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Insener Garini hüperboloid 
e----------------------------------------- | 

b--------------------------1--0----------- | 

g-----------------------0--------0-------- |  (3 korda) 

d-----2--4--5--4--2-----------------0----- | 

a--------------------3-------------------- | 

E--0-----------------------------------0-- | 

 

Am  F  E  Am  F  E  F  E  Am  G  C  G  Am  G  C  G  Am  

G  C  E  Am 

           F   E 

Öö on siin soe 

               Am 

Veidi rõske ja soe 

         F   E 

Miski ei loe 

               F   E 

Mitte miski ei loe 

Am       G        C      G 

Minu ees laual on hüperboloid 

Am      G      C      G 

Insener Garini hüperboloid 

Am      G      C            E      Am 

Insener Garini hüperboloid. Hüperboloid 

 

Pimestav kiir 

Silmipimestav kiir 

Tunnete piir 

Meie tunnete piir 

See on ju hukatus hüperboloid 

 

Unistav sarm 

Sinu unistav sarm 

Zoja mu arm 

Minu Zoja mu arm 

See on ju igatsus hüperboloid 

 

Uinub Pariis 

Taas kui uinub Pariis 

Kohtum siis 

Siin me kohtume siis 

See on ju armastus hüperboloid 

 

Pealuuga lipp 

Surnupealuuga lipp 

Tundmuste tipp 

Sinu tundmuste tipp 

See on ju vabadus hüperboloid 

 

Sinavad veed 

Vaikse ookeani veed 

Marmorpaleed 

Roosad marmorpaleed 

See on ju paradiis hüperboloid 

 

Elu ja surm 

Meie elu ja surm 

Taevalik hurm 

Nõnda taevalik hurm 

See on ju igavik hüperboloid 

 

Lumi on maas 

Siis kui lumi on maas 

kohtume taas 

Siis me kohtume taas 

See on ju unistus hüperboloid 
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Kopenhaagen 
E  (F#)  G  A  Am  A 

D <--> Dsus4  

G  E 

 

                           E (F#) G 

Kui ma lahkun udus hallis, 

                             A  (Am  A)   D 

jää siis hüvasti, mu kallis, sa! 

 

 

D <--> Dsus4  

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

D <--> Dsus4                  G E 

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

 

                         E (F#) G 

Lehed kollased on puudel. 

                           A  (Am  A)   D 

Üritan sind veelkord suudelda. 

 

D <--> Dsus4  

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

D <--> Dsus4                  G E 

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

 

Läheb laev ja nutt on kurgus. 

Sõbrad ootavad mind Turkus ning... 

 

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

 

Seisad, värvitud on huuled. 

Viivad üle mere tuuled mind 

 

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

 

Idakaar on koiduverel. 

Käes on hommik Läänemerel. Häh. 

 

 

Aknaklaasi katab veetolm. 

Ees on udu, kaljud, Stockholm töös. 

 

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

Jää hüvasti, mu Kopenhaagen! 

 

Tänavail, metroos ma longin. 

Viivad tundmatusse rongid öös. 

 

 

 

 

    F#               Dsus4 
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Taas punab pihlakaid 
 

G                         D 

Taas punab Päikse kiirtes pihlapuu 

Em                    Bm 

ja kase kuldses kuues mängib tuul 

C                       Em 

ning kõrgel taevavõlvil õhtu eel 

 C           Em       D 

on kureparved kaugel teel. 

 

 

G                          D 

Taas tihti vihmast märg on rannaliiv 

Em                  Bm 

ja hallauttu hääbub silmapiir 

C                       G  

Kus oled nüüd, mu väike viirelind, 

Am           C    G 

ei otsida ma oska sind. 

 

Bm 

Nii hell ja hea kõik oli siis, 

                     Em 

suurt õnne tundis mu meel, 

Am 

vist sügistuul sind kaasa viis, 

                     D 

jäänd ainult unelmad veel 

 

:,: Taas punab Päikse kiirtes pihlapuu 

ja kase kuldses kuues mängib tuul, 

kuid suvi see ei iial meelest läe, 

ta südamesse alles jääb. :,: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bm 
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Nižni Novgorod 
 

   C 

Me istusime koos Bobi juures  

     F 

meil kaardid grokk ja šnaps  

    G 

Jim Becker kel neelud nii suured  

   C 

ja Jack too kaval japs  

     Bm                       (E) 

Meil taevast ja põrgust jutt keerles  

   A 

ja kodumaast siis ka  

   Bm                   Em 

ja Iivan too vene mees laskis  

                 A 

siis võimsalt kõlada  

 

               D 

Refr: Ja Nižni Novgorod ja Nižni Novgorod  

          G 

seal pole musi patt ei piina nälg ei katk  

          A                  D 

ja väike pitsike seal antaks igale  

    Em      A 

ja leib ja sool  

Ja Nižni Novgorod ja Nižni Novgorord  

seal pole musi patt ei piina nälg ei katk  

ja saabub õhtuloit ja saabub hommik-koit  

     G     A     D 

siis magab iga mees kui kott kui kott  

 

Küll rõkkas siis ruum laiast naerust  

ei jäänud enam vait  

Jim kahmas piibugi suust  

ja siis: 'God damn allright!'  

Küll jaapani mees aga naeris  

ja kuubalane ka  

too must oma banjo ta võttis  

kõik laulsid kui üks mees  

 

Refr: Ja Nižni Novgorod ja Nižni Novgorod...  

 

Ja hommikul jällegi laeva  

me noored läinud ju  

siis nägid nad paljugi vaeva  

et õppi laulu uut  

Ja varstigi laul oli tuntud  

Ka?miirist Frisconi  

ja kui juba paar meest on kogund  

siis lauldaks ikka nii 
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Heiki 
 

C,Am 

istun üksinda 

F,G 

teised tantsivad 

C,Am 

vaatan tüdrukuid 

F,G 

nad mind ei vaata 

C,Am 

ilus kleidike 

F,G 

rohekas veidike 

C,Am 

lilla slehviga 

F,G 

ta tantsib heikiga 

      F         G 

ja ma nutan end puruks 

        Am F     G       C   

sest et ta jälle tantsib Heikiga 

 

Am F G 

 

C,Am 

pühin pisara 

F,G 

võtan vasara 

C,Am 

nutan üksinda 

F,G 

teised ei nuta 

C,Am 

pilgud kohtuvad 

F,G 

süda seisatab 

C,Am 

silmad maha löön 

F,G 

ja taskust vahvleid söön 

      F         G 

ja ma nutan end puruks 

        Am F     G       C       Am 

sest et ta jälle tantsib Heikiga 

F     G       C       Am 

jälle tantsib heikiga 

F     G       C       

jälle tantsib heikiga 

        Am 

tantsib ta 

F 

üksinda 

G 

jälle ta 

C 

istun  

   Am 

ja tema 

   F 

ja tema  

        G 

tantsib heikiga  

      

heikiga 

   C 

jälle 

        Am 

tantsib heikiga  

F 

heikiga  

G 

heikiga 

C 

heikiga 

 

jne... C,Am,F,G 
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Minu südames sa elad 
C               F 

Öö on imesoe ja paistab kuu, 

G7               Bb    G7 

pimedus on pargiteil. 

C                        F 

Suudlust varjab pink või iidne puu, 

D7                     G F G 

oma tuba puudub meil. 

 

   refr: 

 G    C                      Em            Am7 

 Minu südames sa elad, kenas päiksepoolses toas, 

             Bb                     G7 

 minu südames sa elad, suure armastuse loal, 

      C          C7         F7 

 minu südames sa elad, seda keelata ei saa, 

  G7                   Dm7  G7    C 

 sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. 

 

Siiski meie õnn on noor ja kuum, 

mured seda käest ei vii. 

Leidub kuskil kord ka meile ruum, 

seni trööstin sind ma nii: 

(suvi trööstib sind ja mind.) 

 

    refr. 

 

Peagi punab koit, on kaste maas, 

meile laulab ärkav lind. 

Praegu piisab sest, kuid hiljem taas, 

lohutama pean ma sind: 

 

refr: 

 Minu südames sa elad, kenas päiksepoolses toas, 

 minu südames sa elad, suure armastuse loal, 

 minu südames sa elad, seda keelata ei saa, 

 sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa, 

 minu südames sa elad, seda keelata ei saa, 

 sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. 

 

 

 

 

 

 

      Bb               Am7               Dm7 
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Juulikuu lumi 
Am                          F 

Kõik ei ole kõrb, mis paneb kurgu kuivama 

Am               F 

Neetud külmus veel ei pruugi olla Antarktika 

Am                             F 

Kõik, mis ahvatleb ja hiilgab, ei ole ju veel kuld 

E        F              G 

Ma ei hüüa Sinu nime, sest ma kardan tuld 

 Am     F 

Hah ... Kõik ei ole teras, mis südamesse haava teeb 

Am              F 

Kõik ei ole ajuvähk, mis mõistuse sult sööb 

Am          F 

Kõik, mis ahvatleb ja hiilgab, ei ole ju veel kuld 

E        F              G 

Ma ei hüüa sinu nime, sest ma kardan tuld 

Am    F 

Juulikuus lumi on maas,(lumi on maas)  

C          G 

minu jaoks see pole ime 

Am               F 

Seisad paljajalu rannas 

C               G 

sa oled kaunis, oled kummaline 

Am                F            C            G 

tean, et aasta veel, ja sinust ilma jään ma niikuinii 

Am         F                 C      G  Am F C G 

pimedusest kuulen häält, mis sosistab: hüvasti  

Am                      F 

Ainus pole joodud vein, mis hommikul sul valutama paneb 

pea 

Am     F 

iga naise puudutus ei saagi olla ühtemoodi hea 

Am   F 

Iga elatud päev on samm lähemale iseenda surmale 

E            F               G 

ainus, mida ma tean, sind kunagi ei saanud päris 

endale... 

 

jee -jee  

 

Am    F 

Juulikuus lumi on maas,(lumi on maas)  

C          G 

minu jaoks see pole ime 

Am               F 

Seisad paljajalu rannas 

C               G 

sa oled kaunis, oled kummaline 

Am                F            C            G 

tean, et aasta veel, ja sinust ilma jään ma niikuinii 

Am         F                 C      G  Am F C G 

pimedusest kuulen häält, mis sosistab: hüvasti  
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Ütle miks 
Em  C  Em C Em C Em C 

 

1 

      G        D          Em  C 

Otsad antud ja laev jätab sadama 

       G       D       Em   C 

ees on pime ja tormine tee 

       G         D           Em    C  C C C 

tahaks sind siin veelkord ma suudelda 

                    Em  C Em C 

aga sina jäid kaldale 

 

 

2 

       G       D         Em  C 

Tõuseb tuul ja loobib me laeva 

     G           D         Em  C 

torm murrab kõik mastid ja raad 

       G         D        Em      C 

silmad hiilgavad kuigi on pime see öö 

      G      D           Em  C 

katsu uinuda kui sa vaid saad 

 

 

Ref 

C        G C       G C     G     C  G 

Igal öösel näen sind oma unenäos ma jah 

     G          D       Em  C 

ütle miks tuled sa mind piinama 

       G        D        Em  C 

Haavad kinni ei kasva ju nii 

      G         D           Em       C 

Kuigi aastad on läinud sind armastan veel 

        C     C    Em C 

kuid ei ulatu sinuni 

 

 

Em C Em C Em C 

 

 

3 

       G          D    Em    C 

Lendab laev mööda pagusaid laineid 

       G        D        Em  C 

pilved peidavad hõbedast kuud 

      G     D    Em     C 

mäletan, et vana majaka all 

          C        C         Em   C Em C 

su huuled puutusid kord minu suud 

 

 

4 

         G              D 

Kui kord tagasi koju ma jõuan 

      Em                 C 

ma ei tea kas sa mäletad mind 

       G           D        Em     C 

võõras mees seisab õhtul su akende all 

      G        D      Em    C 

ja ta teab mis on elu hind 

 

 

Ref 

... 

Em   C Em   C Em   C Em   C 

sinuni sinuni sinuni sinuni 
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Jamaika hällilaul 
 

D7 G D7 G 

 

        G               C 

REF: Sa maga Chiquito mu poeg 

D7                   G 

ja piki randa kõnnib öö 

 

On meri vaid ärkvel  

   C      

ta kohiseb tasa  

   D7               G              

ja lainetus kaldale lööb. 

 

  G                  C 

1.Su isal on tilluke paat 

D7                  G 

ja valge puri selle peal, 

 

kuid kahjuks merel on saaki 

    C 

nii vähe ja paate 

   D7                 G 

on rohkesti selliseid seal   

 

   C 

Ei põlga ma tormi 

     G  

vaid võidelda tahan 

    D7                  G 

kui vahustel vetel kaob maa. 

    C 

Ent elus on torme  

    G 

mis murravad maha  

   Am         D7      G 

ja üksi neist jagu ei saa. 

 

   G                C 

Sa magad Chiquito mu poeg 

     D7             G   

võib olla unes õnne näed 

 

ning kuigi mured toob hommik 

     C     

siis ometi kõikjal 

   D7                G 

ei koida ju päikseta päev. 

 

D7 G D7 G 

 

REF: 

 

2. Seal lainete taga on saar 

ka seal on kõrged palmipuud 

Ja üle nende on samuti 

helendav taevas 

ja kollase sõõriga kuu. 

 

Jamaikal ja Kuubal  

on ühised tähed 

on sarnaselt sinised veed 

Kuid ometi kõrvuti  

elus ei lähe 

neil kaluri rajad ja teed. 

 

   G                C 

Sa magad Chiquito mu poeg, 

     D7             G   

sind ootab tavaline päev 

 

Et aga homme võib tänasest 

       C     

ilusam olla 

   D7                G 

Chiquito sa seda kord näed 

   D7                G 

Chiquito sa seda kord näed 

          Am  D7      G  C G 

seda kord sa, Chiquito näed. 
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Minu pruut 
A                    E 

Minu pruut on diktor meedias. 

F#m               E 

Istun teleka ees, rüüpan teed ja 

D 

tahaks väikeseks posiks, 

A                     E 

tahaks tagasi spermatosoidiks, 

D                 A 

ja et kuuluks temale. 

 

 

Kui ta räägib homsest kliimast, 

siis ta võtab sellest välja viimast 

Etteheiteid loobin, 

et ei õppinud günekoloogiks 

ja ei kuulu temale. 

 

Isa kinnisvaramaakler, 

emal mul on Silja Line?is kaater. 

Mulle ainuke lumm, 

võlur, tee minust tema trussikukumm. 

Siis ma kuuluks temale. 

 

Jälitan sind linna mööda. 

Kui on tarvis, kohe hakkan lööma. 

Tõstan palgesse kaba, 

lasen inimesed tänaval maha, 

et nad ei kuuluks sinule. 

 

Kesköösaade teeb mu härdaks. 

Helistan, sa ütled mulle: ?Värdjas? 

Ah, kui väikeseks poisiks, 

kui saaks tagasi spermatosoidiks. 

Siis ma kuuluks sinule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     F#m 

 

 
  



14 

 

Kuhu küll kõik lilled jäid 
C              Am  

Kuhu küll kõik lilled jäid,  

F                 G  

mis on neist nüüd saanud?  

C              Am  

Kuhu küll kõik lilled jäid?  

F            G  

Kaob kiirelt aeg...  

C              Am  

Kuhu küll kõik lilled jäid?  

