Elva männid (Sander Karu)
Kuula Kandlemees Sander CD-l „Kandlemuusika kogu
perele“ (2016)
Eestimaa ilus ja kodune paik, järvede keskel üks linn
Kõik kes vaid korra on viibinud siin, ikka koos laulavad
Refr: Elva männid ja vaikuses viiv,
Elva mõtted meil kodule viib
kes on sündinud siin, keda tee kaasa viis
keda tulevik Elvasse toob
Neil, kelle lapsepõlv algas kord siin, kodulinn meelest ei
läe
Kodu meid hoidis ja õpetas kool, alati meenuvad
Refr: Elva männid ja vaikuses viiv…
Aastate möödudes väikseks jäi linn, põnevam kaugel
kõik näis
Elvast ja kodust tee eemale viis, kodulinn mõtetes

Mäletad kevadet õites

Meie kapten vaatas silmapiirile

Kuula Kandlemees Sander CD-l „Kandlemuusika kogu
perele“ (2016)

Soome meremeeste laul/ Sander Karu
Kuula Simmaniduo CD-l „Tule simmanile“ (2011)

Mäletad kevadet õites, aasal kus häälitses lind
mäletad Emajõel sõudes, paadis kus saatsid sa mind

Meie kapten vaatas silmapiirile
oli meri must ja morn, oli meri must ja morn,
Meie kapten vaatas silmapiirile
oli meri must ja morn

Refr: ;,;Õnnele tuksus siis süda, armastust ihaldas rind
öelda ei julgend sul seda, kallim, et armastan sind;,;
Elutee kohuste sunnil, saatus mind kaugele viis
kahju, et lahkumistunnil, külmana kohtlesin sind
Refr: ;,;Õnnele tuksus siis süda..,
Aegade voogude sülle, kaob me päevade sõit
mälestus jäänud on mulle, kaunim kui muinasjutt
Refr: ;,;Õnnele tuksus siis süda
Aasal kus tukslesid tuuled, tagasi saabusin ma
kurbuses laulvad mu huuled, jätnud mind jäädavalt sa
;,;sellest suur valu piin mulle, mind ei mõistnud sa siis
laulu nüüd laulaksin sulle, kuid kahjuks on ununend
viis;,;

Refr: Elva männid ja vaikuses viiv…
Maailm on veetlust ja ahvatlust täis, tee Eestist paljusid
viib.
Kõik kes kord Eestimaalt lahkunud on, kohtudes
laulavad
Refr: Eesti männid ja vaikuses viiv
Eesti mõtted meil kodule viib
kes on sündinud siin, keda tee kaasa viis
keda tulevik Eestisse toob
Päevade rutus aeg kiiresti kaob, tihti tee koju meid
toob
Kallid meid ootavad – jälle kõik koos, kodu taas
tervitab
Refr: Elva männid ja vaikuses viiv…
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Refr: Hurrraaa, me noored meripojad mured meile
võõrad näivad rõõmud täidavad kõik päevad
Hurrraaa, me noored meripojad meie hing on
õnne täis
Meie kapten vaatas oma kellale
torm ja maru algamas
Refr: Hurrraaa, me noored…
Esimesed kaksteist meest läks mastile
pumba juurde jäi vaid kuus
Refr: Hurrraaa, me noored…
Ankru heitsime lõunamere rannale
tulisemad neiud seal
Refr: Hurrraaa, me noored…
Aga neiud ja veinid raha vajasid
püksid panti viisime
Refr: Hurrraaa, me noored…
Kuigi sõjalaevad armunuid seal piirasid
veri mõlemas meis kees
Refr: Hurrraaa, me noored…
Iga horisont on lootus meremehele
tulgu haigus või ka surm
Refr: Hurrraaa, me noored…
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Kord olin ma röövlite pealik

Üks vanamees raius

Rahvalik laul
Kuula Kandlemees Sander CD-l „Kandlemuusika
kogu perele“ (2016)

Kuula Kandlemees Sander CD-l „Kandlemuusika kogu
perele“ (2016)

Kord olin ma röövlite päälik,
mul salgas kaksteistkümmend meest,
:,: me röövisime rikkaid ja vaeseid
ja neidude südameid ka. :,:
Me sõitsime läbi kõik mered,
kus iganes peatus me laev,
:,: me panime voolama vered,
end rikkasti tasus me vaev. :,:
Me laeval oli saaki ju palju
ja viina, mis igamees jõi.
:,: Kõik röövis veealune kalju,
mis laevale hukatust tõi. :,:
Kõik mehed mul uppusid ära,
merepõhjas on neil vaikne haud.
:,: Mina üksinda pääsesin ära,
mu päästjaks sai laeva laud. :,:

:,: Üks vanamees raius üht jämedat puud
ta ohkas sealjuures „Oh mu kondid ja luud“ :,:
:,: Miks peremees paremat süüa ei anna
ei jõua ma kauem nii vastu küll panna:,:
:,: Üks vanamees raius üht jämedat puud,
ta ohkas ja vahtis küll tähti ja kuud:,:
:,: Oh oleks mina rikas ja oleks mul raha,
mina võtaksin naise ja kallistaks teda:,:
:,: Üks vanamees raius üht jämedat puud,
ta ohkas ja maigutas mõnuga suud:,:
:,: Oh oleks mul naine kes järjest mind musiks
ja muside andmisest iial ei väsiks:,:
:,: Üks vanamees raius üht jämedat puud,
ta ohkas kus on küll need peenemad puud:,:
:,: See puu on nii jäme ja kirves nii nüri,
siin toksi ja toksi kui viimane ori:,:
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Oh, oleks ma röövlite päälik,
oleks laevas kaksteistkümmend meest.
:,: Ma rööviksin rikkaid ja vaeseid
ja neidude südameid ka! :,:

Kandlemees Sander tervitab
(Sander Karu)
Tere, tere, tere, tere kogu pere
tore näha, kuulda, armas piduline
tore, et Sa tulid, kallis külaline
tere, tere, tere, tere kogu pere
Kandlemees Sander tervitab
Kandlemees Sander alustab
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