks noorus veel kord tagasi,  
ei mind enam tuuled kaugele sealt viiks,  
siiski õnnelik mu elu, sest mul kaasaks Mulgi neiu,  
kellel laulsin ma laulu kord nii…  

Läänemere lained 
Martha Müller-Grählert / Simon Kranning 
 
Seal, kus Läänemere lained laksuvad,  
seal, kus tuuled, tormid aina mühavad,  
:,: seal on valge majak, valge nagu luik,  
seal on minu kodu, seal mu sünnipaik. :,:  
 
Mäletan, kui olin alles väikene,  
mõtlesin, et lähen ära kaugele.  
:,: Nüüd on aastad läinud, vanaks olen saand,  
lapsepõlvekodu meelde ikka jäänd. :,:  
 
Isa ja ema mul puhkavad ammu mulla all,  
kallim neiu hingab teise rinna naal,  
:,: õed ja vennad on läinud ilma laiali.  
Ainult kask on jäänud truuks mul surmani. :,:  
 
Rändamisest väsind, koju tulen ma,  
vana kase alla istun puhkama.  
:,: Vana kase kohin mulle jutustab,  
ammu möödund aegu mulle meenutab. :,: 

 

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 ... 
 
SOLO  
 
*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 ... 
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Metsa läksid sa 
 

Metsa läksid sa ja metsa läksin ma    
ja metsa läksid kaks karujahimeest ka.   
:,: Oh, hoi-ai-jaa tiralla-la     
Ja metsa läksid kaks karujahimeest ka:,:.  
  
Püssi võtsid sa ja püssi võtsin ma  
ja püssi võtsid kaks karujahimeest ka 
 
Karu nägid sa ja karu nägin ma  
ja karu nägid kaks meest korraga.  
 

Karu lasksid sa ja karu lasksin ma  
ja karu lasksid kaks meest korraga.  

Nahka võtsid sa ja nahka võtsin ma  
ja nahka võtsid kaks karujahimeest ka.  

Naha müüsid sa ja naha müüsin ma  
ja naha müüsid kaks karujahimeest ka.  

Raha said sa ja raha sain ma  
ja raha said kaks karujahimeest ka.  

Kõrtsi läksid sa ja kõrtsi läksin ma  
ja kõrtsi läksid kaks karujahimeest ka.  

Napsu võtsid sa ja napsu võtsin ma  
ja napsu võtsid kaks karujahimeest ka.  

Purju jäid sa ja purju jäin ma  
ja purju jäid kaks meest korraga.  

Koju läksid sa ja koju läksin ma  
ja koju läksid kaks karujahimeest ka.  

Peksa said sa ja peksa sain ma  
ja peksa said kaks meest korraga.  
 
 

Kullast süda  
Sinule kullast südant  
osta kord tahtsin ma.  
Sest sa olid minule kallis,  
sest sa olid hea.  
 
Suvel, kui tahtsin sind näha,  
kuulda veel korraks su häält,  
ostsin siis südame puhtamast kullast,  
hõbedast raamitud äär.  
 
Öeldi, sa läksid ära.  
Minule lõppenud tee.  
Küsiti minult, keda ma vajan –  
mida küll tähendab see.  
 
Müüsin siis südame kullast  
võileiva hinna eest.  
Kaevasin kraave kodumaa mullas  
tüdruku südame eest.  
 
Sinule kullast südant  
iial ei osta ma.  
Sest, et sa  läksid mu juurest ära –  
armastust petsid sa! 

 

Simmaniduo ja 
Kandlemees Sander 

LAULIK 3 

Kalevite kants 
P. Kuusik, P. Veebel 

 
Võid käia läbi Eestimaa, ei säärast linna leia sa,  
mis oleks kaunim Tallinnast ja kuulsam juba 
muinasa´ast.  
 
On palju murtud piikisid küll vast tema müürisid,  
kui lõppes aga sõjatants, jäi võitjaks Kalevite kants.  

 
Ta tornid paistvad kaugele, nii maale, kui ka merele.  
Kui oled käinud võõraid teid, lööb süda kiirelt, kui näed 
neid.  
 
On ilmas palju neidusid, neist kaunid on ju mõnedki.  
Kuid kaunimad küll elamas mu armsas vanas Tallinnas 


