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I. 

Söa wasto walmistamisse aial. 

Wisil: Warum sind der Thränen ic. 

Ä?iks meil wessi silmas? 
Mis se kurwastus? 
Kas jo siin Ma - ilmas 
Woitnud kmvwalus? 
Ei! mo armad wennad! 
Jummal ellab wcel; 
Olgem agga wapprad, 
Siis saab keik heaks teal. 

Waatkem üllcs rödmsast 
Issa pole wcel! 
Omma laste waewast 
Põlle tal hea meel. 
Kes siin rahho rikwad, 
Neid ta loppetab; 
Ja kes rahho noudwad, 
Neid ta bnnistab. 



Warao sai surma 
Mcrre põhja sees; 
Sest ta mdtles kurja 
Ommas süddames. 
Langema ka peab 
Uhke Pabilon; 
Jummal keik siin seab, 
Ütleb Salomon. 

Waat! Jehowa annab 
Kuulda omma healt; 
Waat! ta abbi paistab 
Meil jo ülleivelt. 
Meie Keisri Herra 
On jo walmistud, 
Et Ma - ilma karra, 
Nüüd saaks ldppetud. 

Oh, mo hing! siiS tunne 
Rahho waewaske! 
Meie ello murre 
On kui pimme o. 
Waat! se d laab mdda, 
Annab pawal maad; 
Kui wcel nuttab südda, 
Siis jo rodmsaks saad. 

f Kes siin agga otab 
Osel päwani, 
Sellel paike paistab 
Jälle dhtoni. 

Ja st kirri ütleb, 
Et, mis sünnib teal, 
Neile kassuks tulleb, 
Kennel öigc meel. 

2. 

Jummalaga - jätnusse laul. 

Wisil: Auf, (tuf! ihr Vrüdtt und ftyd Mk 

Müüd, mehhed, olgem tuggewad! 
Üks kibbe tund on kd; 
Meid kutsub sõtta soa-heal, 
Ja keik, mis meil on armas meel, 
Jaab meist nüüd jarrele, 
Jaab meist nüüd jarrele. 

Mei' ümber seisab hulgakesi 
Üks kallis rahwokc, 
Ja Jummal on meid sellega 
Jo kokkoliitnud werrega; 
Nüüd temmast lahkume, 
Nüüd temmast lahkume. 

Siin andwad hallid wannemad 
Kat nuttes pöiale, 
Seal seiswad wcnnad, ded ka, 
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Ja sdbrad nabri - meestega, 
Keik nutwad ärdaste 
Keik nutwad ardaste. 

Ja oh! kui näotumaks laind 
Se waenc prudike. 
Ja naeste kissa ikka peal 
Ja laste halle nutto heal 
Käib läbbi süddamc, 
Käib läbbi süddame. 

Sepärrast, mehhed, ruttagem, 
Ja wotkem lahkuda! 
Se wiwituswaat! agga teeb 
Et südda wägga raskeks jääb, 
Ja ci woi parrata, 
Ja ei woi parrata. 

^ Siis jäge Jummalaga nüüd! 
Teil olgo kindel meel! 
Ja uskuge, et Jummal teid 
Ni hästi aitab, kui ka meid; 
Sest ta on siin ja seäl, 
Sest ta on siin ja seal. 

Tei' eest.nüüd sõtta lähhämc 
Ja meie Keisri eest: 
Sc mõtte teeb meid tuggewaks, 
Ja kautab ka sutumaks 

Keik kartust süddamest, 
Keik kartust süddamest. 

Et hoopligo siis waenlane! 
Ta tulgo wihhaga! 
Kui teie peale mdtleme 
Siiö ldme waöto wappraöte, 
Ja Jummal meiega^ -
Ja Jummal meiega. 

Kes langeb meie seltsi seest, 
Se hüab surres weel: 
„OH, wennad, mehhed, woitlege 
Nüüd Jssa-ma peal' mdtlege!" 
Ja surreb rdmoga 
Ja surreb rdmoga. 

Kui waenlane siis hirm» saand 
Ja lahkub igga poolt; 
Siis tänname keik süddamest 
Suurt Jummalat, kes teie eest 
Ka heldest kannud hoolt, 
Ka heldest kannud hoolt. 

