
Ingel kõndis tänaval 

Ingel kõndis tänaval, või see näis vaid nii 

Möödus minu väravast ja siit kaasa viis 

Minu suikund südame, viis unegi 

Hingeseis nüüd segane… Kas jääbki nii? 

 

Mul puhub südames nüüd suvetuul 

Miski mu sees on nii kõrbekuum 

Avaneb ees ilmaruum 

 

Ingel kõndis tänaval, või see näis vaid nii 

Möödus minu väravast ja siit kaasa viis 

Minu suikund südame, viis unegi 

Hingeseis nüüd segane… Kas jääbki nii? 

 

Mul on kombeks tänaval, käia päikse pool 

Kas raske siis sul on peatuda 

Kuldne nii ilmaruum… 

 

Ingel kõndis tänaval, või see näis vaid nii 

Möödus minu väravast ja siit kaasa viis 

Minu suikund südame, viis unegi 

Hingeseis nüüd segane… Kas jääbki nii? 

 

Kord lendame kui tuul, tiivad pingil siin 

Jooksen üles mäest, puhun pilvi eest 

Taevasel teel, lendame… 

 

Ingel kõndis tänaval, või see näis vaid nii 

Möödus minu väravast ja siit kaasa viis 

Minu suikund südame, viis unegi 

Hingeseis on segane… Las jääbki nii 

  



Tantsin sinuga taevas 

Kuu on täis iseennast 
Ja nii lõpmata suur 
õhk on pehme kui samet 
Meid vaikselt puudutab tuul 
Pilved sõuavad aeglaselt rivis 
Ja see kõik mida näen sinu silmist - ma 
tean 

Täna ööseks võin jääda 
Mis võiks olla ilusam 
Tantsin sinuga taevas 
Ainult tähed jalge all 

Täna ööseks võin jääda 
Mis võiks olla ilusam 
Tantsin sinuga taevas 
Ainult tähed jalge all 

Kõik on kaugele jäänud 
Kadund aeg kadund ruum 
Shangri-la, sinuga 
Ei vaja midagi muud 
Linnuteed mööda hulgume ringi 
Ja see kõik mida loen sinu silmist - ma 
tean 

Täna ööseks võin jääda 
Mis võiks olla ilusam 
Tantsin sinuga taevas 
Ainult tähed jalge all 

Täna ööseks võin jääda 
Mis võiks olla ilusam 
Tantsin sinuga taevas 
Ainult tähed jalge all 

See mida sa saad - olgu muusika 
See mida ma teen - olgu küünla leek 
Mida juua on meil - see olgu me vein 
Ja kõik mis on hea - see tulema peab 

Täna ööseks võin jääda 
Mis võiks olla ilusam 
Tantsin sinuga taevas 
Ainult tähed jalge all 

Täna ööseks võin jääda 
Mis võiks olla ilusam 
Tantsin sinuga taevas 
Ainult tähed jalge all 

Täna ööseks võin jääda 
Mis võiks olla ilusam 
 

  



Riia mu arm 

Kolletab lepp 

ning tuul on heitlik, keerleb prügimäel 

Lagunend trepp, valendav kleit. ‘Tüdruk, 

on sügis käes.’ 

Lahkun ma, kurgus nutt 

Sinna, kus tee varjutab uduloor, 

jääb Riia, mu arm 

Revolutsioon. 

On Läti ning 

Liivimaa pealinn see 

Prostitutsioon ja pätid ning 

siiski on hea linn see 

Lahkun ma, kurgus nutt 

Sinna, kus tee varjutab uduloor, 

jääb Riia, mu arm 

Varisend krohv. 

Okupatsioon, üdini on mu sees 

Portvein ja kohv, kohvikus joon 

Sillerdav klaas on ees 

Lahkun ma, kurgus nutt 

Sinna, kus tee varjutab uduloor, 

jääb Riia, mu arm 

Helendab sall, kohtuvad suud 

Suus on ent nutumaik 

Taevas on hall, raagus on puud 

Siiski üks helge paik 

Lahkun ma, kurgus nutt. 

Sinna, kus tee varjutab uduloor, 

jääb Riia, mu arm. 

