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Mälestus.

aimu ette õrnalt tõuseb
Kauge aja mälestus —
Lapsepölwc kallim wava,
Paleus ja igatsus:

Need ou lihtsad lood ja laulud,
Ennemuistsed jlltnd sääl,
Wanaeide lahke nägn,
Tema annas, mahe hääl.

Need on — lillerikas wainu.
Mängumuru, käijatee,
Kauge onu, niis läbi lidu
Winuendab weel hingesse. —

Aastad läewüd, ja inu elu
Nhes kaob neudega,
Aga lapsepöllve wara —
Vuule — ei wöi kaduda.

Ikka kostab kaugclt lugu,
Laul mi waikue suniaja. . .
Ja ma öuuc unenäos
Pean teda kordama.
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Surnuaial.

Älohuladwul waiknc sahin,
Lilleõied liiguwad,
Liiguwad ja liginewad,
Nagu elaksiwnd nad.

Rohuladwul waikne sahin,
Waiksed sõnad kuuldulvad,
Nagu ennemuistne lugu,
Regewärsid ilusad. . .

See on meie kuld ja hdde,
Minewiku nmlc^tuo,
Meie rüöm ja ineie
Meie arm ja igatsus.

Kesse märgib sellc ülc
Kesse paneb paberi?
Kesse snudab seletada
Villesönu täiesti? . . .



Kuld.

meliuc muinaslugu
Heljub sala üle maa i
Mulla sees on palju wara,
Palju kulda peidusfa.

Iuhau uskus, et sääl bllda
Tõesti peab olema —
Ja ta kuudis wara, hilja,
Kündis snure hoolega.

Nüüd on monc aasta jooksnl
Rikkaks meheks saannd tai
Ta on kulla wälja küuduud,
Wilja kõrrel kõikuma.

Imeline muinaslugu
Heljub sala üle maa:
Mulla fees ou palju wara,
Palju kulda peidussa. . .
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K ü g i s .

abi ilma sõidab maru —
sügisene surmahünd:
Vadi ilma lenda li käitus,
Wiimne elamise püüd.

Wnata, nmnnie ääi/c^, kangci
Waunukujud kerkiwad —
Naqu eided hallis riides,
Nagu neiud, leinajad.

Maata, kuidas lehwitadcs
^ h u sisse töuscivad
Üle kurge kuusemetsa
Wastu õhtut änmrat.

.^uula, kuula akna taga

.^pntawad waimu käed,
Läbi külma toa rnnmi
Helsunewad surma wäed.
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Wäljas mühab, wäljas inurrab,
Wäljas nutt ja knebchääl!
Lilled, linnud, hoiekehääled
Leidnud ü h c haua sääl.

Äĉ a läbi toa ruumi
Heljuuewad surina wäed.
>tnnla, kuidas atna taĉ a
Kuputawad wannu käed.
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S ü g i f e m ö t t e d .
Gustav Fallc jäiclc,

laugelt , kangclt kulilcn laulu
Kes küll laulab sääl?
kostab nagn surnialllgu,
Kaebeline hääl. . .

Oja kaldcil koltuud rohi,
Lehed langemad —
Suwist unenägu meelde
Tuletawad nad. . .

Wähe onne, mähe wilja.
Ojakene, sa
Sõnn — aga kaebehnäli
Ei woi tabada.

Kus nks süda heljus önneo,
Loodus lilledes —
Sinna surmakäsi tasa
Juba ligines.



Ja kus csimcue
Vauqcs laeuissa,
Sääl sa sunna hiugeohru
Juba tundsid ka.

Toua, jõua läbi m'u,
Wouln, ojakc. . .
Hmmnc unibid knlma kii

uuesse.



Magu uinuw kellaheli.

I.

agu uinuw kcllaheli,
Hale kacbchääl
Kostis läbi koltilnd wosa,

jum nonune pääl.

Wastn rinda surun käe —
Mis on kadund säält?
Äässc kostis wiimsol kõlal
>tauqclt nonnnc päält? . >.

II.

Soiun inottcs, nagil kuuleks
^lV'tsaladwul kohinat,
Kuuleks sumisewat kõla,
laugel, kanqel heljuwat.. .

Pikkannsi kaob kõla,
Metsakoha kauqelc —
Vtina kuulan, nagu püüaks
Koguda neio rinnasse...



Meie sidemed.

is meid soojal wenna-armul
Nagn perekonda wiis.
See ep oli meie k c w a d ,
HöiskehNälest

li niara närtsiw f n w i ,
' N'aln rinna scr5,

Mis kni tiqe nu-tsalinc
Haawu saadab snnna ees.

Ja me käime nacrnl, nutnl
Käsikäes edasi,
Perekunnaks ühendatud
Kuni haua ääreni.
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Hrakaonnuo poeg.

a tõttas ülbelt
Ja elas kana sääl -
Ta leidis ann ja knulsnstgi
Ning rikknst ilma pääl.

tõsist õnne, rahn ta
Ei leidnnd ialgi —
Ja tottasgi ta otsides,
Kas ibna utsani.

Ta elas kangel — nnnstas,
Kns tema kodnpind
Ja et kord teda imetand
On Eesti eina rind.

