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Elu ringMks.

A ö Puhus tormi tuhku —
J a pilwcd pidasiwad röömu püha.
Kuu tähed taewas könd'sid loodut Puhku,
J a nläe süli saatis laentc köha
Teel kaugc mere ranna Poole rändama:
Sääl pani päike palget toidult tacwa sörwa
J a ööscd tallituscd astusiwad korwa.

Lapsukcnc lahkelt mängis,
Mängis, hõiskas onne sees.
Ema hoidis, ema sängis,
Uinutas, laul' kätki ees.

S i lm elu nooruses on wait
J a süda waba waludest.
Weel seisab elu tükkis tulewikuga,
Wccl seisab nooruspölwc köit
Wait hing'mas walu, iludega;
Ei ole mincwiku, olewikuga
O n kotku loodud nooruselu eha-, ohaga.
Ei löhk'wa laene kolc köhaga
'Saa hirmutama elu taime.



Oh, onnis põli elu sees,
Oh, lapse põli, onnis sa!
Ei Sitse rändjal kaugcl ees
Sa ilus enam armuga; —
Kui jalga kuni ilma otsa kannaksim'
J a südant päästc-palgaks annaksim',
Ei sind ci leia, ilus elu iga.

Ei noorelt süda tunne ihkamist,
E i walu elu waewaga.
Ei kadedust, ei wihal wihkamist,
Waid waim on smtud tacwaga
J a süda igal lahtilt lööb.
Sa hingad südamel, kus ilma pääl
On armsam igal hingel hingada,
Sind laulab uinuma üks hääl,
Kell'l kõige tallim kõla on —
See litsub sulle elu nooruses
Üht sõna rindu „emakeel".
S i i n tõsist rahu maitsnud igamees,
S i in ja kord surmas söudew laew
On kalju kindlalt ankru ees.

Lapsukcne, ema i lu.
Astub kätkist jalule.
Aed ja öue, metsa wilu
Toowad eha elule.

Nüüd mängi lust ja röömu meel
Wiib taime iga sammu Pääl,



Tuul, joe köha linnu keel
Ja päike kaugel pikvc pääl,
Kõik waat'wad saatwad, oodawad
J a lasta kosul joodawad.
Tee, iga tee on röömu käik
Ja iga rada rahu paik.
Muud 'tunne silm kni mängi maad,
Kui hõiskamist, kui elu hääd,
Kõik mured mullas magawad.
Laps tahab iga linnuga.
Laps iga tuule ohuga
Ja lang'wa laen'te ohuga
Lääks Icndma üle ilma-maa.
On kaitsew käsi, kadunud t'alt ema silm,
Sus lähäks jälle kõdule, kus noorus' ilm.
Si in mängib seltsimeestega,
Ei tunne wahet waestcgn,
Tal wahct 'pole loodud wccl.

Ka mottid saadab süda kaugelc,
Toob kurbdust, nuttu sagest laugele —
Üks ema hele hoikaw hääl
On mure pilwed pillutan'd.
S i in orus, mäel ja wacnu Pääl,
Kus isad enne ilutau'o,
Ka leiab lusti lapse meel
Ja laulab luikcl lahke kcel;
Si i t noppib käsi wainu lillekesi
J a noorus wainul walmib elu mesi.



Si lm waatab lahkelt iga silma
J a süda surmab salaust,
Ei tunne kcha kaugct elu killma.
Ei kuule lametaroa mere köha;
Scft noorus, kaitsew kõrge luha,
Köit warjab waat'ja silmale.

Jalga noore mehe öue
Paneb lapse uju seest
Mäng'ja, soowimistc pöuc
Kisub kattct kuju ccst.

Uus ilm lä"äb Waat'ja silmel uucst lahti.
Ei näha laen'tclt sihi randa,
Ei luuletatud maada õnnega,
Waid julgest tõstab Iacn'te laele kända
J a sõuab saatus' kõnega.
Lootused kuldsed köiguwad
Ja paleused ehawad,
Kõik tulewiku pildid höigilwad
Ja onne mötsad kohawad,
Kõik ärkand noorus' tahte lõkked
Nüüd heles tules walguwad;
Kõik elu raslcndusc tõkked
Nutt' ohu kcrgeks selguwad.

Nüüd maha jäetaks' kallis kuldne kõdu.
Jalg ruttu kannab kaugcle.

Wcel mõlgub meele noorus' lille radu
Ja pisar paisub laugele.



