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gaudeaMus
Keskaegne tekst, Christian Wilhelm Kindleben (töötlus) / üliõpilaslaul

Gaudeamus igitur
juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus!
Vivat academia,
vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!
Vivat et respublica
et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protegit!



isaMaa iLu hoieLdes
Muusika: Alo Mattiisen
Sõnad: Jüri Leesment
Seade: Tõnis Kõrvits

Refr.: Isamaa ilu hoieldes.
Vaenlase vastu võideldes:
:,: pane tähele, pane tähele! :,:
:,: Kui sina usud endaasse :,:
:,: arukate arvamisse :,:
:,: tugevate turjadesse :,:
:,: vanemate vägevusse :,:
:,: noorte meeste nobedusse :,:
:,: õdedesse, vendadesse :,:
:,: enne kõike endaasse :,:
siis saad põlve parema,
siis saad põlve parema!
Refr.: Isamaa ilu hoieldes....
:,: Kui sina usud hundi juttu :,:
:,: kardad koerte klähvimisi :,:
:,: kuulad sakste sajatusi :,:
:,: kannupoiste kaebamisi :,:
:,: saamameeste salvamisi :,:
:,: madalate manitsusi :,:
:,: sõgedate sõitlemisi :,:
siis ei saa sa midagi,
siis ei saa sa midagi!
Refr.: Isamaa ilu hoieldes....
:,: Kui sina vajud valedesse :,:
:,: upakile unedesse :,:
:,: käpakile käsu alla :,:
:,: röötsakile rubla alla :,:
:,: siis saad kirbud kubemesse :,:
:,: sügelised südamesse :,:
:,: päised pähe, kondid kõhtu :,:
siis sa lähed põrgusse,
siis sa lähed põrgusse!
Refr.: Isamaa ilu hoieldes....
:,: Kui sina usud endaasse :,:
:,: siis sina usud rahvaasse :,:
:,: taludesse tarkusesse :,:
:,: õpetusse, õigusesse :,:
:,: kodukoha kaasikusse :,:
:,: pilvepiiril pääsukesse :,:
:,: siis saad vaimu vägeva :,:
siis saad põlve parema,
siis saad põlve parema!



puudutus
Muusika: Tõnu Kõrvits
Sõnad: Kristiina Ehin
Tants: Maido Saar

Puuduta mind oma tulise palgega,
nii et on ilus ja valus.
Oma silmade sinimustvalgega,
puuduta veel, puuduta veel, ma palun.
Kas tunned kuis meile ikka lahti
kõige kõrgemad taevateed.
Kui tuleme kokku, kui leiame mahti
Jätame vaevad ja laulame, laulame...
Rüüpa mu elust januse sõõmuga,
kõige kaunimad ajad.
Puudutan sind oma rahu ja rõõmuga,
nõnda palju kui vajad.
Kas tunned kuis meile ikka lahti
kõige kõrgemad taevateed.
Kui tuleme kokku, kui leiame mahti
Jätame vaevad ja laulame, laulame...
Puuduta mind oma headuse väega,
ainsaga millel on väärtust.
Õnnista oma sileda käega,
minu karedat saatust.
Kas tunned kuis meile ikka lahti
kõige kõrgemad taevateed.
Kui tuleme kokku, kui leiame mahti
Jätame vaevad ja laulame, laulame...
Puuduta mind oma tulise palgega,
nii et on ilus ja valus.
Oma silmade sinimustvalgega,
puuduta veel, puuduta veel, 
veel, puuduta veel, ma palun.
Puuduta veel, puuduta veel, ma palun. 
Puuduta mind, puuduta mind.



ÄrkaMise aeg
Muusika ja sõnad: Rene Eespere

Meri siin seisma jäi – keegi peatas ta,
kallas veest jagu sai, kaldast algas maa:
tasane, kullane, kivine, mullane,
pilvine, tuuline, ootust täis.
Peagi siin kokku said esimemm ja -taat,
vaevaga kodu lõid, lapsed majja tõid.
Oli õnn, oli rõõm, oli naer, oli nutt,
oli töö, oli vaev sellel maal.
Refr.: Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa,
oled mu hingele lähedal!
Eestimaa, Eestimaa, oled mu kodumaa,
oled mu südames sügaval!
Tulega, mõõgaga tuli võõras mees,
häda tõi, valu tõi, võõrast leiba sõi.
Langes taat, memmeke, lapseeas vennake,
pisaraist märjaks sai kogu maa.
Refr.: Eestimaa, Eestimaa …
Isa meelt, emakeelt hoian sellel maal.
Taadi maa, memme maa endiselt on ta:
tasane, kullane, kivine, mullane,
pilvine, tuuline, ootust täis.
:,: Refr.: Eestimaa, Eestimaa ... :,:



