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HOMMIKUL KUI TÕUSEB PÄIKENE 
 
Hommikul kui tõuseb päikene  
lähen lahingusse ma vairih-vairah  
:,: Tulen tagasi sealt võitjana  
või langen ma :,:  
:,: Vallerille-vallerille-valleraa-aa-a:,:  
:,: Tulen tagasi sealt võitjana  
või langen ma.:,:  
Kui ma peaksin täna langema  
olen homme surnud mees vairih-vairah  
:,: Sõbrad mind siis hauda kannavad  
just koidu eel :,:  
:,:Vallerille-vallerille-valleraa-aa-aa:,:  
:,:Sõbrad mind siis hauda kannavad  
just koidu eel.:,:  
Kolm sinilille õitsevad  
minu kalmukünka peal vairih-vairah  
:,: Uhke ratsamees neid murrab sealt  
nii õelal käel :,:  
:,:Vallerille-vallerille-valleraa-aa-aa:,:  
:,:Uhke ratsamees neid murrab sealt  
nii õelal käel.:,:  
Käi põrgu uhke ratsamees  
lase lilled õitseda vairih-vairah  
:,: Neid vast näha oleks igatsend  
mu kauneim neid :,:  
:,:Vallerille-vallerille-valleraa-aa-aa:,:  
:,:Neid vast näha oleks igatsend  
mu kauneim neid.:,:  

ISA, ÄRA JOO PURJU ENNAST  
 
Refr.  Sind ainult palun, isa,  
 Ära joo purju ennast,  
 Siis, kui jälle pühad saabuvad.  
 Too emale sa lilli parem linnast,  
 Sest pisaraid on valus vaadata.  
 
Seinakell lööb pikki õhtutunde,  
Osutid nii visalt liiguvad.  
Trepilt veel ei kosta isa samme,  
Akna taga oksad liiguvad.  
 
Läbi vaadatud on pildiraamat,  
Jutud loetud, und ei tule veel.  
Lähevad tunnid nagu laisad loomad,  
Ema istub nukralt akna all.  
 
Unenäos on jälle kõik nii ilus –  
Isa tuleb – lilli täis peod.  
Naeratades ema juukseid silub –  
Lähestikku õnnelikud näod.  
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JOO, SÕBER, JOO  
 
Mu naine on üks vana nõid,  
kes muud ei taha kui raha –  
:,: viina ja raha. :,:  
 
Refr.  :,: Joo, sõber, joo,  
  joo ennast täis kui siga!  
  Oma viimased sendid sa kõrtsmikul vii  
  ja ütle, mis elul on viga! :,:  
 
Itaalias, Hispaanias  
ja kaugel, kaugel Hiinas  
juuakse viina, ikka viina ja viina.  
 
Atlantia ja Peipsi järv ja teised ookeanid –   
seal sõitvad suured praamid,  
neil peal on viina-aamid.  

HEI-JAH MEIL TULEB TÕUSTA  
 
Refr. Hei-jah meil tuleb tõusta,  
hei-jah meil tuleb tõusta,  
hei-jah meil tuleb tõusta,  
siis kui hommik koidab.  
 
Mis teha meil kui see madrus on purjus,   
mis teha meil kui see madrus on purjus,  
mis teha meil kui see madrus on purjus,  
siis kui hommik koidab.  
 
Refr. Hei-jah meil tuleb tõusta ...  
 
Nädal aega söödaks talle vett ja leiba ...  
 
Refr. Hei-jah meil tuleb tõusta ...  
 
Annaks talle nuusutada vandi otsa ...  
 
Refr. Hei-jah meil tuleb tõusta ...  
 
Pistaks tema tühja õllevaati ...  
 
Refr. Hei-jah meil tuleb tõusta ...  
 
Pistaks tema trümmi tüskeks lastiks ...  
 
Refr. Hei-jah meil tuleb tõusta ...  
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16 KANNU 
 
Ei otse koju läe, 
kui käes on palgapäev 
vaid sätin sammud linna poole. 
Ei huvita mind 
ükski kauplus linna pääl, 
ei heida pilku naiste soole. 
 
   16 kannu, mis annab mulle rammu. 
   16 kannu ja kandikutel juust. 
   16 kannu, mis tõidab minu rammu 
   ja lauad, mis tammepuust. 
 
On seismas tänaval 
üks lärmav järjekord. 
Sean ennast vastumeelselt sappa, 
kui palju sisenejaid ees on juba old, 
neil pole vaja lauda katta. 
   16 kannu,... 
 
