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Tihti laulis kurbe laule, 
Pühkis ise pisaraid, — 
Wahest aga aina rõõmsaid, 
Mahedaid ja lõbusaid.

Laulis ilmast, laulis elust, 
Lapsepõlwest, Eestimaast . . .
Kõige enam laulis aga 
Wagaid laule — Jumalast

Säält ’ep wäike pojukene 
Õppis laule riimima;
Hakkas sõnu salmiks seadma, 
Wärssisida walmima. —

Kui sain suureks, kasw’sin kangeks, 
Elu tee läks tormiseks :
Omad tunded, omad mõtted 
Põimisin siis lauludeks. —

Sest siis pühendan mu laulud 
Halli pääga emale, 
Oma hella imetajal’, 
Kahel käel kandjale.

1899.



II. Ärniastufc afiefafes.

SEttbt meel!

ÄaUim, oi) miibi meel! 
^)ale nii meel.
Sä^eb fa, fiib looja laeb mu paile, 
<5eft et fa mu õnn, mu ainus» läite. 
hallim, oi) miibi meel !

ÄaHim, olj miibi meel! 
(Silmab mul meel.
8äl)eb fa, — eljt miibib laua, laua, 
Söalu el)t mul amab enne Ijaua. 
hallim, oi) miibi meel !

hallim, olj miibi meel! 
$inni jääb feel . . .
Oiinba tjätibt’ afub mägem mälu, 
■iRäib, tui faotg finuga ta elu, — 
•SBiibi, dl) miibi meel!

1889.
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2. SOtiS nülib?

Su eluõnn mull’ oli faUtõ, 
pü§am püüe, paleuõ;

5üiiö meel mul mõtleö, jalg tuõ tõnbi£ 
3?inb iljfaö: millal ütjenbuõ!

Sa, fallim, olib taitjeinglifõ 
Wiul’ mitmeö elumarubeõ ; 
Su mäleõtuõ, fui taema fingifõ, 
DJZinb faatiS uneö, malmabeõ.

Sa nfiüb ? — olj, nintb ju füba lÕ^fel, 
SDliõ nüüb mu paleuö ja püüb! ?
SBeel lootus, loitmel, rinb meel Õljfel : 
Äaõ anbetö annab minu füüb ? . . .

1889.

3. Cb olefffb . . .
Öf) oleffib üfõ le^fam litte fina, 

Sa minu õnnefoomib — taõtetilf: 
Su õilmedefjteöfe neib faabafõ mina, 
@t färatö nõibumamalt meelfu pilt

@t)t olefõ jälle finu filme fina
Äui ilmameri ääre, otfata:
Su laente latmul julgelt fõuafõ mina 
S’eö mõttes,: a r m minb juljib armuga.

1888*
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4. teabftb ju !
Sa teabfib ju, et fina

SEQu elu ainus l)inb — 
9JtifS furtfib fiiS, mu fallim, 
DJiifS aljaStaS fu rinb ?

ÄaS nägib tule toitu, 
3RiS fülma fünnitaS ? 
@f)E felget päif’fe jäta, 
3RiS ilma pimeStaS?

91ii futr mu rinb ei jafjtu, 
@i fuStu armu läif: 
Sa minu fallim mara, 
2Ru paleuste päif’ 1

1889.

5. <©b tule fiiS ...!
(ffoltjofoi järele.)

Cl) tule fiiS, fui õfjtul tuul 
9^it laifalt läbi jalu lenbab, 
Äui nurm ja aaf, fa letjeb puul 
Sa ilm fõif nneratjuS Ijingab.

Cl) tule fiiS, fui fauniS tuu 
Aegajalt pilmebeöfe peibab, 
@l)f fuS, — fui naeratafS ta fuu — 
Ca Ijõbe läiget alla Ijeibab.

Cl) tule fiiS, fui minu rinb 
CäiS palamamaib ifjfamifi, 
Äui, fuUafene, ootan finb, 
^ui Ijing täis õrne igatfufi.
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£)Ij tule fitg, fut armastus 
SD?u rinnaõ tu^at rõõmu rajab, 
^ui palam meri joonte jeeõ 
Äeeb, loenetab ja maõtuft nõuab.

£>h tule fiiS, et finuga 
üDla mõitfin elu lõbuõtaba, 
3a põhjamata armuga 
Sinb rinnale ma pigiõtaba 1

1891.

6. Pureja nwtäja.

„@i mõi, ei mõi ma meel furra, 
Söed elu mul õilmitfeb eel;
Surm, Ijalaeta, ära minb murra 
Äeff fenamal õnnebe teel! 
Wu põue feeS püljamab tunbeb 
SÖaft hiljuti ärfanub on, 
3a fõrmuö fui fallima hüübeb 
5Dlinb futfufõ, tuö armaõtuõ, Õnn .. .

£oo emate, bellafe, efjteb, 
Whil nagu ju fobumaö piin! 
£oo õefe, õrnafe, õieb, — 
SReib faUimal’ fingifõ ma miin. 
SPruutnärga pea juufõtel ma fahnan, 
3a laulatuf’ fõrmuft mu täeõ;
(5uub armfamal õrnalt ma annan .. . 
©h, — lõljteb rinb õnfufe mäe£!"
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Siis — filmis meel taeiualit fära — 
@nb moobisfe istuma a’ob, 
Jhtib — totraga fuStub fee ära, 
SRõrf roärin, ja — maiffetS ta jääb . . . 
Slüüb emate, t)ellafe ef)teb 
Sai, puufärti feabmifetS, toob, 
3a õefe, õrnafe, õieb 
Sa tolmule taSioama wiib.

1839,

7. Maiuv wabe.
I.

Üf§ mänb fee ainu feifab 
@ääl põhjamaa paljal mäel, 
Sta Nalgež fatteš leinab, 
2.a leinab jääl Iume§ ja jääl.

(§eine järele.)

$ui loojaS päife
3a täljte läife
SBee pinnalt roaStu ioirmenbaS, 
SiiS fammuS furroalt läbi metfafalu 
ScoormceS, — ta filmift paistis tjingerualu, 
Sa rinnas maru mäSfamaS.

9ftu terme elu
5Rüüb maew ja ivalu, 
3a piina, abaStufe öö . . . 
SiinfamaS on fee tõrge, taunis taUaS, 
ÄuS miimfelt roiibifime, minu armas, 
SRiifama färaS tä^te^möö.
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— £>äixb termit fuUe!
£a ütleš mulle,
— ^eö teab, eljt on ju wiimne forb,
Äuö näen meel finb, mu pätte, õnn, mu lootud 
SOlu igatfewa Ijinge ainuö ootuõ, — 
@ee eeft nüüb piin mul mitmemõrb.

ÄüU tafjab füba
SDlul lõljteneba,
$uib fiigti — p i a m e laduma :
SOlu pääle totjuõtuöte toorem panbub, 
Sa neli aö tä f f mull’ farmilt täita antub.... 
^)ääb ööb! — minb ära mannu fa!

* * *

IL
Sa filmis feifi? uneB 
Ü s palmipuu tyommitumaaV 
ä)li8 põua palalüufeB 
£)n uärtfimaB faljube raal.

(§etne järele.) 
* *

Siit nälja ära 
£)n täfjte fära, — 
Sääl pulmapibu peetatfe .. .
SOlitõ, Saewaifa, on nii imelifeb
Su täfub, ja ütöteife roaStalifeb, — 

mõUtetatf’ neib maleöti?
Su pülja fõna

Dn ta ju teaba
@t ülem täft on armaštuš...
SOlul lõpnub lootuö, ixöfuba ei talja, 
Sa arm minb jätnub igameöti matja, — 
SOtul Ijaub on aiituš InnaStuö.
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SRifõ laffub malju
5QH maõtu falju
£)ö tuuleft aetub laenefe ?
Äaõ tabab feöega mull’ täljenbaba, 
(St omaö Ijölmaö lubab rabu anba ? ... 
3a§, nii! — ma tulen rutuõte!

* *

Su fügamal rooogube feeõ 
Dn pubfamaõ Õnnetu meeõ, 
Samaiffefg ju jäänub tal rinb, 
5Rii maiffefõ, fui faljube pinb.