Ta elas kangel. Winnati,
Kni pea hilja jn,
Ta tiüi kojn tagasi —
Ni i wäsind, jonctn.
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Ta jättis sinna oma sõnn
Ja südi mehe töö . . .
Ja kodmmialc? . . . lodule
On pühendatud öo.

Ta tnli, ct nüüd kudumaal
Woiks minna pnhkama,
Sest öignst on tal ftlleto küll
Ta wäsind löpmaw.



Dr. Kreutzwaldi haual.
1M2 a.

3)iin puhkab mulla all üks kallim
Jn auusam Eesti mees,
Kes nagu tulesammas kõrbes
Ja täht käis meie ees.

Ei ole kaua aastaid mööda,
Kui siia kanti tn,
Kuid unustuse tarwis küllalt
Saab wähcst ajast ka.

Ei ole kaua aastaid mööda —
Kes nõuab teda wecl?
Ja tema hnunkünqas, ristgi
On langemise teel.

Ei ole pisarat, kes leinnks
Weel teda särele,
Ei heldet kätt, kes suwe jooksul
Tooks õisi hauale...



— 17 —

Tnl küllalt sest, et waansasti
Nüüd wöid sa ltinnda.
Su l küllalt sest, et cnani tüli
(5i pääse tabaina...

Ni i läheb teisi rahwapoegi
Weel järgi snlle ka —
Ja neilegi saad ainsaks pnlqaki
Et wöiwad ninnda.



Kuupalk.

tuusad sinust meile
Nandaftäada rahwainees —
Rändad seda sama rada,
Mis sn isa rändas ees.

Kus on kehwnst, saal sn süda
Aitamas on heldeste:
Wiiksid Eeoti maad ja rahwnst
Oitswa ?nne järjelt,'.

Ja sa haarad nwöga kätte,
Waimn-mööga wahcda —
Nlgad wihascmat sõda
Pnneduse wuimn^ai

,,Üles, kns jn N'all,nlc> kninad
Orjameele ndusse!"
Kanc,ed mehed laias kaaris
Töttawad sn järele!
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Ja sa astud wmmsalt üles,
Oled inlge rahwamecs,
Rändad seda sanui rada,
Mis su isa rändas ces.

Nagu isa, nii ka sina
Saad uicilt pärja päratu,
Saad niisama üliuhke —
Orjawitsa waniku!
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Sa rändad sala rada.

a rändad sala rada,
Et hauda kacwnda,
Kus meie rahwapoegi
Wöiks matta magama.

Sa walel, kurjal Piludel
Mc rahwast kahtlustad,
Et liiga Eesti meelue
Ja ärgas ulewat.

Säält otsid siua süitdi,
Kus õigust noucti,
Kus maa ja terwc rahwas
On ustaw surmaui.

Sa walemceles ise
Tccd kuhtu otsuse,
Mis ajalugu waljult
Peab mõistma sinule.

Sest, mida kccgi külwab,
Ta luikab seda'ka i
Kas ohakas wöi nisu —
Kõik kaswnb muutmata.



Aüstmused.

põlgad oma rahwa ära
Ja oma sua,n nühkad sa,
Sa soowid talle sada siirma,
Et ise saaksid elada."

Sa õnnetu! 5tas siule ial
Üks emasüda tnksno ka?
Kas ema armu hellust, mõnu
Sa wuisid ial maitseda?

.' seisid sinu kätki korra
iniincstc silma all,

Woi kiikus mctsn laaucs, rabas
Ta hundi kaitsel walwawal?

Kas tunned, mis un sussurahivas,
Mis kodukollc, isamaa —
Kui^ inimesel täidab hina,e
Ta imelise wöimiM?



Kes kostab? . . . Inimline mõistus
Si in annab selge kostuse:
Ei seda kõrget onne osaks
Wöi saada elades see —

Kes pulgad oma rahma ära
Ja oina sngn wihaqa,
Kes soowib talle sada surma,
Et ise woiks ta elada.
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Äkstnda.

a wöio palju ara wöitn,
Wägurallal tõrjuda —
Temal oli töödeks jouudu,
Mõistust kawalusega.

Aga seda jouudu, mõistust
Weudc niastu saatis ta:
Ta laks kurjast meelest kõhtu,
Sõpradega sõitlema.

Ja ta woitis wahest mitmed
Salateedel targaste.
Aga rahlva<? tegi talle
Ise oma otsuse.

Ja see otsus tema kohta
Ol i wali, waudeue,
Ja see otsus rohus tema —
Rõhus maha põrmusse. —



Ta wöis palju ara wöita,
Wägiwallal tududa —
Ja ta türjuZ unabrid, sobrad
Eudast kerge waciva^a.

Ta jäi nagu kadak üksi
Lagedikul kaswama —
Ja ta tunneb, kuda maru
Kulinalt ulub ülr maa. ..



Aaks wastast.

Hvahtlus, lootlts nlittu vinnas,
Minu südames on tööl —
Ei nad anna mulk' rahu
Päewa jooksul e.qa ööl.

(ii ma tea, kummas jõuab
ktoju uhke wöitjana'
Seda tean, et nad haawn

lööniad arnutta.