  



Lilleke rohus 

Tüdruk vaatab lille, lill kasvab rohus 

ja tüdrukul meeldib see lilleke rohus 

Tüdruk vaatab lille, mina tüdrukut rohus 

ja minule meeldib see lilleke rohus 

 

Lilleke rohus, lilleke rohus 

lilleke rohus, aaaa... 

Lilleke rohus, lilleke rohus 

lilleke rohus, aaaa... 

 

Tüdruk vaatab lille, ei märka, et ohus 

on tema ja maailm ja lilleke rohus 

Tüdruk vaatab lille, ei lill kasva rohus 

ja miskit ei taipa ses tohuvabohus 

 

Lilleke rohus, lilleke rohus 

lilleke rohus, aaaa... 

Lilleke rohus, lilleke rohus 

lilleke rohus, aaaa... 

 

Tüdruk vaatab lille, lill kasvab rohus 

on tema ja maailm, on tema ja maailm 

on tema ja maailm ja lilleke rohus 

Lilleke rohus, lilleke rohus 

lilleke rohus, aaaa... 

Lilleke rohus, lilleke rohus 

lilleke rohus, aaaa... 

  



Folsom Prison Blues 

I hear the train a comin', it's rolling round the bend 

And I ain't seen the sunshine since I don't know when 

I'm stuck in Folsom prison, and time keeps draggin' on 

But that train keeps a rollin' on down to San Antone 

When I was just a baby, my mama told me "son" 

"Always be a good boy, don't ever play with guns" 

But I shot a man in Reno just to watch him die 

When I hear that whistle blowin', I hang my head and cry 

I bet there's rich folks eating in a fancy dining car 

They're probably drinkin' coffee and smoking big cigars 

Well I know I had it coming, I know I can't be free 

But those people keep on movin' 

And that's what tortures me 

Well if they freed me from this prison 

If that railroad train was mine 

I bet I'd move it on a little farther down the line 

Far from Folsom prison, that's where I want to stay 

And I'd let that lonesome whistle blow my blues away 

 

  



Appi ma vajan armastust 

Appi! Ma vajan armastust, 

ma tahan jällegi olla Su 

 

Õhtuti vähkren ja vingerdan voodis, 

käed teki peal, vahel unistan Sust 

Just nagu oleksin tarvitan'd joodi, 

kuuleb Tallinn mu karjatust 

 

Appi! Ma vajan armastust, 

ma tahan jällegi olla Su 

 

Eila Su järg jälle minuni jõudis, 

märatseb voodis veel ikka mu meel 

Kuigi see füüsilist pingutust nõudis, 

võtaks sind, võtaks sind, võtaks sind veel 

 

Appi! Ma vajan armastust, 

ma tahan jällegi olla Su 

 

Jälle ma mõttes Sind riietan lahti, 

kuhugi sisse ma kuulisid löön 

Iiveldushoos õhuakna teen lahti 

ja karjatan siis läbi öö, öö, öö, öö 

 

Appi! Ma vajan armastust, 

ma tahan jällegi olla Su 

  



Soo 

Takuse särgiga ori jooksis hädas mu randa, 

Avatud salarajad võtsid laugastest üle ta kanda 

Minu südamesaarel konn sai kidurast kasest, 

Kahe kiviga taoti lahti ahel, mis vasest 

 

Olen soo, tantsime koos 

Olen soo, tantsime koos 

 

Pauke ja karjeid on kuulnud mu alati avatud kõrvad, 

Kuidas appi on hüütud ja kuidas on sündinud mõrvad 

Jälitajaid on jäänud mu musta sügavikku, 

Seal nad avatud silmil ootavad igavikku 

 

Olen soo, tantsime koos 

Olen soo, tantsime koos 

 

Liiga tilluke mets meid peita ei suuda, 

Liiga tilluke jõud siin ilmas ei midagi muuda 

Kõiki, kes jäid minu sisse iial ei maeta maha, 

Aga nii mõnigi ohver pääses mu laugaste taha 

 

Olen soo, tantsime koos 

Olen soo, tantsime koos 

Olen soo, tantsime koos 

  



