Ei me ette tea
Kui olin väike tütarlaps,
“Kas kasvan suureks,” – küsisin siis,
“ja kas ka suurelt kuulsaks ma saan?”
Ema mul ütles nii:
Refr. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib,
kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt kõik
ei me ette tea
Möödusid aastad, saabus aeg,
mil süda tunda armastust sai.
Kas on kõik päevad päikest meil täis?
Armsam mul ütles vaid:
Refr.Ei me ette tea…
Nüüd, kus mul endal lapsed on,
küsivad nemad: “Mis saab kord meist?
Kas on me elu rõõmus ja hea?”
Õrnalt ma räägin neil:
Refr. Ei me ette tea…

Ma ei tea

Heade mõtete linn, Tartu

Henno Käo / rahvalik laul

Sander Karu

Mu ellu nüüd on tulnud üks väike muudatus,
mind hoopis teiseks teinud su käte puudutus.

Refr ;,;Heade mõtete linn, see on Tartu
Heade mõtete linn, see on Tartu;,;

Refr. Ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea,
ma ei tea, mida ihkab minu hing.
:,:Üht neiukest suudeldes joovastub rind,
ma laulan: “Oh, kui hea!” :,:
Ja varem oli toidul ka hoopis teine mekk.
Nüüd unetult ma koikul ja peal ei püsi tekk.

Tartus laulupidu eestlasi kokku tuli sadu
ärkamisaja rõõm liitis ühte meid
Vanemuise seltsis, Jannseni loodud teatri kantsis
Tartu vaim ringi käib
Vaatan aknast välja päikene rõõmsalt särab linnal
Tartu vaim silme ees
;,;Toomemäelt alla linna tippadi-tappadi vahva minna
Raekoja plats ja Emajõgi ees;,;

Refr. Ma ei tea …

Refr ;,;Heade

Oh, kullakallis haldjas, kui saaksin sinuga
kord hämaras lokaalis veel rumbat tantsida.

Tartu Tähetornis teadusajaloo uhkes pärlis
Struwegi mõõtis siin tähe kaugust maast
Mäe all Ülikoolis, sajandeid mitmes õppetoolis
Tartu vaim ringi käib
Vaatan aknast välja päikene rõõmsalt särab linnal
Tartu vaim silme ees
;,;Toomemäelt alla linna tippadi-tappadi vahva minna
Raekoja plats ja Emajõgi ees;,;

Refr. Ma ei tea …
Sa oled minust kaugel, nii kaugel otsata.
Ja pisar minu laugel ei taha kuivada.
Refr. Ma ei tea …
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Refr ;,;Heade mõtete linn, Tartu, me kõigi rõõmuks
Heade mõtete linn, Tartu, jääb koduks kauniks;,;
TARTU!
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Ämmamoori maja

Ma tahaksin kodus olla

rahvalik laul

Helene Koff / rahvalik laul

:,: Viina joo, kui noor veel oled sa,
küll vanaduses aega sul karskust pidada. :,:

Ma tahaksin kodus olla,
kui õunapuud õitsevad
:,: ja nende roosakad õied
mu juukseid ehivad. :,:

Refr. :,: Ah, milleks meile vaja seda ämmamoori maja,
selle pummeldame maha, lähme metsa elama! :,:
:,: Suitsu tee, kui noor veel oled sa,
küll vanaduses aega on astmat ravida. :,:
Refr. Ah, milleks meile vaja …
:,: Tantsu löö, kui noor veel oled sa,
küll vanaduses aega sul jalgu puhata. :,:
Refr. Ah, milleks meile vaja …
:,: Lapsi tee, kui noor veel oled sa,
küll vanaduses aega neid kokku lugeda. :,:
Refr. Ah milleks meile vaja …

Ma tahaksin kodus olla,
kui rukkipõld kollendab
:,: ja kollakat-pruunikat vilja
tuul tasa hällitab. :,:
Ma tahaksin kodus olla,
kui kasemets kolletab
:,:ja kureparv taevavõlvil
lõuna poole purjetab. :,:
Ma tahaksin kodus olla,
kui lumevaip katab maad
:,: ja kuuskede härmatand oksad
kuupaistel hiilgavad. :,:
Ma tahaksin kodus olla,
kui kallim on minuga
:,: ja temaga üheskoos mina
võiks rõõmus viibida. :,:
Ma tahaksin kodus olla,
kui õunapuud õitsevad
:,: ja selge sünnimaa taevas
me kohal jääb särama:,:
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Simmaniduo ja
Kandlemees Sander
LAULIK 2
Jää vabaks, Eesti meri
Meil merevood on vabad ja võimsalt mühavad
ja kodupinna metsad meil vastu kajavad.
:,: Jää vabaks, Eesti meri, jää vabaks, Eesti pind!
Siis tuisku ega tormi ei karda Eesti rind. :,:
Meil kalur merel noota võib vabalt vedada
ja musta mulla põuest võib vili võrsuda.
Me vabal lainte voodel võib päike särada
ja rõõmulaulust põllul mets vastu kajada.
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