Ja kui eluõhtu wiiwul
Süda langeb ühele,
Siis on lootus — waft ka kahtlns
Wöidnsaagist werinc.



öncldakse meie koidnst,
Meie õnnest ilnsast,
'.vieie ival(Nisest jn Nioidnst,
Läinnd ajast pimedast.

Vi ma tnnne seda koitu,
Onne aega ilnsat,
Ei ma tnnne — rändan amnlt
Knrba rada tnmcdat.

Ei ma tnnne walcnist, niöitn,
Amnlt seda tean ma:
.^an^el, kauqel inetsn taga
Kodn peao ülema.

Ja ma rändan walgnsetn,
Lootuseta edasi —
Wahcst jonan enne õhtut
Kodn-one ometi. . .



Aimdns.

iua aiman, kodupiunal
Midagi on kadnma^,
'.vli^ mu hingo sadatlchat
Sidcmcga

Miua annan, kuid ei suuda
Päästjaks olla mncti.
Vlis ma aimau, lahcd täid(?
Ja ma kaun iscgi...

Aimüt laulud huige Põhjast
Wrrcwärwil tr>list'Niad,
Nagu wnmscd hauaroosid,
Walust uorgcnd pisarad.



Maiksed tuulest Kantud laulud.
Heinrich Lemtholki järele.

aiksed, tuulest kantnd laulud,
Liiwa sisse langete —
Lehed raagils pärna ladwast —
Mis ci ial öilmitsc.

Koltund, tuulest kantud lehcd,
Surmakäsku annate. . .
Sängitage cnne-acgu
Wnsind loatils hauasse!



Kütkes.

viksin wadaks kord ma saada,
.ttütkcd maha pmstada!
Wöiksiu linun konibol sõuda
Ük' kanqc motsa, maa!

Wabat öhkn, nialqnst, soojust
^hkanialo hingclc!
Woiksin tunlc tiiwnl tõusta
Üles koidukullassc!

Dns ftc sünnid
Wacne hing, sn elnga?!
Si in on mullapind, sn koon
Mulla külge neetud sa!
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Julgust!

Aultuud lchcd kaselndwast
Alla laugcwad,
Hödckanva juukse krooniks
Ilneilusad.

Koltund lehed kaseladwast
Alla lmMwad!

— surmalugn
nad.

Aga julssnst, wötlcw süda,
Ära käota,
.^ttigi sügis lehe-iln
Snndis närtsima.

Inlgust, jöndn clntcele!
^ul^ust! (5'dasi!
Ja kui suure hulga lootus
Rusuks lau.qcksgi.



Minewiku merde maeti.

l,inewiku merde maeti
Palju püüdeid magama,
A^aeti unistused, soowid,
Meie cttewotted ka.

Wahest südidu^gi
Nhes nende kõikiga,
Äga lootus, püha lootus,
See jäi rinda elama.

Sa ütled.

a ütled, julge päralt utta wöit
Ning julqe päralt isamaa -~
Ja mneti just ara maimule
On köiqe rohkem tarnns ta.



Oi wiimsed!

i wiimscd wtlctsused,
Mis mööda snatsinie —
Neid tõuseb uäqemata
^öwarjust Messe...

Ei winuue ülekohus,
Mis tabas nwuda mees;
(5i l.ilnud wiinme uhun-r,
Kes langes toe eest.

õitseb ülekohus,
Ja laugeb mehigi,
Küll Mutakse anusust
Weel maha põrmuni...

Kuid neude haual lehwib
J a elab lootus wcel —
M u aiuukeue saatja
Ti iu ämaruse teel.
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Meel pole Kaduno kõik.

eel elab Eestis n^chi,
.Vel armas isamaa,
Kel jätkub julgust, jõudu,
Wcel kurja tõrjuda.

Weel elad Ec^tii.' mchi,
Kel >mx'l ^i mllrdunild,
Kel nhuc omakasu
Ei siidaut sidunud.

Weel kaswab Geoti salus
Nteil tamnü tuqewaid.
Mis nulhisttvast umrust
Wast jõudu juurde said.

Vesti aasa ilu
Ei ole uärtsiuud,
Ei Eesti au ja woorus
Wcel maha sõtkutud.
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Ja kui weel üleüldse
I l m häädust üleudad,
Ja armastus ning auusus
Wcel kurjast wöitu saab:

Si is minu sua,urahwas
Ei tal.-, ometi —
Tn kanqc kotta kaitsel
Wcel elab edasi.



Oi nad ole wiimsed!

E i nad ole wiimsed mehed
Meie isamaal,
>tcllcl südidust ja julgust
JätkubJätkub õigel aal.

Küll ep sellest külwist tõuseb
Wosu ülesse,
Kclle lipul auusus, truudus
Lehwib jul.qcste.

Ja kui tulcw pölw kord toetad
Waucmate tööd,
Tiio rp jäädnw sammas ehib
Neudc haua ööd.
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Hlad ütlewad . . .

ad ütlewad, sa käod ära
Kui uinuw laenekc,
S u elu asjata, ci kanua
Siud mingi sihile.

