1. SÜDA TUKSUB
1. Süda tuksub tuks, tuks, tuks,
mine lahti uks, uks, uks,
siis me lähme Mallega saarde kala püüdema.
:,:Hopsassa, Mallega, saarde kala püüdema.:,:
2. Kui on hüva pärituul, lendab vene nii kui kuul.
Siis meil aega Mallega salajuttu puhuda!
:,:Hopsassa, Mallega salajuttu puhuda!:,:
3. Kui on kalad roogitud, jutud kokku räägitud,
siis me lähme Mallega maale kala kauplema!
:,:Hopsassa, Mallega maale kala kauplema!:,:

2. HIIR HÜPPAS
1. Oh seda elu ja õnne, oh seda pidu ja põlve.
Oh seda lusti ja rõõmu, torupill kui kutsub meid tantsma.
:,: Trillalla, trallalla, pane tantsujalg alla,
võta pill siis kätte ja astu meie ette!:,:
2. Ilus’t pillilugu ja laulu,
lõbus’t mängu, nalja ja tralli.
Seda lõbu, lusti ja rõõmu,
„Kaera-Jaani“, „Tuljaku“ tantsu.
Hiir hüppas, kass kargas, vana karu lõi trummi,
kirp aknast välja, nahkpüksid jalga.
Hiir hüppas, kass kargas, vana karu lõi trummi,
lõi trummi lõhki , sai vaevast lahti.

3. UHTI, UHTI, UHKESTI
1. Uhti, uhti, uhkesti viisk läks Tartust Viljandi,
kaasas põis ja õlekõrs, õlekõrs kui sääseõrs.
:,:Ei saa üle Emajõest, hüva nõu nüüd kallis tõest!:,:
2. Viisk siis ütles targasti oma seltsilistele:
„Otsas häda, otsas vaev, põis ju meil kui loodud laev!“
:,:Kõrs on mastiks kõlbulik, mina olen laevnik!:,:
3. Põis aga vastas põrinal, väga kõlav kõri tal:
„Viisu nõu on imelik, laev ju olgu laberik!“
:,:Vaatke, kui ma veeren vees, kohe oletegi sees!:,:
4. Kõrs siis heitis pikali – sillakene valmiski!
Viisk siis hüüdis: „Sild on hea! Mina sammun üle pea.“
:,:Astus sammu, astus kaks, sillakene katki praks!:,:
5. Põnnadi, põnnadi, hüppas põis, naeris, mis ta naerda võis:
„Vaata, kuidas rumalad uppusid nüüd mõlemad.“
:,:Tõmbas enda õhku täis, ja karplauhti lõhki käis!“:,:

4. KEVADEL
1. Juba linnukesed väljas laulavad,
kenad kasekesed kingul kohavad.
Lumi on ju ära sulan’d, talvekülm on mööda läin’d.
Lapsed kes kui vangis elan’d, pole ammu murul käin’d.
2. Orus ojakene voolab vulinal,
hõbepilvekene heljub taeva all.
:,:Minnid, Mannid, Jukud, Tõnnid hüppavad nüüd rõõmuväes.
Möödas kurvad talvetunnid, kena kevade on käes.:,:

5. PAJUPILL
1. Proovisid poisid pajupilli häält,
vastu see kostis saludest ja mäelt.
:,: Tutu-lutu, tutu-lutu, kostis vastu mäelt.:,:
2. Pillihääl kaigub toas ja karjamaal,
magada ei nüüd vanaisa saa.
:,: Tutu-lutu, tutu-lutu, magada ei saa.:,:
3. Ähvardas taat siis: „küll teid nuhtlen ma“,
ajaski poisid kambrist välja ta.
:,: Tutu-lutu, tutu-lutu, ajas välja ta.:,:
4. Rutuga poisid õue joosta said,
istusid aial, olid kaua vait.
:,: Tutu-lutu, tutu-lutu, olid kaua vait.:,:
5. Istusid mõttes, kahetsesid süüd,
vaikselt ja tasa kõlab vile nüüd.
:,: Tutu-lutu, tutu-lutu, tasa kõlab nüüd.:,:

6. LÕOKE
1. Taevas paistab päike, olen lõoke väike,
laulan liiri-lõõri-la, tule sinagi laulma.
Ref: Lal-lal-lal-lal-lal-laa tulen kõrgelt alla.
Väike lõoke olen ma, liiri-lõõri la-lal-laa.
2. Põllul rukkililled, need on minu velled.
Neile ikka laulan ma, tule sinagi laulma.
Ref. Lal-lal-lal-lal-lal-laa tulen kõrgelt alla.
Väike lõoke olen ma, liiri-lõõri la-lal-laa.
3. Nurme taga kesa, sääl on minu pesa.
Pesas pojad laulavad, tule sinagi laulma.
Ref. Lal-lal-lal-lal-lal-laa tulen kõrgelt alla.
Väike lõoke olen ma, liiri-lõõri la-lal-laa.