On antud üksik koht 
mul seinapoolses reas. 
Kus letilt võluv pilk mind saatmas, 
teen suitsu, teise, 
juba kelner seisab seal 
"Kui palju?" küsib, mina vastan... 
   16 kannu,... 
 
On möödund tundi kolm 
või kurat seda teab. 
Kõik seltskõnd liitund ühtseks pereks. 

Käib laul, sest õllekas 
on kõigil tuju hea. 
   16 kannu,... 
 

SEE OLI ENNEMUISTSEL A'AL  
 
:,: See oli ennemuistsel a’al  
kui heeringas elas kuival maal :,:  
:,: Ta hoidis ennast eemal veest  
ja teda peeti kassi eest :,:  
:,: Kord kaljas kahe mastiga  
läks teele soola lastiga :,:  
:,: Seal laeval oli heeringas  
kes hiiri rotte hävitas :,:  
:,: See heeringas oli maiasmokk  
tal meeldis väga soolavakk :,:  
:,: Ta näris soola hoolega  
siis mõlema suupoolega :,:  
:,: Ei pannud süües tähele  
et näris augu laevasse :,:  
:,: Siis kaljas kahe mastiga  
läks põhja soola lastiga :,:  
:,: Seepeale Neptun vihastas  
ja ütles: “Kuule heeringas :,:  
:,: et kaljasesse augu sõid  
ja uue laeva põhja tõid :,:  
:,: se’ karistuseks pead sa nüüd  
merevee sees elama :,:  
:,: Sind merest kinni püütaks  
ja tünni sisse soolataks.” :,:  
:,: Ja sellest ajast tõsi see  
on merevesi soolane :,:  
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 KORD OLI MUL NAINE JA NATUKE RAHA 
 
Kord oli mul naine ja natuke raha 
ja pisike majake mändide all. 
Kõik oli nii kena ja enese teha 
ja elu see veeres kui voobatud pall. 
 
Sigaretid ja viinad ja kirglised naised 
mu elu kõik tuksi on keeranud nad. 
Sigaretid ja viinad ja kirglised naised 
ei hauaski enam neist rahu ma saa. 
 
Siis tuli üks sõber ja ütles, et lähme 
ja teeme seal kortsis üks mehine pits. 
Sest ajast see maailm on minule täpe, 
nii valusalt nüpeldab issanda vits. 
 
Sigaretid ... 
 
Nüüd mullaga kaetud mu patune kere, 
üks rohtunud haud asub mändide all. 
Siit sinule, mööduja, ütlen ma tere 
ja hoiatan tegemast kõike mis halb. 
 
Sigaretid ... 

KUI VANAEIT KEELAB SUL JOOMISE 
 
Kui vanaeit keelab sul joomise, 
siis joo, siis joo. 
Ja keelab sul puskari toomise, 
siis joo, siis joo. 
 
:,:Sest joomisest ära sa iialgi loobu 
vaid võta uus eit ja siis jällegijoobu 
ja joo ja jaura ja joo ja jaura 
ja joo ja jaura ja joo:,: 
 
Kui koolmeister koolis sind opetab, 
siis joo, siis joo. 
Ja õhtul ta tööpäeva lõpetab, 
siis joo, siis joo. 
 
:,:Kui päeval ta füüsikat pudrutab 
ja õhtuti naistega kudrutab, 
siis joo ja jaura ja joo ja jaura  
ja joo ja jaura ja joo:,: 
 
Kui ohvitser lahingus tulistab, 
siis joo, siis joo. 
Ja telgis ta pudelist kulistab, 
siis joo, siis joo. 
 
:,:Kui mürsk jälle kaevikus plahvatab, 
vein pudelis valgemaks kahvatab, 
siis joo ja jaura ja joo ja jaura 
ja joo ja jaura ja joo:,: 
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MAID JA RAHVAID MAHA JÄTTES 
 
Maid ja rahvaid maha jättes, 
rõõmsalt koju poole tõttes. 
 
Tee peal tahtis pätt mind tappa, 
õnneks jõudsin kortsituppa. 
 
Kortsitoas oli ohk nii kibe, 
õllest, viinast porand libe. 
 
Otsiti seal konemehi, 
kellest korts ka polnud tühi. 
 
Saadi kätte koolipapa, 
tassiti ta rahva ette. 
 
Räägiti seal vanast ajast 
ja ka meie lunastajast. 
 
Ukse vahel paistis pilu, 
kõrvaltoas oli nääriilu. 
 
Mehed jooksid habe ormis  
näärikuuse peale tormi. 
 