F           G  

Neiud tuppa õied tõid.  

F            C  

Mil' ükskord mõistad sa?  

F            G       C  

Mil' ükskord mõistad sa!  

 

Kuhu küll kõik neiud jäid,  

mis on neist nüüd saanud?  

Kuhu küll kõik neiud jäid?  

Kaob kiirelt aeg...  

Kuhu küll kõik neiud jäid?  

Mehe leidis iga neid.  

Mil' ükskord mõistad sa?  

Mil' ükskord mõistad sa!  

 

Kuhu küll kõik mehed jäid,  

mis on neist nüüd saanud?  

Kuhu küll kõik mehed jäid?  

Kaob kiirelt aeg...  

Kuhu küll kõik mehed jäid?  

Sõtta läksid püstipäi.  

Mil' ükskord mõistad sa?  

Mil' ükskord mõistad sa!  

 

Kuhu küll kõik hauad jäid,  

mis on neist nüüd saanud?  

Kuhu küll kõik hauad jäid?  

Kaob kiirelt aeg...  

Kuhu küll kõik hauad jäid?  

Maa on jälle lilli täis.  

Mil' ükskord mõistad sa?  

Mil' ükskord mõistad sa! 
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Sirel 
           C    

Kui õitseb sirel 

          G 

ja laulab ööbik  

        F           C  

Ja uuel elul tärkab ilm  

                F                   C  

Siis tahan mina naerdes, siit surma minna  

           G             C  

Ja naerdes kustuda võib silm 

 

 

ja kui mina suren oma noores eas  

siis kallis see, on sinu süü  

et sina oled olnud, siin maailmas  

ükspäinis ainult, vaev ja piin  

 

   

minu piinamisest sa rõõmu tundsid  

ja andsid end siis teisele  

ja ise sina naersid, kui mind sa nägid  

et murdsid sa, minu südame  

 

 

sa naera kallis, oh naera, naera  

vaat mis tegema, ma saan  

see mees aga kelle suud sa andsid,  

teda verivihas ähvardan  

 

 

ma võitlusesse, siis teda kutsun  

ja lasen ennast haavata  

siis haljal aasal, seal puude vilus  

saab süüta veri, voolama  

 

 

ja kui mina magan,  

oma külmas hauas  

saab lõpetut saab minu piin,  

ja sina minu kallis, siis ahastusese  

minu haual nutad kummuli  

 

kui õitseb sirel,  

ja laulab ööbik  

ning uuel ilul tärkab ilm,  

siis olen mina naerdes, siit surma läinud  

ja naerdes kustunud mu silm 
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Mathilda 
C         G                         F 

Kord elas rändur, kes peatus väikse järve ees 

C                 G        

Eukalüptipuu alla pani aseme 

          C           G      C          F 

;Ja talle laulis, kui ootas, kuni tulel vesi keeb 

C                  G            C 

"Veel rända minuga Mathilda see tee"; 

 

Ref; 

C                 F 

Tantsib Mathilda, tantsib Mathilda 

C                G 

minuga koos meie pikal rännuteel 

       C           G      C          F 

;Talle laulis, kui ootas, kuni tulel vesi keeb 

C                 G            C 

Veel rända minuga Mathilda see tee ; 

  

2. salm 

Üks kits sinna kõndis siin et janu kustutada vees 

Heitis oma lingu tema üle rännumees 

;Nii laulis mees, kui saagi oma koti külge sidus ta 

"Veel rända minuga Mathilda see tee"; 

 

Ref; 

 

3. salm 

Tuhatnelja kihutades peatus farmer tema ees 

Valvureid ja kordnikke 1 2 3 

;Nüüd kaasa tuled meiega, sest loata püüdsid looma siit 

Ühes võta kott ja mathilda ka; 

 

Ref; 

 

4. salm 

Rändur hüppas püsti, järve tormas hüüdes nii: 

"Elusalt te kaasa siit mind ei vii" 

;Nüüd ta laulu kuulda võite järve põhjast ikka veel 

Mathulda kaaslane me rännuteel; 

 

Ref; 

Tantsib Mathilda, tantsib Mathilda minuga koos meie 

pikal rännuteel 

;Ja ta laulu kuulda võite (külma lombi?) põhjast ikka 

veel 

Mathulda kaaslane me rännuteel; 

 

NB! ;----; - märkide vahel olev tekst on pärast seda 

salmi refrääni lõpus 
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Maasika-Klaarika 
C G Am 

1. Suvi käes ja linnast tahan ära sõita ma 

F G 

tahan sinna, kus on maasikad. 

C G Am 

Pikad põllud, vaod metsa taha jooksevad 

F G 

vao lõpus ootab mind kubjas Klaarika. 

C G Am 

Ref: Na na naa na na na na na na na naa, 

F G 

na na naa na na na na na na na, 

C G Am 

Na na naa na na na na na na na naa, 

F G 

na na naa na na na na na na na. 

 

2. Linna jäi mul ema, isa, väike koerake, 

 

ega ma neid taga igatse. 

 

Kotti pakitud on särgid, püksid,sokid,põlvikud, 

 

nalja viluks, maisi tõlvikud. 

 

Ref:Na na naa... 

 

alee-alee-alee alee... 

 

3. Kaasa võetud vanaisa vana fotokas, 

 

et saaks mõned pildid tehtud. 

 

Mina olin kõige rohkem ühe pildi peal, 

 

teiste peal mind polnud nähtud. 

 

Ref:Na na naa... 

 

4. Ja kui aasta pärast jälle kokku saame, 

 

Rühmaülemaga sõbralikult ulatame käed. 

 

Ei ole vaja traktorit ei mootorsaage, 

 

me hoopis kvaliteetse töö tagame. 

 

Ref:Na na naa...2x 
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Koristajatädi lauluke 
G                         C 

Nii uhked on teil mütsid, nii uhked palitud 

D7                            G  

ja lapsed on teil kah justkui välja valitud 

G                       C 

no miks siis jälle lift täis on konisid  

D7                      G 

ja mismoodi saapajäljed lakke ronisid 

 

C        G       C  Am D7 G 

Oooo--ooooooo---oo--oo oo o 

 

 

las harjab korjab ja orjab vanamoor 

las kutsu laseb nurka, ta ju alles noor 

ei tea kas kolis juurde mõni uus paskaak 

mul mullusega võrreldes on palju suurem saak 

 

 

Oooo--ooooooo---oo--ooooo 

 

 

On trepidele prahti kantud terve mere täis 

neil lastele peaks antama üks kõva keretäis 

kui perekond ja kodu aina kaitseb malga eest 

las tulla kõntsa korjama siis selle palga eest 

 

 

Oooo--ooooooo---oo--ooooo 

 

 

Nii mitme snepperlukuga ja silmaga te uks  

ja läigib iga ilmaga te uhke super-lux 

ei tea kus anti neil seda kooliharidust  

et trepikojas käivad nagu loomakari just 

 

 

Oooo--ooooooo---oo--ooooo 

Oooo--ooooooo---oo—ooooo 
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Jää jumalaga Mann 
1. 

G 

Esimene tüürimees ei raatsi iial juua, 

D7 

Kõik oma kopkad tahab kodumaale tuua. 

 

Ref: 

G      C 

Jää jumalaga, Mann, sest tuules oli ramm 

     D7     G 

Ja reisusihiks oli meile Rotterdam. 

 

 

2. 

Kapten vana merekaru, juua täis, kui tint, 

Läks masti alla magama, kui väljas oli vint. 

 

 

3. 

Pootsman on meil kaine peaga vaikne nii kui toi, 

Purjus peaga lärmab nii, et ruhvis raksub koi. 

 

 

4. 

Kokal pudru kõrbes põhja, see on paha märk, 

Masti otsa tõmmatud sai koka vana särk. 

 

 

5. 

Esimene tüürimees ei raatsi iial juua, 

Kõik oma kopkad tahab kodumaale tuua. 
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Mere pidu 
 

   C                      G 

1. Valged kajakad kisavad rannal 

                     C 

punapäikese loojangu eel 

                      G 

tuulekeerises jõuavad randa 

                           C 

valged laine, mis murravad teed 

     C 

REF: Meri on meri jääb, meri olema peab 

                       G 

laine laksudes rannale lööb 

        C                  F 

* tihti juhtub ka nii meri pidu peab siin 

       G                C 

lained mühinal randuvad siis * 

 

2. Sinimeri, su vahusel pinnal 

näkineide seal tantsimas näen 

ja meri on sünge kui hauas 

ei tähti seal vilkumas näe 

 

3. Näkineiu sa punud mul pärga 

merelainete sügavas vees 

vesiroosidest punutud paelad 

minu ümber sa armutult seod 
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Punapea Meeri 
REF:    Oh Punapea Meeri, 

             G         C 

 sinu leegitsev juus, 

                    G 

 on süüdanüd leegi, 

        D             G         D    G 

 minu lihas ja luus. 

 

 

G             D         G    Em 

Sind nägin ma suitsuses kohvikus, 

C            D     G 

Narsaani seal limpsisid. 

     C        D        G       Em 

Sind vahtisin kustunud sigaret suus, 

     C          D    G 

Kuid külmalt sa lahkusid. 

 

 

Ref:    oh punapea meeri,... 

 

 

Ja teine kord nägin sind trammi peal 

Ja istet sul pakkusin. 

Läks silme ees mustaks kui keeldusid sa 

Ja külmalt siis lahkusid. 

 

 

Ref:    oh punapea meeri,... 
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Sind ainult palun isa 
 

                 C 

REF: Sind ainult palun isa 

F 

ära joo purju ennast 

C                    G 

jälle kui kord pühad saabuvad 

C            F 

Too emale sa lilli parem linnast 

C                G7         C 

sest pisaraid on valus vaadata. 

 

   G7                       C 

1. Seinakell lööb kurbi õhtutunde 

G7                     C 

osutid nii visalt liiguvad 

                C7        F     D7 

Trepilt veel ei kostu isa samme 

C         G7         C 

akna taga oksad kiiguvad 

 

2. Läbi vaadatud on pildiraamat 

jutud loetud, und ei tule veel 

Läevad tunnid nagu laisad loomad 

ema istub tummalt akna all 

 

3. Unenäos on jälle kõik nii ilus 

isa, tuleb lilli täis onpeod 

Naeratades ema juukseid silub 

lähestikku õnnelikud näod. 

 

     G7                     F   C 

sest pisaraid on valus vaadata. 
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Tahan lennata 
     Em                D 

Vahel on nagu tahaksin midagi muud 

     Em               D 

mitte seda mis minule antud 

      Em               D 

ma ei ütle et tahaksin päikest ja kuud 

      C         D         Em 

tahan kuube mis pole veel kantud. 

 

Tahan naist kes on kuum nagu lõunamaa öö 

tahan kirge mis minu jaoks laetud 

ma ei nõua et oleks tal vooruslik vöö 

tahan hästi et asi saaks aetud. 

 

Tahan rännata sinna kus jalg pole käind 

tahan korrakski ära siit minna 

ma ei mõtle et oleksin kõrbesse läind 

tahaks näha või suuremat linna. 

 

Tahan piiluda vett millel kallast ei näe 

ma ei mõtle et hullaksin laintes 

tahan korraks ta sisse vaid torgata käe 

kas tõesti ta soolaselt maitseb. 

     A                  G           D 

Ref: Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt 

A                  G           D           A      

tahan lennata, aga näe, kardan kokkupõrget. 

                   G           D       A 

Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt 

                      G                  D      

tahan lennata - kuigi kindlam on vaadata lendamas tuvi 

või 

Em 

kurge 

 

Tahan proovida jooki mis purju teeb pää 

ma ei mõtle et täis tahaks juua 

tahan tunda kas tõesti see surin on hää 

et sellele ohvriks end tuua. 

 

Tahan tunda mis tähendab tõeline torm 

ma ei mõtle et roniksin masti 

võiks puhuda tuul kasvõi mütsi mul peast 

ka see oleks pagana hästi. 

 

Tahan eksida mõnikord tuttavalt teelt 

tahaks kohata musta kassi 

ma ei mõtle et sohu peaks uppuma teelt 

aitaks sellest kui uksed läeks sassi. 

 

Vahel on nagu tahaksin midagi muud 

mitte seda mis minule antud 

ma ei ütle et tahaksin päikest ja kuud 

tahan kuube mis pole veel kantud. 

Ref: Tahan lennata ... 
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Võõra linna tuled 
1. 

     D               G 

OLEN KÜLLALT SU AEGA VIITNUD, 

      A                    D 

PARAS HETK MUL NÜÜD MINNA ON. 

                    G 

SINU KOHVI JA VEINI KIITNUD 

     A              D 

OLEN VIST OMA TUNDI KOLM. 

     G                A 

ANNA ANDEKS, ON MINNA PALJU, 

      D             B 

TONDI TRAMMILE KIIRUSTAN. 

     G                   A 

MINU SÕNA ON KINDEL, KUI KALJU 

   D         G      A 

ÜLEHOMME SUL HELISTAN. 

 

 

Ref: 

               D              G 

SEST, ET SINU SILMAD ON KUI VÕÕRA, 

       D            A 

KUIGI ILUSA LINNA TULED 

          D                G         

OMA PILGU KÜLL SU POOLE PÖÖRAN, 

        D                   A  A7 

KUID SU JUURDE VAID VIIVUKS TULEN. 

        G             A       D 

SELLEST LINNAST VIIB EDASI MU TEE. 

 

 

2. 

    D                G 

EGA POLE SUURT LUSTI MINNA 

    A                  D 

ÜKSIPÄINI KESK PIMEDAT ÖÖD 

                    G 

LÄBI UNELE VAIBUNUD LINNA 

     A                    D 

RAHA TAKSO JAOKS VASTU EI LÖÖ 

       G                   A 

SIISKI LAUSUN NÜÜD VIIMASE NALJA 

      D                 B 

JÄÄGU POOLELI PRAEGU ME MÄNG 

     G                     A 

KÜLMAKAPPI JÄID VEEL MÕNED KALJAD 

     D      G    A    A7 

KUID MINUTA JÄÄB SU SÄNG 

 

 

Ref: 

              D 

SEST, ET SINU SILMAD... 
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Liverpool Lou 
capo 2. astmel 

 

refrään 

             C          F         C 

OO LIVERPOOL LOU LOVELY LIVERPOOL LOU  

              Em    Am    D        G 

VÄGISI SILMAD VEELE VÕTAB ÕEL PÕHJATUUL  

                C        F           C  

VAID HETKEKS SU KIHARAID RIIVAS MINU SUU  

               Em Am   G         C  

EI SIND UNUSTA IIAL OO LIVERPOOL LOU  

 

 

salm 

               G                       C 

KUI MA TÄNAVAL KÕNNIN, SABAS PLIKAD JA PÕNNID  

                F           G        C   

KÕIK NAERVAD MU ÜLE, EI SAA ÜMBER EI ÜLE  

                  G                     C 

KUI MIND TUNTAKSE ÄRA, KOHE SAAN ÄRTUST ÄRA  

                F              G          C 

SEST MA KÕIGILE RÄÄGIN, MUL ON INGLISMAAL PRUUT  

 

OO LIVERPOOL LOU ...  