Nüüd jäge Jummalaga keik! 
Teil olgo kindel meel! 
Ja uskuge, et Jummal teid, 
Ni hästi aitab, kui ?a meid; 
Sest ta on siin ja seäl, 
Sest ta ott siin ja seal. 



Söa-laulud, marsi peäl laulda. 

Wisil: Ergreifl das Glas und siosit niit an! ic. 

9?üub mehhed \ sötta! fdttä nüüd! 
Sest waenlasel on paljo sünd,' 
Sc werri, mis ta raiskanud, 
Sc warra, mis ra risunud, 
Nüüd tacwa pole kissendab, 
Ja tcmma wasto tunnistab. 
Scpärrast, wcnnad, sõtta nüüd! 

(Keik lauljad) 
Wcnnad, sõtta nüüd! 

r Kus tcmma jallcd tunnukse, 
Sealt nälga, katko leitakse, 
Scal waesed lapsed lopmatta, 
Ja r naestc - rahwas abbita, 
Seal wiimsed ridc-hilbudkc 
Jo rahwa selgast kistakse. 
Separrast, wcnnad, sõtta nüüd! 

(Keik lauljad) 
Wcnnad, sõtta nüüd! 

Ei sadda aasta parranda 
Mis tcmma rikkub tunniga; 

-Oh, hallid mchhcd, nuttage! 
Kus ou nüüd teie wacw ja to? 

Keik teie põllud leinawad, 
Ja teie maiad pdllcwad. 
Separrast, wcnnad, sõtta nüüd! 

(Keik lauljad) 
Wcnnad, sõtta nüüd! 

Ei rahwas tulle Kirriko, 
Sc rbõwli auguks tehtud jo; 
Ei labsed waljal mängimas, 
Nccd wacscd on jo maggamas; 
Ei wcikscd tulle koiogi, 
Need wacnlascst jo tappcti. 
Scpärrast, wcnnad, sõtta nüüd! 

(Keik lauljad) 
Wcnnad, sõtta nüüd! 

Et Saksa^ ma jo ikke al, 
Scst surustab ta Preussi-maal, 
Ja ruttas meie pole ka, 
Ni tulle, kui ka mõõgaga; 
Ka meie wcrd ta himmustas, 
Ka rncil ta otsa ahwardas. 
Scpärrast, wcnnad, sõtta nüüd! 

(Keik lauljad) 
Wcnnad, sõtta nüüd! 

Scpärrast, mchhcd, ruttagem! 
Ja nago müür kcik scisagcm! 
On wacnlan' õppind sõddamces, 
öiis meil on digus süddames; 
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Ta tulleb kurja nouuga. 
Ja Jnmmal sdddib meiega. 
Separrast, wcnnad, sdtta nüüd! 

(Keik lauljad) 
Wcnnad, sdtta nüüd! 

Ja mchhcd! ikka eddasi! 
Siis waenlane lööb taggasi. 
Kes digust tallab j allaga, 
Ja mängib teise ommaga, 
Se mci' eest foto ruttago 
Ehk ldpko, Jummal parrago! 
Separrast, wcnnad, sdtta nüüd! 

(Keik lauljad) 
Wcnnad, sõtta nüüd! 

4-

Wistl: Einst war eiit Niese Goliath K. 

Üks suur mccS olli ennemuist 
Pitk Koljat nimmega; 
Ta habbe olli jussi-must, 
Ta juuksed mustad ka, 
Ja tcmma silmad piirgasid 
Et hundidki jo hirmusid. 

Ja konti polcst olli ta 
Just nago hobbonc; 
Sest olli tcmma kartmatta 
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Ja ülbe koggone; 
Ta su.ka olli hirmus lai 
Ja iggameest ta kohhe loi. 

Mask - kübbar peas pealegi, 
Raud - rie sclgas ka, 
Ta naitis kurrat issegi, 
Ehk pdrgust ollcwa. 
T a  p i g i - w a r s  sc olli toist 
Kui ldngo-poom, üks porgo riist. 

Ni tulli temma allati . 
Jsralit laimama: 
„Kas on teil meest, kes julgekski 
„Mo wasto tappelda? 
„Kes oit ni julgc, tulgo sc 
i, Et lddn ta kontid purrukske." 

