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Mu akna alla tuli 
Rahvalik laul 
Kuula Kandlemees Sander CD-l „1 kannel ja 
rahvalikud laulud“ (2014) 
 
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 

Kui lapsena lustilla luhal 
Rahvalik laul 
Kuula Simmaniduo CD-l „Tule simmanile“ (2011) 
 
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 :,: 

 

 

Sinilill (Kord kõndisin ma …) 
Rahvalik laul 
Kuula Kandlemees Sander CD-l „Kandlemuusika 
kogu perele“ (2016) 
 
Kord kõndisin ma halja aasa peal, 
üht imekaunist neidu nägin seal, 
:,:ta noppis lilli imeilusaid 
   ja punus pärga sinililledest. :,: 
 
Ma teretasin teda viisakalt 
ja kostsin talle õrna häälega 
:,: ei säärast lille teist ei leia ma , 
   kui sinus peidus olev sinilill. :,: 
 
Me põõsa alla maha istsime 
ja tasakesi juttu vestsime, 
:,: ta peake puhkas minu rinna na'al 
   ja tema sinilille murdsin ma. :,: 
 
Kolmveerand aastat möödas sellest a'ast, 
see asi oli ununenud taas. 
:,: Kui aga äkki üllatati mind, 
   mul koju toodi väike sinilill. :,: 
 
Nüüd armsad sõbrad ütlen teile ma, 
te ärge laske juhust mööduda, 
:,: kui vahest murdub, murdub mõni lill, 
   siis on see ikka väike sinilill. :,: 
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Ja siis tõusis aktsiis (Sander 
Karu) 
 
:,:Ja siis, siis, siis tõusis aktsiis, tõi hinnatõusu 
suure 
sõi palgatõusu ära ja õnnetunde nullini viis:,: 
 
Mu tädil oli kauplus kus kaupa müütas ta, 
tal maksud olid makstud ja perel toitu ka 
Nüüd murega ta rassib, sest kallineb kõik hea 
ei tea kas enam jõuab, peret toita ta 
 
:,:Ja siis, siis, siis tõusis aktsiis 
 
Mu onul oli Audi, külas ringi vuras ta 
kuid Audi tuleb müüa, sest kallis pidada 
Nüüd murega mees rassib, siin külmal põhjamaal 
sest audi müügi rahata on kodu kütmata 
 
:,:Ja siis, siis, siis tõusis aktsiis 
 
Mu venna spaahotell oli külalisi täis 
nad olid väga rahul, kuid nüüd on Lätti läind 
Nüüd murega mees mõtleb, mis ettevõtjast saab 
ja riigi tööd ta otsib tulemusteta 
 
Ja siis, siis, siis tõusis aktsiis, tõi hinnatõusu suure 
sõi palgatõusu ära ja õnnetunde nullini viis  
Aga kui ei, ei, ei tõuse aktsiis, jäävad hinnatõusud 
ära 
jääb palgaraha alles ja rahvas on õnnelik siis, 
juhhei! 
 

Pingike 
Rahvalik laul 
 
:,: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 :,: 
armastust petsid sa! 

  

 

Simmaniduo ja 
Kandlemees Sander 

LAULIK 4 
 

Narova kaldal  
Traditsionaal 
: 
,:Sina oled minu õnn ja elu, sina oled minu armastus, 
sina oled minu õnne röövel, sina oled minu hukatus.  :,: 
 
:,:Kui tahaks mina ära minna Narva kaldale, 
kõik mured mina jätan sinna, Narova laintesse:,: 
 
:,: Kuis sind mina jälle näen, tahaks pakku pageda, 
aga siiski mingil väel tulen sinu kaissu ma.   :,: 
 
:,:Kui ükskord siiski kohtan ma õiget armastust, 
siis sind mina maha jätan, su nimi kaob minu suust.  :,: 
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