Sa enne, fui fumamag foit, 
Sääl fambriž, fuft mirmenbaõ loit, 
Cn jonimaö Õnnetu pruut: 
Jpullmeeljuö tal annub on fuub.

1898.

8. 2V?õröja unenägu.
dPuf^ritn järele.)

<^>uluõ torm ja pifne paufuõ, 
Äuu enb peitnub pilmebeö;
3Reri mäõfaõ mürifebeõ 
spime’1 ööl, fui möirgabeõ .. . 
Õiaöfe mure muljutufel 
SSeerfib neiu filmift weeb: 
„Db, nüüb, maru fjulluötufel, 
hallim fäimaõ mereteeb!"
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.ftaua maene ^alebaöte 
jPaluS pülja pilbi eeS, — 
9J?õte miibiS alaliste 
sjftcrel maru müra jeeS. 
jtui ju teil lõi teiföö tuubi, 
(Siis maft maifne uue I)oog 
Surus mäjinb filmab finni, — 
SöaitiS mure, mälu maag.

DJlagab ta, fuib rahutumalt 
SBaim tal uneS ränbamaS, — 
SRäeb ta laema lagunemalt 
Saentel maru mürinas.
3a fiiS oli nagu lenbafS 
3uttam mari falaja, 
3a tui tustilt fõrmu foStatS: 
„$?õrSja, ära nuta ja!"

.ftaHi jõõra hääl jee tõeSti . . . 
Sfteiu jüba tuitab jeeS;
Söaatab meel, ja — tajateSti 
3lmub peigmees tema eeS. 
Ahiib — ta palgelt fabunb jume, 
Sära tuStunb filmabeft;
SÖalgub meremefi tume 
@afiS juufSte jalfabejt.

„£)l) mu fallim, foburanba 
(Sinu juurbe ruttafS ma 
Rahutuma, armastama, 
Seegitjema hingega.
Äuib mu üle juba mooIaS 
Surma tooja laene rinb, •— 
@i me‘ enam jiin maailmas 
Ühenba’ mõi ial enb’.
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hallim, furmaStuS läeb mööba, 
52lfjaStujel ots on fa;
jPäraft pilfaft pime’t ööba 
J^oibu tiir jaab tümama.
Šlra turba, et ju elu
ÕiS ju närtjin’b temabel: 
Sootuö waigiStagu mälu — 
iitjte faame ülernel! . . .

@la ^äöti! . . . ibajt tümab 
Äoibu piir ju punane;
Suule hoog ju jalus tofjab, 
Äuib — ei enam minule! . . ." 
Ö^tabeS fiiS ära lenbiS 
SlrmaS mari rutuga, 
3a jäält tõrgelt torb meel fjüübis?: 
„5DlÕrSja, ära nuta ja!"

1897

9. Siili ptbin fuiiift laljFiitna.
(Srnan £urgeneto’t järele.)

$ui pibin finuft laetuma —
@i tatja jalata,
@t finb fiiS armaStafin ma
9äi tuumalt, otjata.

Äuib nüüb — ei rõõmu mäljemat, 
SRii mijalt maifin ma ;
<Su piitu turba, jügamat
@i mõista talja ta;
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®a aina räägib iffa muU’ 
OJle’ armfaft fobumaaft, 
^uib Tõi! fee onn — of) ‘Sumal füll — 
ŠRii wõõrafõ jään‘b ma faft.

9fta palju päeroi päraft näinb 
Sa palju raöfufi, — 
^>ulf Õnnefi ta meeleft läinb 
Sa — tüljje furbtufi.

1898

10. 45b «Hei

£>Ij ütle, tullatene, ütle, 
Jt'a§ furmani fu finifilm 
91ii õrnalt, fjeUalt mu pätil’ roaatab, 
^uft färab mulle õnne ilm ?

$a§ truubufeõ mu rinna marju
<&a põgeneb, fui mäöful torm? 
(jf)t lööb mull1 etteheitel fjaanm, 
$ui mapuõtab meib faatuö farm?

©f) et ütömeel, arm, truuö meil feõtatõ, 
@iiõ olefö elul Õige fjinb ;
$ui aga ei, — of), et fiiö praegu 
Su lõ^fetõ, maififõ minu rinb!. . .

1893.



111. 5 fu tn ere rooogudef.

2. spahve.

^)afö ubu tatab elu taewa 
SJiu lüäftnb tt»aate eeft, — 
SDliö järel’ jntjin elulaema 
$la läbi faljubeft?

^üll agjata ju ootnub ammu 
Wia päifeft tõufema, —
Wia farban, et ma effi fammu 
Seen iga astega .. .

Seepäraft tõstan finu poole,
£)lj Sfa, palmeS fäeb:
£Dca ufalban tõif Sinu Ijoole, 
Sa teab fõif ja näeb ’ . . .

$}u mõiStuft roota malguStaba, 
M'ui fee on tuStumas;
9)luU’ näita ife õiget raba, 
Äui olen etfimaS!

fDbi migabufi tunneb Sina, 
auufaib püübeib fa . . .

Seft õpeta minb, fyelbe Sfa, 
3a aita, õnnista ’

1893.
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2. ^äe watt!

Säe mait, mu füba, mait fui fjaub, 
(Snb fjoia oljEamaft, — 
Sai’ lõpeb lootuö, nõrfeb jõub, 
Äuib jäta furtemaft!

(St abi too full’ ufjfe ilm 
Su afjaõtuje feeõ, 
Söaib pilfam naer ei)! põlgtuõ fülnt 
Su ofafg tema ees.

Seft looba taema Sfa pääl’, 
Sa tööta nii, fui mõib, 
Äuib ivaifigu ju faebefjääl, 
^uft fina fjaaiou faib.

1896.

3. ®a palu!

A?ui faatuj’ moob ju liiga fõrgelt fäimab, 
<^ui tormift maf)tuö elu mere pinb, 
Jtui õnn ja lootuõfi f’uft mafja jäimab, 
Sa tualuö, abaötufeö lõfjfeb rinb:
<5iig Saemaifalt abi, tröösti palu, 
See mcigiõtab ja roäfjenbab fu tualu.

Ä'ui oleb auutu petja füüfi faanub, 
5teS Snuba fombel annub jutte fuub, 
(S1)E jälle furm fu fallift falmul fanitub, 
Siit purufõ lang’mat näeb fa Õnne pttttb: 
SJitfö fjeibab meelt? — laf’ moolba pifar, — palu, 
See maigiõtab ja mäljenbab fu mälu.
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Sa tui fu elu nagu tüünal tubtub, 
5tõif mat)a jääb, m»ö bää e^t fyalb fiin full’, 
Äui furmaingel moobi ette aötub, 
®inb tutfiib marjuriiti minetul’, 
(&iiö meel, tui roõib, fa $)ääftja poole palu, 
(Biiö maitib, mäfjeneb fu miimne mälu.

1888.

4. 45 b lõua!
_ Dlj jõua Witter pilmega, — 

Dljt umbne, ubune;
Siiö, torm, fa piirneb peleta, 
3Jiu taemaö felgetö tee!

Äui färab päiffe fulbne tiir 
Säält fiibil finamaft, — 
@t)t aimab fiiö mu maate miir 
9Jiu tulemitu raaft

1888.

5. SUtttveb

piirneb, piiramata taema laugel — 
$ul)u rahutumalt rutate ?
Üle minneõ maa eht mere faubel 
fJJifaraib mitö titjti nutate ?

.^aö teib fõbra maletruubuö maemab, 
tänamata meel teib Ijaamanub ?
!žöit)amee£>te maen e^t taga tiufab, — 
tHuutu laim te’ puljtuft puutunub?
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SSõi eljt täitab fala walu rinba, 
Äurteõ luf)ta läinub lootufi, — 
Suubeö elu töfift, turba fjinba 
Olfjaötate, nagu minagi? . . .

Olga — ei, te1 pilnjefefeb mabab, 
Saema faöte tanbjab mälebab, — 
(Siu mureb teile tunbematab, 
(Siu etfitufeb balebab . . .