Nad ütlcwnd, sa oled wäike,
Sul puudud ekljönd,
Su l isetundmusest ja püüdest
Niug haridusest põud.

Nad ütlewad weel Palju, palju
S u kohta, isamaa;
ktuid tühjad wacnllsöuad rahwast
Ei suuda surinata.

Weel elab Vestis usku, lootust
I a õigust, wabadust,
Weel auusaks ettewötteks julgust
I a eluks armastust.
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Ja kui need toed ja talad pole
Weel löönud kõikuma,
Las' karjuda siis rongatari —
Ei see ineid hinnuta.

Ja kuicn' Pääle töö ja wacwn
>lord hauda langeuie —
Ei meie elu ilmakäiguo
Si is oluud
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Mtis aitav!

. . . . Ja ometi, ja ometi
Ei suuda wutta sa
M u käest kõike korraga.
Mis asub rinnassa.

Mis aitab, kui sa kuulutad,
Et kadumas mu keel,
Et isetuudmus langemas
Ja wapper mehemeel!?

See rahwas, kcs ou tuuledest
Ja tormist läbi käiud.
On mõnda laadi waeulaseid
J u elukäigul näiud.

Küll tuttaw talle seegi oll,
Et säälgi wastnseid,
Kus rahivakasu lipu all
Meil püütaks südanleid.

tuttaw talle seegi on,
Et mom Eesti mees
Meil lehwib tuulelipuna
Ja sõidad wööras rees.
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Las' sõita! Jumal temaga!
Ma seisan kindlasti
M u wanemate pühal maal -
Mind, Issand, aita n i i !

Sest liiga palju mälestust
Ja armu lõpmata
Mind seob selle pinnale
Tõest imewüimnga.

Mis aitad, kni sa kuulutad,
Et kadnmas mu keel,
Et isetnndmuo langemas
J a wapper mehemeel'.?



Ahele suguwentmle.

a astu ees ja näita rada,
Ma lähen järele,
Sest Sinu tee ja Sinu rada
Wiib auusa sihile.

Ja kuigi läheb läbi kõrbe
Ning kuristiku tee i
Ta astu ees ja näita rada —
Ma lähen järele!

Ja kuigi kõrbes nwui murdja
Meid hiilab järgestei
Sa astu ees ja näita rada —
Ma lähen järele! —

M u elust Palju, palju aastaid
Ou läinud kaduma,
M i l rändasin ma metsalaanes
Ja käisin sihita.
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J u oli jõud mul tahaucmas
Ja lootus laulmas,
.Bü määratumal pnlawuscl
Päcw kõrgel körwctas...

Wecl oli aeg, ma lcidsm U'cni,a,
J a sõbra tösisc...
Sa astll ccs sa uiuta rada —
Ma lähcu järele.



l nad uöuawad nnl käest
Üksisönu järgesti,
M is mind selle mehe külqc
Seob mneti küll nii.

Mis mind seob, kulla
See on annsns , o iqe meel
Nemad töstawad ta mnlle
Paleuseks eluteel.

Ja kui leiukse wecl wendi
Vleie Eesti pilnia pääl,
Kellel armas kõdu, rahnnis,
Eesti emakeele hääl —

Siis un tema nende seas
Wahest esimene ka
Ei ma wm — ma pean teda
Paleuseks pidama!
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Asjata katse.

3)adatuhat pidcmcgn
Sinu kiUiest, isainaa,
Hoian kinni nagu takjas
Elannso soowiga.

Tahaks hoolimata
Aga süsgi wacnlane
Pahal püüdel karnü käcga

tal lchcd
Kuna juured mulda M'ko,
Kus nad uuc clujoullga
Jälle uiösuurma larko.



M i s mulle meeldib.

õlitagu teisi nlehi
Wuöras rada wöimuga —
Mulle inccldib miuu mõrsja
Armas, kallio kudumaa.

Waata, kuis ta kiümu ehib
Oitsew rukilillc Pärg;
Pärjas särab pärli-ehe —
Hommikuuc kastemärc;.

Ja kui wlwcwaljus fuuuib
Pärga ära paucma,
Siis ta katab enda kauui
Hermelini nmutliga.

Hõiskab aga kmdutöusul
Öüpik lahke lauluga,
On meil uhke pulmapidu
Üle terwe Eestimaa,

Meelitagu teisi mehi
Wööras rada wmmuga,
Ntulle meeldib niinu mõrsja
Armas, kallio kodumaa.
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Sa ise enda päästjaks.

Buuride soja njal uim,

I.

Ha olgugi, et kaedab
Su pärast ilmamaa,
Mis wöid sa raskel ajal
Ta käest pärida?

Kes julged wägewale
Si in wastu hakata,
>tes wägiwallast päästa
Siud, wäikc Buurnnaa?

Kas sellest pole küllalt.
Kui kaedad tenve ilu: ?
Kas sellest pole küllalt,
Kui nutad mmü silm? . . .

Jah, küllalt. . . kui su pärast
(5i weri woolagi,
On pisar silmalaugel
Ju märg niisamuti.

Kuid waheks kiita tuled,
(5t uutta, kaebada
Wöib ilma sureinata
Ja ilma — kuluta.. .
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II.