Oh sa õnnista ja hoia, 
kes sai koogi, kes sai saia, 
kes sai väikse prääniku. 

MA OLEN VÄIKE  
 
Ma olen väike, olen alles väike 
ja päris viina veel ei joo 
ja siis kui oues paistab päike, 
ma kasti õlut ära joon. 
 
Ja ema ütleb mulle: 
Sa vana vastik nolk! 
Nüüd sellest ma ei hooli, 
sest õlu - pole solk! 
 
Ja mul on kann, see on õllekann. 
Ja selle kannu peal on o, 
Ja kui ma sellest kannust rüüpan, 
siis veelgi suuremaks saab rõõm 
 
Ja minu pinginaaber 
on minu sarnane 
nii armas väike joodik 
nii pehme, karvane. 
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SIND EMBAB LOOJUV PÄIKENE 
 
Sind embab loojuv päikene 
ja hällib meretuul, 
sa oled imeväikene 
kuid kodumaa on suur. 
 
Oo, Saaremaa, oo Saaremaa, 
su tuuled, kadakad, 
oo Saaremaa, oo Saaremaa, 
sa mulle armsaks saand. 
 
Ka sind on murdnud orjaöö 
ja paljud võõrad väed. 
Ent viimasena Jüriööl 
said raudu sinu käed. 
 
Oo Saaremaa... 
 
Siin kivipollul leiva jaoks  
on vaja rohket hoolt. 
Me saavutusi hindamas käib 
sopru mitmelt poolt. 
 
On tuntud Angla tuulikud 
ja Kaarma dolomiit. 
Veel üsna palju hinnalist 
voiks välja viia siit. 
 
Me saarest teataks välismaal, 
tal pole otsa äärt, 
ka Reagan tahaks omada 
üht väikest Sorve Säärt. 
 

Mul passis rahvus eestlane 
ei juut, ei russ, hoholl. 
Miks Saaremaale tulekul  
on nägude kontroll? 
 
 
 
HAANIA MIIS VIIDI LUBJAKIVVE  
 
Haanja miis viidi lubjakivve 
kolm päiva Vorolo.  
Haanja miis läits Tiganiku puuti  
uma kolmo kopkaga.  
Tahtso osta püksinöpse  
Uma higivaiva iist.  
Haanja miis nägi silgupüttü  
Tiganiku leti iih,  
Haanja miis pallo puudisäksa:  
"Esänd, lupa tsurgata!"  
"Tsurka, no tsurka, Haanja miis  
uma leeväpalakost!"  
Laul um otsah, laul um otsah,  
ei läe inämb edesi.  
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EÜE JA EUROMAIS 
 
Me vaenlased on verised,  
Neist mõrtsuk iga neljas.  
Nad käivad määda Venemaad,  
Pomm kotiga on seljas.  
 
EÜE ja Euromais  
On ühtne NATO pere,  
Kel Reagan, Thatcher, Pinochet  
Teeb pai ja ütleb: "Tere!"  
I LOVE THATCHER!  
 
Kuldpagunites huntamees  
On märatsemas Poolas.  
Ja neegripealik Kuubamaalt  
Saeb palmipuid Angoolas.  
 
EÜE ja Euromais jne.  
 
Kuid meile kuulub Iirimaa,  
Hongkong ja veel Guajaana.  
Port Stanley kuulub meile ka,  
Ei anna teda ära.  
 
EÜE ja Euromais jne.  
 
Käi põrgu ablas asiaat  
Su kõri närib kohe  
Ükssarvik, lõvi-kuningas  
Ja vana Wales'i lohe.  
 
 
EÜE ja Euromais jne.  

 
Kui Vene karu pöörane  
La Manche'i äärde jõuab,  
Siis Jumal kaitseb Inglismaad,  
Seob metsalise lõuad.  
 
EÜE ja Euromais jne.  
 
Kui Saterfieldi piknikul  
Mind tabab sõjauudis,  
Teetassi lükkan kõrvale,  
Joon viskit välikruusist.  
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TAHAN LENNATA 
 
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.  
 
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.  
 
Ref: Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt  
     tahan lennata, aga näe, kardan kokkupõrget.  
     Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt  
     tahan lennata - kuigi kindlam on vaadata lendamas tuvi või 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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OLEN VIIN  
 
Olen viin, olen viin, 
olen seal, olen siin, 
voolan lettide all, 
kõik teed on mul valla.  
Olen maailma jumal, 
kes ei joo, see on rumal, 
olen viin, olen viin, 
olen seal, olen siin, 
terves kehas terve viin.  
 