4. Taevas paistab päike, olen lõoke väike,
laulan liiri-lõõri-la, tule sinagi laulma.
Ref: Lal-lal-lal-lal-lal-laa tulen kõrgelt alla.
Väike lõoke olen ma, liiri-lõõri la-lal-laa.

7.EMAKESELE
1. Ema, kallis ema, oled nõnda hea,
:,: panen sinu sülle oma väikse pea. :,:
2. Käsi nõnda pehme, nõnda selge silm,
:,: süda hell ja avar, armurikas ilm.:,:
3. Ema, kallis, ema, kui saan suureks kord,
:,: küll siis sinu hoole tasun tuhatvõrd. :;:

8. TIIU, TALUTÜTREKENE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

:,:Tiiu, talutütrekene, kaske, kaske!:,:
:,:Sest saab nobe neiukene, kaske, kaske!:,:
:,:Sukavarda veeretaja, kaske, kaske! :,:
:,:Leemekulbi liigutaja, kaske, kaske!:,:
= vahemäng
:,:Tiiu, talutütrekene, kaske, kaske!:,:
:,:Sest saab nobe neiukene, kaske, kaske!:,:

9. MÕISTATA!
1. Mis need käivad ringi, ringi, ikka aina ringi, ringi?
Rattad käivad ringi, ringi, ikka aina ringi, ringi.
:,:Ringi, ringi rattad käivad:,:.
2. Mis need käivad siiga-saaga, ikka aina siiga-saaga?
Saed käivad siiga-saaga, ikka aina siiga-saaga.
:,: Siiga-saaga saed käivad:,:
3. Mis need käivad killa-kõlla, ikka aina killa-kõlla?
Kellad käivad killa-kõlla, ikka aina killa-kõlla.
:,:Killa-kõlla kellad käivad.:,:
4. Mis need käivad kiiga-kääga, ikka aina kiiga-kääga?
Kiiged käivad kiiga-kääga, ikka aina kiiga-kääga.
:,: Kiiga-kääga kiiged käivad.:,:
5. Mis need käivad tipa-tapa, ikka aina tipa-tapa?
Jalad käivad tipa-tapa, ikka aina tipa-tapa.
:,:Tipa-tapa jalad käivad.:,:

10. KIISU LÄKS KÕNDIMA
1. Kiisu läks kõndima, müts oli peas, müts oli peas, müts oli peas.
Naljakas näis teiste kiisude seas, kiisude seas, kiisude seas.
:,:Nurr-nurr, nurr-nurr, kiisude seas.:,:
2. Küsisid teised: „Miks müts on sul peas?, Müts on sul peas, müts on sul peas?“
Kiisuke vastas: „Nii olema peab, olema peab, olema peab.“
:,:Nurr-nurr, nurr-nurr, olema peab.:,:
3. Kõrv oli haige mul, külma vist sai. Külma vist sai, külma vist sai.
Mütsi siis tegi mul Maieke pai, Maieke pai, Maieke pai.
:,:Nurr-nurr, nurr-nurr, Maieke pai.:,:

11. MÄNGULAUL
1. Tsaa, tsaa! Raa, raa! Tule homme vara!
:,: Meil on homme rootsi tants, kahe siku sarvetants. :,:
2. Tsii, tsii! Rii, rii! Ära metsa mind vii!
:,: Kuusemetsas karutaat, haavametsas haldjataat. :,:
3. Tsuu, tsuu! Ruu, ruu! Jääme parem koju!
:,: Kodus kapis kanaroog, memmel magus munaroog. :,:
4. Tsaa, tsaa! Raa, raa! Tule homme vara!
:,: Meil on homme rootsi tants, kahe siku sarvetants.:,:

12. KEVADPIDU
1. Elagu kõik me armsamad aasad,
ela ning õitse, armas kodumaa!
:,:Vennad, õed välja vainudele
lippude ja lahke lauluga.:,:
2. Metsad ja mäed, orud ja ojad,
linnudki hele´ lauluhäälega;
:,: Hõisake ühes mängumeeste pillid,
ela, õitse, armas kodumaa.:,:
3. Lindude koorid lahkesti nüüd laulvad,
kevaderõõmu tunneb iga rind.
:,:Pillimängu kõlab igal vainul,
kevadepidu on ju täies hoos.:,:

