
         Ühislaulmine Lauluväljakul 07.09.2018 kell 13.00 kava 

 
1. F. Pacius/J. V. Jannsen „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ – õp. Kristjan Õmblus – 

orkester  

 

2. R. Kull/M. Veske „Kodumaa“ –  Martin Sildos vil! – orkester  

Frédéric Bérat, eestikeelsed sõnad Mihkel Veske 
https://www.youtube.com/watch?v=_lj5eqsQ9mw 

Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt  
käib Läänemere kaldale  
ja Munamäe metsalt, murult  
käib lahke Soome lahele?  
                                                 Refr. See on see maa, kus minu häll  
                                                           kord kiikus ja mu isadel.  
                                                           Sest laulgem nüüd ja ikka ka:  
                                                          „See ilus maa on minu kodumaa!“  
Siin teretavad metsaladvad  
nii lahkelt järvi, rohumaid;  
siin taeva vihmal oras võrsub  
ja päike paitab viljapäid.  
                                                  Refr. See on see maa …  
Siin kasvab Eesti meeste sugu  
ja sammub vabadusele;  
siin kasvab priskelt Eesti neiu  
ja sirgub Eesti mehele.  
                                                   Refr. See on see maa …  
Siin tõstab rahvas põllu rammu  
ja matab endist viletsust;  
siin püüab rahvas vaimu valgust  
ja võidab endist pimedust.  
                                                    Refr. See on see maa …  
 
Oh tõotagem südamest  
me mehed olla igavest!  
Ja laulgem nüüd ja lõpmata:  
„sa kosu, kasva, kallis kodumaa!“  

 
                                                    Refr. See on see maa … 



3. U.Naissoo/J. Saar „Mu kodu“ – õp. Kadri Mägi – orkester  

(Sõnarütmi järgi)	https://www.youtube.com/watch?v=kdR4twwfgGg 

Fono - https://www.youtube.com/watch?v=BwC8Apl-FFo 

Mu kodu ei piira need metsikud mäed, 
mis kõrguvad pilvede alla. 
Mu kodu ei emba ka müüride käed 
:,: ja ja tihti ta värav on valla, :,: 
nii sageli valla on see. 
 
Mu kodu ei ümbritse põhjatud sood 
ja laaned ei valva ta rahu. 
Mu kodu on väike ja minuga koos, 
:,: mu pere vaid siia ju mahub, :,: 
mu pere jaoks ruumi on vaid. 
 
Kord aastas ta nurmedel vili loob pead 
ja nõrk on ta koskede kohin. 
Nii väike ta on, et ma tihti ei tea, 
:,: kas temast lauldagi tohin, :,: 
kas temast lauldagi võin. 
Mu kodu ... 
 

4. Ü. Vinter/E. Vetemaa „Laul Põhjamaast“ – Linda Ulla 

https://www.youtube.com/watch?v=iCdS20JUN7M 

Põhjamaa, me sünnimaa,  
tuulte ja tuisuööde maa,  
range maa ja kange maa,  
virmaliste maa.  
Põhjamaa, me sünnimaa,  
iidsete kuuselaante maa,  
lainte maa ja ranna maa,  
sind ei jäta ma.  
 
On lumme uppund metsasalud,  
vaiksed taliteed,  
nii hellad on su aisakellad,  
lumel laulvad need.  
 
 



Põhjamaa, me sünnimaa,  
karmide meeste kallis maa,  

taplemiste tallermaa,  
püha kodumaa.  

 
Põhjamaa, me sünnimaa,  
hinges sind ikka kannan ma,  
kaugeil teil sa kallis meil,  
sind ei jäta ma. 

 

5. K.A. Hermann/Fr. Kuhlbars „Kungla rahvas“ – õp. Kristjan Õmblus – orkester  

https://www.youtube.com/watch?v=jZbL9DagF3k 

Kui Kungla rahvas kuldsel a’al  
kord istus maha sööma,  
siis Vanemuine murumaal  
läks kandlelugu lööma.  
 