Jumal elab pealinnas 

Naabermajas pooled korterid on tühjad 

On teistel majadega hullemadki lood 

Poolteist aastat juba küttest olnud ilma 

Teist samakaua on ära võetud vool 

 

Mul on eesti kodakondsus 

kaks riigikeelt nad mõlemad on suus 

Meil aga seljal süüdimõistev otsus 

Me linn on kõigest kummitus 

 

Veel üks pits ja siis on minek 

ehk liiga kauaks oleme me jäänd 

Sest jumal elab pealinnas nimelt ja sinna 

ei kosta me hääl 

 

Just nii palju et mitte ära surra 

Liialt vähe et laseks elada 

On otsus tehtud meil aeg on minna 

Pealinna elama 

 

Lootusetus võtab maad 

Igas paigas üle terve maa 

Täna igal lihul ja saarel 

Homme valgamaal 

 

Veel üks pits ja siis on minek, ehk liiga 

kauaks oleme me jäänd 

Sest jumal elab pealinnas nimelt ja sinna 

ei kosta me hääl 

 

Veel üks pits ja siis on minek, ehk liiga 

kauaks oleme me jäänd 

Sest jumal elab pealinnas nimelt ja sinna 

ei kosta me hääl 

 

Ja sinna ei kosta me hääl ja sinna ei kosta 

me hääl 

  



Stand By Me 

 

 

When the night has come, 
and the land is dark 
And the moon 
is the only light we'll see 
 
No, I won't, be afraid 
Oh I won't be afraid 
Just as long as you 
stand, stand by me 

So darlin', darlin' stand by me 
Oh stand by me  
Stand by me, stand by me 

When the sky  
that we look upon, 
should tumble and fall. 
or the mountain, 
should crumble to the sea 

I won't cry, I won't cry. 
No I won't shed a tear 
Just as long as you stand 
Stand by me 

So darlin', darlin' stand by me 
Oh stand by me  
Stand by me, stand by me 

So darlin', darlin' stand by me 
Oh stand by me  
Stand by me, stand by me 

When the night has come, 
and the land is dark 
And the moon 
is the only light we'll see 

  



Have you ever seen the rain 

Someone told me long ago 

There's a calm before the storm 

I know it's been comin' for some time 

When it's over so they say 

It'll rain a sunny day 

I know shinin' down like water 

I wanna know 

Have you ever seen the rain 

I wanna know 

Have you ever seen the rain 

Comin' down a sunny day 

Yesterday and days before 

Sun is cold and rain is hard 

I know been that way for all my time 

'Til forever, on it goes 

Through the circle, fast and slow, 

I know it can't stop, I wonder 

I wanna know 

Have you ever seen the rain 

I wanna to know 

Have you ever seen the rain 

Comin' down a sunny day 

I wanna know 

Have you ever seen the rain 

I want to know 

Have you ever seen the rain 

Comin' down a sunny day 
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Võta mind lehtede varju 

Tahaksin pihlapuu rüppe, 
Okstesse varjata pea. 
Tahaksin pihlapuu rüppe, 
Puhata oleks seal hea. 
 
Pesevad vihmad ta marju, 
Nendele vajutan suu. 
Võta mind lehtede varju 
Lõkendav sügise puu! 
 
Sinule laulan ja sina saad aru, 
Oled nii lihtne ja hea. 
Sinule laulan ja sina saad aru 
Toetan su tüvele pea. 

  



Sõpradele 

Sõbrad tulge ja istume maha, 
mul on vein ja ilmatum aeg 
sellel hetkel just teiega tahan 
olla koos ja teha üks naer 
 
Leidkem aega, et kohale tulla 
Pole tarvis teil pruukida suud 
võime lihtsalt üksteise jaoks olla 
Kui on öö, näiteks vaatame kuud 
 
Sest nüüd ma tean, et iga päev 
võin käe teil anda ma 
Sest te olete siin, olete siin ja mina olen ka 
Ja mina olen ka 
 
Mul on alati olnud üks komme: 
igatseda, kui ma teid ei näe 
Ja kui mitte täna, siis homme 
küsin kindlalt, et kuidas teil läeb 
 
Olen teie jaoks siis, kui on vaja 
Ja kui pole, olen ikkagi 
Mul on kaks kätt, olen kallistaja 
Ja mu laul kõlab lõpuni 
 