S u ,,sobrad" silmitsewad
Sind kaugclt kodilteelt —
Ei snnda imestada
Su waprust, lnehemcclt.

abi, sojakecldu
Neilt ära oota sa —
Küll sellchgi, kui kaebab
Su pärast ilmamaa.

Sul Pääslaks mna uda
Ja oma möok ja sau —
Sul päästa oma koda
Ja oma rahwus, au.

Ja kui sul julgus laugeb
Ja käsi kaotab jölm,
Siis tõsta silmad üles —
Säält tuleb troost ja uöu.

Ja kuigi riigirajad
Su l lähwad kadiuna,
Su rinnus kinolus, truudus
Need jäawad pidama!
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Aui kangelased langesid . .
Buurid? wmtiusi tähele panucs. 19<«» a.

rahmas truu ja wahwas
Kuni surinani,
Oina were sisse põrmu
Tema sötkuti.

Tema pojad kangelased
Winnse meheni,
Hirmsll wägiwalla ohwriks
Saiwad wiimati.

kuigi laugem rahmas,
Langes mehemeel —
Tuune, et tal eluks õigust,
(5lab, elab meel!

Ja see tundmus t^tab merest
Pää meel ülesse —
Tahab kättemaksul kaitsta
õigust uueste.
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Lootusele.

sinu tiiwul särab
Wabaduse loit,
Sinu jälgedele kerkib
Tulewibl, köit.

Kui on elutöö ja wöitlus
Wäsitanud nüüd,
Kui uu ouue, rooniu wastu
Külmaks jäänud riud:

Siis, mu lootus, ara wäsi,
Ära lahku sa —
Sinu toctuscl tunnen
Enda tugcwa.

Wiibi wiwlsel silmapilgul
Miuu juures sa'
Sinu rinnal ^ on mul kerge

lahkuda!

Sest su tiiwul sarad uhke
Wabaduse loit,
J a su jälq^delc kcrkio
Tulcwiku köit.
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Lahkumisel.

<i!/aike läheb looja. Tamme salus
Hüüab ööpit lahkumise wiit. . .
Elu üürikeue — suwest küllalt!
tupikuga tõttaksin ma siit!

Vahkudes ma tahaks Päikscsilma
Waadata N'eel wiinise ihaga.
Kuis ta oögawaisse pilivedesse
"Vleelitades kutsud muuma.

Tema wajub, ua^u
Sätendawat surma surema. . .
Wüiks ma eha kaduwatel kiirtcl
Unelaulus ilmast lahkuda!
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Mil jonär.

a olen sajakordne,
Tuhatkordne miljonär —
Eänlpool päikest, säälpool tähti
On inu warandilse äär.

Waata üles taewa poole i
Äöik see hiilgnw hõbe, kuld,
Mio sääl sätendad ja särab,
Alla saadab oma tnld —

See on minn wara, rikkus,
Minu kõige külluga i
Ma wöin U'abal ilul teda
laulus panua helkima.



Suweööl.
Adclhcid Eticri järele.

Aas oled näinud wainnlsilda
Sa tähte säral ilusal,
Mis suwe-öödcl öitswat ilma
Ja tacwast seob heljnwal?

Sääl tuuswad küsimused üles
Niuq tichat soowi hingedest,
^a määratuma aja mõtted
Neil' wastust saatwad ülenx-st.

Täht tunueb ennast tähe luu',
Kus walcms kiirgab nende eel,
Ja see, kes mõistab knulatnda,
Käib ilmasnladustc teel.
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e kaasiku äärcs on mäqi.
Ja mäe rinnaku all
Sääl niriseb hnllik mi selge
Ja puhas, kui helkiw kristall,

Kui waikinud loodum, siis kerkib
Me kaasikll ladwnle kuu
Ja wahib, kui tahaks ta näha,
Kas udus ivast weel mõni pnu.

J a hallitu west see särab,
>tni kannaks ta clawat tnld —
Sääl sätendab laenes kui hõbe
Ja knmab kui wirwendaU' kllld.
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Aes ta oli l

m»ü ole asukohta, kõdu,
,,Mincn't lootust, röömu ilma sees —
,,Seltsiliseks ainult nälg, mis werejanus
,,Haiubad heidab wihaselt mu lihasse.
,,Palun küljc-aset üheks ööks,
,,Rniuni uouda palju, nagu koernlc
,,Nntakse, kui õues mässab marn."

,,,,Asjata sa küsid külje-asct,
,,,,R»nuni ilina-aegu igatsed i
,,,,Tüöka mehele ou töökas talu,
,,,,Hulkujalc hinldile on metsalaan.""

Ja ta läks. Ja sügisene marutuul
Sirutas ta wastu läbi öö ja wihma
Külmad, karmid, küüsilised käed.

Aturi haukus. Pere nõudis unerahu.
Karja Muri haukuo, hundas,
Kaapis ain-laide alla haua,
Nagu uleks keeqi teda käskimas,
Keegi nägcinata, iln,a ihuta.
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Hommikul kui tõusis taewapäike,
Paistis sellele, kes päälc auusa töö
Rahulikult wöinud puhata;
Paistis sellele, kes käsa Peitis,
Käsa süütast werest tilkuwaid;
Paistis helkides kni lMehiilgcl
Selge Emajõe laenisse...
Laenisse, mis surnud mehe heitnud
Oma linnalise kaldale.