                                  :,:Läks aga metsa mängima,  
                                      läks aga laande lauluga.:,:  
                                      Läks lauluga, läks lauluga,  
                                      läks lauluga!  
 
Säält saivad lind ja lehepuu  
ja loomad laululugu,  
siis laulis mets ja meresuu  
ja eesti rahva sugu.  
                                      Läks aga metsa mängima …  
Siis kõlas kaunilt lauluviis  
ja pärjad pandi pähe.  
Ja murueide tütreid siis  
sai eesti rahvas näha.  
                                       Läks aga metsa mängima …  
Ma mängin mättal, mäe peal  
ja õhtul hilja õues  
ja Vanemuise kandlehääl  
see põksub minu põues.  
                                       Läks aga metsa mängima … 

 



6. V. Ojakäär/ L. Tungal „Oma laulu ei leia ma üles“ – õp. Ene Uibo – orkester 

https://www.youtube.com/watch?v=eEgRRV9SsOg 

Üle vainude valendav aur,  
vahulillede udune voodi…  
Igaühel on südamelaul,  
igaühel on see isemoodi.  
 
                                                     Refr. :,: Laa-laa-la-la-la-laa,  
                                                                   Laa-laa-la-la-la-laa. 
:,:Lähen karjateed, karukell käes,  
kutsun hiliseid laule ma koju  
ja nad tulevad männikumäelt,  
kõige viimane udus veel ujub.  
                                                       Refr. Laa-laa-la-la-la-laa …  

 
Minu laule vist teavad siin kõik,  
udus rippuvad kellukakannud,  
sest et kõik nad siit karjamaalt sõid,  
vaid üks vallatu plehku on pannud.  
                                                        Refr. Laa-laa-la-la-la-laa …  

 
Üle vainude valendav aur,  
mul on närbunud karukell süles.  
Igaühel on siin oma laul  
ja ma oma ei leiagi üles.  
                                                         Refr. Laa-laa-la-la-la-laa … 

 

7. V.Tormis/E.Niit „Pesapuu“ endised ja praegused ansamblilauljad – Linda Ulla, 
õp.Lydia Rahula 

 

8. lastelaul „Teele, teele, kurekesed“ 1868– õp. Liivi Urbel – orkester  

https://www.youtube.com/watch?v=XytQrnhGRJ8&list=RDXytQrnhGRJ8&start_radio
=1 

 

Teele, teele, kurekesed üle metsa, maa,  

üle suurte linnade ja üle mere ka,  

ikka, ikka lõuna poole, kus Egiptimaa.  



 

Tulge jälle tagasi te kevadisel aal,  

kui ju pungad puul ja põõsal puhkemas me maal.  

Kõlaks teie häälekajast pea õhusaal.  

 

Kui siis jälle meie rajad kuulvad teie häält,  

siis on kõrged lumemäed sulanud siit, säält.  

Tooge meile lilleaed pika reisi päält. 

 

9. U. Naissoo/I. Lember „Koolikell“ – Ene Üleoja vil!–  süntesaator  

https://www.youtube.com/watch?v=h9c7_TfX_pA 

:,: Koolikell, koolikell, oled väike lõbus sell. 
    Oled tihti abimees, kui sul sõber tahvli ees. :,: 

                                    Ref:  Koolikell, koolikell – kill-kõll,  
                                             Koolikell, koolikell – kill-kõll! 
                                             Ära ainult vahetunnil  
                                             nõnda ruttu klassi sunni veel. 
Koolikell, koolikell, oled vahel päris hell, 
siis kui sõpru koolimajast saadad ära sa. 

:,: Koolikell, koolikell, oled väike lõbus sell.     (selles salmis sopranite vokaliis) 

    Oled tihti abimees, kui sul sõber tahvli ees. :,: 

                                      Ref: Koolikell, koolikell – kill-kõll… 

  Koolikell, koolikell, oled vahel päris hell, 
  siis kui sõpru koolimajast saadad ära, 
  saadad kauaks ajaks sa. 