Mis vÄrvi on arMastus
Muusika: Arne Oit
Sõnad: Heldur Karmo
BigBandi seade: Simmo Siil
Kooriseade: Kuldar Schüts

Su huultel nii värskelt kui juunis
punetab maasikavärv;
su juuksed on puravikpruunid,
silmad kui sinine järv.
Neid värve ma näen, neid värve ma tean,
neist laulugi kokku sean ...
Refr.: Kuid mis värvi on armastus,
kes seda teab?
Mis värvi on armastus?
Kui teaks küll oleks hea!
Su aknad maaliksin kohe just seda värvi ma,
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.
Neid värve ma näen, neid värve ma tean,
neist laulugi kokku sean ...
Refr.: Kuid mis värvi on armastus …
Öö purjetab mustaval laeval,
tuleb siis päev, mul näib,
et roosaka pintsliga taevast,
koidukiir kuldamas käib.
Neid värve ma näen, neid värve ma tean,
neist laulugi kokku sean …
Refr.: Kuid mis värvi on armastus …

Mehe MÕÕt
Muusika: Madis Orav, Ago Niglas, Peep Pihlak
Sõnad: Aapo Ilves
Tants: Aveli Asber (Meeste Tantsupidu 4 Venda repertuaarist)



iLus oLed isaMaa
Muusika ja sõnad: Tõnis Mägi
Seade: Tõnis Kõrvits, Mati Põdra

Rannal valge maja,
on suvehommik, sajab.
Kusagil helisevad kellad
ja kääksub kaevuvinn.
Loodus üles ärkab,
kasteheingi tärkab.
Päike oma esimesi kiiri heidab,
taas algamas on päev.
Üks paat on sõitmas merel
ja päiksest lausa verev aer.
Linnulaulu rannalt kostub,
merelt kajab vastu
kajakate na-na-naer,
see kajakate na-na-naer,
see naer, see on naer,
see on naer, na-na-na-naer!
Ilus oled, ilus oled sa,
ilus oled, isamaa!
Ilus oled, ilus oled sa,
ilus oled, sünnimaa!
Aegamisi vihmapisar
looduse veel rohekamaks loob,
päiksekiir siis uduvines
jälle uusi vikerkaari koob.
Vihmast loodud lõhnu
on ladestunud õhku.
Loodushääli on nüüd kõikjal,
taas algamas on päev.
Ainult tuul nii vaikselt
merel lööb oma tantse,
siis ringutab ja ära kaob
üle metsa, mere, loo…
Ja üksik paadimees merel
on püügil ja paadi järel noot.
Kuid unustab ta noosi,
on hingest teised noodid:
la-la-la-la-la-la-la-la, see la-la-la-la-la-la-la-la,
see laul, see on laul,
see on laul, la-la-la-laul!
:,: Ilus oled, ilus oled sa,
ilus oled, isamaa!
Ilus oled, ilus oled sa,
ilus oled, sünnimaa! :,:
Eestimaa!



heLMi
Muusika ja sõnad: Raimond Valgre
Seade: Simmo Siil

:,: Helmi, mulle õpeta,
kuidas saaks kord minust tantsija,
sest on vallanud mind džässirütm
ning see võluv muusika.
Helmi, mulle näita vaid,
mõni moodne samm kuis foksis käib –
paarist sammust peaks ju aitama,
et ma võiksin tantsida.
Ja kui kõlab me lemmikviis,
tantsima sinu siis viin.
Maailm siis kaob ja paradiis
meile on avatud siin.
Helmi, mulle õpeta,
kuidas saaks kord minust tantsija,
sest on vallanud mind džässirütm
ja mind võlunud sa. :,:

kikkapuu
Muusika: Rahvaviis
Tants: Folkloor



pÜhapÄev
Muusika ja sõnad: Kustas Kikerpuu
BigBandi seade: Siim Aimla
Kooriseade: Karin Kuulpak