Suule tiimul tõttate te1 ära
Äauge, tunbemata ilmaöfe, — 
SätteS niiõte pifarate fära 
Soobufeöfe ja — mu filmaöfe.

1895.

6. Stafafafe bäHtlaul.
(Sernumtonri järele.)

SDiaga pojule, mu armaö, 
.Jpäiu, päiu, fa 1 
.ftuu nii maitfelt hiilgab taemaö, 
Jtiifu paistab ta. 
pattan meftma muinaslugu, 
Saulu laulema ;
9)laga aga, fuigu uinu, — 
^)äiu, f)äiu fa 1

SDlööba fima Seeref moolab, 
Saeneib latfutab;
Äuri tfdjetfdjen’^) falbal roomab, 
fDiÕõfa teritab.

• ) tfcbetfdien — Siautafia, pärigelanit.

*
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Äuib fu ifa —• mana folbat, 
Sõjab Ijarjunb ta;
$Raga, failid, fuigu, uinu, — 
.^äiu, Ijäiii fa !

fRäeb torb ife — jõubmab ajab — 
Söõitluf’ wäljafi, 
Sulgelt fabulaöje Ijüppab, 
jaurab püsfigi.
Sõtta fabula full’ Õmblen 
Utjfelt fiibiga .. .
Dltaga maimufe, nüüb laulan : 
.^)äiu, l)äiu fa!

Saab f’uft tetjaft tangelane, 
Jtafaf pingega ;
Sulen finb meel faatemaie — 
^täigab fäega . . .
OI) fui palju fellel ööfel 
Sala nutan ma ! . . . 
fPlaga niagufaöt’, mu ingel, 
ipäiu, Ijäiu fa !

^atfan aljaötabeš ootma, 
hurmalt furtema;
pattan päemal palmetama, 
šböfel Õljtama ;
■^paffan mõtlema, et tugfa 
Seeb fuU’ luõõraõ maa.
fDiaga mureta nüüb, pul)fa, 
.^)äiit, l)äiu |a !

$nnan fulle teele taafa 
fPülja pilbi meel, 
DJciö, fui fjaffab palmetama, 
Olgu finn eel.;
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Sa fui tõttab taplufeõfe — 
(Smat mäleta !
Sõjaga, ilnõ pojufene, 
£äiu, f)äiu fa !

1897.

7. ^Saiqiötufefö.
[9JI. žaroruici aate järele ]

DI) taota mu neetub fa^tlemifeb, 
9)lit> fööroab fübant, rinba rõljumab, 
(St lõpefö forb ju tjinge aljaötufeb, 
(St leiatfin ju forb ma ratjumaab.

SÕiutt’ ütle, et on faljtluo felgitatub, 
(St jälle malgito mõitnub pimebuft;
See tõefõ, et ilmagi maenluõ maigiõtatubA 
Sa leiba jäält on Õiguft, armaötuft!

See tõetõ, et Õnnetute oljfamifeb, 
Sa maeöte laste maluptfarab 
(Si ole lõpmatab, ei igamefeb, — 
(St Õiinetäljeb neil’ meel färamab !

189&.

8. cSahue.

Äui mu põue põf)ja paiõtiõ, 
^õõgam õnne päifene, 
emojenoamatb tiireib faatiö. 
Sgatfema Ijiiigeöfe, —
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<5iiS ma õnne=õite õfjuS 
SoomaStanuIt miibifin, 
SÖaiffeS, magufamaS rabuS 
Äemabele ^Õisfafin.

Jhini tormib tigebamab 
Sõimab talmeft teatufi, 
^Jiurbfib õifi ilufamaib, 
^angetafib le^tefi. . .

91ii fa miilfaft ilma=Õueft 
Jtaob faunim fimabe, 
Äui ei enam päiffe põueft 
Soojenbuft faa fettele.

1896.

9. SSaift!
Äui fui mureb, aljaStufeb 
Sübant furumaö, 
SSalufamab miletfufeb 
jRinba rõfjumaž :

Äöiba feel fiiS fammitfaSfe, 
^>oia oljfeib fa, 
@t ei u[)fe ilma fiSfe 
Sinu faebtuS faa.

Suru foumib falajamab 
Oma fyingeSfe, 
fPaleufeb palamamab 
fPõue põ^jaSfe.

õtabebufeft, fabjurõõmuft 
Slm on täibetub, 
@i ta finn fjinge maluft 
SaafS mift liigutut);
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$)ilfamifi piinlifumaib 
Šnnem ofatõ faab, 
Seohift tigebamaib 
@nbal’ lualmiötab.

<Seft fiig põue põl)ja peiba 
^õif, miö muret tee&, 
Šlra tui ilmal1’ näita:
See m e e 1 fjaamu lööb 1

1896..

10. &äI)te«öoL
Suba fuõtunb miimfeb elja miireb 

Saema telgilt felgelt, finamalt, 
.^uft nüüb miljonite täljte fiireb 
$Paiftroab alla imeilufalt.

$RÕte läbi ilmaruumi lenbab, 
9JcilIeI äärt ei otfa fu|agi;
Sunbemata toljte feõfel ränbab, 
9Riõ et fureltf näe ialgi.

Siiö fui fuulefõ Äõrge 2Baimu fõnet 
SSäljte mallaft mõimfalt fõlama: 
„3fa majaö mitu eluafet — 
Sääl teil1 taljan afet malmiSta!"

^Rinb jääb matffefö, nagu fuötufõ elu, 
Süba nagu feifafg tufjumaft, 
^pinge rõfyub igatjufe tnalu, — 
$af)at£> niabašta enb afjelaft,

Sal)afg telja tõif, et põrmu paelteft 
$)ul)talt, anujalt, maball mälja faafõ; 
ŠQufruö, põlgtuõ, nnlja fabunb Ijingeft,. 
(Sffitufi taljafõ telja ^ääfö . . .
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£)inge miimjelt magug rafyu täibab, — 
Seabmata, mifbpäraft, niiofub film... 
(Süba jaatuft (Selle Ijcoletš Ijeibab, 
Äede malitjujeg täl)te=ilm,

1896.

11. sžttö waft.
[tiinetel]

Slägin forb ma rohuaia» 
sRonrt ja arga mäifeft linbu, 
Äef? ei uöfunb enba jõuubu 
@ga julgenb tõubta lenbu.

/

(Sääl fiiS fõubtö tange maru — 
Sunbiö tiibu tarmitama
3a — ennäe! neeb fanbfib füUalt 
jPejapaita — marju jaama. —

Jtorb mu maim fa jufi niijama 
SÖÕimetuje maluö turtig;
j))olnub ufalbuft ei lootujt, — 
j?aljtluf>, argtug fjinge täiriš.

firmaga fiiš> püübfin jääba 
äSarjupaita — mabalale :
91õrgab — mõtlefin — mu tümab, 
@i nab tanna targemale.

Äui fiiö aga faatuf’ junnil 
Suli fiujatušte maru, 
(Sunbiö tõftma lootu j’ tiibu, 
£enb’ma üle mäe ja oru.
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Sa — of) imet! julgel lennul 
Äanbfib nab minb faugemale, — 
(Siig maft tunbfin julguft, jõuubu 
$)üüba täieuje poole

Äag ma paelugfe ranba 
Sõuan forb — ei feba tea; 
3Ba’ft eljf nutan lootuf’ l)aual . . , 
$uib ei argtug nüüb minb pia.

1893.

12. SPaltve.
[Sermcntoirt järele]

Mul tunnen elu rõfyumift, 
£>ing furblif, rahuta:

Üt)t palmet imetegelift 
(Siig järjegt’ forban ma.

Dn elam, õnfafotegija 
Sõub nenõeg fonabeg, 
Sa õljfub arufaamata 
$luu, püfjabug jääl jeeg.

Jtõif ragfug laeb fiiS fabuma, 
@i tunne — fal)tlug — finb; 
(Siig ujun ma ja nutan fa, — 
SRii ferge, ferge rinb . . .

1895.



25

13. £iif.
Siigi ruaiffelt pinnalt, 
(Selgelt, finainalt 
^uiftiüab roaštu pilbib 
Smeilufalt.