Wcel tagasi üht pilku raudja saadab
J a kõdust mõnda maletab;
KüI mõnel küsimisel wastust oodab
J a mõnda meele tuletab, —
Ei ole wastu kostjat kõne häält.
Ka kuu nüüd kuumab kurwemalt
J a tähed armsad arwemalt;
Ei surma kõik see lootjat meelt,
Ei randlat elu-mcrc Pääl, —
Pea kända tõstab maale teelt,
Uut koitu aimab ilma päält.
S i lm näeb siin mõnda kcnat kuju
J a tunneb mõnda muret ka,
S i in süda tunneb mõnda tuju
J a ohkab waikselt öödega,
S i in tunneb loodut tutwust silm
J a sütta astub luule i lm.
Si lm neiut wöorast näinud on,
Kcs pilgul Pilti rindu pann'd
J a põues ärkan'd tähekcn',
Kes rahu rohkel eemal' kann'd.
S i lm silmal seisab hulga seas
J a süda hingaks südamel,
Arm õitseb argselt paari Peas,
Ka igatsus on öitsewal;
S i in süda tunneb sooja walu
J a ohkab öösel une näus.
S i lm silmab aga õnnist elu
J a hoiaks ikka kcwadista i lu.



Ka tee siit luul'jat lahutab
J a kannab kiirest eemale,
I ä l l ' wesi wahel wahutab
Ja süda möttid sünnitab.
Kül laene lootust kõhutab
J a mure rinda rahutab,
Arm aga usku kinnitab
J a tulcwiku toetab, —
Kui könniks kõigest ilmast läbi
J a läbi kõigest onne ra'ast,
Ei südamest kau armu idu,
Ja tõuseks mööda läinud a'ast
Neel meele mõni roömu pidu,
Usk siiski ootel kindlaks jääb
Ja lootel neiut omaks nääb.
Ei eksita siin elu wilu,
Ei öitswa Sickeste i lu
Kord ärkan'd südant uue elule.

Noorus jäänud selja taha.
Meheks tõusnud merel taim.
Luuletused jäänud maha,
Paleusi püüab aim.

Nüüd tasa aea Mgis astub
Mees.
Tal tuttaw neiu korwal istub
Ja süda röömsa rahu sces,
Tal tunneb tääous loomu sõna
Ja uuriw wcüm kõik walgustab.



Si in asub rahu maeassc
J a elu vnnc kinnitab.
Kõik noorus lootus.

Püha ootus,
Kes Põhjus käsku kinnitab.
On töe täitel Iangen'd acassc.

Kas unustnd on kodumaa,
Wain lille, oru, metsaga?
Üks meclc nwltuw ainus ön
On aga igal pilgul ees:
Üks macakenc, kcllc sces
Kord sündind süda ilmale
Ja lillc lõhn, kes oru sces
On mängin'd lapses temaga,
Kõik söuawad weel silmale
J a süda waatab härdas wccs,
Kus köndis noorelt emaga.
Oh kallis sõna, ,,cma-kccl",
M is panti rindu kätki sces,
M u l körwas 'kõla sinu hääl,
Sa siiski elad südames!

S i i n astub elu tähendus
J a tösiuscst tunnistab.
S i in liigub usinusest käsi,
Ei tööde kallal ilmas wäsi.
S i i n laiskus unes unistab
J a wirkus töösid toimetab,
S i in süda elab usu sees,



Kui igal pääwal palwetab;
Ei seisa silmad mure wccs,
Kui elu tee ka talwctah.

Lapse kan
Lustil huikab
Nöömu, luikab,
Mötsad, wainud clu ohust kölawad;
Kaub pilwelt röömsa päik'sc wari,
Tänu laulud kooris kölawad.

Tccl sügise ja talwe kecrud
Nast' acgu ringis aeawad
Niug wahctawad päik'se wecrud,
Kõik looiuu süle toidawad,
Säält sigib usinale rikkus,
Säält lvirgal kanuatuse pitkus.
Kus kõike tahted koidawao
J a clu reisi ristiwad.

Hoiab aega mehe mõtte
Paigal parra teole,
Ön siis õitseb, hool ja töttc
Tõuseb iga oic seest.

Sammud kännud mehe pölwcst
Rändajata wanuscll'.
I g a aasta aea salwest
Puistan'd höbct hiuksedcll'.



I o nüüd läbi käinud laaned.
Läbi lennan'd ilma-maa.
Näinud mitmed önnc hooncd,
Silman'd rõõmsad rahu ra'ad,
Köndin'd läbi kibuwitsdest.
Läbi rändan'd rahu mötfdcst,
Kurtma jäänud kalju künkal'
Rahutumalt, rändaja.