Sest nüüd ma tean, et iga päev 
võin käe teil anda ma 
Sest te olete siin, olete siin ja mina teie ka 
 
Ja nüüd ma tean, et iga päev 
võime kokku kuuluda 
Teil on mulle käsi, mulle käsi ja minul teile ka 
Ja minul teile ka 

  



Mina, Pets, Margus ja Priit 

Ma ei kulnud vist äratuskella sest muidu poleks läinud ju nii 

Kui tegin ehmatades silmad lahti seisid ukse peal margus ja priit 

Priit ütles „kaua sa magad tolgus aja kiirelt ennast ülesse, 

Sest me ootame sind juba umbes pool tundi maja ees“ 

 

Võttis natuke aega enne kui ära jagasin et mis värk 

Läksid üleheli kiirusega jalga püksid ja selga lendas särk 

Kiire lonks kohvi köögis asjad kotti ja autosse 

Ema akna peal hõikas „poisid ärge seekord siis liialdage“ 

 

Petsi romu bmw taeva abiga 

Viib meid jälle Pühajärvele 

See on see mis suvest teeb aja parima 

See on see mis paneb elama 

 

Kõik oli täpselt nii kui pidi või natukene paremgi veel 

Oli õhus tunda bensiini ja kuidas veri meie soontes kees 

Ma ütlesin et teeks peatuse ja mõtleks et mida kaasa ostma peab 

Nad hüüdsid koos viis kasti õlut nagu ise sa ei teaks 

Petsi romu bmw taeva abiga 

Viib meid jälle Pühajärvele 

See on see mis suvest teeb aja parima 

See on see mis paneb elama 

 

Ja nii ta meil alati läheb igal suvel on meil alati nii 

Ja ma tean et me oleme alati sõbrad - mina pets margus ja priit 

Meil pole vahet et mis homme tuleb ja mida kõike tulevik toob 

Et oleks kõigil suvi ja söbrad selle terviseks joon 

Petsi romu bmw taeva abiga 

Viib meid jälle Pühajärvele 

See on see mis suvest teeb aja parima 

See on see mis paneb elama 

Petsi romu bmw taeva abiga 

Viib meid jälle Pühajärvele 

See on see mis suvest teeb aja parima 

See on see mis paneb elama 

  



Tiigrikutsu 

Mul juba sünnist saati tiigri süda sees. 

Mul kõik on õed ja vennad, kes seal metsa sees. 

Mul ema ööbik, isa lõvinahas käib. 

Mul terve mets on ainult sugulasi täis. 

 

Ise olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi. 

 

Kord ema laulis mulle väga kurba viit. 

Ja isa õpetlikud sõnad lausus siis: 

"Sul ainsaks vaenlaseks on loodud inime". 

Kuid ma ei suutnud uskuda neid sõnu siis! 

 

Sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi. 

 

Ja kord siis seisiski mu vastas jahimees. 

Tal julgelt otsa vaatasin, ei jooksnud eest. 

 

Sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi. 

 

Mul haavad paranend, mul tiigri süda sees. 

Mul kõik on õed ja vennad, kes seal metsa sees. 

Mul terves metsas ainult sugulased need, 

mul ainsaks vaenlaseks on loodud inime. 

 

Sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi. 

  



Öö Chicagos 

Isa oli mul politseimees Chicagos 

aeg oli raske siis 

gangsterid, vaesus, kriis. 

 

Oli öö nagu ikka siis, loeti dollareid USA-s 

kuid sel hetkel Chicago sai, kurikuulsaks üle maa 

Al Capone on nüüdsest boss, elu väärt vaid mõni kross 

ning on lauldud selle laul, kes veel seadust hoiab aus 

 

Ja ema nutma jäi 

sel ööl kui ringi surm Chicagos käis 

isa polnud tulnud koju töölt 

oodata võis kõike sellelt öölt veel ja veel 

 

Ja ema nutma jäi 

sel ööl kui ringi surm Chicagos käis 

teki üle laste laotas ta 

Jumalasse usu kaotas ta sellel ööl 

 

Nurgalt ilmus üks tume Ford, automaat jälle sülgas tuld 

teadku linn nüüd et Al Capone, pole mingi süütu kloun 

Kõlas laske lausa reas, kõlas häälgi nende seas: 

'Poisid, võmme juba on saanud surma sadakond!' 