Saewa ruum nii tange 
(Sügan) finine;
Äaugel õt)u mereö 
^Õljuiu pilivefe,

Äui fa funingtifult 
kiirgan) päitene, 
Äuu fui ööbe mürft, ja 
£elfiw täfjefe,

Ütjeö fauni falba 
$)uube lehtega, 
ŠSiimfel meerel mõrfunb 
Õite ehtega

^ütjaliful paistel 
SSaštu HJaatatüab, 
Slimeib inielifi 
Sfjinba faabaiuab.

Siga — tiigi põfjjaS 
Söaiffeõ, fügawal 
(Salabuöiif elu 
Äeeniaö fihinal.

S)iub tt)Õtb peegelbaba, 
Sotmiv feeba ta, 
S)inb n)õib jääfö enb muuta : 
sJ>õt)i muutmata.

* *
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SRii ta t)inge põfjja 
SBaata mõimata, 
fpinna faubfeb tatfeb 
@i jetõ ulata,

Xi^tr õnn ja elu 
pinnal paifumaö: 
Šfteelefjeitlit ivalu 
SSarjul fügainaš . . .

Sifjti auufuõ, mooruõ 
pinnalt naeratab;
ŠftabaluS ja tooruõ 
sJ)õf)ja£ pefitab.

fpüüab aga DÕ()ja
SSaata lüägtfe:
Sumeneb fee IjoopiS, — 
Jtaob õige tee . . .

(Balabufi palju
Söetteõ fügamaõ, 
fpalju enam aga 
^pinges ajumas.

1899,

14. SOJeet furb ja raöfc.

€D2ecI turb ja raste.. . f)ing täiõ mälu 
Sa põueö mõtteb mustemat), —
DJtitS etfitufi täis nii elu, 
SDlifS aateb fättefaamatat) ?
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Tcifõ asjata piab mastufõla 
^>ing igatfebes? otfima ?
J^ag õnn ei ilmas enam ela,
2Sõi ainult mulle furnub ta?

5tütt mafjeft roilffatab ta jäta 
Mutt IjõiSfab f)ing fiig, paifub põnn, 
Muib — fiirelt fuStub, faob fee ära 
Sa —jätte pime elujõuni

Äütt mafjeft annan leibmat mõnba, 
MeS Õieti forb mõižtafö minb, 
@t aate« üfoifufeft tunba 
SSõiEö tõfift õnne ifjfaro rinb.

J^õif aöjata ! . .. (Siin mabal fõrfu§ 
Olii ufjfelt tiibu laiutab,
Sääl peenenbatub lualSfitö, nõrfuö, 
@t)f tabebuS enb fofyutab.

Sääl jätte fitfarinnalifelt
5Räeb ainult ennaft inime, 
Sa — pimeStatub firgelifelt — 
Sai teiöte töö fõif tüdine. —

* * *
Slii foõtab jala ^uitamine

3Ba’ft mõnel maiffel [urne ööl, — 
(Ši fuStil luaõtuft. . . Õubne, pime 
Sa tü^i ilm fiiö enam meel.
h 9lii effib üffit pilmefene

£)ö taeiva Ijiigla ruumibeS, 
Sa — leinabeö faob ivaenefene, 
3tui üfjenbuft ei leia eeö.

1899.
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15. Äeivabe, Fa$ tuleb ?
Säfle Eena fetuab’
Slnia iiuStab, 
Säde ööpit falub 
Saulu latfutab.

£äl)en õfjtul õnne — 
^)ing täis igatfuft.. . 
(Sammun mälja tueerel 
8äbi lepifuft.

£iUeb naeratamab
Dlagu ennegi, 
£)ja fa niifama 
SBooIab roaitfeSti.

Sutfmab õnne f)ääleb 
DtjuS ijõljuamb, 
Slrmfab mäleStufeb 
^ingeö ärfaivab. . .

S^tun Eana, Taua...
Jpäigan fäega, 
^žagu näeffin õl)uS 
Dma armfaib ma.

3(ga — ümbruS tülji, 
£üt)i fübagi ’.. .
SuuleÕtjf ruaib tafa 
pallib lef)tefi. . .

Sa fiiS fammun Eurivalt 
Suppa tagafi.
^Temabe, faS tuleb 
SbluUe uuesti

1899.



VI. £i)ü(lu[efc jn ifnmnafe.

1. Slcmabc lätoel.

Jäime maenulifuft maUaft 
SSabaõtub ju fobupinb, 
Äemabeft, nii armfaft, b^Haft 
4)õt£>fama$ ju laululinb.

Slralt lumeliUetene 
fPõofa marjult tõstab pääb, 
Šlagu füfifö Õritafene 
fPäiffelt, faö tal loota fjaäb.

SGÕib ju oHa, et faab tunba 
Juuli roingeib, malibaib, 
Släeb ei)f meelgi märget tuuba, 
Junneb fülma märtnaib, —

Siiöft — ei fee feöta faua, 
J^emabele jäämäes mõit;
£alme mõim pea leiab tjaua, 
(Suubleb päife õrnaft Õit

* «■ *
Stoljib, [üba, fa ta loota, 

@t ju maitiifb maenu mäeb ? 
SSofjib Õnne tunbeg oota, 
@t pea eluft Õifi näeb ?

1897.
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2. J?etvabene öö.

Õrnal Ijobe läifel fjelfhu et)a 
paistab faugelt põbja piirilta, — 
^ingeh igamene nooruf’ ifja — 

Moitu, fallimat, nüüb [uubleb ta. 
SBaiffelt roulifema jõe mööbel 
SSinuenbeleb mahtu täfjteivöö, 
Äuni tuUatama foibu Hiitel 
^taob taunim femabene öö.

SSalfja ubu maiba alla maetub 
SiUeriigi piigab iiuf ab;
Mõjutama tahte torraft faetub 
^)uube lefyeb jala liigumab.
Sffiaifne õl)u moog mu ümber famiab 
õie lõfyna, — oi) fui magus fee I 
Ujun: Õnue ingel alla lenbab, 
Äui on faunim feioabene öö.

Dthtel juifivab laululinnufejeb 
llnihtabeh aima tõftmab |äält; 
ÕöpiMiuuu böäleb imelijeb 
linult foftmaõ jõe talba päält. — 
Suule lennul uhtuba ju püüan, 
(St ilm (Sebenitõ faanb uuehti . . . 
tRinb täib maguft rabu, maiffelt büüan: 
IPüba, õnniö femabene öö 1

1895.



31

3. Söla (utte ...
3)1 a futle olen püljenbanub

Su ammu Ijinge, fübame, 
(Su faatujega ü^enbanub 
3)lu teabemata elutee.

Su faafaS naeran, nutan mina, 
SSJlul pülja finn paleus, — 
,*ituib mifS nii farm, nii uljfe fina 
@t ofafS mul ju aljaötuö ? 1

Sl) roota forbfi ära nälja, 
3)tiS jõuan julle olla ma, — 
Siiõ roõib roaft õiget otjuft te|a 
DJiu üle, minu — fobumaa 1

1896.

4. ^Stljanbt lošfi waremetel,

9Jia jeiftn nagu nõibuj’ paelteS 
Su pinnal, Safalamaa tants, 
SDiul raSte tunbmuS ajuS fjingeS, 
Sa IjeljuS IjirmuS jõjatantS . . . 
^iteS ajatS füllalt muinasjuttu 
Su mineroitu jünbmuSteft? 
.fteS lugeba roõitS ofjfeib, nuttu, 
DJiiS toftroab aaStafababeft ?

Siin juba @eSti roabcb pojab 
Sieinb tinbla fantfi enbile, 
Sõib oljroritS oma mere ojab 
Äulb=talli roabobnfele.
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Sa tuulnub manbeib, fajatufi, 
St ui mõibule fai mõõrab mõim, 
Sa meeleheitel ägamifi 
Jtui orjatö tehti maba maim . . .