. Lapse kätkist ema laul,
Metsa mühin,
Tuule köhin
Körwu sõuab wcstwal suul;
Elu mere
Maru müra
Nooremehe pölwcst ka
Kaeab körwu kaugclta.
Laene langeb,
Laksutab,
Röömu angcb,
Tuksutab
Süda põues
Woöras oucs
Wastu woora neiule.
Elu kisub laugele
Lohk'wa mere langele;
Mehe pölwes,
Elu salwes,
Leidis süda rohket rahu,
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Unustas kõik kurwa ohu.
Waua elu —
Walu,

.Wilu
Jookseb kurest sinu kännul!
Kül wccl õitseb ehal ilm,
Loomus lehti lahutab,
Leiab säält ka röömu silm
Wanul? E i !
Hõiske elu kõhutab,
Haigus häälta ohutab.
Mis mull' toi
Noorus' kewadc ja clu-rcis?
Armsamad mul hing'wad mulla süles,
Kallimad m'ult kadunud,
Õitsenud mo elu öis!

Mure kulles
Elu üles
Kaub kurelt,
Wälja astub eleustc piirelt.

Laewukene jõudnud,
Söudnud,
Suudnud merest läbi rahu randa,
Paadikenc julge sadama mind wötnud kända.
Usul ennast uue ilma anda
Tahaks, pilguks Pääda puhkel' panda,
Puhkel' panda —
Üles rahu maale röömul ränd'a —



Surnu kellad hüüdwad waiksclt.
Ühte randlat kõdu maal
Mulla põue pannaks päikselt,
Ühte lahkun'd laste kääl.

Kül tasa kccb üks waike walu
Kord haua äärcl iga rinna sees,
Sääl tuleb meele kmda elu
On lohkun'd laene mere maru ees,
Sääl langeb inoni pisar kuumalt maha
Ja kastab lchkwat lille i lu sääl,
Kus mulla kuhi hingab hing'ja Pääl,
Sääl on rahu, — mõni rada
Wöib mitmel walul, röomul kõiki sinna

tallutada.

Aastad mitmed lämud mööda;
Hauas surnu kirstu sees
Waat'wad, rääk'wad elu tecda
Sõber sõbral waikuses.

Kuis nii waga, püha rahu
Hingab keskcl lahkunuid siin hauas!
Elu müra siia alla 'mahu,
Hõiskajate laulud röömu lauas
Hingawad siin igawcstc wangi rauas,
Päike siia 'paistma saa,
Kuu ei tähed kuumama;
Siia kõla üksgi hüüe,
Üksgi laul ci kandlilüüc.
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Imeline mõtte
Elab,
Walab
Earnalisi mõtteid waatja waimu ette.
Mõistatus, kord selge aru
Andwad wastust.

Elu näitcmängil
Wahetawad ön ja önnctus ja arm,
Wiimscl sängil
Seletab kõik täädus' pimedused surm.

Kätkis meil ja külmas hauas
Rahu — sääl on rahu paik;
Nõmme teel ja röömu lauas
Ni ib meid sinna clu-käik.



Endla piiga.

Endla järwcl woolas woogu,
Keetis lacnct laene sees,
Tuule ema ohu hoogu
Laskis lustil Iöhk'ma wccs.
Wahust walgcndasid luhad,
Kiwid köhast kolasi'd —
Wctte Põhjad, waünu köhad.
Märjaks marus möllasi'd.

Kaldal uinus ränd'ja rahul.
Ei ta kuulnud Iacn'te lood,
Laskis lohku wiha wahul
Loodud lustil wettc wood:
Tcc on pitk ja wäsin'd kcha.
Ase pehme puhk'da siin,
Äratab mind Koidu eha,
Kaitf jal ' kallist ohwrit

Ei ta mõistnud mõttes näha,
Kcs taad scic sundinud,
'Tulnud tutwust uin'ja paha
Miks ta kalda kõndinud.
Wcticl aga waikscks löiwad
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Lacn'te köhin, tuule ohk
Öö ja udu rahu töiwad,
Lahkelt lchwis lennul ohk.

I l m nüüd hingas tacwa süles
Kõrgemate kätte al,
Taara templis tousid üles
Kuu ja tähed kuumawal,
Puud ja poösad järwe kaldas
Hiilgasid hõbe ehaga,
Laialise loomu waldas
Õnned uin'sid ohaga.

