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Kevade valss (Imeliku kandlelugu) 
 

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 nad 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;,; 

 

Kaks laulijat 
 
:,:Kaks lauljat, üks noor ja teine vana  
kord kõndisid seal uhke lossi pool:,:    
 
:,: Noorem laulja võttis kandle enda kätte 
kõik imeviisid kostsid selle päält:,: 
 
:,: Kuninganna istus lossi akna pääl 
kaks pisarat tal veersid silma päält:,: 
 
:,: 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:,: 

 

 

Valga, Valgamaa (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 ühte vabariiki… 
 
Olgu muret, olgu vaeva,  
ikka kallis kodupaik 
nelja aastasaja jooksul  
kadunud kaardilt „valge laik“ 
 
Ei, ei, ei mahu ühte vabariiki… 
 

 
Simmaniduo lõpetab 
Sander Karu 
 
Simmaniduo, Simmaniduo, Simmaniduo lõpetab 
Simmaniduos Märt ja Sander bassi ja kannelt mängisid 
 
Simmaniduo, Simmaniduo, Simmaniduo lõpetab 
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Neiuke, kallike 
 
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, kuula kuis süda … 
 
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, kuula kuis süda … 
 
 

 

Siga istus 
 
Siga istus seinakella all, laulis alibali tulibalilei  
ja mõtles mis seal kella sees, laulis alibali tulibalile 
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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Simmaniduo alustab 
Sander Karu 
 
Simmaniduo, Simmaniduo, Simmaniduo alustab  
Simmaniduos Märt ja Sander bassi ja kannelt mängivad  
 
Simmaniduo, Simmaniduo, Simmaniduo alustab 
 