Siin lugemata fõjafalgab 
Su püha pinba tattafib, 
Sa feemab mifjab mitmeb raljmab 
Üföteifel furma tülmafib.
Äeb ifanbatb jäib — fepi mõimul 
«Siin tegib lobfi finblama, 
Stuft leibffb marju fõjafõibul’ — 
Stub panbi maljmab maitima . . .

maa, oh maa, tui palju joonub 
Sa oleb @ebti meebte merb ?! 
Cf) fantg, oh tantb, fa oleb nähtub 
.Ott otfe ababtubte merb! 
Siin orjafütteib tinnitabi, 
Siin maeti priiub magama; 
SJceilt toit, mib Tollib, bämitabi 
Sa mõeti mägimallaga!

Sa nitiib ? — toit majunb maremebfe 
See muiftne hiigla ehitub.
DJietb fabmanb matti fraamibebfe . . . 
Su abjab uueb, elu uub.
Sa pritub mõibulippu tõftnub 
Siin uuebf uljtelt ülebfe; 
Siin, Satalaö, ta ebmalt tõubnub 
Äoit (šebti raljmuj’ taemabie.

1896.
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5. kaugel, Förgcö .. ♦ 
(§. žBüttneri järele*)

Uffifub mägebe laimab, 
Üffit ta meri nii lai . . .
DJlaailma loomifeft mõtteib 
Suul üle jäält bõfjubeö tõi.

Dcab mõlemab päratu taugel 
3a fuuteb nii lõpmata, 
3a juft nagu inalitfett) jaatuõ, 
•jRab talgib ja armuta.

(Si taba jääl Ijaljemab metjab, 
(äi tuutu jäält laulmije fjäält;
(äi ial, fui femabe tinti, 
Dcäe leljfamat liite ja jäält.

@i aju jääl foojemab jooroib, 
(äi õnneõtam mõtete lenb, 
.Ruib amamaõ toljutanMVÕimjalf 
Äurbmeeljuje märamab enb’.

* *

_ Ääib läbi Ijalja metja 
£)rn unenägu ööl, — 
5)ietõ toljab jala, taja . .. 
£äiõ ilubuft ta meel.

3a tõrge taeroa mõlmi 
Dlii järab täl)tc ra’aft, — 
9)?ull’ nagu jutuötafffb 
92ab igaiuejejt a’a[i.

1897.

2
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6. be
(3)r. $elbti iärele.)

$u$ firge feeber pilmi faijutab 
Sa Sorban mirgalt laeneib meeretab; 
jhiõ mulba, milleb ifab pufjtamaö, 
jtorb DJlaffabeibe meri niijutaö, — 
See tuulub maa fääl mere rannalla 
Dn minu annab, pülja ifamaa.

Sa tui minb toorel fäel jäält tõugati, 
SJiiub mõõramaale talgilt lütati: 
Äuib füba wiibib meelgi Siiouib, 
spilf finua poole pöörab pifariš: 
SDia itta finua maateö palmetan, 
$uui tori) talli tobumaale faan.

Jhii aga fäeb nii faatub tuuli, tülm, 
($t mõõral pinnal enne luhtub film, 
Siiõ miin Ijauba minb nii panbagu, 
@t iba poole feijath fuifunb fuu, 
@t tuötunb pilgul maatafõ itta ma 
Siioni pool’, fuö tallim tobumaa.

gääl maitfeö rafjuö ootan Ipmmifut, 
DJlill’ ‘ifabe füüb ütõforb tuotutub ; 
9)eill’ lannatuöte mõõt forb tafa faab, 
Üfö IDieefiaö mu ootmift lõpetab, 
Jlee tange! tael neib, te§ laiali, 
£oob talli ijamaale tagafi, —

Jhih firge feeber pilmi taifutab 
Sa So^ban mirgalt laeneib roeeretab, 
<^uö mulba, mitteö ifab pufjtamah, 
.^orb Wittabeibe meri niifutaõ, — 
Soob finua fauni mere talbale 
SOtu pülja iiamaale uuesti.

1897.
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7. 'Italeštüta dFö.
(Sermvntoivi järele.)

Dtb ^alebtinaft •— ütle mulle 
JÜub fabmafib, tub õitfefib ?
DJlib mägebel’, mib orgubele 
Sa iluefjtetb lõfjnafib ?

3orbani puljta mette äärel 
J?ab meelitab finb toibu tiir! 
@l)f liibanoni mäe meerel 
Siub mapubtab öö tuule tiir?

^ab tafa palmet lugefimab, 
Söõi laulfib raljmublauhifi, 
J?ui finn Iel)teft palmifimab 
Saalemi pojab pärgafi?

3a tab [ee palm meel praegu aHeb ? 
$ab laia lefjtib latmaga 
Sa mäfinb reifijaib meel tõrbeb 
Dn meelitamas? puhtama ?

@f)t trööstimata iga+lujeö 
Sa närtfiv, nii tui finagi, 
3a tolm ju fatnub aljnitjebeS 
Sa tolletanub lefjtefi? . . .

SDlulV ütle, feb finb magab tunbeb 
Sõi fiia ilmafaarele, — 
Äab leina pijaraib, finb fanbeb, 
Sa nuttib finu leetele?

Söõi oli ta ma’ft Ijiilgam ingel 
3el)oma [oja falfabeft, 
$eõ miibimab on taema ubtel 
3a anu feeb itta, igaroeft?

2*
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SRäeb püfjal fjoolel toitub ennaft 
Siin tulbfe püfja pflbi eeö, 
Jtuš feifab, of§ Se^ufalemmaft, 
£ruu püfjabufe wafjimeeö. —

Otift, piifjab pilbib — uju aluõ . . . 
SRÕrt lambi tiir, Ijelf ämaruö, — 
$õif on nii ivaifne, — püljaõ raljuš 
(Su eeõ ja finu ümbrufeg.

8. ü^enbufde.

ftljenbuõ, fa õnne tooja ibu, 
Äaöma (Seõtiõ tamme=tugeivafg, 
@t roõitõ paraiteba (Seõti pibu, 
@t forb maigu» wõibu fätte faafg. 
(Seni, fui meel itta ijeraba, 
Õeb, wennab, täime igameeg, 
(Seni maenlane meil näitab oba, — 
£>nne päite furbab pilmeteg.

§lra ainult riõtiö fätel abi 
(Siit el)t jäält fa oota enefel’: 
Sibi faab fa oma jõuu läbi 
^inblal, ü^iõmeelfel püübmifel. 
(Silmab labti, et ei effiraba 
(Suifubeõ finb panba tõnbima, 

fiiõ faob finu baiguõ, tjäba, 
Jštüll fiiõ fofub, faUim fobumaa.

1898.
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9. 451) jätte malja ...
Sa räägib palju armaS tufeft 

3a aunfaft meeleft, ivoorufeft; 
Seeb palju [onu IjalaStufeft 
3a fofyujete täitmifeft.

^uib maateS finu elupüübeib 
3a tegewufi täfjtfamaib, 
<Si wõi ma Ijoiba laituf1 Ejnübeib 
Sa oljfamifi walufaib.

ftaS fee on arm, fui joojal f õ n a I, 
Sa teljmuft, fainuft foomitab, 
Jtuib näitroab teob, et ral)a= jumal 
See on, teba fa fummarbab?!

@t)f faS fee arm on, fui fa tõenbab,
■<$t a u u §, ja m o o r u S l i f fu meel, 
3a — fombe forratufi fülwab 
Sa raljina piidal’ eluteel’ ?!

JtaS IjalaStamaft o^mrimeeleft 
Sa annab anbma tõenbuft, 
Äui ligimeöte rõljumifeft 
Sa faabab enbal’ lõbuStuft ? !

ÄaS nii fu fo^uft auufaSt’täibab, 
^DliS niõlgneb oma iuenb’ele, 
^ui ivaStaliSte liifi Ijeibab, 
Säält faabab nooli nenbele?!

OI) jätte mafja effimõtteb, — 
SSe’ aSja waleSt’ mõistate!
3a ammu langenb näotatteb :
Še’ õ i g e 5 io ä r m i S paiState!

1896.
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10. utt furwalt...

SRitS nii furmalt, armas ööpit, laulab" 
Söaiffel õljtul minu atna all ?
ÄaS fa enba furmaStufi faebab, 
SBõi näeb turba fa mu fobumaal ?

,,9JtifS mult füfib ?" laufuS laulif tafa,. 
„Jtüfi loobufeit fa — tuulata, 
j^üU mu abaStufeft fiiS faab ofa, 
Äüll fiiS mõistab, miQeft turban ma.