Ei tal olnud laenctesgi numn,
Külje-aset ainukeseks uöks.

Aga päike paistis hellal helgil
Tema kahwatanud palgele,
Hlillest luges i Ei mul ole asukohta, kõdu.
Mingit lootust, röömu ilma sees.
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Kaud.
Alelsci Koltsowi 1°»!.

elle hauo on see,
Üksik waikne haud?
Wärökel kalmn künkal
Seisab rangus rist;
Ümlier rinqi kange,
Lage rohulaan.. .
Kcs siin jättis eln,
leidis ranna siin?
On siin salawiha
>öosel pnncdal
^iurit^o tcind?
On ta nieelcnlässus
Noonlsalt tnkswa nicr
Ära walnnild?
Woi on neiu noori,
Niionlt tulija
Oma ta l l i ks
^cc'sc noorelt närtsis,
Nntnno walnsalt?
Oli ta toma nmtnud
Wada tae^ua alla,
Vaane lahnsse
lillekeste hölina?
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Tuule maru mässab,
Hulub haua pääl,
Kuiwand rohu kõrsi
Puhub mööda laant
Hauast mööda t a . . .
Äratada tahab
Hauas uinujat:
Aga ei ta ial
Seda lagendikku.
Seda hauarinda
Suuda äratnda!



tzönis.

— Siberisse!
Sääl on metsa, maad!
Sääl sa iseenda isand —
Sääl weel rikkaks saad!"

Nõnda knulus Tartn piiril
Hüüdn hiljnti i
Hulgal uiöisa-, talnmehed
Läksid — Siberi.

^ Tollis — ehk küll wana
Ühes rändas ka —
Tema pääsgi tärkas nwu-
Onne otsida.

Ta müüs ara pöllnsaaqi,
^traanli nnimase —
Ja siis sõitis randtee kandn
Ära kanqele.

A^a pnrakn, ei kangel
Eln otnnd nii,
Naqn talle kodnpinnal
Ette kiideti.
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Kulinad, ikaldus ja tobi
Seltsiliseks saal,
Nn5 ta lootis onne leida
Iga sammu pääl.

Ja kui wiimaks seegi kopit
Ol i kulunud,
Mis tal kodnouest tulles
Ühes woetud!

Si is ta seisis meeleheitel
I lma abita —
Ja ta rinnast tuusis hüüe:
Oleks kõdus ma!
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Koju !

kui raske oli surra,
Walus uü:uda
Sääl, kus kascladwa kohiu
Wööra nnisiqa.

Koju! hüüdis tema süda,
Koj^u! ihkas meel —
Koju wiiinfcl hiugc tölnbel
Oleks laiud ta

Tuudis, uagu ilhcuduses
Taewas kõduda
Ja ct kõdu piihal ftiuual
^udsam uiuuda.
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Mitza.
Hugo Saluse järele.

ikat snhab läbi wil ja;
Niitjad laulawad,
Üle nurme wöoras niitja
Näikse tulewat.

,,Otsid tööd? Sa astu siia
Meie reasse!
Tööd on küllalt — wilja wäli
Aita lõpule!"

Pöörab pilgu päewatanud
Meeste nägudelt
Ja siis lausud wüuras niitja
Neile tõsiselt:

,,Noored mehed! Teisel puhul
Tulen siia ma.
Si in un wili liiga haljas
Mulle kognda!"
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Ingel.

Q)i1:napilguks wasimusest
Heitsin puhkama —
Päewatoö ja hool ja mure

raskesti.

Parajasti, kui nui silmad
.^inni wajusid,
Tundsin tuda puurini waadc
toikas palgesse.

Wärin käis mul üle ihu.
Ja ma ärkasiu —
M q i u . . . . must ja luine ingel
Toast põgenes.



Ha oli noor.

T a oli noor, kuid uäol
J u nähti jälgesi,
Kuis elusaatus annud
Tal tunda mouda^i.

Ja nürimalt ta waaws
M i l silma mureqa,
Kui oleks seda sama
Snält tahtnud otsida.

Ja nuriwalt ta waatas
M u silma murega,
Km oma kllrbtust, walu
Täält oleks leidnud ta..
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Ootel.

Aunmal igatsnscl ootas neiu,
Armn ihkel põles tema rind:
Oh ku^ jääd mi kannko, minu tallis?
Mil lal , millal tuled tooma unud?

Päewad, nädalad ja tuudgi lätsid,
Ikka, ikka ohkas neiu riud:
Oh ku^ jääd nii kanaks, minn tallis?
Atillal, millal tuled tooma mind?

Wiimakö, kui jn suweilu inööda,
Ja tui lnmelina kattio maa,
Tnli ta kni fiigisene inarn,
Tul i tichiseja tuulena,

3)h knis höistao neiukene õnnel!
kuidas öö^as tenia wäsind rind:
li inid ta tnlnnd, igatsetnd kallis,

ta tulnud ärawiima nnnd!

peili, mum muhaw nnirn,
Viaqn tnuli kalk ja annuta ^ -

Jumalaga jätma tulin,
Lähen woörast ilma ivaatama. ..