 

vahemäng salmi duuridel 

 

ME TANTSISIME RESTOS, AUSTRAALIA ESTO-L  

TEGID MULLE SA VÄLJA, KÜLL SAI HIRMSASTE NALJA  

AGA HOMMIKUL KOJU KÄRKIS SIND VANAONU  

SINNA LIVERPOOLI LINNA, KUS SU ISAL ON POOD  

 

OO LIVERPOOL LOU ... 2x 

 

lõpp 

 

EI SIND UNUSTA IIAL MU LIVERPOOL LOU ... 
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Hiiretips läks putru keetma 
G                            A    D    G 

Hiiretips läks putru keetma, tipa tapa tibule 

G                        A    D    G 

Sidus saba põlleks ette, pani paja tulele 

C              G           D            G 

võttis kulbiks käpaküüne, hakkas putru maitsema 

C            G              D            G 

sabaots läks sõlmest lahti, hakkas putru segama 

 

G                          A       D     G 

maitses suu ja segas saba, küll on puder täna hää 

G                        A     D   G 

hiiretipsu kõht on tühi, järgi midagi ei jää 

C        G        D       G 

lälälälä lälälälä läläläläläläläää 

C        G        D       G 

lälälälä lälälälä läläläläläläläääää 
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Laululilled 
                              G  C                            

G C G G 

e||--------10-10-10------------3--3--|--12-10-10-10---------------------| 

B||--10h12----------10h12------3--5--|--------------10h12---------------| 

G||-----------------------12---4--5--|--------------------12-----5-4----| 

D||----------------------------5--5--|-------------------------5-5-5-5--| 

A||----------------------------5--3--|-------------------------5-----5--| 

E||----------------------------3--3--|----------------------------------| 

 

                               D                                 G  C  Bm Am G 

e||--------10-10-10----10-10------------|---------------------------------------| 

B||--10h12----------12---------8-7------|---------------------------------------| 

G||----------------------------7-7-7-7--|------------3p2p0----------5--4--2-----| 

D||--------------------------------7-7--|----------5-------2-0-5-5--5--4--2--5--| 

A||----------------------------------5--|--5-5-7p5---------------5--3--2--0--5--| 

E||-------------------------------------|------------------------------------3--| 

 

                       G  C                     G  C  G 

e||--------------------3--3--|------------------3--3--3--| 

B||------3-3-3---------3--5--|--5-3-3-3---------3--5--3--| 

G||--2h4-------2h4-0---4--5--|----------2h4-0---4--5--4--| 

D||--------------------5--5--|------------------5--5--5--| 

A||--------------------5--3--|------------------5--3--5--| 

E||--------------------3--3--|------------------3--3--3--| 

 

                       D                                     G  C  Bm Am G 

e||--------------------12-10-10-10--|---------------------------------------| 

B||------3-3-----3-3---10-10-10-10--|---------------------------------------| 

G||--2h4-----2h4-------11-11-11-11--|------------3p2p0----------5--4--2-----| 

D||--------------------------12-12--|----------5-------2-0-5-5--5--4--2--5--| 

A||--------------------------12-12--|--5-5-7p5---------------5--3--2--0--5--| 

E||--------------------------10-10--|------------------------------------3--| 

 

 

 

         G     C 

Ajab oma rida 

         G   C  G 

iga õige mees 

             D     C 

kui ka läheb ringi 

              G     C Bm Am G 

sirge siht on ees 

             G     C 

muutlikud on ajad 

           G   C  G 
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lõputud on teed 

           D      C 

lähedal ja kaugel 

               G     C Bm Am D 

mõistvad kaaslased 

 

 

refr: 

               G 

Aastad kiirelt mööduvad 

            C 

uued põlved sirguvad 

               G      D 

kõige eest mis eile 

            G    C   D 

täna maksma peab 

               G 

palju neid kes kannatand 

           C 

on oma elu ohverdand 

          G     D             G   C Bm Am C 

lapsepõlvekodust pidanud lahkuma 

 

 

Tules olgu rauad, 

mitte liiga kaua. 

Õigel ajal meister 

teeb valmis töö. 

Sügaval on juured, 

juurte sees on jõud. 

Arusaadav neile, 

kes siin on sündinud.

 

 

refr: 

 

Aastad kiirelt mööduvad... 

 

vahemäng 

 

palju neid, kes kannatand, 

on oma elu ohverdand. 

Laululilled neile, täna kingime. 
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Me armastame ooperit 
 

Hei, presenjee pabido, 

sina, heia 

 

Intro: E A E B7 E F# B E A E B7  

E F# B7 E B7 E B7 E 

 

1. 

B                E 

Nüüd juttu tuleb ooperist 

   D           B7 

ja tema hüvast puhvetist. 

   E 

Ma läksin sinna frakiga 

     D         B7 

ning iseennast näitan ma. 

     E 

Kuid ooper kuulmata mul veel, 

     A          E 

sest puhvet oli hiigla peen. 

     A         E 

Seal terve aja istusin 

   B7          E 

ja peeni jooke nautisin. 

     B          E 

Jahahaa! Ahhahhaaa! 

B7   E    B7         E 

Jaahahaa! Jahhahahahahaa! 

B7   E 

Jaahaha! 

     A 

Kuid ooper käib ka puhvetisla 

E 

lallalallalaa! 

 

   A            E 

Ma laulan üpris uhkesti 

    B7 

lalalallalallalaa! 

 

Ref: 

   E 

Me ooperit, me ooperit, 

   A         E 

me armastame ooperit! 

   A           E 

Me ooperit, me ooperit, 

   B7        E 

me armastame ooperit! 

 

2. 

Belcanto on mul laitmatu, 

ma sellel alal võitmatu. 

On hinges mul Itaalia 

ja südames Veneetsia. 

Fassaad on minul korralik, 

võibolla veidi norralik. 

Kuid miks mind pole märgatud 

ja lava peale torgatud? 

Jahahaa! Ahhahhaaa! 

Jaahahaa! Jahhahahahahaa! 

Jaahaha! 

Kuid ooper käib ka puhvetisla 

lallalallalaa! 

Ma laulan üpris uhkesti 

lalalallalallalaa! 

 

     B          B7         F# 

     

 

 

Ref: 

Me ooperit, me ooperit, 

me armastame ooperit! 

Me ooperit, me ooperit, 

me armastame ooperit! 

 

B7      E    B7 

Jarrala Haja Jarrala 

E    B7      E 

Haja Jarrala Ha! 

 

Jarrala Haja! Jaa 

 

Vahemäng: E E A A B7 B7 E A B E 

 

   E 

Me ooperit, me ooperit, 

   A         E 

me armastame ooperit! 

   A           E 

Me ooperit, me ooperit, 

   B7        E 

me armastame ooperit! 

 

4 korral 

Me ooperit, me ooperit, 

me armastame ooperit! 

Me ooperit, me ooperit, 

me armastame ooperit! 

    B7         E 

Jahahaa! Hahahahaa! 

B7   E   B7         E 

Jaahaha! Jahhahahahahaa! 

B7   E B E B E B E B E B E 

Jaahahahahahahahahahaaaaaaa! 
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See viis 
 

 

Intro: D G A D  

       D G A  

 

Ref: 

D               G 

See viis haaras mind 

A              D 

see viis võlus mind 

D               G 

see viis võttis mind, 

            A                       D 

kui esmakordselt kuulsin laulmas sind 

------------------------------------------------------ 

|"See viis" salmi fraas on minu kuulmise järgi: 

| 

|D G A(7) D Bm G A(7) D 

| 

|Sama trikki paralleelminooriga võib teha ka refräänis 

|http://www.kopli.tln.edu.ee/~epp/ 

|hyljes@VelvetNight.zzn.com 

------------------------------------------------------ 

 

Ref: 

 

1. 

D                   G 

Sind nägin päiksena lavalt paistmas, 

                     D 

sind terve saalitäis mõttes mõistmas 

                  G 

su laulu lõhna ja mõtet haistmas 

       A              D 

ainult ma ei mõistnud sind 

                     G 

ka mina püüdsin sust aru saada 

                    D 

ei tahtnud teistest maha jääda 

                     G 

kuid laulu mõte läks minust mööda 

       A           D 

ainult viisi jagas pea 

 

Ref: 

 

2. 

Võibolla laulsid sa armurõõmust 

võibolla väikesest veinisõõmust 

võibolla ühtegi mõttejäänust 

selles laulus polnud sees 

kui puuga oleks ma pähe saanud 

ei ühtki sõna mul meelde jäänud 

kuid sellest viisist ei küllalt saanud 

sina ise olid viis 

 

Ref: 

 

3. 

Nüüd olen aastaid su kõrval käinud 

su häid ja halbugi külgi näinud 

ei ole siiski sinust aru saanud 

kõrvus ainult mul see viis 

su publikuks on nüüd toa täis lapsi 

kes kuulavad sind nii vastu tahtmist 

ei ole roose ei suurt aplausi 

jäänud ainult on see viis 

 

 

 

 

      Bm            
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Tuukrilaul 
 

1. 

Ei ole kellelgi nii uhket  ülikonda. 

Ei ole seatina taldadega kingi. 

Nad sinust maha peavad jääma supelranda, 

kui sina vee all asjalikult kõnnid ringi. 

 

           D                        A 

Sa vee all rahus oma päevatööd saad teha 

         G        A             D 

ei sõber telefoni teel sind tülita. 

       D                        A 

Et lisaraskus liialt rõhub sinu keha, 

           G             A       D 

siis pinsile saad varem, nagu oletan. 

 

     E7         G     D A D 

Vaga vesi sügav põhi! 

 

2. 

Kas tunned alati end nagu kala vees sa? 

Ei tundu ohutuna mulle sinu koht. 

Seal pole millegagi täita oma lõõtsa, 

kui juhtub midagi ja otsa lõppeb õhk. 

 

     E7         G     D A D 

Vaga vesi sügav põhi! 

 

3. 

Sa vee all rahus oma päevatööd saad teha. 

See pole sina, kes peab masti ronima. 

Ehk vee alt välja tulla hoopiski ei taha, 

sest pinnapealsed asjad sind ei huvita?! 

 

     E7         G     D A D 

Vaga vesi sügav põhi! 

 

4. 

Tean, tänu sinule on vee peal mitmed laevad, 

Tean, tänu sinule on merepõhja kaart. 

Ma usun, mehed, et teil tasub näha vaeva 

ka vee alt otsida meil tuleb oma saart! 

 

     E7         G     D A D 

Vaga vesi sügav põhi! 

 

     E7         G         D 

Vaga vesi sügav põhi! 

     E          G          D A D 

Vaga vesi sügav põhi! 2x 
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Viis viimast 
 

Andeks, kas teil on veel ruumi? 

Ei, kõik on täis! 

 

1. 

   Dm 

Tähtsaid mehi täis on poodium, 

Gm   A            Dm 

jaa, kõik on täis. 

 

Mulle pole kohta loodud, 

Gm   C              F 

jaa, hiljaks jäid; 

                          A 

kõikjal, kus on rahvast reas, 

                        Dm    /C 

seisan viimse viie seas, 

  Bb                        Gm 

ootan, millal taandub kord 

A                D 

pikk järjekord. 

 

Ref: 

D 

Viis viimast on meelest läinud sootuks, 

                         A 

nad iialgi ei kutsuta lauda, 

 

viis viimast ei kaota siiski lootust 

                                D 

ja nii nad võivad rõõmsasti laulda, 

 

viis viimast on meelest läinud sootuks, 

                          A 

neid iialgi ei kutsuta lauda, 

 

Viis viimast ei kaota siiski lootust 

                                Bb 

ja nii nad võivad rõõmsasti laulda. 

   C              Dm 

Hei, küll ükskord saabub aeg, 

       Bb    C           Dm 

hehehei, hei, las liigub järjekord. 

 

2. 

Kord kui uni vaevab silma, 

jaa, aeg on käes. 

Kõik on rännul teise ilma, 

jaa, eks me näe, 

kaste nõuab rahvas reas, 

seisan viimse viie seas, 

kaugelt kandub ninna 

kõhn meelespea lõhn. 

 

Ref: 

Viis viimast on meelest läinud sootuks, 

nad iialgi ei kutsuta hauda, 

viis viimast ei kaota siiski lootust 

ja las nad seal siis rõõmsasti laulda, 

viis viimast on meelest läinud sootuks, 

neid iialgi ei kutsuta hauda, 

Viis viimast ei kaota siiski lootust 

ja las nad seal siis rõõmsasti laulda, 

Hei, küll ükskord saabub aeg, 

hehehei, hei, las liigub järjekord. 

 

Ref(2): 
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Viimases jaamas 
M. Czapińska S. Krajewski / J. Pehkowski 

 

G         C        G 

On kevad Sinu südames 

C         G        D 

Ja silmis sületäis suve 

C      G         Am 

On saladus peidus sügises 

C           D           C G             viimane C võib A||-

3-2-0---| 

Lootsin, et talv veel ei tule. 

 

Ei tundud Sind ma päriselt 

Ei teadnud õigeid ma sõnu 

Kas algas uus või lõppeb kõik 

On loojang see või koidukiir. 

 

G        G6     G7+      G6 

Seisan ja ootan viimases jaamas 

G        G6     G7+         G6 

Algab kõik uus või on ümber saamas 

Am7         D       Bm7      Em 

Tunnen, et sulab palgeil mul lumi 

Cmaj7               D7 

Või on need pisarad hommikuni. 

 

Sind ootan, Sinu jälgi näen 

Tunnen ja tean Sinu lõhna 

Ma vaatan veel ja muudan meelt 

Kuid talvetormis eksin teelt. 

 

Võin vaikides ju rääkida 

ja puudutamata tunda 

Kui jälle läed, mu hinge jääb 

See kaunis aeg, mis möödunud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    
 

  

 

Gmadd9 

A___2 

E___3 

C___2 

G___2 

 

 

A7sus2 

A___2 

E___3 

C___4 

G___2 
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Suuda öelda ei 
Em/G/C 2x 

 

Em  G            C 

Üle mitme päeva…öö 

Em   G         C     G 

Tuled ikka mulle meelde 

Em      G       C 

Siis ma omi sõnu söön 

Em     G            C  G       Am 

Põske hammustan ja keelde 

       Bm       C 

(tule sööma) 

Am                 Em G C 2x 

Sa ei suuda öelda ei 

 

Em  G         C 

Ise küll ei tulla saa 

Em   G         C   G 

Sinu meelde igal õhtul 

Am     G       F     

La-le-lii ja la-li-laa 

G      Bm      Em   G 

Laulab huul mu valgel suul 

    C    Am              D 

Su sees, sinu juures, südames 

 

     G           D 

Sinu südames ma elan 

        Bm          C 

Väikses päiksepoolses toas 

      G        D 

Leiad mind kui tahad 

        Bm         C 

Või kui juhus annab loa 

G            D 

Endiseks ma jääma pean 

      C 

Sest nii vaid olla saan 

 

 

 

Em    D    Em G C Em G C 

Suuda öelda ei 

 

Am     G       F 

La-le-lii ja la-li-laa 

G      Bm      Em   G 

Laulab huul mu valgel suul 

    C    Am         D 

Su sees, sinu juures, südames 

 

     G           D 

Sinu südames ma elan 

       Bm          C 

Väikses päiksepoolses toas 

      G        D 

Leiad mind kui tahad 

       Bm          C 

Või kui juhus annab loa 

G           D 

Endiseks ma jääma pean 

     C 

Sest nii vaid olla saan 

Em    A    D                    Bm 

Suuda öelda ei               

 

      G          D 

Sinu südames ma elan 

        Bm         C 

Väikses päiksepoolses toas 

      G        D 

Leiad mind kui tahad 

        Bm         C 

Või kui juhus annab loa 

G           D 

Endiseks ma jääma pean 

     Cm 

Sest nii vaid olla saan 

Em    D    Em    G C G 

Suuda öelda ei 
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Pudelilaul 
F                Bb            C            F 

Taarapunkt tegi uksed lahti kümme null-null. 