 

Ja ema nutma jäi 

sel ööl kui ringi surm Chicagos käis 

isa polnud tulnud koju töölt 

oodata võis kõike sellelt öölt veel ja veel 

 

Ja ema nutma jäi 

sel ööl kui ringi surm Chicagos käis 

teki üle laste laotas ta 

Jumalasse usu kaotas ta sellel ööl 

 

Ja siis äkki kõik vaikseks jäi, oli kuulda kell veel käis 

isa seisis ukse peal, haaras ema sülle sealt 

kuigi ise näost nii hall, oli õnne olnud tal 

 

Käis ringi surm sel ööl 

Nananananananananaaaa 

Käis ringi surm sel ööl 

 

Isa polnud tulnud koju töölt 

oodata võis kõike sellelt öölt veel ja veel 

 

Käis ringi surm sel ööl 



Nananananananananaaaa 

Käis ringi surm sel ööl 

 

Isa polnud tulnud koju töölt 

oodata võis kõike sellelt öölt veel ja veel 

 

Käis ringi surm sel ööl 

Nananananananananaaaa 

Käis ringi surm sel ööl 

 

Teki üle laste laotas ta 

Jumalasse usu kaotas ta sellel ööl 

  



Wellerman 

There once was a ship that put to sea 
And the name of the ship was the Billy of Tea 
The winds blew up, her bow dipped down 
Oh blow, my bully boys, blow  

Ref 

She had not been two weeks from shore 
When down on her a right whale bore 
The captain called all hands and swore 
He'd take that whale in tow 

Ref 

Before the boat had hit the water 
The whale's tail came up and caught her 
All hands to the side, harpooned and fought her 
When she dived down low 

Ref 

No line was cut, no whale was freed 
The captain's mind was not of greed 
And he belonged to the Wellerman's creed 
She took that ship in tow 

Ref 

For forty days or even more 
The line went slack then tight once more 
All boats were lost, there were only four 
But still that whale did go 

Ref 

As far as I've heard, the fight's still on 
The line's not cut, and the whale's not gone 
The Wellerman makes his regular call 
To encourage the captain, crew and all 

Ref 

Ref: Soon may the Wellerman come 
To bring us sugar and tea and rum 
One day, when the tonguing is done 
We'll take our leave and go 

  



Bad Moon Rising 

I see the bad moon a-rising 
I see trouble on the way 
I see earthquakes and lightnin' 
I see bad times today 

Don't go around tonight 
Well it's bound to take your life 
There's a bad moon on the rise 

I hear hurricanes a-blowing 
I know the end is coming soon 
I fear rivers over flowing 
I hear the voice of rage and ruin 

Well don't go around tonight 
Well it's bound to take your life 
There's a bad moon on the rise, all right 
Don't go around tonight 
Well it's bound to take your life 
There's a bad moon on the rise 

Hope you got your things together 
Hope you are quite prepared to die 
Looks like we're in for nasty weather 
One eye is taken for an eye 

Well don't go around tonight 
Well it's bound to take your life 
There's a bad moon on the rise 
Don't come around tonight 
Well it's bound to take your life 
There's a bad moon on the rise 

  



Kaugel kaugel 

Kaugel, kaugel, kus on minu kodu, 
kaugelt tervisi saadan ma sul. 
Üksi rändan ma võõramaa radu, 
pisar laugel, kui meelestud mul. 
 
Tasa nuttis siis kallim mu rinnal, 
tasa sosistas õrn tuulehoog, 
kurvalt kaeblesid kajakad rannal, 
kurvalt kohises vahune voog. 
 
Vaikseks jäänud on tormine meri, 
vaikseks jäänud on kallima rind, 
üle lageda vete vaid kajab 
kurb ja igatsev hulkuri laul. 
 
Tulge tagasi, Eestimaa pojad. 
Tulge tagasi, ootame teid. 
Võtke kaasa kõik langenud sõbrad, 
võtke kaasa ka haavatud kõik. 

 

 