SSaata — • lugematab taema=fel)ab 
fRaiftmab alla läbi ubu=möö, 
j?üfi neilt, tui teaba faaba tatjab, 
9Riba marjab minemifu öö. . .

ÜRäe rinnalt, oru põljjaft tõufeö 
Ubu laenetena üleSfe, 
Üle lulja, üle laane liugeb 
Srnngib taema finamufeSfe:

Äüfi fellelt, mis fee pinb toit marjab' 
Äuft ta tõufeb üles pilmena, 
Sa faS fõrgel feSfi tõttu forjab 
SSerb ja filmamett, mis joonub ta ?

^tuula, tuula, fuibaS tõrget, taugel 
Äajab maitne, fala faebe=f)üüb, , 
SRagu IjoigafS teegi eluraugel, 
$eba rõhumas on rasteb füüb. . .

fPalju, palju marjul falabufi, —
Saljab teaba fa, fiiS tuulata ;
SSa’ft et)t aimab uenbe fyoiatufi, 
9lenbe taebtuft ja — mu turbbuft ta..
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Sa ma tuulatafin taua, laua, 
J?unt tubtub elja miimne miir, 
Äuni ibaft üle laane laia 
punetab ju fulbfe foibu piir.

$uulfin noomitufi tõfifemaib, 
^joiatufi, oi) nii malufaib !
(Šluõpetufi tuumafamaib, 
Jtaebtufi nii turbe, fibebaib.

SRiba jutubtafib jala f)üübeb, 
Säl)te4lmab, failini tobupinb ?. . . 
Safjafb üelba. . . roõimatab neeb püübeb : 
Saijafb, aga - maitima piab rinb 1

1898.

11 ÜJiene, &M!
I.

Äui muiftfeb žöabilonib žöelfatjar purjutab, 
Sebomat, taema Sööjat, ta teotab, 
Siib ilmub j ala täfi, — oi), fuib fee Ilmutab, 
Äui tuleft täljtil fõnu ta leinal’ firjutab ’

Seljamai ööl jai jurma fõrf, jõle funingab: 
Sa oma orjatari tal’ otfa malmibtab,

‘Äut (Eufrati jõeft läbi s])erfia mäge miib 
Sart (fprub Söabiloni, — fee oli otfab fiib.

II.
Äorb jRooma raubne tõttab maailma omanbab, 

.Ipulf riififi ja rabmaib ta orjatb alanbab; 
9Jiaalt maale mõibujulgelt täib ul)fe roomlane, 
5Räib, nagu igamujefb tal’ fäetub mõibutee.
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Jtui a^a auujut», truubid ja mooruö fabuftb, 
<Sääl ainult ülbuõ, tõrtuõ ja toorus õitfejib, 
<SiU „mene, tefel!" Ijüübiö tal’ Jtõrge SBaimu fjääl, 
Oioom langeõ, majuS, fabuö fui laene mere pääl,

III.
Jtorfifa falju pinnal jai elu tuiiluö meeö; 

.«pulf ratjmaib märifefib ta fjiinifa mõõga eeii. 
©uropat orja uneft ta üleb ärataö
Sa uueaja maimul’ teeb mõimfalt tajanbat).

(Siit) tuli aeg, fuö armaö, ei terme ilma feeõ 
Jtõit piamab fiimmarbama enb tema mõimu eeö, 
Jtui ŠReemeli jõeft üle ta uljfelt ratfutaS, 
Sa Söene pinba juba ta mägi puruötaS.

$ui aga oli fabuub ta aun ja mõimuö, troon, 
Sa Sanft Jelenat) miibiõ, tui mäng — Napoleon: 
Šääl laugel paljal faljul ta tuubi» mälujalt, 
(Št „mene, telel 1" Ijüütub tal’ cli ülemalt.

IV.
Slii fuftunb fiutlfab nieljeb, nii roimab raugenub 

Jtui mooruö, truubuõ, auujuõ ja ujt neiõ fabunub ; 
6i ole mõimu! püfi, miö faatnub Ijooplit meel 
@i langemijeft pääje, teil’ auutu, petlif teel,

@i lõita mõibu milja, teil’ feljaõ tõe rüüb, 
$uib — jeüe aü tal marjul jält omataju püüb, 
$eö jeba fyomme lõljub miö täna ehitab, 
Jt iii aga jeHeft enbal’ ta jaati ^aijutab.

JtüU patub ajalugu jetö näiteib tuljanbaib, 
£eeb fjoiatufi elu meil’ ije malufaib, 
Jtuib fiiöti — jefuiita nii titjti nälja faab, 
ÄeU’ tõifi abtuõuufi otstarbe püljenbab.
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^eõ Ijõbetüffa mõtteö fui S^ubaö manaöte 
Sa faatanlifuö rõõmuõ iieib piöteõ täöfuöfe 
Siig tõtmab tööle finua, fuö fäfeb maenlane, 
Jtuö oma fugurabmal’ faab teljtub malutee.

Äeö rafjma feõfel tooruft ja furjuft fülmamab, 
Mui omafafufö feemab fe’ft mälja |allifab;
Jtui aga menb fiiö effib et)t õbe fomibtab, 
<5iiö ilmal’ laia fuuga fe’ft feletatub faab.

@^f furjufe mõõt ütöforb füK itta tafa faab 
Sa ületo^ub ennaft forb ife fjämitab, - 
Äui palju aga mälu mõib enne teistele 
Sa õnnetufi faata fee pafyaretti töö?!

(äeepäraft, tõe fõbrab ja toit, teil’ felgem aim 
Sa teile püübeib juljib meel auufameelne maim: 
Jtõif omafafu orje ja falatamalaib, 
Sa filmafirja fõpru ja turja tülmajaib,

Sa tõe lämmatajaib — fui mabu mif)fage, 
£äi£> jälfuft, põlaotufeö neil’ felga pöörage! . . . 
Mui aga fofutate neib oma põue feeö — 
@iiö „mene, tefel!" feifab teil tuletatil eeh!

1898.

12. Xõiife väiFe!
SÕufe, maimu mababufe päite, tõufe, 

puista fullaft läifet üle ©estimaa !
£)ö on pime, fülm ! toit uinub... liH ei õitfe,— 
£õufe! ootan finb ju igatfufega.

Jboit ju taua tümab, iba fjülgab puf)a, 
hiirte märmib fõrgel mäng’mab pilmebfa; 
Qtõõmu fjelin Ijeljub üle @eõti lulja, 
Üle nurme, metfa, üle terme maa.
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Sinu tõuful maimu pimebuõ ja ubu 
Söarju urgaötesie peitu pugemab, 
Sõnelemab fääl, tuö uenbe foljt ja tobu, 
.ftuig nab olnub enne mõimfab, mägemab.

Sinu jumaliöte tiirle fuublemine 
Uue elule loob @iöti maab ja merb; 
Äaob taatlemine, lõppeb laijtlemine, — 
jJtatjma rinba togub mafjmat, märötet merb . . 
 ^ulbfe toibu malgcl, uue päema algel 

Onne joomaõtufeõ maatan üleõfe, 
sJ)ifar läigib palgel, juba miibib palmel — 
Šungib taema fügamuötc fülesfe:

Sgamene ^[a, of) et nüüb forb taofö 
sJ)iina põime pime, orjaaja öö!
Db, et nüüb forb tare fõigil filmilt maotö, 
ÄÕigil felgelt paiötafõ õige elutee!

1897.

13. (^tiiaFccl.
Sa oleb tallini mara
3Ru raljma eluteel, 
Sa elutäfje [ära — 
SDlu ilu£> emafeel.

@i fuuluft minemiffu 
ÜJceil ofatö ole faanb, 
SBaib ainult ööfi piffu, 
Äuö turjuö õifi a’anb, — 

pibuspõlme toonub
20c ell päraft priiuöfi:
Üöeef malupeetrift joonub 
Sn ©eõtiö paljubfi; —
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SDletl aga aiitub ofafö 
£)n fännini emafeel, 
SDliö teeb meil jübant foojafö, 
Soob trooöti eluteel.