Ja-jaa nii tore see, et on jälle pühapäev!
ja-jaa nii tore see, et on jälle pühapäev!
Mööda aeglaselt nädal läeb
rasket tööd kui päevast päeva teen.
Kuid kui kord jälle käes on pühapäev
kähku meelest siis see läeb.
Ja-jaa nii tore see, et on jälle pühapäev!
ja-jaa nii tore see, et on jälle pühapäev!
Kauem hommikul magada saab
ei mul und miski silmist vii.
Ja päev on nii pikk, aega küll siis ka 
pole kiiret mul kuhugi.
Ja-jaa nii tore see, et on jälle pühapäev!
ja-jaa on tore see, et on jälle pühapäev!
Päeval pargis on kõndida hea
pingil jalgu saab puhata.
Ning kui sammud sealt edasi sean
astun kohvikusse ma.
:,: Ja-jaa nii tore see, et on jälle pühapäev!
Ja-jaa nii tore see, et on jälle pühapäev! :,:
Et on jälle pühapäev!



LiLLed juustes
Muusika: Jaagup Kreem, Tiit Kikas
Sõnad: Jaagup Kreem
Seade: Tõnis Kõrvits
Tants: Maido Saar

Ärevalt lendavad liblikad kõhus,
kui seisan siin sinu ees.
Näen, kuidas tuttavast poisist
on sirgunud mees.
Hommikukasteseid lilli ma seadnud
juustesse ennegi,
kuid kes oleks uskunud,
sind nähes tunda võin nii.
Lilled juustesse sean vaid sinu pärast.
Lilled juustesse sean...
Lilled juustesse sean sinu pärast.
Lilled juustesse sean...
Sinu sammude kaja nii hästi ma tunnen
ja südamelöökegi tean,
kuid täna sul õitega teistmoodi ehitud pea.
Ja kuigi on rahvast nii palju me ümber,
ma kedagi teist siin ei näe.
Las alata muinasjutt,
käsi kui leiab su käe.
Lilled juustesse sea minu pärast.
Lilled juustesse sea...
Lilled juustesse sea minu pärast.
Lilled juustesse sea...
Tähtis ei ole mis tulevik toob.
Edasi lähen vaid sinuga koos... sinuga koos... sinuga, 
sinuga koos...
Lilled juustesse sean sinu pärast.
Lilled juustesse sea...
Lilled juustesse sea... minu pärast...
Lilled juustesse sea...



aeg ei peatu
Muusika: Tõnu Aare
Sõnad: Ott Arder
Seade: Teet Raik
Kooriseade: Kuldar Schüts

See on nii seatud, et aeg ei peatu,
vaid aina edasi tõttab.
Ja päevad läevad ja aastad mööduvad.
Ja sul on kiire, on väga kiire,
sa aina kuhugi tõttad.
Ja päeva püüad ja märkamatult
õhtu ongi käes.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.
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 ka kuhu nii tõttad.
Kui ootad veidi, näed,
järele sul jõudnud ongi päev.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.
Mis saab, mis tuleb,
kui kaugel oled, kas tead ka kuhu nii tõttad.
Kui ootad veidi ja seisatud, siis paremini näed.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.
Ei, aeg ei peatu, ei, ei.



pÄikeseratas
Muusika: Olav Ehala
Sõnad: Juhan Viiding
Seade: Tõnis Kõrvits, Mati Põdra

Päikeseratas, päikeseratas,
Taeva tuline kera.
Päikeseratas, päikeseratas,
Kasvatad viljatera.
Päikeseratas, päikeseratas,
Sooja saab iga seeme.
Päikeseratas, päikeseratas,
Sina näed, mida teeme.
:,: Päikeseratas, päikeseratas,
Jube, kui oleks pime.
Päikeseratas, päikeseratas,
Sinu valgus on ime.
Päikeseratas, päikeseratas,
Paistad halvale, heale.
Päikeseratas, päikeseratas,
Vaata me kõigi peale. :,:



Minu sÜdaMes sa eLad
Muusika: Arne Oit
Sõnad: Heldur Karmo
BigBandi seade: Jüri Kõlvart
Kooriseade: Karin Kuulpak

Öö on imesoe ja paistab kuu,
pimedus on pargiteil.
Suudlust varjab pink või iidne puu –
oma tuba puudub meil!
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.
Siiski meie õnn on noor ja kuum,
mured seda käest ei vii.
Leidub kuskil kord ka meile ruum –
seni trööstin sind ma nii:
Refr.: Minu südames sa elad kenas päiksepoolses toas...
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...