              Bb        C               F 

Saba lõppu seisma jäin, mis oli tõesti hull. 

Bb                        F 

Pudelite koorma all kõik seisjad ägasid,  

Bb         C             Bb        F 

tihti vahetasid kätt ja selga sügasid. 

 

Kõlisesid kopikad seal vastu letipuud. 

Avameelselt naeratasid pudelite suud. 

Rivistusid kastidesse nagu sõdurid, 

ja ei olnud nendel enam mingeid muresid. 

 

Üksi nurgas pimedas üks rummipudel seal 

hüljatuna konutas, paks tolmukord tal peal. 

Tehtud oli tema töö, nii tarbetu ja kurb. 

Ootas, millal saabub talle pudelite surm. 

 

Meenutas veel päevi kuldseid, kuldset rummi täis. 

Riiulil ta teiste kõrval helkis, uhkust täis. 

Teda nõuti, teda viidi, joodi tilgatuks. 

Suletud on tema ees nüüd iga maja uks. 

 

Tuleks keegi mutikene, korjaks üles ta. 

Villiks maitsva mahlakese sisse käärima. 

Kuid kes märkab tolmund nurgas kurba pudelit? 

Kedagi ei tõmba enam tema uhke silt. 

 

http://kukerpillid.ee/static/artiklid/158.Pudelilugu.mp3  

http://kukerpillid.ee/static/artiklid/158.Pudelilugu.mp3
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No näed siis 
-------------------------------------------------------------------------

--0--------- 

----3----------3--------3----------------------1---0h1--1------1---------

--------1- 

------0----------0--------0----------------------2---------2------2------

----------- 

---------0h2-----------------0h2-----------------------------------------

----------- 

-3-------------------3------------------3-2-0------0---------0------0----

----------- 

-------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

 

C 

Esimene lumelärtsak maale langedes ei märka, 

Am 

et ta natukene vara talve äratas. 

C 

Lootsin veel mõnd pikka päeva, 

lootsin, et kord sind veel näen ma. 

Am 

Tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. 

C 

Nüüd ma seisan lume süles, 

ikka aina vaatan üles. 

Am 

Naeratan, kui tunnen veidi külma enda sees. 

C 

Valged ööd on ammu läind, sinu jälgi pole näind. 

Am 

Sellel talvel lume seest vist jälgi otsin maa. 

 

C 

No näed siis, 

Am 

meil sajabki lund, 

Em 

kuid see sulab ära, 

F 

siis jälgi ei näe. 

C 

No näed siis, 

 

Am 

äkki nii ongi hea, 

Em 

kui praegu on lumi. 

F G C 

Ja jäljed, jäljed las puhub tuul. 

 

Mööda lähvad uued talved. 

Mõned karmid, mõned malbed. 

Jalge all on kolisemas valge, puhas vatt. 

Aga siis kui lumi sulab, vesi kraavide sees vulab. 

Vees ma peale oma peegelpildi muud ei näe. 

Jälle kõnnin mööda rada, ikka aina vaatan maha. 

Korjan kokku jäljed üksikud mis maha jäänd. 

Käed on taskus ootan lund, kõnnin kaks või kõnnin tund. 

Miks pean sind otsima ? 

 

No näed siis, 

meil sajabki lund, kuid see sulab ära, 

siis jälgi ei näe. 

No näed siis, 

äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi. 

Ja jäljed, jäljed las puhub tuul. 

 

C Em 

Tuul puhub ära.. 

F G 

Hmm.. 

C Em 

Tuul puhub ära.. 

F G 

Aga mida ma teen, kui pole tuult? 

 

No näed siis, 

meil sajabki lund, kuid see sulab ära, 

siis jälgi ei näe. 

No näed siis, 

äkki ongi nii hea kui praegu on lumi. 

Ja jäljed, jäljed.. 

 

No näed siis, 

meil sajabki lund, kuid see sulab ära, 

siis jälgi ei näe. 

No näed siis, 
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äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi. 

Ja jäljed, jäljed las puhub tuul. 
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Võta isiklikult 
G 

Kui jääd karusellist maha 

Em 

võta isiklikult 

Kui on teistel rohkem raha 

võta isiklikult 

Am 

Kui on järjekord või saba 

C 

võta isiklikult 

 

Kui sa tahad olla vaba 

võta isiklikult 

Kui jääd karusellist maha 

võta isiklikult 

Kui on teistel rohkem raha 

võta isiklikult 

Kui on järjekord või saba 

võta isiklikult 

Kui sa tahad olla vaba 

võta isiklikult 
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Suusabaasis on tantsupidu 
G Em G Em G Em jne 

 

 

 

G                      Em 

suusabaasis on tantsupidu  

Am                   D 

see toimub siin igal õhtul  

G                      Em 

noorte kehade vallatust ruum on täis 

 Am             D 

ja villaste sokkide lõhna  

G                           Em 

nurgas mustendab kaaneta klaver  

Am                  D 

keda lokkides lontkõrv piinab  

C                        G 

vana klaver teeb meele nii haledaks  

Am                             D 

et võtaks või peatäie viina  

 

 

G   Em    G  Em  

(Selles salmis tuurid tiba muutuvad, järgmises sama nagu 

esimeses, võib ka mängida tuimalt kõik nii nagu esimese 

osas kirjas) 

 

G                             Em 

akna taga on härmatand kuused  

Am                     D 

üle järve viib kuuvalga rada  

G                        Em 

vana klaver kas metsade muusikat  

A                          D 

sa veel suudaksid tunnetada  

G                      Em 

aastaid tagasi talvehommikul  

A                        D 

küllap mäletad vanapoiss niigi  

C                                G 

hästi tasa sest kõik alles magasid  

Am                             G 

sinul mängiti killuke grieg'i  

 

G Em  G Em ..........jne 

 

Ja  sama asi lõpuni 
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Sinu Lehvitus On Jahe 
                                 P.Pihlak / J.Ürt 

 

 

 

A 

Need vaevu leitud haprad kammertoonid 

Bm       G             A               G 

Su jume rõõsk ja pisut jahukas 

A                     Bm                    

Su pihus kirkust kahvatanud moonid 

    G                     A 

Me tundevein, mis kergelt hapukas  

 

 

Meist kauge maailm, hetke kestnud ime 

Kust tagasi me partsatanud koos 

Veel mitu korda sosistan su nime 

Ehk küll ju aiman, tühi on mul loos  

 

A                    G           D 

Sa lehvitad ja sinu lehvitus on jahe 

A                    G        D 

Ja jahe on ka sinu lahkumispilk 

A                     G          D 

See nuga nüri on, see nuga vahe vahe 

A                G         D 

Meid jätnud maha tundeelu riik 

 

 

Koos läheme veel nurgapealse poeni 

Sa tõsine ja tõmbud endasse  

Ka mina kestan esimese toeni 

Ei enam usu mooni endeisse  

 

Need äsja leitud haprad kammertoonid 

Mu süda lõtv ja pisut puperdab 

Su pihus järsku kahvatavad moonid 

Ja Amor tiibadega laperdab  

 

Sa lehvitad ja … 
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Mis värvi on armastus 
H. Karmo / A.Oit 

 

C              Bb            C      Bb 

   C                                        Am          

Su huultel nii värskelt, kui j uunis punetab maasikavärv 

G   C                                      Dm7 

su juuksed on puravikpruunid, silmad kui sinine järv. 

 

Ref: 

G7    Gm7           C7      FM7      F       Am7     C  D7 

Dm7   

Neid värve ma näen ,neid värve ma tean, neis laulugi kokku 

sean ... 

G7   CM7     C    Em    Dm7          G7 

Kuid mis värvi on armastus, kes seda teab? 

    CM7 C    Em             F               G7 

Mis värvi on armastus? Kui teaks küll oleks hea! 

         Am7       D7        C          D      

Su aknad maaliksin kohe just seda värvi ma, 

   BbM7        Am    Dm7      Dm7 G9            C 

et iga päev mu armastust siis näeksid sa, siis näeksid sa 

 

Mürkkollaseks muudab mind ootus,  

sinuta maailm on hall, 

vaid igatsust leevendav lootus  

särab kui hõbekristall. 

 

Öö purjetab mustaval laeval, 

 tuleb siis päev mul näib, 

et roosaka pintsliga taevast,  

värvimas koidukiir käib. 

 

 

 

 

CM7 = Cmaj7 

BbM7 = Bbmaj7 

FM7  

G9 = G7  
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Vilma 
 

Algus (ja ka peale igat D-d) 

 

e|-------------- 

b|-------------- 

g|----0--0------ 

d|-------------- 

a|-------------- 

E|--3--2--------- 

 

 

Em             A                 D            

Veel mõtlen sinust, mõtlen meist 

 

Veel vaatan sulle silma 

Kuid me mõlemad ju teame 

Et olen aasta olnud ilma. 

Vilma... 

Üksi tühjas supiköögis 

kantrilaul seal 

nurgas röökis 

kuid on nukker see tõde 

olen aasta olnud ilma. 

Vilma 

Ma tean et kuude kaupa 

Suudleksin sinu laupa 

Ja jälle pärast puusan6ksu 

Sinust jään ma ilma... 

Vilma 

Veel mõtlen sinust mõtlen meist 

Veel mõtlen meiereist 

Kust t6id mul kopsikuga piima 

Ja cadillacist mis pidi linna viima 

Kuid ma jäin sust ilma 

kuid jäin sinust ilma Vilma 

Vilma! 
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Vaata, ma kukun 
 

E                               C#m 

Minu silmad on vaikusse uinunud foorid  

E                                  C#m 

Minu juusteks on magus ja lämmatav suits 

A                                B          

Minu käteks on kõnnitee katkised kivid 

A                                   B 

Minu hingeks on tukslev ja veritsev linn 

 

 

A 

Vaata, ma kukun end katki,  

                    G#m 

Vaata, ma kukun kas näed? 

A 

Vaata ma kukun teist läbi 

       C         D        E 

Kas te tõesti ei kuule mu häält? 

A 

Vaata, ma kõnnin siin serval 

                   G#m 

Vaata, ma komistan pea, 

A 

Kukun siit tuhandeks killuks 

    C          D        E 

kui keegi mind püüda ei tea.. 

 

E                               C#m 

Tahan süstida arutut armastust veeni 

E                               C#m 

Tahan hingata surmavat mürki su suult 

A                                B   

Võiksin lõhkuda kõik oma unenäod pilpaiks 

A                                   B   

Võiksin joosta kui tõbine peni kesk tuult 

A 

Vaata, ma kukun end katki, 

                    G#m 

Vaata, ma kukun kas näed? 

 

A 

Vaata ma kukun teist läbi 

       C         D        E 

Kas te tõesti ei kuule mu häält? 

A 

Vaata, ma kõnnin siin serval 

                   G#m 

Vaata, ma komistan pea, 

A 

Kukun siit tuhandeks killuks 

   C          D        E 

ja keegi mind püüda ei tea.. 

 

 

E                                C#m 

Palun võtke mu mõranend armastus vastu 

E                            C#m 

See on üksinda taluda natuke liig 

A                                  B   

Laske vihm peseb puhtaks mu unenäo värvid 

A                                     B   

Las see vikerkaar kõiki meid ära siit viib 

 

 

A 

Vaata, ma kukun end katki, 

                    G#m 

Vaata, ma kukun kas näed? 

A 

Vaata ma kukun teist läbi 

       C         D        E 

Kas te tõesti ei kuule mu häält? 

A 

Vaata, ma kõnnin siin serval 

                   G#m 

Vaata, ma komistan pea, 

A 

Kukun siit tuhandeks killuks 

 

   C          D        E 

et keegi mind püüda ei tea 

   C          D        G#m 

ja keegi mind püüda ei tea 

  

C#m 

G#m B 
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See alles jääb 
 

INTRO: G 

 

G                            C 

 Oo, kallis sõber Sind austan ma,  

   

    D               C 

Sa tead, see tunne alles jääb.  

 

G                          C 

 On suurtel meestel suured teod,  

 

   D               C             G 

Sa tead, see tunne alles jääb ja jääb 

 

   D               C           C   

Sa tead, see tunne alles jääb 

 

 

G       C   

La-la... 

 

 

G                             C 

 Oo, kallis tuttav Sind austan ma,  

 

   D               C 

Sa tead, see tunne alles jääb.  

 

G                          C 

 On suurtel meestel suured teod,  

 

   D               C             G 

Sa tead, see tunne alles jääb ja jääb 

 

   D               C            C  G 

Sa tead, see tunne alles jääb 

 

 

 

 

G  C  D  C   

La-la... 

 

G  C  D  C 

La-la... 
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Mr Sofa ja Õieke 
Intro: C G F G 

 

Eh, eh, eh, eh, eh. Jamaica. 

He, he, he. I live in Jamaica. 

 

C                                          C7 

Ilusatel vohavatel rohuväljadel, istume pruudiga rüüpame 

teed. 

Bb7 

Rohi lõhnab magusasti, maailm avaneb. 

       F 

Aga suitsu ei tee, suitsu ei tee. 

 

Dm 

Päiksetõusust loojanguni ainult rohu sees. 

Em 

Jutt on lõpend, pruut vahib taevasse. 

F 

Igavusest närib kõrt, sest otsa sai ka tee. 

       G 

Aga suitsu ei tee, suitsu ei tee, 

 

C 

Mitu päeva istnud seal me nõnda oleme. 

C7 

Kõht koriseb ja pruut on pahane. 

Bb 

Autovõtmed kadunud, kuid peamine on see, et 

F 

suitsu ei tee, et me suitsu ei tee. 

 

(C-G-F-G lõpuni välja) 

Ei tee suitsu, ei tee, ei tee suitsu, ei tee. 

Kingston massiv. 

Ei, ei, ei tee suitsu, ei tee, teeme suitsu, ei tee suitsu. 

Hehehe, heeh, heeh, heeh, heeh, suitsu ei tee. 

Ei tee suitsu, ei tee. Ollelee. 
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Barbara 
G                        C          G 

Ma ühte särtsu, väikest põhjapiigat tean 

Am                                

kelle silmis põles tuli ja ta süda tegi 

              D 

tantsurütmis tsah-tsah-tsah ollalaa. 

G                        C          G 

Me kokku saime ükskord vana jahi peal 

Am                                                         

D 

kui üks neiu ronis masti ja sealt silmapiirilt vahtis - see 

Barbara. 

 

REF: 

         G                    C  G 

Ta ootas tuult, just tuult ta ootas 

Am                          D 

vana laeva mastis, juuksed helkimas, Barbara 

G                  C  G 

tuult, seal kõrgel ootas. 

Am          D             G 

tal polnud silmi teiste jaoks 

 

Nõnda loksus laevuke veel kaua paiga peal 

mehed nuriseisd, porisesid, tuulevaikust kirusid 

kuis oskasid, ollalaa. 

Seal masti otsas kaunis neiu kihistas 

tema palge tõusis puna, kui ta kuulis oma nime 

mis on Barbara. 

 

REF 

 

Et tuju tõsta, kapten valssi viiuldas 

julge neiu ülal masti otsas 

valsi rütmis jalga aina kiigutas, üks ja kaks. 

Kuid siis, oh häda, kaotas kinga, Barbara 

nagu tuhkatriinu laeva tekilt otsima peab kinga ta see 

Barbara. 

 

REF 

 

     C              G 

Jäin uskuma ma, et tuult ootas ta 

    Am                   D 

ja tühja sest kingast ei paistnud ju ma 

   C                        G 

ja barbara valsist teadis, et tee on veel pikk 

   Am                  D 

ja tantsides aeg aina edasi viib. 

 

REF 

 

Naanaanaa tal polnud silmi teiste jaoks. 

Naanaanaa tal polnud silmi teiste jaoks. 

Tuult naanaanaa just tuult ta ootas 

Barbara 

Tuult naanaanaa just tuult ta ootas 

Barbara 

Tuult naanaanaa just tuult ta ootas 

Barbara 

Tuult naanaanaa just tuult ta ootas 

Barbara 
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Koduvein 
 

Am                      G 

Nii kirsid maasikad kui ingli suudlus veel 

Am                     G 

Mu koduvein on see kus kõik nad leiad eest 

 

Am                    G 

Kui tulin helkisid mu hõbekannused 

Am                 G 

Nad helisesid minu lemmik toonides 

Dm                     Am 

Siis ilmus kaunis neid teada andis vaid 

Dm                 Am 

Et ootamas on mind ta koduvein 

Dm       Am 

Oo oo koduvein 

 

Am            G 

Nii kirsid maasikad kui ingli suudlus veel 

Am            G 

Mu koduvein on see kus kõik nad leiad eest 

Dm            Am 

Mul ole seltsiks anna puhkust rännuteil 

Dm            Am 

Sest sulle kuulub ju mu koduvein 

Dm        Am 

Oo oo koduvein 

 

Ei näinud silmad ega rääkinud mu suud 

Ei kandnud jalad ega liikund miski muu 

On uskumatu see kuid uskuma ma jäin 

Et parim mulle on ta koduvein 

Oo oo koduvein 

 

Nii kirsid........ 

 

Siis lõpuks märkasin mis saanud on mu teest 

Must pole sellisena enam ratsameest 

Kõik helk ja helisev siis kadus kui ma jäin 

Mu ainus igatsus on koduvein 

Oo oo koduvein 

 

Nii kirsid ........... 
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Laul jääkarudest 
 

Seal kus on jää ja lumi,jääkarud elavad 

 

Magavad hommikuni ja ei teagi nad, 

 

et kuskil suured linnad ning mustad asfaltteed 

 

ja et meil kevadeti voolavad renslis veed 

 

 

Laa..la..la..la.la.laa.la.la 

 

 

Hõõruvad oma selga vastu telge nad 

 

et armunud me lannas saaks varem kohtuda  

 

Et keegi peites silmi , lausub sõnad need 

 

sest taas kevad ja voolavad rentslis veed 

 

 

Laa..la..la..la.la.laa.la.la 

 

 

Maagera telge arvad,ei saa keerata 

 

ja et ei ajalugu ei saa keelata 

 

ometi sünnub ime,sa lausud sõnad need 

 

ja siis on jälle kevad ja voolavad rentslis veed 

 

 

Laa..la..la..la.la.laa.la.la 

 

 

Seal kus on jää ja lumi,jääkarud elavad 

 

Magavad hommikuni ja ei teagi nad, 

 

et kuskil suured linnad ning mustad asfaltteed 

 

kuskil meie linnas lausub sõna need 

 

 

Laa..la..la..la.la.laa.la.la 
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Песенка о меäвеäях к/ф 
"Кавказская пленница"  
Em  

 

Am Dm  

Гäе-то на белом свете,  

E Am  

Там, гäе всегäа мороз,  

Dm  

Трутся спиной меäвеäи  

G C  

О земную ось.  

Dm C  

Мимо плывут столетия, спят поäо льäом моря,  

Am Dm6 E7 Am  

Трутся об ось меäвеäи, вертится земля  

 

A7 Dm  

Припев: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля  

E7 Am  

Вертится быстрей земля.  

 

Крутят они, стараясь,  

Вертят земную ось,  

Чтобы влюбленным раньше  

Встретиться пришлось,  

Чтобы оäнажäы утром,  

Раньше на гоä иль äва,  

Кто-то сказал кому-то  

Главные слова.  

 

Припев  

 

Вслеä за весенним ливнем  

Раньше приäет рассвет,  

И äля äвоих счастливых  

Много-много лет  

Буäут сверкать зарницы  

Буäут ручьи звенеть,  

Буäет туман клубиться,  

Белый, как меäвеäь  

 

Припев 
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Julge laul 
C           F           G                F 

Vaikin igal pool ja nii malbe võrgu enda ümber koon 

      C                   F           G 

Mille tagant eal ei keegi mind, välja too 

C           F          G                 F 

Ja see ongi hea ,nõnda ükski hing minust veel ei tea 

       C            F     G 

Et nii tihti endast ju ei…ma pean 

 

Refr: 

           C                F 

Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis 

G               F 

Ohu ees ei sule iial silmi 

C                   F                G 

Ei ma satu hätta ja ükski neiu jätta mind ei enam saa 

           C                  F 

Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan 

G                F 

Igas paigas aina kuulsust võidan 

c                        F 

Kasvõi tiigrit paitan ja seegi siin ei aita 

G 

kõigist julgem ma,kõigist julgem olen ma 

 

Lähen mööda teed,kaunis neiu ruttab minu ees 

Liblikana päevapaistel hõljub ta, ime see 

Kõnnib seal ja kaob ,ta ei märka ,et ta on kui loodud minu 

jaoks 

Aga hiljem kodus temast nii kaua veel und ma näen 
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Esitaja Propeller 

  

Peniluubi Blues 
  

  

Intro: G, D, C, D, G  

 

  

G                D         

Kes siis koera ei taha 

C               G 

koera silmad on pruunid 

G                D 

sellel, kes koera tahab 

C                   G   D  C  D G  

peavad olema suured ruumid 

 

 

 

G                  D 

sest olema koer ei pea 

C                     G 

mitte sugugi õel ja paks 

G                       D 

suur ruum on koera jaoks hea 

C                       G    D  C  D G  

see teeb teda rõõmsamaks 

 

 

G                   D 

Eks hea olla igaüks tahaks 

C               

kui ei oska on kole 

G                     D 

siiski ollakse vahest paha 

C              

kas sina siis pole 

G               D 

ega kurjust sa ära eita 

C                

mitte üks mitte ilmas 

 

G                   D 

sina arvad, et üles ei leita 

C 

aga kõik paistab silmast 

C 

aga kõik paistab silmast 

 

 

Kes siis koera ei taha.... 

 

 

Kes koera tahab 

see unustada ei tohi, 

et koer on truu 

see peab tahtma ka 

sõbrustada 

palju rohkem kui muidu 

 

Kes koera tahab.... 
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Mis imelik masin see olla võiks 
C 

Kust küll kostab lärm, põrand põrub all 

F              C 

Magada ei saa, kärtsub mürtsub maa 

 

          G               F 

Mis imelik masin see olla võiks 

      G              F 

Mis niisugust lärmi teha võiks 

   C 

Ja jaa, ja jaa 

 

Ma töötan terve päev, magama siis läen 

Kuid und ei tule mul, see masin on kui hull 

 

Mis imelik masin see olla võiks 

Mis niisugust lärmi teha võiks 

Ja jaa, ja jaa 

 

Siis kui vanaisa, vanal heal ajal 

Võttis kandle pihku, rahvas tantsu lõi 

 

Mis imelik masin see olla võis 

Mis siis selle tantsu valla lõi 

Ei tea, ei tea 

 

Nüüd on teised ajad, suuremad on majad 

Rahvas väänleb all, ansambel üleval 

 

Mis imelik masin see olla võib 

Mis nüüd selle tantsu valla lõi 

Ei tea, ei tea 
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Väikeste linnade mehed 
 

C                         F 

väiksete linnade mehed on lollakad 

C                         F 

kaanivad viina ei kasvata kanepit 

C                            F 

joome kui peas neil on mхni, mis mäletab 

C                              F 

oh oleks koolis käind, хppinud ametit 

Dm       F                  C 

väikeste linnade mehed on lollakad 

 

väikeste linna naised on lollakad 

vahivad seepi neil nutt tuleb peale 

peksavad keelt makaronidest kollakat 

oh poleks läinud ma sellele seale 

väikeste linnade naised on lollakad 

 

väikeste linnade lapsed on lollakad 

tundide vahel kool täis nende kära 

siin on nii vahva saab joosta ja hullata 

kui kasvan suureks ei lähe siit ära 

 

Am       F        C          

väikeste linnade..aaaa..lapsed on 

Am       F         C 

väikeste linnade...lapsed 

Am       F         C 

väikeste linnade..lapsed 
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Kala - Kala maja  
 

  Salm:     

 

G       D      Am    C  

Põdral maja metsa see,  

 

G         D            C  

väiksest aknast välja vaatab.  

 

G       D        Am     C  

Jänes jookseb kõigest väest  

 

G        D            C  

ja siis lävel seisma jääb.  

 

 Ref: 

    

G        D               Am    C  

Kopp, kopp, uksed ruttu lahti tee.  

G          D              C  

Kopp, kopp metsas kuri jahimees.  

G     D                Am      C  

Kopp, kopp, uksed ruttu lahti tee.  

G            D              C  

Kopp, kopp metsas kuri kalamees.  

 

 

Salm: Jõe kaldal istub kalamees,  

õng kiigub, liigub lainetes.  

Mees aga ise sihib sada,  

aina ootab ja loodab, et õnge hakkaks kala.  

 

 

Ref: Kopp, kopp, uksed ruttu lahti tee.  

Kopp, kopp metsas kuri kalamees.  

Kopp, kopp, uksed ruttu lahti tee.  

Kopp, kopp metsas kuri kalamees. 
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Kala - Buratino 
 

C  

Üks mehikene kõnnib maal  

 

 Dm                       

Kes eluviisilt monogaam  

 

  Am  

Ta tulu riik ei maksusta,  

 

   F  

Kuldvillak tal ei plaksuta  

 

   Dm  

Ta pole üldse õige mees  

 

    F               G  

Ta sisuliselt on protees  

 

C  FG   C  FG  Em Am  Em D  

Bu!    Ra!     Ti!    No!  

G  F  G (?)  

Buratino!  

   

Kui tuled koju enne kuut,  

Ja teiste meestega on pruut,  

Aja majast välja mööbel  

Peksa puruks köögimööbel.  

Ise vaata lakke  

Siis seal sees on nalja.  

Jah seal on Bu-Ra-Ti-No  

Bu-Ra-Ti-No  

 

Kui tuleb jõndrik viinaga,  

ja laial summal viinaga  

Siis siin ei aita miski raisk,  

Ja kirja läheb hele laks.  

On igal pakul oksakoht,  

Ja hetke pärast möödas ots.  

Ja see on Bu-Ra-Ti-No  

Bu-Ra-Ti-No  

Bu-Ra-Ti-No  

Bu-Ra-Ti-No  

Buratino 
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Kala -  Elas metsas muti onu    
Duurid – D G A terve lugu 

 

D            G                           A 

Elas metsas muti onu keset kuuski noori vanu 

D             G                        A                 

Kadak põõsa juure all elu ruum tal sügaval 

D            G                           A 

Kutsus kokku külalisi karvaseid ja sulelisi 

D              G                        A 

Lendas vares arakas kull ja kaarel nupukas 

 

 

Joostes tuli vanapõder hiljak jäi veel reinuvader 

 

Kõik siis lauda istusid pidu rooga maitsesid 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 

 

 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 

 

See oli päise päeva aal pilla – palla pillerkaar 
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Kala – Kalabama 
 

D       C             G 

Ärkli korrus ärkli tuba  

D       C             G 

ärkli aken ärkli uks 

D       C             G 

Ärkli trepp ja trepikoda  

D       C             G 

Ärkli hääled ärkli lõhn 

D       C             G 

Nii tuttav see  

 

D       C             G 

Ärkli majas ärkli kelder 

D       C             G 

Keldris väike viina pood 

D       C             G 

Letti taga kena naine  

D       C             G 

Armastus romaani loeb 

D       C             G 

Tal silmad vee-ees 

 

Ref: 

D       C             G 

Kallis kodu ka-aa-la maja 

D       C             G 

Sünni kodu kalda peal 

D       C             G 

Kallis kodu ka- aa -la maja  

D       C             G 

Mu sünni maine kodu seal 

 

 

Soolo  

 

 

Salm 

D       C             G 

Longib mööda tühja linna  

D       C             G 

Soontes tuikab mõni gramm 

D       C             G 

Süda see jäi maha sinna 

D       C             G 

Ära viib mind öine tramm 

 

 

 

 

Ref: 

D       C             G 

Kallis kodu ka-aa-la maja 

D       C             G 

Sünni kodu kalda peal 

D       C             G 

Kallis kodu ka- aa -la ma- ja  

D       C             G 

Mu sünni maine kodu seal 

 

 

Soolo: 

 

 

Ref: 3X 

Kallis kodu ka-aa-la maja 

 

Sünni kodu kalda peal 

 

Kallis kodu ka- aa -la ma- ja  

 

Mu sünni maine kodu seal 

 

 

Soolo: lõppu oma  
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Kala – Jüri Gagarin 
  

C                     Em                       

Teile tähed taevast orbitaaljaam Mir teile nii  

Am7                    C 

palju annaksin entast kui on 

                                                       

 

 

  Dm                                Bb            

Eile õhtul kell 6.03 lendas ülese Laika juba täna  

           F 

saab tiivad Dereškova pufaika 

 

   

Ref: 

C       F                        C             F 

Lenda Jüri Gagarin lenda Lenda Jüri Gagarin lenda   

C     Bb        F 

tule elavana tagasi 

C       F                        C             F 

Lenda Jüri Gagarin lenda Lenda Jüri Gagarin lenda   

C     Bb        F 

tule elavana tagasi 

 

 

Salm 

C           Em           Am7               C 

Peast põrunud detonaator süda lõhkemas rinnus  

Dm           Bb                             F 

Kadunud unistus muutub mustaks kosmose linnuks 

C                                         Am 

Hakkab südamel soe siis hinge kella veel lööb  

Dm              Bb              F 

Paraleelsel orbiidil möödub sapöör 

 

Ref: 

 

C       F                        C             F 

Lenda Jüri Gagarin lenda Lenda Jüri Gagarin lenda   

C     Bb        F 

tule elavana tagasi                                 F                         

 

C       F                        C             F 

Lenda Jüri Gagarin lenda Lenda Jüri Gagarin lenda   

C     Bb        F 

tule elavana tagasi 

 

Salm 

 

  C              Em                            Am7 

Te ei usu mu sisse ain  solvate mind sitta vares on  

        C 

suur lennuvõimeta lind 

Dm       Bb                                   F 

Ja kui täna tiivad ei kanna ja ma kärvan kui konn  

  F 

teatke endast  

C                                   Am 

antsin kõik mis mul on kõik mis mul on 

 

Ref: 2X 

 

C       F                        C             F 

Lenda Jüri Gagarin lenda Lenda Jüri Gagarin lenda   

C     Bb        F 

tule elavana tagasi 

 

C       F                        C             F 

Lenda Jüri Gagarin lenda Lenda Jüri Gagarin lenda   

C     Bb        F 

tule elavana tagasi 
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Kala – Tähetolm 
Em                                Bm 

Ma olen vaid jalgaratas ent sa rakett, 

 C        B                        Em 

sind nähes mul maha kohe jookseb kett. 

 C                               D 

Sina kehastad täiust, ma olen praak, 

        G 

mind pommitad puruks nagu oleks Iraak. 

 

Ref: 

  G                              G/ F# 

Ma  palun, tule lendame taevas me kolm, 

                              G/F 

koos sina, mina, öine tähtedetolm. 

                             C 

Ja kui sa läbid ööd nagu teraslind, 

 

siis vaevalt valid muud kui mind. 

 

Salm: 

 

Makeup näol just nii kui õlimaal, 

 

sa tellid Kroonikat ja käid vahepeal välismaal. 

 

Su hingus ninas on jumalik ürt, 

 

ma sinu kõrval kallis olen putukamürk. 

 

Ref: 

 

Ma palun... 

 

Salm: 

 

Ma läheks tööle, papi koju kõik tooks, 

 

end halva tujuga üles ei pooks. 

 

Ma oleks öösiti täiuslik relv, 

 

sa oleks gloobus ja mina su telg. 

 

Ref: 

 

tule lendame... taevas me kolm, 

koos sina, mina, öine tähtedetolm. 

Ja kui sa läbid ööd nagu teraslind, 

siis vaevalt valid muud kui mind. 
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MAGUS LAUL 
Sadamasild 

 

 

 

 

 

C                         F   G         C 

Kusagil magusas linnas on šokolaadist allee 

F        G        E/G# Am7  Dm7                G 

Daamidel marmelaadehted,    sõrmustel uhked dražeed 

C                  F      G       C     

Härradel mõrudaid mõtteid polegi paberil reas 

F          G         E/G# Am7  Dm7               G 

Vahvlitest arveid on õhtul     süüa nii lõputult hea. 

 

 

Ref. 

G      F         G        C              F   G        C 

Saadan sul sealt maalt ma kirja - sinna, kus hall argipäev 

        F  G         E/G# Am7 Dm7                         G 

Loodan, et veel pole hilja.   Loodan, sind ma kordki veel 

näen. 

G      F         G        C           F       G      C    

Saadan sul sealt maalt ma kirja - karamellist tempel peal 

        F  G         E/G# Am7   Dm7               G 

Loodan, et veel pole hilja.     Tea, sind igatsen seal. 

 

 

 

 

Kohvikus martsipanlaual ootab sind värske kakao 

Glasuuris mandlitest kellas aegl lihtsalt ära ei kao 

Küpsistest majades iial kurbust ei leia sa eest. 

Uudised rosinaraadios vaarikavahust ja meest. 

 

 

Ref 

Saadan sul…. 

 

 

Kingiks too mulle sefiiri, too terve koorem kui saad 

Vastu sul annan ma, kallis, hoolikalt hoitud halvaad 

 

 

Ref   

Saadan … 2x 

Tea sind igatsen seal 3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dm7            Am7 
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Maailmaparandaja 
Traffic 

http://chordify.net/chords/traffic-maailmaparandaja-

s0ft1m4g3 

 

Õhk on tolmu täis, 

Ei näe ma ühtki valguskiirt. 

Vaid kuulen veidraid helisid, 

Mind hoiatavad nad. 

Võõrad ümberringi, 

Mu õlgadele toetuvad. 

Ma valu rõõmuks vahetan, 

Kuigi mässab torm. 

 

Ja siis ma seisan 

Ja vaatan ja näen. 

Pole midagi öelda, 

Kui maailma näen. 

Ja nii ma seisan 

Ja vaatan ja näen. 

Me ületame mäed,  

Kui sa võtad mul käest. 

 

Maailmaparandaja minust saab,  

Kõik haavad üle lakun ma, 

Enne lõpeta.. 

Ja maailmaparandajat vajavad, 

Kõik, kes hulluks minemas, 

Ta ei lõpeta... 

 

Maa ja taeva nüüd,  

Ma kokku liidan. 

Nii ja kaobki piir, 

Kuhu minna on veel siit. 

Ma tõusen taas, 

Su haaran endaga. 

 

Aeg teeb tööd ja  

See mul lõputuna näib. 

On tee mu ees,  

ei seisma jääda või. 

Ma lendan taas ja  

selja sirgu löön..... 

 

Ja siis ma seisan 

Ja vaatan ja näen. 

Pole midagi öelda, 

Kui maailma näen. 

Ja nii ma seisan 

Ja vaatan ja näen. 

Me ületame mäed,  

Kui sa võtad mul käest. 

 

Maailmaparandaja minust saab,  

Kõik haavad üle lakun ma, 

Enne lõpeta.. 

Ja maailmaparandajat vajavad, 

Kõik, kes hulluks minemas, 

Ta ei lõpeta... 

 

[Vahemäng] 

 

Maailmaparandaja minust saab,  

Kõik haavad üle lakun ma, 

Enne lõpeta.. 

Ja maailmaparandajat vajavad, 

Kõik, kes hulluks minemas, 

Ta ei lõpeta... 

  

http://chordify.net/chords/traffic-maailmaparandaja-s0ft1m4g3
http://chordify.net/chords/traffic-maailmaparandaja-s0ft1m4g3
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Mamma Maria  
Mait Maltis 

C 

Kui liikus kardin ja puhus tuul 

Em 

Sa äratasid mind naerul suul 

Dm 

See päev on jäänud mul ikka meelde 

G7         C 

Kui langes roose, roose meie teele 

 

Miks küll mu juurest pea lahkusid 

Ja kurbustunde mul külvasid 

Sest ajast jäänud üks viis mulle meelde 

G             C 

Kui igatsedes vaatan jälle teele 

 

Refr. 

C 

Ma-ma-ma mamma Maria ma 

Am 

Ma-ma-ma mamma Maria ma 

C 

Ma-ma-ma mamma Maria ma 

G 

Ma-ma-ma mamma Maria ma 

 

 

Tean, et veel kunagi kohtume 

Ja kõige üle koos naerame 

See ju mu sees on kui tuline laava 

Kuid tean ja pean, ja pean su juurde saama  

 

Sealsamas baaris, kus sinuga 

Meid köitis tants ja muusika 

Nüüd mängib raadio neidsamu tuttavaid noote 

Kas on see unes või tõttadki mu poole? 

 

Refr. 

 

Kui autos embad mind koduteel 

Siis peagi sulab mu jäätund meel 

Nüüd tean, et miski neid tundeid ei muuda 

Ja meie lugu peatada ei suuda! 

 

Refr. 3x 
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Naer- Virmalised/ T.Kurmet 
   Bm     A          G                  Bm 

1. Üksi seisan ma rannal, seltsiks vool 

Em                   Bm 

Liiv täis lindude kurba viit 

A           C       G 

hinges kõle sügistuule naer 

A           C       G 

hinges kõle sügistuule naer 

 

2. Suvi kadund käest, sügis võitmas taas 

suve külluse naeratust 

Suve loojang, raagus puude aeg 

Suve loojang, raagus puude aeg 

 

3. Pääsud lennu eel, udu üle vee 

Leinas kodunõmme kask 

Päikse kaisus vanad kastanid 

Päikse kaisus vanad kastanid 

 

4. Suve kaunis laul hääbub õige pea, 

kasvab varjude siluett, 

ümber kõle sügistuule naer 

ümber kõle sügistuule naer 

(bridge) 

 

Em         G       A            D 

Päikesemaa on halliks hõõgumas, 

Em         G                  A       D 

suvenaer, suverõõm, ei sügist, ei vii… 

 

3. Pääsud lennu eel, udu üle vee 

Leinas kodunõmme kask 

Päikse kaisus vanad kastanid 

Päikse kaisus vanad kastanid 

 

4. Suve kaunis laul hääbub õige pea 

kasvab varjude siluett, 

ümber kõle sügistuule naer 

ümber kõle sügistuule naer 

ümber kõle sügistuule naer… 
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Давай поиграем в любовь 
 

 

http://chordify.net/chords/mart-avandi-2007-jaak-lepik  

 

Em Am B 

 

Em   C             G 

Давай поиграем в любовь,  

D     F        E 

Такую простую, земную –  

  Am             D 

Я буду тебя ревновать,  

  B              Em 

О верности буду мечтать 

   C              Am 

И, запах вдыхая цветов,  

   G    F             B 

Не буду смотреть на другую.  

 

 

Тебя другом я назову  

И душу навстречу открою,  

Все мысли наполню тобой,  

Знакомство считая судьбой,  

И чьи-то слова и молву  

Отброшу как нечто пустое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g       d         g        

Давай поиграем в любовь... 

Em      Am        D                        

Давай поиграем в любовь... 

G        B        Em 

К тебе я однажды приду,  

   G        F             

Ни дня и ни часа не знаю.  

                         

Открою знакомую дверь,  

                      

Совсем не чужую теперь,  

                               

И с нежностью словно приду,  

                               

Скажу: "Мне тебя не хватает..." 

  

http://chordify.net/chords/mart-avandi-2007-jaak-lepik
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Laule täis taevakaar 
 

     A 

Kui teile tundub, et see viis 

on kuuldud kuskilt filmist 

         D 

või siis kahinal vinüüli pealt 

sealt vanaisa riiulilt 

    A 

Kus kummaliselt riides mees 

               F#m 

kel kummalised vuntsid ees 

     D 

Näeb unes ühte ilmutust 

ja mõelda ei saa muust 

 

A     Dbm       F#m 

Laule täis taevakaar 

         Dbm 

kui vaid oskad kuulata 

D        E 

su osaks saab 

A     Dbm       F#m 

Laule täis taevakaar 

                D 

piduehteis ballisaal 

           E 

su väikses toas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Ja kuigi prints just pole ta 

         Dbm 

ja valge hobu puudub ka 

     D 

Need pisikesed puudused 

 

ei sega unistuste maal 

    A          Dbm 

Kus käimata on salateed 

ja maitsemata võluveed 

   D 

ja kummalises kleidis seal 

üks tüdruk ootamas 

 

REF 

D             E 

Kui kell lööb kaksteist 

pimm-pomm 

               G         D 

Võib printsiks saada iga konn 

   E 

ja soodne seis on tähtedel 

sell ööl 

 

2xREF 

  

F#m 

Dbm 
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Raske lapsepõlv 
 

E5          A5            G5         C5 

kui ma olin väike siis ei olnud internetti 

 

kusagilt ei saanud osta ecstasy tabletti 

 

ja ei olnud MTVd ei olnud Eminemi 

 

entel tentel kummitab kõrvus tänaseni 

 

ref E5      A5   G5    C5 

Mul oli väga raske lapsepõlv 

E5    A5        G5  C5 

raske lapsepõlv 

Mul oli väga raske lapsepõlv 

raske lapsepõlv 

 

  

 

krõpsupakkides ei olnud peidus tasosi 

 

ja mul polnud välismaa mudelautosi 

 

ma ei saanud tuplat süüa nägin aind reklaami 

 

ila selle kauba peale tilgub siiamaani 

 

  

 

vähe minu lapsepõlves oli päiksekiiri 

 

sest mul polnd playstation kahte ja mobiili 

 

pidin kandma väljavenind põlvedega dresse 

 

ja ei saanud sõpradele saata smsse 
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Rändurmees 
F Am Dm F Bb F C F 

 

 

F                       Am 

Aeg miks kiirelt möödud sa 

               Dm                  F 

kas kõik võib kaduda ja põrmuks muutuda 

             Bb 

Kui ma väike olin veel  

     F                   C 

siis hoopis lihtsam kõik näis 

 

F                  Am 

Aeg kõik unistused viis  

               Dm                       F 

nüüd olen vana mees kui puuleht keerlen vees 

              Bb 

Ja otsin seda paika ma  

     F          C      

kust õnne leida saaks 

Eb        Bb                   F          

Olin veel noor kui läksin ära rändama 

Eb                Bb               C 

Kõik oli mul veel ees ja teed nüüd kulutan 

 

F           Am          Dm          F             

Rändurmees- rändurmees teie silmis lihtsalt olen ainult  

Bb         F           C 

Rändurmees olen ainult rändurmees  

F           Am          Dm                       Bb 

Rändurmees- rändurmees kes küll peataks mind sel teel 

          F        Am           F 

sest olen mees kes rändab mööda teed 

 

 

Linn kas mind veel mäletad  

kui homme lahkun ma sest teisiti ei saa 

Olen liialt palju ma seda kõike tunda saand 

Nüüd mul meenub möödunu täis kurbust on mu meel  

 

kuid mis küll loeb kõik see  

rändan ainult edasi  

ja meelt ei heida ma 

oma mõtteis ma olen veel ka koduga 

kauaks see veel nii jääb seda ma ei tea  

 

Rändurmees- rändurmees teie silmis lihtsalt olen ainult  

Rändurmees olen ainult rändurmees  

Rändurmees- rändurmees kes küll peataks mind sel teel 

sest olen mees kes rändab mööda teed 

  



68 

 

Just One Look chords (vaid üks pilk) 
G                          Em     C        D 

Just one look and I fell so hard in love with you 

G                       Em      C        D 

I found out how good it feels to have your love 

 G                    Em    C          D 

Say you will, will be mine forever and always 

 G                   Em      C         D   G  

Just one look and I knew that you were my only one 

 

C                                  G 

I though I was dreaming but I was wrong 

     A                                D 

But I'm gonna keep on scheming till I make you my own 

 

 G                  Em      C           D 

So you see I really care, without you I'm nothing 

 G                   Em     C           D 

Just one look and I know I'll get you someday 

 G 

Just one look ... 

 

Vaid üks pilk olen armund ma ei tea 

Mis teha oooo 

Võitsin ma et võin olla hea  

Kord lla 

Vaid sinul  

Oleks hea 

Et vküik täide läeks 

Ei enam 

Vaid üks soov 

 

Vaid üks üil 

Ning ma tean 

Et tuled 

See päev pea 

 

Ei müeömud ma siis et nägun sind ilmsi 

Nuing ma teen küõik et vüita sind 

Olgu maailm vastu  

Tagasi ei hoia  

 

Ei siis jää  

Sinust ilma ma 

 

Mu  

 

Vaid üks pilk 

Ning sa tead 

Sa ei pääse 

Mu käest 

Vaid püks pil 

Ja ongi kõik 

Vaid ülks pil 

Jaongi kõik 

 

 
  



69 

 

Glori Halleluuja 
 

Lalaalalaalalaalalaa... 