Aewadele wastu.

inakenc, awa aken
Wastu päiksepaistet sa —
Toomina, nialqes oie-ehtes
Tahab aknalt kõnelda.

ema, toonielehtes
Mahedasti sahiseb,
Sahised kui ütleks mulle i
Kewade liinid ligined!

Ja saal körqel päiksepaistel
Walged pilwed heljinrad —
laugelt lõunast meie uiaalc
ktewadet nad kannawad.

Kewad tuled lunni peiu,
Tuleb käsilasena...
Hella emakene, luba,
Vt woiks talle minna ma.



Pilwe paal on uhked hooned,
'.'lknad kllllast säranuid,
Pilwel onn )a arm mind ootab,
Mõrs ja ehted ilnsad.. .

Etemad sõnab õrnas
Ootalvale ansale. . .
Vehwib kabniatannd pal.qei,
Heljnb wäsind hingeose,

Lilleke saab teise jnme,
S i l i n lööb korraks särania. . .
Särab — kustnd. . . Wabako saannd
Lind lääb iUeo laulnqa.
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An i ta w i iu l nuttis, naeris.

iiul uuttis, lviiul naeris
Tema käte all —
Ja mu süda tuudis ki)ite
Seda wärinal.

Süda tundis naqll oleks
Ühenduses ta
!i7l!Uld sellc
Nelja

Tllhat häält ja tuhat hüüdu

Niuuas tuhatkordsr ilu
Pani liikuma.

Hääled hõiskasid, kui
Pilwist läbi laiud,
^a sii^ kai^cd, uaqu oleks
All maailiua käiud.

Ja nui süda räudas ühes,
Nhes hilüdis ta;
WniU aga siisqi nnsa
Seda uskuiua:



— 6? —

Uued hääled ilmusiwad
Südamele süs,
Paludes ja häälitsedes

ljils mahe

helid jutustasid
Ammu läinud aast;
Inleliscst inienäost,
.̂ tauqest önnemaast. . .
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Miimne klaas.

Ha tni uiurdsiivad nad ara
Wiinal wiimsc luönnuse,
Si is ma wmnsc kihwti tlaasi
Weel kord tõstsin ülessc.

Ja ma sclk'1 wiimsel wiinal
Lasin waen las t elada,
Tõotasin nnnstada
Kõik, mis paha teinud ta.
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,,Aöige parem inimene."

,Möi.qe parem uumene
Minu nlcelest postimees —
Tema tlllckltt nia ootan,
Kannan ikka südame."

Tean, usun, et T l l nicelcst
.̂ töiqc pavcin postmux'5,
Et ta tulekut Sa ootad,
Mannad teda siidaincs.

on päris

Tõsi, tõsi —- ta Su in
ka ilma taskuta.

cp niöiu'lc^i meeldib
Noor sa ilus postimees —
Teda ootab pikil silmil

neiu kula sees.
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Mabandus.

ütleb, meie Juku
Wiiua sisse uppllda.
Nahwas ütleb, rahivao uäeb
^mc, miks ei uäe ma?!

(5i ma salga, ^uku
Wötad õlut, wiiua ka:
Acza eqa's sellepärast
Halba weel nnu arlvata.

lHi ma sal^a, ^uku läheb
korraks kõrtsi läiveui,
?äheb kõrtsi, istub kõrtsis
Wahel ööd ja päewadcu'.

Aga e^as sellepärast
Iukl l joodik ole wcel.
3eda tuleb igal ühel
Ctte pikat eluteel.
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Ja kui wahel ilma tööta
Jukul kaob uädalgi,
>tulla wcunas, siis jil olla
Woib weel teisi Põhjusi!

^uku — usu seda
Miinusel ajal Põdeja i
Tal ou luu ja liha haiqe
Ime siis, et säua.is ta?!
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Meie peenikene tantsib.

eic Leenikene tantsib,
Tantsib tnndc^a,
Tantsib ööd ja tantsib päcwad
Wäsinmseta.

Tantsi, tantsi, leenikene,
Tantsi, mis sa wöid!
Tantsisid sa kingad läbi,

N'eel toid.

Sinn isa töi^e rikkain
Tenuc walla seest i
Tal on raha, sul on acqa
Tantsid mitme eest.

Uksi waesed neind jääniad

e, ketvamine
Neile kohane!



za Kaljahammas.
Aineti.

^Naljahammas, tere, tere!
Täna kord on sinn käes!
Sina mitn wingerpllssi
Mängisid nnill' nalja wäes.

Sina, kulla sõber, nunstled,
Nagn märkan, nnnnga —
Wahel otse sirbi teralt
Riisnd hinged naljaga,

Riisnd hinged, sest et nemad
Vndid terwcks nacrawad,
!)!n et aaota kiinine jooksnl

ei enam tnnne nad."

Naljahamnuis öerus käsi.
Köhis ja siis ütles ta:
,,Nrma5 Hamms, aga mõni
Naerab ennast snrnnks ka. . .