Siis tulli sealt üks lambrine, 
Üks noor ja wcike mees, 
Sel polnud muud, kui keppike 
Ja kiwwa pouna sees. 
Se hüdis: miime, poe sa! 
Jehowa nimmel tullen ma. 

Ja r tois kas kohhe lingoga 
Ta pahha, toata, ni, 
Et mahhalanges walloga 
Pitk Koljat silmili; 
Siis wottis Tarnet rahhoga 
Ta peat arraraiuda. 
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Kui waenlane siis surustab, 
Siis wotta uskuda, 
Et temmagi ni hirmo saab, 
Kui Koljat habbiga; 
Ja woirle ni kui Tawer ka, 
Siis woimust saad chk kirwcga. 

es põlle walmis sdalc 
Kui waenlan' peale tulleb, 
Ja tahhab hoida korwale 
Kui abbi tarwis lahhab, 
Se on üks arrapdlgtud mees, 
Tal andkem wokki katte, 
Ehk naeste-rahwa seltsi sees 
Ta kuddugo meil sutte. 

Ja kui ta waenlast emalt naab, 
Siis jooksko tcmma metsa, 
Ja waarko, kuida waenlan' teeb 
Ta sugguwdssal otsa; 
Ta isse waene kuiwago 
Kui kand siis metsas arm, 
Et tcmmal, Jummal parrago, 
Ei lapsi cgga leiba. 
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Jaab tcmma agga paigale 
Kui waenlane jo liggi: 
No siis ta tehko noppcstc 
Keik aitad, kirstud lahti, 
Ja andko tänna wiljokcst, 
Ja Home jallc rahha, 
Siis wiimse ric - hilbokcst, 
Ja wimaks omma nahka. 

Ja siis ta saatko kerjama 
Ni lapsed kui sa nacsc, 
Ja issat halli peaga, 
Ja emmar, kes on haige; 
Ta isse agga ldppcgo 
Siis omma häbbi rundcs, 
Ja moda metsi hulkugo, 
Tais kartust, nago jännes. 

Oh hädda selle rahwale, 
Kel nisugguscd mchhcd! 
Sc langeb ja ci tousegc, 
Et nutwad lapse - lapsed. 
Kui pu, mis ärrakoritud, 
Ni on se waene rahwas, 
Saab keikist ärrapölgatud, 
Ja seisab ikka waewas. 

Mis au ja kitus agga sel, 
Kes Jssa-ma eest seisab, 
Ja kelle kindel mehhe-meel 

/ 



End sda aial näitab! 
Ta on kui taewast kinkirud, 
Keik waatwad tcmma peale, 
Ja sawad temmast kinnitnd, 
Ja kuulwad tcmma heale. 

Ta lahhab eele jnlgeste, 
Ni kui üks Ingel taewast; 
Keik teised tagga jättele, 
Ei ükski holi wacwast. 
Ja lapsed, naesed, wannemad, 
Keik tedda önnistawad, 
Ja nende silma - pissarad 
Ta kitust juttustawad. 

Ja kui üks loukoer sdddib ta, 
Sest Keisri eest ta woitleb; 
Ta surma orgus kartmatta, 
Sest omma maad ta kaitseb. 
Kui kaljo on ta kindel meel, 
K u i  j ö g g i  t c m m a  w a h w u s ;  
Ja surm ja hirm käib tcmma eel, 
Ta jälgedes on woirnns. 

Se waenlane saab röhhutud 
J a  l a n g e b  o m m a  a u k o ;  
Ja rahwas, kes on peästttud, 
Sc laulab tänno - laulo. 
Ma - tüttrcd romustcllcwad 
Et norcd mchhcd wahwad, 

Ja nende hallid wannemad 
Jo uoudwad pulma-road. 

Ja oh! mis romo mehhcle, 
Kes Jssa - maad on kaitsnud, 
Ja omma suggu - rahwale, 
lltit dnne walmistanud! 
Keik lapsed temmast laulawad, 
Keik auustawad tedda, 
Ja norcd, wannad, püawad 
Tal jälle rdmo tehha. 

Ja kui ta wanna ca sees 
Ma - ilma mahhajättab; 
Siis seisab murres iggamees, 
Ja iggamees siis nuttab. 
Ja rahwa palwed satawad 
Ta hinge Loja cttcf 

Ja Inglid taewast annawad 
Tal ello - kroni kätte. 