      E                                H           E      

või võid mängida ka (D A  D) 

Istun aknal ma, vihm on sadamas, Tartu peale Glori 

Halleluja 

Mati Miilius läheb pildiraamiga, teises käes Glori 

Halleluja 

Aleksander läheb oma mütsiga, teises käes Glori Halleluja 

Mati Miilius läheb pildiraamiga, teises käes Glori 

Halleluja 

Ago-Hendrik läheb Elle Kulliga, teises käes Glori Halleluja 

Aleksander läheb oma mütsiga, teises käes Glori Halleluja 

Juhan Peegel läheb kreemitordiga, teises käes Glori 

Halleluja 

Jaan Sööt läheb uue pruudiga, teises käes Glori Halleluja 

Jaanus Torbik läheb taksoviinaga, teises käes Glori 

Halleluja 

Aga Inboil läheb (oma) kaitseliiduga, teises käes Glori 

Halleluja 

Istun aknal ma, udu hajumas, kõik on selge Glori Halleluja 

 

     kui sa oled kontserditel käinud siis ehk oled märganud 

et 

     boil-sööt teevad omajagu paroodiat. mina mäletan 

ainult 

     kahte osa paroodiast: 

 

Ivo Linna elab ilma Reedata, teises käes Glori Halleluja 

 

E                  A 

Päikene paistab ja loodus lokkab 

E                H 

Kätte on jõudnud suvi 

E                 A 

Lõokene lõõrib ja õu kõik rõkkab 

E        H       E 

Kätte on jõudnud suvi 

 

 

 

Pearu Paulus läheb ikka üksinda, teises käes pool keedumuna 

 

E                 H            A 

Olen loobuda sust proovinud 

E                  H           A 

See näib lootusetu soov 

E                        H          A 

Tegin kõik ei muust siis hoolinud 

E                H          A 

Igavik vaid rahu toob 
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Sind lapsepõlves hellitasin 
 

Sind lapesepõlves hellitasin 

Sulle kauneid konnapoegi alati tõin 

Ja armastuse tõestamiseks  

Kord ma terve vihmaussi elusalt sõin 

 

Et pälvida su soosingut 

Ma mitmel suurel poisil kulmud rulli lõin 

Su tunded siiski külmaks jäid 

Must uhkelt mööda käisid nina püsti 

 

Olin jälginud sind pikki aastaid 

Hingepõhjas igatsused lootused 

Nüüd pärast rasket hingepiina  

Näib et lõpuks täituvad mu lootused 

 

Me ümber sume hämarus 

Ja küünlavalgel sädelemas klaasides vein 

Su silmad mulle reedavad 

Et langemas on meie tundeid lahutav sein 

 

Sind julgelt haaran embusse 

Kui karantiinist vabanenud astronaut 

Ja ütlen oled jälle söönud sibulat 

Mind lämmatamas küüslauk 
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Kolm päeva poeg ei olnud kodus 
 

G 

Kolm päeva poeg ei olnud kodus 

Ta jõi ja linnas laaberdas 

Ta ema kodus sappi kogus 

Ning vihavirre laagerdas 

 

Poeg lõpuks kord end koju ajas 

Ja nurka vajus norinal 

Siis ema viha välja ajas 

Ja oli jälle ori tal 

 

R: 

Kel määratud on hukka minna 

Hukka see läeb nii kui nii 

Võib karata küll korraks ninna 

Kuid see ei muuda midagi 

 

Kaks kaaslas olla pokri pandud 

Üks noorem veel üks norijam 

Kui oma poega veel ei pandud 

Eks ole ta siis toreda 

 

Las magab poeg las puhkab poju 

Siin oma ema hoole all 

Hea et ta üldse tuli koju 

Hea et on üldse kodu tal 

 

R: kel määratud… 
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Kuldsed lindid 
 

D    F#m 

Nüüd tulen kaugelt koju ma 

     Am                B7             Em 

Kuid ei tea kas soovid mind veel näha sa 

                  Gm            Bm   

Kui kätte said mu kirja siis on selge sul ka see 

E7 

Kuidas märku andma pead 

Gm             A7 

Kui mind ootad veel 

Gm             A7 

Kui mind ootad veel 

 

R: 

Sa kuldsed lindid köidad ümber tammepuu 

Kõik on hästi siis, pole tähtis muu 

Kui kuldset linti pole ümbr tammepuu 

On vastus EI ja olgu mu lein 

Siis kui tahes suur 

Ma lahkun, sest ei anna mingit lootust tammepuu 

 

Buss laisalt neelab tolmust teed 

Mõni tund mind ainult lahutab sust veel 

Mu õnnevõtmed hoiul seni olnud on su käes 

Mis neist saanud selgub pea 

Siis kui tamme näen 

Siis kui tamme näen 

 

R: 

 

Nüüd astun bussist välja  

Ning mu rõõm on hiiglasuur 

Sest kuldseid linte lausa täis  

On tammepuu 

  



73 

 

Et oleks rahu 
A                E 

Leheke viimne ma külmunud puul 

                        A 

Kui tuli mil leegi kord kustutab tuul 

                         D 

Nii laste poolt hüljatud nukk olen ma 

E 

Ei lahti sest tundest saa 

 

Näen pilvi mis tõusnud me kohale nüüd 

Kui hoiatus tuulde neis laulude hüüd 

Kuid läbi öö lendab siiski mu laul 

Ning inimlik soov ei kao 

 

R: 

         A             E 

Et oleks rahu ja veidi päikest 

                                   A 

Mis maa peal saadaks nii suurt kui väikest 

                       E 

Et oleks rahu ja veidi rõõmu 

                             A 

Mis palju soojust meil hinge tooks 

Et oleks rahu ja õnne ilmas 

Mis paneks naerma ka nutvad silmad 

Et oleks rahu ja veidi headust 

Et iga kevad meis lootust tooks 

 

Mu laulud ei muuta ei midagi saa 

Kuid ometi südant neis valutan ma 

Ei ole ma üksi kui tiivutu lind 

Mu igatsus ootab mind 

 

R:  
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Vaiki kui võid 
 

A         Bm 

Vaiki kui võid jää tasa 

C#m            D       D 

Sest sõnu ei kuule sa veel 

Bm            C#m 

Jah vaiki kui võid vii kaasa 

D            E        A  

Mu hääl, mis sind saatma jääb teel 

 

Kuulata vaid, kui tahad 

Siis sinuni jõuda võib see 

Ja vaiki kui võid, vii kaasa 

Mu hääl, mis sind saatma jääb teel 

 

 

R: 

A                    Bm 

Mu laulud elavad sus veel kui eilse kaja 

C#m             D  

Mis tänaseni kostab sinu sees 

Bm                   C#m       F#m 

Ja kui sa praegu tunned et sa mind ei vaja 

D            E           A 

Siis tea et kõik on alles alguses 

 

Vaikuse hääl on valus 

Kui kelluke hele ja hell 

Sa vaiki kui võid ma palun 

Sest vaikne on hääl kellal sel 

 

R: 
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Tsirkus 
D                  C 

Ja minu najal vaid seisab 

                  G 

See terve tsirkus koos 

                      C 

Ma hoolsalt pabereid täidan 

           G 

Areeni all büroos 

 

 

R: 

          D 

Kui tahan peatub lõvi tallena siin 

          C 

Kui tahan kõik kolm karu minema viin 

          G                         D 

Kui tahan nööri mööda rahvakunstnik käib 

 

 

Ma oma andeid ei peida 

Siin olen võimas ma 

Ei enne sulepead peida 

Kui plaanid täis kõik saan 

 

Peatub siin, peatub lõvi siin  

Kaasa viib, karu kaasa viib 

Mööda käib, nööri mööda käib 

 

R: 
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Kikilips 
C F G7 

Da-dam-da-da-da 

 

C 

Tean et riie meest ei peida 

         G 

Tean mis väärt on mehe müts 

 

Vatikuube ma ei laida 

     C 

Paha pole teksaspüks 

 

Aga lood on hoopis teised 

        F 

Kui sul kõrval kena tips 

    G7 

Ükskõik mis seljas ongi sul 

            C 

Peaasi kikilips 

 

 

R: 

     C 

Kikilips teeb mehe šikiks 

     G7 

Kikilipsu pühaks pean 

 

Kikilipsuga siin ilmas kõik ma kätte saan 

     C 

Kikilips teeb lahti uksed 

       F 

Murrab lahti südamed 

   G7 

Ei kikilipsu vastu saa siin maa peal keegi veel 

 

 

Da-dam…. 

 

Kikilips võib olla kirju 

Pruun või punane või must 

Ta ei heida sulle varju 

Pigem kaunistab sind just 

Kui sind naine maha jättis 

Ja sa küsid minult miks 

Siis vastan üpris veendunult 

Sul puudus kikilips… 

 

R: 
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Aita mööda saata öö 
 

A                    D 

Sõlmi juustest lahti pael 

                G Em 

Heida põrandale see 

                A 

Nagu leegivõbin laes 

                 D 

Nüüd mu kõrval lebad sa 

 

Ära looda leida und 

Peagi hommik koitma lööb 

Kingi mulle mõni tund 

Aita mööda saata öö 

 

D                  G 

Olen halb või olen hea 

                    D   Bm 

Kohut mõistma sa ei pea 

                     Em      G 

Võtku homme mind või saatan 

                  A 

Täna sõpra vajan ma 

 

 

Maha jäänud eilne päev 

Homsed kellad veel ei löö 

Kurb on see kui üksi jääd 

Aita mööda saata öö. 
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Karikakar 
G                       Em7              Am7 

Rooside joovastav hurm, liilia süütus ja sarm 

D                  G           C     G D 

Ma ei tea, milleks kingid neid mul 

G                        Em7                Am7 

Vaasis on längus mimoos, tulbid on langenud koost 

D                 G 

Mõtlen sulle kuid süda on külm 

D                 G              G D 

Mõtlen sulle kuid süda on külm 

 

 

R: 

Em7          Am7         D                    G       D 

Armastab, ei armasta, on karikakar selleks ju loodud 

Em7          Am7          D                  G 

Armastab, ei armasta – ta õielehte saatud on kootud 

   C                 E                   Em7  Am7 

Mu lumevärvi õis, su hoolde annan südame ma 

C              E                    D Em 

Oleks hea, kui valged õied vastaksid jaa 

 

Ütle kuis kasvada võid liival, mu saatuslik õis 

On see saadik mu ulmade puult 

Praegu ei aimagi veel, kellele looda mu meel 

Ainult tunne on ärevalt suur 

Ainult tunne on ärevalt suur 

 

 

R: 
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Leib jahtub 
 

G                   A    G                  A 

Akna all must metsaäär, akna peal koltund kuväär 

G                A    G                 A 

Mida on maailmas uut, kiirus, kiirus ei muud 

G                    D      G                  D 

Lapsed taas tulla ei saa – lühike aeg, pikk on maa 

G                     Em 

Kummutil pildid reas, õlelill nende seas 

A 

Kuldjuuksed peas 

 

D      A     G                D 

Valgel laual rätiku all palav leib 

G                  Em 

Madal on uksepiit, lapsed on läinud siit 

G                   D 

Leib jahtub oodates neid 

D     A       G                 D 

Kõrge taevas, madalad suitsunud laed 

G                      Em 

Trepil on valget lund, puud on täis karget und 

G                 D 

Ootamist tiksumas aeg 

 

 

Aknad täis lillelist jääd, mis sa seal vaata või näed 

Tulema keegi kord peab, kui ta veel teed siia teab 

Linnas on siledaid teid – on seal ka magusam leib? 

Kuidas seal endaks saad? Juured on sul kesk maad 

 

 

Valgel laual…. 
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Vana jõgi 
 

C                  Em 

Kõike head, vilgas kodulinn 

Am                Em 

Jätma pean mõneks ajaks sind 

Am                   Dm 

Sest kuskil jälle on ootamas sind 

    G 

Üks vana jõgi 

 

C             Em 

Telgi kaldale kaasa toon 

Am                 Em 

Purju end värskest õhust joon 

Am                    Dm 

Ja tunnen taas, et on looduse kroon 

    G 

See vana jõgi 

 

 

R: 

C 

Vana jõgi, vana jõgi 

    Em           G 

Kui pelgupaik sa minu jaoks 

C      

Vana jõgi, vana jõgi 

    Em                     G 

Mis teen kord siis, kui sa ükskord kaod 

Am                    G 

Vetepeeglis kasesalu, väreluste värv 

Dm              

Käin paljapäi ja paljajalu 

G 

Puhkab pingul närv 

Am          F G C 

Vana jõgi 

 

Peatub siin tõtlik aja samm 

Puhkab vaid vana veskitamm 

On kuldaväärt iga päikesegramm 

Mis jõudu annab 

 

Telgi kaldale kaasa tioon  

Purju end värkest õhust joon 

Ja mõttelend keset hämarat ööd 

Mind pilvis kannab. 
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 Valgeid roose 
 

C                                     G 

Ei tee mind kurvaks see, mis läind ja milleks 

                                    C 

Mul on üks päev, mis meelest eal ei kao 

C                C7             F 

Kui murdsid minu sülle tõrksaid lilli 

   C                G          C 

Ei teadnud vaid, et mälestuste jaoks 

 

 

R: 

C7      F      G       C 

Valgeid roose, valgeid roose, 

Am       Dm         G7 C 

Neid mis ääristasid aiateid 

C7      F      G       C 

Tõin ka teisi, kauneid õisi 

Am      Dm           G7        C  

Kuid mu süles meelde jäid vaid need 

 

Sa hoiad süles neid mul igal sammul 

Neis alles jääb üks ammu möödund päev 

Ja seda, mis on rohtund juba ammu 

Sa jäidki seisma lõhnav sülem käes 
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Haanja miis 
 

Am               E    Am 

Haanja miis vidi lubjakivve 

Am C  D     E   Am   E  Am 

Kolm  päivä Võrolõ 

 

Haanja miis läts tiganiku puuti 

Uma kolmõ kopkaga 

 

Tahtsõ osta pükis nöpse 

Uma higi vaiva iist 

 

Haanja miis näkse silgupüttü 

Tiganiku leti iin 

 

Haanja miis pallõl puudisaksa 

Esänd, lupa tsurgata 

 

Tsurka, no tsurka, haanja miis 

Uma leeväpalakõst 

 

Laul om otsan, laul läts mõtsa 

ei läe inämb edesi 
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Kuu 
 

Em                                 D 

Vihmana ma sajan, vihmana ma sajan aeda 

                                     C 

Tuulena ma lendan, tuulena ma lendan ringi 

G                                 Am 

Vihmana ma sajan, vihmana ma sajan aeda 

C                                    D         E 

Tuulena ma lendan, tuulena ma lendan ringi sinu öös 

 

 

     F#m 

Olen kuu 

   Am  Em  

Olen   kuu 

     F#m 

Olen kuu 

   Am  Em  

Olen   kuu 

 

 

Tulena ma kannan, tulena ma kannan jõudu 

Kastena ma emban, kastea ma emban jalgu 

Tulena ma kannan, tulena ma kannan jõudu 

Kastena ma emban, kastea ma emban jalgu sinu öös 

 

 

Olen… 

 

Järvena ma vaatan, järvena ma vaatan üles 

Taevana ma kuulan, taevana ma kuulan alla 

Järvena ma vaatan, järvena ma vaatan üles 

Taevana ma kuulan, taevana ma kuulan alla sinu öös 

 

 

Olen… 

 

Mäena ma vaikin, mäena ma vaikin paljust 

Merena ma randun, merena ma randun õue 

Mäena ma vaikin, mäena ma vaikin paljust 

Merena ma randun, merena ma randun õue sinu öös 

 

Olen…. 
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Moosi ja teed 
 

Bm                     A 

Moosi, moosi, moosi ja teed 

 

Moosi, moosi, moosi ja teed 

G                      A 

Moosi, moosi, moosi ja teed 

Bm             A 

Moosi ja teed 

 

   Bm               A                    G 

Mu kodumaa mundrite vabrikud teevad nüüd moosi 

                    A                 Bm     A 

Ja miilitsamundrite vabrikud toodavad teed 

Bm                  A                 G 

Kui juhtute kohtama mundrites mehi me hulgas 

                      A                 Bm 

Siis teate, on uusima ajaloo muuseumist need 

 

 

R: 

            Bm        A  

Ma tean, et nii pole ta 

            Bm        A 

Kuid nii ta saab olema 

            G         A 

Ma tean, et nii pole ta 

            Bm        A 

Kuid nii ta saab olema 

 

 

Me kodumaa lapsed ei lähe, vaid tulevad koju 

Ja iidsetes haudades õndsad on vanade luud 

Ei lõhuta eestimaal ammugi ühtegi talu 

Ma tean, et see nii on, mis sest, et näen midagi muud 

 

R. 