 
10.R. Rannap/O. Arder „Inimene õpib kogu elu“ – Tomi Rahula –orkester  

https://www.youtube.com/watch?v=b125pgAhrfI,  

fono - https://www.youtube.com/watch?v=QqDX0HE2zW0 

Mida Juku ei õpi,  

seda Juhan ei tea. 
Mida Juhan ei tea,  

seda ta salgab. 



Ja siis, kui vana Juhan 
ükskord tunnistama peab, 
et ta midagi ei tea, 
on mehel kohe vastus valmis, 
on kohe vastus valmis: 

                                Inimene õpib kogu elu, 
                                sureb aga ikka lollina. 
                                Inimene õpib kogu elu, 
                                sureb aga ikka lollina, 
                                lollina, sureb ikka lollina. 

Mida ema ei ütle, seda Mari ei tea. 
Mida Mari ei tea, seda ta salgab. 

Ja siis, kui Juku ükskord 
talle asja selgeks teeb, 
Mari käima peale jääb, 
ja emalgi on vastus valmis, 
on kohe vastus valmis: 

                                Inimene õpib kogu elu, 
                                sureb aga ikka lollina. 
                                Inimene õpib kogu elu, 
                                sureb aga ikka lollina, 
                                lollina, sureb ikka lollina. 

Mida professor õpib, 
mida õpib, ei tea. 
Kogu elu murrab pead,                  professor teab kõik 
aga salgab. 

Professor muudkui kordab, 
et ta midagi ei tea, 
kogu elu murrab pead, 
ja lõpuks on tal vastus valmis, 
on lõpuks vastus valmis: 

                                 Inimene õpib kogu elu, 
                                 sureb aga ikka lollina. 
                                 Inimene õpib kogu elu, 
                                 sureb aga ikka lollina, 
                                 lollina, sureb ikka lollina. 

Lollina, lollina, 
sureb ikka lollina. 
Lollina, lollina, 
sureb ikka 4 lööki pausi ↔↔↔↔ lollina. 



    11.V. Toomemets/H. Runnel „Maa tuleb täita lastega“ – õp. Kadri Mägi 

https://www.youtube.com/watch?v=7k0lzf-SU7A 

 

1. Maa tuleb täita lastega  
ja täita lastelastega  
ja lastelastelastega,  
maa tuleb täita lastega  
ja laulude ja lastega  
ja kõige vastu võidelda,  
mis võõrastav või vaenulik,  
mis vaenulik või valelik  

 
 ꜛja võidelda, kus võimalik,  
kus võimalik ning vajalik,  
sest elu kõik on ajalik  
ja lastele jääb tulevik.  

                                      Vahemäng (32 takti) 
2. Maa tuleb täita lastega  
ja täita lastelastega,  
kui olev tahab olemist  
ja tuleviku tulemist,  

 
 ꜛmaa tuleb täita lastega,  
maa oma enda lastega,  
ja laulude ja lastega,  
maa tuleb täita lastega.  

                                         Vahemäng 
3. Maa tuleb täita lastega  
ja täita lastelastega  
ja lastelastelastega,  
maa tuleb täita lastega. 

 

ꜛmaa tuleb täita lastega,  
maa oma enda lastega,  
ja laulude ja lastega,  
maa tuleb täita lastega.  