Võta mind, võta mind, 
ma ju armastan sind, 
ma ei jäta Sind maha, 
kui Sul on veel raha.  
Olen maailma jumal, 
kes ei joo, see on rumal, 
olen viin, olen viin, 
olen seal, olen siin, 
terves kehas 2 viina.  
 
Olen hingede jahutus 
ja abielulahutus, 
olen saatuslik hurm, 
olen sohvrite surm.  
Olen maailma jumal, 
kes ei joo, see on rumal, 
olen viin, olen viin, 
olen seal, olen siin, 
terves kehas 3 viina.  
 
Olen südamevalu ja 
poiste vanglaelu, 

olen kaklus ja kägistus, 
olen taplus ja vägistus.  
Olen maailma jumal, 
kes ei joo, see on rumal, 
olen viin, olen viin, 
olen seal, olen siin, 
terves kehas 4 viina.  
 
Olen viin, olen viin, 
olen seal, olen siin, 
voolan lettide all, 
kõik teed on mul valla.  
Olen maailma jumal, 
kes ei joo, see on rumal, 
olen viin, olen viin, 
olen seal, olen siin, 
terves kehas kast viina. 
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VIISNURK PUNANE  
 
Aafrikas kõlavad jälle tam-tammid, 
Koplisse sõidavad punased trammid, 
Egiptuses langevad Iisraeli pommid, 
Soome ekspordiks on Kalevi kommid.  
 
R: :,:Aga meie maal on hea, 
Muret tundma sa ei pea, 
Särab viisnurk punane 
Otse meie aknasse :,:  
 
Vanaema hell ja lahke näitas mulle pilte, 
Milles räägiti, et poes oli müüdud lubjavilte. 
Igal õhtul taevasse lendasid raketid, 
Sõdurid said pühadeks uued jalarätid.  
 
Aasta rahupreemia hõivasid tankistid, 
Oktoobrilapsed hõikasid, Elagu nudistid! 
Brasiilias on vihma käes mitu tuhat musta, 
Kogu selle loo peale tahaksin ma kusta.  
 
Sadakond tundi ma näppisin tilli, 
Lehm hüppas rõõmust kui puudutas pulli, 
Austraalias võitlevad isamaa siilid, 
Lahemaal langevad emapingviinid.  
 
Oh, seda vana ja paksu patukotti, 
Alla käinud blondi Jüri Jotti. 
Pea meeles, et me tüdrukud iialgi ei taha, 
Paku kasvõi dollareid või värsket soome raha. 
 

6 KANNU  
 
Hommikul, kui silmad avan, 
Tunnen, miski rõhub mind. 
Peas on kummaline tunne, 
Valupisteid täis on rind. 
Ja siis meenub mul see viis, 
Eilne pidu ja blondiin. 
Ja need viimased  
 
R: Kuus kannu, (3 korda) 
See oli minu piir. 
Kuus kannu, (3 korda) 
See kusele mind viis.  
 
Kui ma kusel ära käisin, 
Tundsin püksisäär on märg. 
Hiljem selgus, et mul nööbid 
Sootuks avamata jäid. 
Ja siis meenub mul see viis, 
Eilne pidu ja blondiin 
Ja need viimased …  
 
Kuus kannu (kaas kunnu) 
Sajaanid (ja saanid) 
Sakuskat (su kaskat) 
Sussanin (sassunin) 
Pool kannu ( kaal punnu ) 
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MILLEKS MULLE ÜLDSE SÜÜ:A VAJA ANDA  
 
Milleks mulle üldse süüa vaja anda, 
nagunii ei joua kaua seda kanda, 
niikuinii kuskilt mulle õllelõhna ohkub. 
Jooksen ma nii ruttu tühjendama kõhtu. 
ölle nouab kohus hästi palju ruumi, 
õlu armastabki kõhtusid nii suuri. 
Sellel, kellel puudub õllevooluluba 
ealeski ei kasva õiget õlleuba. 
 
    Oo selle õlle mina kõhtu viin, 
    oo selle õlle mina õhtul viin, 
    Oo selle õlle mina põhku viin, 
    selle õlle mina hauda kaasa viin. 
 
Muudest jookidest mul hääl saab kohe kähe, 
lendab pääsuke ja situb mulle pähe, 
selle peale tuleb ruttu õlut uhta, 
uskuge voi mitte, peale mitte kusta. 
Mind ei kohuta pikad õllesabad, 
paari pudelit ei nuta mina taga. 
Seni kuni vesi kraanides veel mulksub, 
alati ka minul liitreid nurgas mulksub. 
 
    Oo, selle õlle... 
 