91ii faua, fui fiin foftmab 
Söeel @eöti piinab, 
Sa emafeeleö meftmab 
SEÖeel juttu manemab :

SRii faua eluibu
OJieil pole närtfinb meel;
5Rii faua õnnepibu 
SSeel mõime oota eel;

91ii faua feötab truubuö 
Sa mapruõ, mefyifuö, 
SRii faua elab auujnö 
Sa @eöti ufinuö.

Seepäraft Iptffa mõiötafö, 
Äeö fooinib furma jutt’ 
sJteil neebmift päfje puiötafö 
Jtui mi^ma pori tuul; —

©eepäraft mõtfem tööta 
.^äeb taema poole meel, 
@t igameft mõifö feöta 
2D?e’ iluö emafeel.

1900.



V. legoflef ja jufitumish

1. Seina Ijüüb £)r. 5)1. 28eöfe järele.
kaugelt Sföolga falbalt eljinatufeb 

Äuulfin ülifurma fõnume: 
Surnut), teile nime ufytuötufeö 
SRimeta’ mõib iga eeftlane, — 
Jteh me’ fuulfuft tõõtiö eemal ilmaõ, 
Sellel löönub Ijäfiõt’ iviimne tunb, — 
Sfamaa, full’ fyüüan pifar filmaö:
9)1 i l) t e l 3S e 3 f e p u f) t a b miimaft u n b!

SSahtb, mälub, oi) tui ivaluö meile 
Sinu furm, fa fui tuub fugumenb: 
Sinu firjab ülenbafib meele, 
Sinu luuleft Õnneb õljfub rinb.
SBäfimata ^oibfib @ešti lippu 
^ä^enbabeö õigeib rabafi, 
@i fu foomil, püübel polnub lõppu 
©ehtib fyääbiift aita ebafi.

©i fa fõitunb, ei)! tüU maenuö tõtfet 
Söalmiõtabi fulle fobumaal, — 
£õtt fa tunba faib, et „ü!öfi prol)tt>et 
$)ole armaö omal fobumaal!" 
Jtuni roitmafõ fulle Jfõrge fäfi 
kaugel ibaö anbiö täfotfat tööb, 
Äuõ fa nüüb, feff fiireib tegewufi, 
Algama ju pibib furma ööb,
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Surnub fa, — fuib fiiõti furemata, 
fPülja, failis, meil fu müleõtuö: 
jtulbfe tüt)tebega tuntumata 
@eõti ajaluoS fa fjiilgamag.
fPuljfa raljuš! Sinu maim ja maljmuö 
Säügu tinblalt meie feSfele;
Seina maluõ f)üüab full’ fu rahmaö:
Siial)u, ral)u finu põrmule! 1890.

2. Stunberi IjauaL
Sülle lenbab maluõ leinafaja 

lohutumalt üle fobumaa : 
Sülle läinb ütõ (Seõti eluötaja 
SBilu mulla põnne pulkama! 
^elleft tuleiüifuö palju, palju 
Sgutfebeõ ootiö ifamaa, 
Slürtfinb, maitfenb maraft furma, malju: 
$ u n b e r f u r n u b ! — nuta, (Eestimaa !

^Õrge maim fääl püljag taema templiö 
(Sfõ Sa (šeõti püüle l)alaöta?! . .
SDiifö fa feba, Teõ meil armag, faUiõ, 
SBara jaabab furma fuifuma?!
.jpinga raljuö! Sinu müleõtufeb 
DJleie leetelt ei fa fabuma, 
Sinu maimu faflib fünnitufeb 
Sät)tjaf§ jüümab meile lõpmata.

Saema £aara tuuleb fala fõnul 
5Ragu tannatö fõnet fõrmuöfe 
Siünbajale, fui fee tallil talmul 
fPalmeteleb: „mifõ te’ õhtute? 
hallim laaja, mifõ fui pifar laugel?... 
iDlinu raljmaö, pül)i filmab meeft: 
Önfaõ rahuõ miibin ma fiin laugel. . . 
Sfötnaa, ma palmetan fu eeft! —" (1888.)
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3. 45niicfo0iv.
@e?ti laulitu 3 £tnnu ja tema abifaafalaulatamife päetoatS.

£äiõ pü!)alittu, tõrget täljtjuft, 
SäiS onjuft päem teil täna täeõ, 
Jhiõ tabamata armu, truubuft 
Se1 tõutanb pütja paiga eeS; 
@i tol)i tulemita tuuleb 
Sfteib tõigutaba ialgi, 
,fteU’ pütjaõ manbeõ tjüübnub fjuuleb: 
SD?e’ jääme truuifS jiirmani I

Sai), — jurmani! üts raõte jõna! — 
SRiS marjab fina encjeS ? . . . 
jteS teab, tui tümab foibu puua, 
5)iiõ fünnib pitfa päema leev? 
SSeel mätjem teame, jurelitub, 
SRiõ marjab faugem tulemit, 
SRiS toomab ajab imelitub, 
DJeiS faabab faatuõ falalif!

Stuib elumere laial turjal, 
^uõ'tit)ti marub mäöfamaš, 
@i afet Õnnetufel turjal, 
Äuõ arm on la ema juhtimas, 
<£>ee arm, miõ mäftmatal poolel 
@nb |oiab fala faljubeft, 
Wliõ pimel ööl el)t tormi teste! 
(Ši taota fihü filma eeft.

@i joomi ma, et elu tuuleb 
£e’ pääle ial puljuffib, 
(Si joomi ta, et ubu, piirneb 
£eil päifeft ial marjaffib, 
^uib — teate ife - - ilm on turi, 
SBõib fõrgeib laeneib tõsta pea, 
Wib jaata päbaofjte juuri, 
Äui finbel arm ei tüüri pia.
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©eeepärafi Jtõrge Sfa poole 
9Jia lõõtan täna palme täeb, 
(gf Sema oma armu boole 
Seib mõtatõ, jagate, tõite I)ääb; 
(gt jõuubu, tinbluft, mõiötuff, tartüff 

'Sa fingitõ teile roljtel fäel, 
Sa tõigeft turjaft, fjäbaoljuft 
Seib tjoiatõ mägemamal mäel, —

(gt arm ja truubuõ, õnn ja ralju 
Säätš teie rinba furmani, 
Cxt maen ei ial leiate aju, 
SBaib ü t ö m e e I õitfctS alatiI 
<See uu mu joom, mu palme mõte, 
9Diis täibab fiibant foojemat, 
5Dliõ alaublitult toon teil’ ette — 
5Rul põimib anba paremat!

1897.

4. ^Siljanbi @eSfi põllumeeste feltfi 
25. aasta juubeli paewafS.

SBeeranbfaba aaõtat mööba läinub 
■Sljaft, tuõ fa tõufib elule, 
fPalju raötuft, miletjuft fa näimib, 
©taline finu elutee.
^oftfimab ju mafjel leinatajab: 
põllumeeste feltõ jäeb Ijingama ! 
Šlga Safalamaa maf)mab pojab 
@i finb lajtnub furmal’ fuituba.

97enbe teötel finu elutaemaõ 
$aljte täfjte näfja färamas: 
Üfõ neift Slbanifon, teõ töös ja moemai 
Söiimafö elule finb fünnitaõ;
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Seltfi ojutaba, luba jaaba 
£)li feeforb mäga raõfe töö; 
Safiõtufi oli palju mõita, — 
Su ubinata ja tume oli tee.

Sljuö feltš, — fuib afi balmatõ muutuõ, 
Sfiarfi lootuö oli lõppemad:
Jt o b t a polnub, juhataja puubug, 
£aua äärel olib afumag!
jtuib fiig tärtao mõte: 3 a t o b j o n i 
@nbil’ efimeljefž palume,
@bt wa’eft annab tema õiget tooni, 
sjEÖiib meel jeltfi aõja elule.

3a jee jünbis ; — tui j e e tinblal meelel, 
Selgel jõnal aöja feletaõ, 
SRäitaö fitjti jeltfi eluteebel, 
Jtaljtlujeb toit taugel’ peletaõ, 
Slöaimuetabeõ ralpoaft üleõ fjüiibiö;
„Seeme enbil’ maja ruumita !"
SRiõ ta tabtiõ, forba lätö ja fünbiõ : 
Seltö jai maja ufjte, ilufa.