 



12.A. Mattiisen/J. Leesmant „Isamaa ilu hoieldes“ – õp. Lydia Rahula, solistid A. 
Savitski vil!, U. Suviste vil!, M.G. Lähker 10A, C.M. Mägi 11C, K. - H. Toovis 11C 
– orkester https://www.youtube.com/watch?v=0qalDlQsOSg 

Fono - https://www.youtube.com/watch?v=mA_dZuh3Lsw 

Isamaa ilu hoieldes.  
Vaenlase vastu võideldes:  
pane tähele, pane tähele,  
pane tähele, pane tähele!  
 
koor kordab solisti värsirida 

2x Kui sina usud endaasse,  
2x arukate arvamisse,  
2x tugevate turjadesse,  
2x vanemate vägevusse,  
2x noorte meeste nobedusse,  
2x õdedesse, vendadesse,  
2x enne kõike endaasse,  
2x siis saad põlve parema. 

                                      Isamaa ilu hoieldes… 
 
2x Kui sina usud hundi juttu,  
2x kardad koerte klähvimisi,  
2x kuulad sakste sajatusi,  
2x kannupoiste kaebamisi,  
2x saamameeste salvamisi,  
2x madalate manitsusi,  
2x sõgedate sõitlemisi,  
2x siis ei saa sa midagi. 

                                     Isamaa ilu hoieldes… 

2x Kui sina vajud valedesse,  
2x upakile unedesse,  
2x käpakile käsu alla,  
2x röötsakile rubla alla,  
2x siis saad kirbud kubemesse,  
2x sügelised südamesse,  
2x päised pähe, kondid kõhtu,  
2x siis sa lähed põrgusse. 

                                   Isamaa ilu hoieldes…  
 



2x Kui sina usud endaasse,  
2x siis sina usud rahvaasse,  
2x taludesse tarkusesse,  
2x õpetusse, õigusesse,  
2x kodukoha kaasikusse,  
2x pilvepiiril pääsukesse,  
2x siis saad vaimu vägeva,  
2x siis saad põlve parema. 
 

13.T. Mägi „Ilus oled, isamaa“ – Veronika Portsmuth – solist K.E. Taukar vil!–orkester  

https://www.youtube.com/watch?v=7jHvDBBuscg&t=256s 

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 päikesest 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, see 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! 

 

14. V. K. Oxfort „Jää vabaks, Eesti meri“ –õp. Lydia Rahula – orkester  

https://www.youtube.com/watch?v=ZxKq9V7e4y8 

Meil merevood on vabad 
ja võimsalt mühavad. 
Ja kodupinna metsad 
meil vastu kajavad. 
                                               Refr. Jää vabaks, Eesti meri, 
                                                         jää vabaks, Eesti pind! 
                                                         Siis tuisku ega tormi 
                                                         ei karda Eesti rind. 
Meil kalur merel noota 
võib vabalt vedada. 
Ja rõõmulaulust põllul 
mets vastu kajada.              

                                                Refr. Jää vabaks ... 
Me vabal lainte voodel 
võib päike särada 
Ja musta mulla põuest 
võib vili võrsuda. 
 
                                                 Refr. Jää vabaks ...                                                    



15. P.Sarapik/J. Liiv „Ta lendab mesipuu poole“ – õp.Lydia Rahula 

Ta lendab lillest lillesse  
ja lendab mesipuu poole;  
ja tõuseb kõuepilv ülesse,  
ta lendab mesipuu poole.  
 
Ja langevad teele tuhanded,  
veel koju jõuavad tuhanded  
ja viivad vaeva ja hoole  
ja lendavad mesipuu poole.  
 
Hing, oh hing, sa raskel a’al –  
kuis õhkad isamaa poole;  
kas kodu sa, kas võõral maal –  
kuis ihkad isamaa poole!  
 
Ja puhugu vastu sull’ surmatuul  
ja lennaku vastu sull’ surmakuul:  
sa unustad surma ja hoole  
ning tõttad isamaa poole!  
 
Hing, oh hing, sa raskel a’al –  
kuis õhkad isamaa poole;  
kas kodu sa, kas võõral maal –  
:,: kuis ihkad isamaa poole! :,: 

 
 
Koore saadavad  Tallinna XXI Kooli orkester ja Otsa kooli bigbänd 
Siim Aimla juhatusel 
 
 