Iärwc Põhjast pinnal' astub
Endla piiga, laulu waim,
Paadikcses parras istub
Wanemuinsc kallin: taim.
Oicd vhkwad ime i lul,
Kartcs waatab taewa täht,
Argselt peidab pilwc pilul'
Palget wagus ööde waht.

Tacwa neiu kandli kõlin
Sunnib suik'ma ööpikmd,
Waiscks jääb kõik elu helin,
Wcttel soudwad tuhat suid —
Rändaja ka kaldal ärkab,
Imel kuulab laulu häält,
Tuhul taewa poole märkab —
Arwab häalta kodunraalt.
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Süda tahab tema rinnust
Nälja tõtta wäcga,
Sala tombus wettc pinnast
Nagu kisuks käega
Kuulad ligi laulikulle.
Kandli nuclinc kccl
Werd wiib wool'ma hallikullc
Läbi sovndcst sala teel.

Mötsa sccs on sala köhin —
Jumalate lähe tund —
Õrna ööse ohu mühin —
Sala südames on sund:
Tacwalane tulnud maha,
Öppin'd Isa heldem taim,
Kaugcl Taara koca taha
Sarnalista arwab aim.

Kandli Paneb Piiga körwa,
Hääle heli rinnast lööb.
Wagal randlal järwc sörwa
Südant Ime sunnil sööb;
Noormees muud ci näe kui neitsit.
Kuule muud kui kõlinat,
Wette pinnal' puistab oitsit
Taara, tütrel helinat.

Julgus ronib randla rindu,
Armastus a'ab hääle suust,
Kätte tallist laulu lindu
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Tahab ränd'ja, 'hooli muust. —
Piiga' laulul tuleb lahel',
Kallast lubab käimale,
Hääl ja ilu söudwad mehel
Eludusc rannale.

Kohkudcs nüüd waatab laul'ia
Waatab wööra näole,
Küsib kuldselt, kuidas kuulja
Tulnud tacwa teole.
Kus on surclikuil wähc
Õnneks antud hingada;
,,Igal saab siit kuldne ehe
Elu kõrbes kingada.

Laulu-linikut sul annan,
Wanemate waimusi,
Ausaniat sul ihki kannan,
Awaldan sul aimusi,
Kelles ilmne taewas puhkab,
Kelles armu, ohu Paik —
Kust sul Priius wastu lõhkab:
,,Sällc saagu laulu paik."

,,Kallim jumalate sugu"
Rääkis rändja rõhuga,
,,Las' sind kuulda kacbdus' lugu
Oigava mult ohuga!
Mind so kuldsel käigil wötta



Mere Põhja magama,
Laulu kinki töistel' jätta,
Neil saa kinki jagama.

Sinu jumalista kuju,
Tacw^ne, ihkcl igatsen,
Dnsat arlnastusc uju
Laulu wiisis wigatscn.
Las' mind lahku õnnel olla,
Saatjaks sulle sala tccl,
Las' mind önsa ilmadclla
Sõuda seltsis nõia wccl.

,,,,Surelikuid sügaw side
Jumalatest lahutab,
Kinni mullas peab Pide,
Meri wahel wahutab;
Õnnelaps, kcll'l Palgaks pantud,
Pääste pääwal wiiwi siin,
Kallim kmgitus sull' antud,
Tahad et taad jälle wün?""

Lacn'te laclc neiu lendas,
Helas jälle laulu hääl;
Paati ujus wctte pindas,
Ränd'ja kurtis kalda pääl;
Alla waus Taara taime,
Wettc sülle wcsilind.
Mõtte kurtjal tõusis toimc:
,,Kallim, wötta kaasa mind!"



Tähed waat'sid tacwa õues,
Loomus hclas eha sees,
Endla järwe märjas Põues
Hiilasid tähed wastu wces. —
Igatsust ja hinge walu
Tundis ränd'ja kalda Pääl,
Piiga järgi noore elu
Laskis laen'te leina teel

Arwa Endla ilus Piiga
Surclikuil näitab end,
Sest et i lu waat'jal wiga,
Õnnetust tooks töötud hind.
Kcwadcl, kui rohi tärkab,
Kuuldaks ränd'ia leina häält,
Sest et wacuc walu märkab,
Kcda armul otsin'd säält.

Jarelkaea.
Laul wait ja hääl on ära helisenud,

Mo kannel sala seisma jää!
Kui hääled, mis so kecl'dcl kõlisenud,
On mõne sobra soowil hää:

Si is panen, laulja, lahkelt pärja paha
J a istun röömsa rahwa hulka maha.