3äägu eemal’ meift fee etfimõte: 
3atobfoni tõötiõ aja mool!
Suitunb olefö terme ettemõte, 
^ui ei olefö tõftnub tema bool. 
$jamool toob täljtjaib melji ette, 
Selge filma, tinbla maimuga, 
Jtuna aga täbtfa meeõte fätte 
JRatjwa faatuö jäetub jubtiba.

sJ)übitfebeö täna täl)tjat pibu
Mäletagem tänul elamal 
9ieib, teö b°^nub jeltfi eluibu 
3a — ju bingmab falmu tunta all,
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aI)u n e n b e põrmul’ fobu mullaõ, 
SDcille Ijääfõ nab töötanb furmani! — 
^õUufeltfil’ jäägu foibu fullaö
Õnnepäife paiftma alati! 1896.

5. Sää jumalaga!
(tl SMlježffi järele.)

Sai! inglib püljaö taemaõ 
Äebagit ootamab, — 
SSMft enbi fuureõ Ijulgaõ 
Sinb puubu tunnemab ;
Jtui lenbab ncnbe järel’ 
Sa üle piliuebeft, 
Siiš parabiifi lame! 
Sa palu minu eeft!

Sää Sumalaga! — olla 
(Si faua roõinb fa fiin, — 
SJiill’ finu juurbe tulla 
Äa elama ma luõin?. . . 
^Õif enb’feb mureb faotõ 
Sitö ära foguni : 
@i Sfa juureö latjfufõ 
9Jie’ enam ialgi! 1900.

6. Ülcstõiiönub.
~ llleStõuõnub Ijauaft 

Õnnistegija, 
'jPääftnub furma wallaft 
Serwe ilmamaa;
Sunaõtufe fjirtba
SKafönub täieöte, 
£uuee otpurifõ enba, - 
^jõiõfa, inime!
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ÄaS ei örfa üleö 
tuimem fübagi, 
$aõ ei püljaö tuleö 
Seegi leigemgi, 
jtui ta teab, et Suma! 
£)ma furmaga 
Saatnub elu temal’, 
9!RiS on otfata? . . .

Selle armu juuruft 
@i ttiõi annata, 
Sumaliftu täiuft 
@t me’ fätte jaa ., . 
^atfi furma oba, 
Satjti elutee; — 
Sinna aun fiiõ, füba, 
SunaStajale ’

1899.

7. &õrge S&atm ...
£)Ij Äõrge SBaim, teS tulib pü^aft taemaft 

SerufalemmaS mafja muiftfel a’al, — 
Sa pääftfib raljmaft fa^tlemife waemaft 
Sa täiifib maimuõtujel pühamal.
Äut tulefeeleb pääbe toljal paiftfib, 
SiU fabuS t)ingeft turjuž, pimebuö, 
Äõit tõeteele julgel fammul aftfib : 
3leil juljifö oli Sinu malguötuö,

£)l) Äõrge Söaim, et tule nüüb fa malja 
Sa täiba raljmaft tõe leegiga, 
@t faotõ tuimub, tigebuö ja palja, 
@t male mõimnb jäätfib maifima!
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@§t füU nüüb ilma ra§mab toitel Ijulgal 
(Su auutS lõhnab palvetunnile, 
J^uib — paijub luemab, fmilwab htrbil tõrval : 
Su valgus jäänub nenbeft taugele!

SKeil vigabufi palju, Ijääbuft välje, 
Seft etfiteebel ümber ljulgub ilm, — 
Sa neil, teil’ auufuS, tõbe tallim elje, 
£)n tiljti pifarateft niiSfe film;
®iin omafaju orjuS ofjfe fjoibmaS, 
Sa maleft lämmatub faab tõe taim ... 
@t oletS meil pea parem Ijommit toitmas, 
SetS tule malja, Slelipülji SBaim 1

1897.

8. ^önlu fellah.
Säbi maitfe, fülma Õljtu Õtju 

kostab tõrvu Sõulu fella Ijääl, 
^uulutabeS, et „nüüb maa pääl ralju, 
SnimeSteft Sfal f)ää on meel!"

$püljag tojaS palveb palavamab 
Sänuö tõuövab taema trooni pool’, 
$Pääftja läbi meil, feö tõlmatumab, 
Õfatõ faanub Saemaifa Ijool.

fRaftuixjürft on tõigil’ tulnub, tõlgil,’ 
Oiittuft, ilu, aun ei otfi ta.
Üialjmal aaõtatuljanbete fäigil 
Sunaõtuft ta mõtnub jagaba.

SSaitne ralju lehvib üle ilma, 
91agu olefõ taevas lähemal, 
SRagu mõtafS fõiti oma l)õlma 
lunastaja armul IjeHamal.

1896.
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9. Piilu õhtut
Äui ju fäfte jõubnub 

$)ülja, õnnis öö, 
Sa ju lõpetatub 
Merine päema töö:

SEaim fui pääjefõ luabafõ 
Slju föibifuift,
Sõufefö, IjÕljutS, lenbafõ 
Üle mereft, maift, —

SenbafS fa tui iile 
$aStafababeft, — 
Sftineiuifu füÖe
Dlewifu feeft.

Sõuba fuulfa, pülja 
^)aleStinaöfe
Sittab IjingeS i^a — 
ÄanaaniSfe.

Jpõljutö jääl, fuö fatmaõ 
palmib rofjutnaab, 
Špalmibe aü fjoibinaõ
Jfrirju tarjatfeb ;

jtuulefõ ingli laulmift 
Smeilufat,
DläetS pülja tvalguft
Sõimeft färawat.

Sa fiiõ langetö maija 
Sunaötaja eeö —
Saenialifu, pülja 
Sõulu rõõmu feeõ.

1898,
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10. ivttntfel õhtul.

Sftäen, fuiö laugel lääneö 
9)äife aUa inaob, 
ihiibas, miimatõ elja 
?) Jtamifi laob:

Ootan taunift toitu 
Jtulbfelt fumamat, 
Uue päema alguft 
(Selget, färawat. . .

Sõpeb ära aaõta, 
Stjaivoolufel, 
SJiööbanitu merbe
Suule tiirufel:

Ootan uut fiiõ aaõtat, 
Uufi õnneft, 
^aitelen põues, 
Uufi lootufi. . .

Sõuab eluõljtu,
Suleb tuiimue tunb, 
@Iu tuaetoaft iüäfinb 
(Suigun furtna unb :

Ootan — ufu wõimu! — 
Uuest’ ärtamift, 
Sgaiwefel ilul
Onneö põiSfamift.

1898.
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11. Wžõtteb aasta lõpul.
SRagu ojafene liire! moolul 

$)üfimatalt püüab mereSfe, — 
ŠQõnba ruttab inimeste fugu 
9lja joofful — fabuumfeSfe.

SRagu faStetilf, mis fogunb õfjuft, 
$)ätf fe paistel jälle õljfu laob, — 
SRÕuba inime, TeS põrmuft tõuSnub, 
$)õrmu põuue wiimafS jäHe maob. ..

3laSta mööbaS. .. palju tõi ta meile, 
kiba ette ei mõinb aimata, 
$)alju, miba mälestuste ilmaft 
(Surmani ei feSfi fuStuta.

^aljubele tõi ta õnne, rõõmu, 
8aSfiS maitsta elu magufuft, 
Olga — farmil fäel ta paljubele 
SagaS leina, mälu, miletfuft. 
tr Äõifi aga, olgu noor efjf mana, 
ttljel mõõbul miiS ta ebafi, 
ÄiSfuS farmil fäel meib ftnna poole, 
Äuft ei feSfi tule tagafi. . .

Seft fiiS, inimene, ära torma 
keeletumalt aaStaft aaStaSfe, — 
$Piata pilgufsfi ja mõtle järel’, 
(St fa finul läfjeb finna tee!

kinemifuft faabub Õpetufi 
SulemifuS targalt farmita ; - 
Sööta, nagu elafS igameSti, 
5lga — lõppu ära unusta!

1899.
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