 

Me kodumaa laulikud laulavad armust ja õnnest 

Et vaikida valust, mis hingena põletab seest 

Kui palju on maailma metsades meiegi linde 

Kes laulavad seal hirmust kodumaa puuride ees 

 

Me kodumaa kohal on lõhnamas tuuled 

Ja agara lollpea eest kaitstud on emake maa 

See pole ju nii – kuulen lausuvad kellegi huuled 

Kuid nõnda see olema peab ja nii olema saab 

 

R: 
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Pühajärv 
 

D                       G 

Pühajärve päikseloojang valgub üle vee 

C                      D 

Istun üksi paadipäras, vaatan kaugusse  

D                         G 

Vaevu virvendades voogab, helgib järvepind 

C                  D 

Läbi helendava udu hõikab üksik lind 

C                         G 

Vaiksel õhtul paistab ära läbi selge vee 

Am                     A       D 

Tume järvepõhi soik ja salapärane 

G             C          Am    D7   G 

Vaiksel õhtul on ta näha läbi selge vee 

 

 

Sinna, sinna, sügavusse ihaleb mu hing 

Üle paadiserva kutsub kummarduma mind 

Jahe võpatavalt hele äratundmishetk –  

Igavik on just siinsamas, käsi puutub vett 

Loss, mis vajus järvepõhja saja aasta eest? 

Ei, need on mu oma silmad, vaatamas mind veest! 

Selle silmad, kes ma olin saja aasta eest 

 

Tõmban käega, tõstan pilgu – taevas ääretu 

Loojeneva päikse kohal aimub juba kuu 

Istun vaatan, kuidas vajub silmapiiril loit – 

Silmapilguks kokku saavad hämarik ja koit 

Juba läbipaistev udu heljub üle vee 

Valgub, helendav ja jahe , järve kohal öö 

Roolind häälitseb – on aeg, ma sõuan kaldale. 
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Aeg ei peatu 
 

    Am7               F#9 

See on nii seatud, et aeg ei peatu 

DM7               Bm 

Vaid aina edasi tõttab 

   DM7              Bm   E       Am7   Bm7  E 

Ja päevad läevad ja aastad mööduvad. 

   AM7               F#9 

Ja sul on kiire, on väga kiire 

   DM7         Bm 

Sa aina kuhugi tõttad 

   DM7            Bm          E         Am7 

Ja päeva püüad ja märkamatult Õhtu ongi käes 

 

 

R: 

Am7                   D   Am7  D 

Ei, aeg ei peatu, ei, ei 

Am7                   D   FM7 

Ei, aeg ei peatu, ei, ei 

 

Sa peatu hetkeks ja mõtle veidi 

Kesk vaikust kiirustamata 

Sest aastad läevad ja päevad mööduvad 

Mis saab, mis tuleb, Kui kaugel oled,  

kas tead sa, kuhu nii tõttad 

Kui ootad veidi, näed järele sul jõudnud ongi päev 

 

 

R: 

 

Mis saab, mis tuleb, kui kaugel oled 

Kas tead sa, kuhu nii tõttad 

Kui ootad veidi ja seisatu, siis paremini näed. 
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Korstnapühkija 
 

D                   G 

Näe heleda taeva taustal 

C              A         D 

Kõnnib katusel ringi üks mees 

D    C             G 

Tuul suitsu laiali laotab 

     F            C         D 

Mees otsib midagi korstende seest 

 

 

R: 

G               C 

Korstnapühkija! 

G         C              G                C 

Tule ikka jälle korstent puhtaks nühkima! 

G               C 

Nähes sind mind õnne tunne 

G              C 

Haarab ja võin rahus jälle 

F              C  G 

Puid ma lõhkuda,  puid ma lõhkuda. 

 

 

Kord talvel, kui väljas tuiskab 

Rõõmsalt ahjus on praksumas puud 

Siis hinnata meest sa mõistad, 

Kes katuseid mööda käis, kaasas luud. 

 

R: 

 

Must kass, sind ma pelglikult austan 

Kui sa üle tee jooksed mu eest 

Näen, heleda taeva taustal 

Välja korstnast su tõmbab see mees 

 

R:  

G               C 

Korstnapühkija! 

G         C              G                C 

Tule ikka jälle korstent puhtaks nühkima! 

G               C 

Nähes sind mind õnne tunne 

G              C 

Haarab ja võin rahus jälle 

F              C  G 

Puid ma lõhkuda,  puid ma lõhkuda. 

F              C  G 

Puid ma lõhkuda,  puid ma lõhkuda. 

F              C  G 

Puid ma lõhkuda,  puid ma lõhkuda. 
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Raamid 
Bm           F#          D             C    G 

Hulk kauneid pilte koos, nelja seinaga ruumis 

A              E7              D     A 

Suurest aknast langeva valguse voos 

Bm               F# 

On iga pilt siin meistriteos 

D                C 

Ja veel millised raamid 

A                     E7                 A 

Vanast kasest tehtud, ukse all kasvanust 

 

E7          E7      F#7             E7    A 

Ühel pildil vildist kübar on ja suveking 

E7                       F#m               E7      D 

Muudki võib sealt leida, ainult, kallis mitte sind 

A                         F#m           G    D E 

Teisel üks Paloma Blanca, Twist ja Jambolay 

A                  G                  E 

Seisavad Chiquito, tema kõrval Annemai 

 

 

Üks pilt, on see vast teos, valgeid lõhnavaid roose 

Allel, mis rohtund, memm hoiab neid peos 

On Irmal hoopis teine poos 

Mitmeid Irmal on poose 

Kuid pole kellelgi pilti Irmaga koos 

 

Ühel pildil mingi lohe tahab lennata 

Aga tuult ei ole, lohe on kui hännata 

Ühe pildi peal on luited paksult jälgi täis 

Kes need jäljed jättis, kelle tädi rannas käis? 

 

Hulk pilte kukub koost, nelja seinaga ruumis 

Kui lõppeb ükskord muusika raadiost 

Jah, kauneid pilte kukub koost 

Nelja seinaga ruumis 

Kuid raamid jäävad, raamid, mis tehtud puust 

 

Tooli kõrval tool ja veid veini juua koos on hea! 

Mis meil elu tuua võib, ei me ette tea. 

Külma valgust aknast tuppa heidab sinkjas kuu 

Ei me sellest hooli, meil on tänav, pink ja puu 

 

 

E7 

Raamid, raamid, raamid, 

F#m                  E        A 

Raamid, raamid, raamid, just! 

  E7                  F#m          E     D 

Tehtud vanast kasest, ukse ees kasvanust. 

A 

Raamid, raamid, raamid 

        F#m              G        D 

Just raamid, raamid, raamid just! 

A                    G                   F 

Tehtud vanast kasest, ukse ees kasvanust. 

A                    G                   F 

Tehtud vanast kasest, ukse ees kasvanust. 
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Vana lokomotiiv 
 

Am                    D7 

Tõuseb valgeid pilvi, vana lokomotiiv 

G 

Varsti näeb neid ainult filmis 

       C 

Armas, tuttav motiiv. 

Am                         D7 

Rongijuhil võidund tunked, pabeross hõõgub suus 

G                                        C 

Rinnataskust kui furunkel paistab punane roos. 

 

F                   C 

Hei, hei, hei, tule jaama! 

G                   C 

Võta kaasa tromboon! 

G                  D                         G 

Sest et täna aurab ära viimne auruvedur depoost 

F                   C 

Hei, hei, hei, tule jaama! 

G                    C 

Võta kaasa tromboon! 

G                 D                       G 

Sedapuhku raudteejaamas mängib pasunakoor. 

 

Jaamakorraldaja aga, ega temagi ei maga 

Peas tal nokats on uus ja täis tähtsust ta poos. 

Veel on jäänud pisut aega, aga varsti päris tõega 

Äkki rööpad on koos, aururuun ajaloos. 

 

Hei, hei, hei, tule jaama 

Tule täna, kell kuus. 

Hei, hei, hei, tule jaama! 

Kord veel oleme koos! 

Hei, hei, hei tule jaama 

Sina, looduse kroon 

G                   D 

Hei, hei, hei, tule jaama 

 

 

 

                   G  Am 

Võta kaasa tromboon 
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Petlik õnn 
 

              Am  D             G     Em 

Kus oled nüüd sa, mis sinust on saand 

      Am                  D                  G       Em 

Ühine tee, mida mööda sai käidud, tolmuks on saand 

              Am   D         G    Em 

Kas näha sind saan ma kunagi veel 

            Am              D                G 

Rõõm ja õnn, mis meile said osaks, petlikuks jäid 

 

Ükskõik, kuhu läen või mida ma teen 

Sinu nägu ja silmi nii rõõmsaid jälle oma kujutlusis näen 

Sa olid nii hea, nii lahke ja hell 

Sest sinu hingesoojust vajab süda nii habras ja õrn 

Mida nõuan ma veel, kallis läksid lahku me teed 

 

Kus oled…. 

 

Sa olid nii noor, minu lootus ja õnn 

Ma tahaksin jälle olla su juures ja aidata sind 

Olid ainus mul sa, sinust mõtlen nüüd ma 

Kas oli see õige, et äkki mu juurest ära läksid sa 

Mida vajan ma veel, kallis, kas sind kohtan eluteel 

 

Kus oled… 

 

Nii petlik on õnn, nii petlik on õnn, 

Ühine tee, mida mööda sai käidud, tolmuks on saand 

Nii petlik on õnn, nii petlik on õnn 

Rõõm ja õnn, mis meile said osaks, petlikuks jäid. 
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Mustlase elu 
 

Oh millal saaksin, ma mustlasena 

Maailmas ringi veel rännata 

Nii vabalt rõõmus ei ole keegi 

Kui loodusrüpes on mustlane 

 

Kus elu looduslik ja päiksepaistega 

Seal olen õnnelik vaid sinuga 

Ma mustlaskombel maailmas rändan 

Ja otsin õnne, kus asub see 

 

Sageli metsades hulkudes meenub mul mustlase muretu elu 

Milles nii palju on võlu ja nii palju romantikat 
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Alice 
 

C 

Istun aknal, loojumas päev 

F                             G      C     G 

Äkki kuju nii tuttavat näen – see on Alice 

C 

Kas petavad silmad või tõsi on see 

F 

Käes tal pakitud kohver ja keep 

G                    C             G 

Ta korraks peatub ja lehvitab siis 

 

 

R: 

C 

On hetki elus palju, üks määravaks kord saab 

F 

Võib-olla on see saatus, et täna lahkub ta 

G                                                   A     G 

Kuigi palju, palju aastaid oli olnud mulle naabriks Alice 

C 

Kõik need aastad reas, mis on elus mööda läind 

F 

Nii lootusetult pime olin õnne kõrval käind 

G                                             A     G 

Nii ei näinud, et kogu aja oli mulle naabriks Alice 

 

 

Kaunim kõgist mulle ta näis 

Süda rõõmu ja joovastust täis – oo Alice 

Suve soojus seal silitas päid 

Paitas silmi, nii siiraid ja häid 

Kuid loodus keelitas meid – see meeles on veel 

 

R: 

 

Nüüd ei teagi, kas eales veel ma 

Kuulda uksel ta koputust saan – oo Alice 

On vist tõsi see, ta jäädavalt läeb 

Ainus tunne, mis minule jääb – see on tühjus. 

 

R: 
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Suudlus läbi jäätunud klaasi 
 

F                        C 

Hetke vaid mõni mälestus kestab 

        Dm                  Am 

Kuid on neid, mida minna ei lasta 

       Bb                     F 

Küllap siis on meil väga neid vaja 

                 G                    C 

Sest nad leiavad aja, külastavad meid taas 

      F                  C 

Hetke vaid mõni mälestus kestab 

        Dm                  Am 

Kuid on neid, mida minna ei lasta 

        Bb              F 

Küllap siis meie vajame neid 

                 G     C                F  Bb 

Sest nad tulevad taas, kas sa ootad või ei 

 

 

F                                              Bb 

Sajab akna taga laia valget lund veel õhtu eel 

                 G                            C 

Ja ma äkki läbi jäätund klaasi siis su silmi näen 

                 F               F7        Bb 

Sina surud vastu külma klaasi suu ja mina ka 

Bbm                   F                C   F 

Nii jäälilled kõik me aknaklaasil siis sulavad 

 

Nii jäälilled kõik me aknaklaasil siis sulavad 

 

 

Sellest päevast saab nüüd õige mitud lund ja muudki veel 

Tundub nagu oleks toona näinud und ma õhtu eel 

Nüüd mu akna taga ulub jäine tuul ja kurb on meel 

Kuigi aken on just nõnda nagu siis jäälilledes 

Kuigi aken on just nõnda nagu siis jäälilledes 
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Imeline laas 
 

C                 G7      C 

Seal künkal algas imeline laas 

     F          G7           C 

Veel vastu taevasina must ja paljas 

     C           E7       Am 

Kuid hiirekõrvus rohi oli maas 

    Dm7       G7        C 

Nii imevärske ja nii imehaljas 

    Dm7           F      C 

Sel künkal algas imeline laas 

 

 

Me tundsime kuis puude süda lõi 

Ja kuulsime kuis mullast võrsus rohi 

Puud hüüdsid hääletult ei või, ei või 

Ja haljas rohi sosistas, ei tohi 

Me tundsime kuis puude süda lõi 

 

Kas tõesti nüüd saab tõde muinasloost 

Et sellest laanest tagasi ei tulda 

Me läksime ja oksad läksid koost 

Ja tummas õhus lõhnas sooja mulda 

Kas tõesti nüüd saab tõde muinasloost 

 

Ehk küll me ümber kivist linn on taas 

Me kõnnime kui elaks me legendis 

Nüüd õites on me imeline laas 

Ja kõik ta õied õitsevad meis endis 

Ehk küll me ümber kivist linn on taas 
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Prostituudi laul 
 

Am                  D         Dm 

Üks mees nägi unes taevalikku õiglust 

    Am      Dm7            CM7       E7 

Mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad 

Am                 D          Dm 

Üks mees nägi unes taevalikku õiglust 

   Am7         D9        Em7             Am 

Ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale 

 

F         G7          C 

Lõpuks on kõik ainult enesemüümine 

Dm6      E     Am 

Turul me oleme vennad ja õed 

Dm 

Tükk haaval, jupp haaval 

F7 

Päev haaval, tund haaval 

AM        Dm        B-9     E 

Üksteisel müüme oma usud ja tõed 

 

 

Üks mees nägi unes taevalikku õiglust 

Mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad 

Üks mees nägi unes taevalikku armastust 

Ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale 

 

 

Am                  D          Dm 

Üks naine nägi unes taevalikku armastust 

   Am7         Cm6       Em7             D9  

Ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale 

Am          B-9       Em7             Am 

Hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. 
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