Mie mn enesesse pnntnb,
Siis ma tõttaks roönmga,
Slinnawnrst, sn käe korwal
Igawesti puhkania.
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Sest mull' elus öunepäike
Pole paistnud ialczi —"
,,Töesti uöuda?" küsis Hannus,
Suuwis kuulda möndaqi.

,,Waga suur ou sinu lnhkils,"
')ialiaha>nmas tahendas
Ja siis ladus nalja ette,
Mis ta ial mälestas.

Surm see kuulas, pidas kõhtu,
Naeris, kas et sure wöi,
Naeris, kuni köit ju kumas,
Päike uue paewa töi.

Si is ta knrgas punult püsti,
tuisus: ,,PaaM niötku siud!
Sa jnäd siia — teiseks korraks!
Hil ja! Rahmas pilkad miud."
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Ehalkäik.

Hgal õhtul kotta kümne paiku
Laulab ilus naabri neiuke —
Tema hääl nii helisew ja mahe
Tungib iga ühe südame.

Iga l õhtul kella kümne paiku
Minu armastus laeb ehale —
Astub naabri neiu akna taha,
Surub korwn akna ruudule.

Wärisedes pinnib hoolsalt kuulda
Salasönn neiu lanlns ta —
Nunlab kaua, kuulab, nagu tahaks

hääle sisse sureda.

Ja kui hommikusel kmduajal
(thakäignlt tuleb koju ta,
Siis ta, waene mees, on kurb ja wäsind,
Püüab waadet argselt warjata.



Okstnud.
Kurt Mülleri järele.

mu waeue ema, ara uuta,
Kuuled niiuust halwa souume...
Kõigist haawadcst, mis sulle löönud,
Peab olema see wiimaue.

Oh miud hukka ,noiswU'ao mu sobrad,
Sobrad cksitawnl eluteel. . .
Aiuult kaks, mn ema ja mu Iuntal,
Nemad auuawad inull' audeks iveel.



Meidudega.

ga jalutasin
Läbi aia ma,
Lillesilmad tcrwitasid
Õrna säraga.

lilled, nagu noored tassid
Liitsid euese
Neiukeste riietele,
Nende jalgele.

aga mahedasti,
Meelitusega
Palusid, et pmu

kiukima.

Äiuult uk5 sääl teiste seao
Teisik tõsiselt,
Pööras kahwatauud pilgli
Ara lilledelt.

Ei ta uouduud iniuult õisi
Ainsa söuaga,
(5ht küll talle aia täie
Oleks andnud ma.
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Metsateel.

.a kõnnin hilisel õhtul
Weel üksinda metsateel...
Tnnl kähiseb puude lndlvul
Ja lilled lanqewad eel.

Ma kõnnin hilisel öhtnl
Weel üksinda metsateel,
^a kanczele nooruse ra'ale
Weel tagasi nwtled mu meel.

Ma tundsin üht ilnsat ueidll
Ja südant, l>ü^ puhas tui kuld,
,ui särauiaid silun, ja huuli
Ma tundsin... ja rinna sees tuld.

Ja sunrt ja süqawat onne —
Tuld, armastust, tuudsin ma! . . .
Ja iüna sa inimesi
Ma tnndsiu nniinati ka. . .

kmnun hilisel ohwl
Weel üksinda metsateel —
Tnul kähiseb Pnude ladnnil
Ja lehed lanqewad eel. . .



Seltsimees.

M iinu lauasorwal ftisad
3uk'puhli5tusc nöu —
Wiicpaan jal^

Hanunikul, kui
laua juurde ma,

o w uiahib nnlllc otsa
Vttch^itwa pilqilqa.

3iis ta wahib, ua^n hiiii

Tikutama
Sina ta^a, unna ccs!"

Ja mul akN tnlcd
Et ta kiukind uunulc
si i lu l aviuao, kallis ncin,
Truu ja ĥ 'ldc uciukc.

Ja ma ivaidlcinata
Wähjal' audina öiqusc:
(5k̂  ma töcoti ü

tt'mal' iäv
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Ara nõua!

a istus niinu
Ja waikic-. .^orraqa
Ta soowis, et ma
Tall ' nndist rääkuna.

— Sa ara nõua, kallio,
Et pean rääkima
Nüüd, kuna tcrwc küla
Ju räägib lopniata.

Sest külarahwa
On imcusan' leid -
Ta annnn, ailnnu paari
On pannnd plba

Ja abicln
Ja palpl pidusi
On kunlntmmd ctte
Ta nu?ile hoolsasti.
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Ja kmqc,' scllc ji
(5i la^ta puudllda
Ka N'äitX'st k^dusüda,
Kus woitjako itta sa!

Nii mull^ jaäko siis üle
Wccl surmast rääkida . . .
kt uid sec on wara — kallio,
Mind luba waikida.
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Minu önn.

(I>ns mu süda
i ma laulu lomi,
i nui tundcd

uuu ja oicsära,
uad kamvad

Aqa siis, kui äiipä^va
tulmvad. <

Tuud^d ua^n lnvnumd liuund
Ä lcudaivad . . .

ina kaua Wwu, knui
tillemad.
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