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Mälestus.

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

Nrcd ou lihtsad lood ja laulud,
Euucmmstsrd jlltud sääl,
Wanacidc lahkc nässu,
Tcma armas, mahe hääl.

Necd ou — lillerikas wanul.
Mängumuru^ tarjata,
Kauqe onu, niis läbi lidu
Winuenoab nx'(.'l hiuqcsse. —

Aastad läewad, ja nui elu
Ühes kaob neudega,
Acza lnpsepöllve warn —
^uule — ei lvoi kaduda.

Ikka kostab kauqclt lugu,
Laul nii waikue sunlaja. . .
Ja ma öuuc unenäos
Pean teda kordama.
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Surnuaial.

Äluhuladwul wnikuc sahin,
Lilleõied liigllwad,
Liiguwad ja liginewad,
Nagu elaksiwad nad.

Rohuladwnl waikne sahin,
Waiksed sõnad tiluldulvad,
Nagu ennemuistne lugu,
Regewärsid ilusad. . .

See on meie kuld sa hode,
Minewiku mälestus,
Äleie room sa meie mure,
Nleie arm ja igatsus.

Kesse inärgib selle ülc^,
Kesse paneb paberi?
Kesse snudab seletada
^illesönu täiesti? . . .

Kuld.

meliue nuüna^lugu
Heljiüi sala üle maa i
Mulla sees on palju wara,
Palju kulda peidusfa.

Juhan uoku5, et sääl kulda
Tõesti peab olema —
Ja ta kündis wara, hilja,
Kündis suure hoolega.

Nüüd on monc aasta jooksnl
Rikkaks meheks saanud tn!
Ta on kulla wälja kündnud,
Wilja kõrrel kõikuma.

Imeline muinaslngu
Heljub sala üle maa:
Mulla fees ou palju wara,
Palju kulda peidussa. . .
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Sügis.

Fabi ilina sõidab inaru —
sügisene sunnahüitd:
Läbi ilma lendab kartus,
Wiimne elamise püüd,

Wnata, nmnnie ääres, kaugel
Waunukujnd kerkiwad —
Naqn eided hallis riides,
Nagu neiud, leinajad.

Maata, kuidas lehwitadcs
^?htt sisse töuscirad
Nle kurge kuusemetsa
Wastu õhtut änmrat.

.^tuula, kuula akna taga

.^iputawad waimu käed,
Läbi külma toa ruumi
Helsunewad surma wäed.
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Wäljas mühab, uiäljas niurrab,
Wäljas nutt ja knebchääl!
Lilled, liunud, hoiekehääled
Leidnud ü h c haua sääl.

Äga läbi toa ruumi
Heljuuewad surina nnied.
.^tlinla, kuidas akua taga
Kuputawad waimu käed.

5s.
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Süg isemöt ted .
Gustav Fallc jäiclc,

augelt, kaugclt kuulen laulu
Kes küll laulab sääl?
kostab naqn surmalugu,
Kaebeline hääl. . .

Oja kaldal koltnnd rohi,
^ehed langewad —
Suwist uncnä^u meelde
Tuletawad nad. . .

Wähc mmc, wähe wilja.
Ojakene, sa
Söun — a^a kaebehnäli
Ei wöi tabada.

Kus üks süda heljub ömn'5,
Loodus lilledes —
Sinna surmakäsi tasa
Juba liqines.

— I I —

Ja kus esimene tolle
Vänges laenissa,
Sääl sa surnia lnnqeohw
Juba tundsid ka.

Toua, jõua läbi oru,
Wouln, ojake. . .
Homme wiibid kulina kütkes,
Ninnd unesse.

^
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Magu uinuw kellaheli.

I .

agu uinuw kellaheli.
Hale kacbchääl
Kostis läbi koltiuid wösa,
Haljus noinnie pääl.

Wastn rinda surun käe —
Mis on kadund säält?
Ätissc kostis wiimsel kõlal
>tau.qelt nonnne päält? . . .

II.

Soiun inottcs, naqil kuuleks
^^'tsaladwnl kohinat,
Kuuleks sumisewat kula,
laugel, kanqel hcljuwat.. .

Pikkanüsi kaob kõla,
Metsakoha kaugele —
Vtina kuulan, nagu püüaks
Koguda neid rinnassc...
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Meie sidemed.

is meid soojal wenna-armul
Nagu perekouda nüis.
See ep oli meie kcwad,
Höiskehäälest kolaw hiis;

Ol i niara uärtsiw s u w i ,
^ohkllU' N'alu rinna sceo,
Mis kui tiqe metsaline
Haawu saadab sunna ees.

Ja me käime nacrnl, nutul
Käsikäes edasi,
Perekonnaks ühendatud
Kuni haua äärcni.
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Hrakadnnud poeg.

a tõttas ülbelt kangele
Ja elas kaua sääl —
Ta leidis anu sa kuulsustgi
Ning rikknst ilnia paal.

Knid tõsist onne, rahn ta
Ei leidnnd ialgi —
Ja tötwogi ta etsides,
Kas ilma otsani.

Ta elas kangel — nnnstas,
Kus tema kî dnpind
Ja et kord teda imetand
On Eesti ema rind.

Ta elas kangcl. Wmnati,
Kni pea hilja jn,
Ta tnli kojn tagasi —
Ni i wäsind, sonetil.
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Ta sättis sinna oma jonn
Ja südi mehe töö.. .
Ja kodnmaale? .. . lodule
On pühendawd öo.

Ta tnli, et nüüd kodnmaal
Woiks minna pnhkania,
Sest öianst on tal selleks küll
Ta wäsind lõpmata.

N
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Dr. Kreutzwaldi haual.
Iüiipäcwal 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 ta,
Kuid unustuse tarwis küllalt
Saab wähcst ajast ka.

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

Ei ole pisarat, kes leinaks
Weel teda järele,
Ei heldet kätt, kes snwe jooksul
Tooks õisi hauale...
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Sul küllalt sest, et magusasti
Nüüd woid sa muuda.
Su l küllalt sest, et euam tüli
Ei pääse tabama.. .

Ni i läheb teisi rahwapoegi
Weel järgi sulle ka —
Ja neilegi saab ainsaks palgaks,
Et wüiwad uinuda.

- ^
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Kuupalk.

üllap tonscb sinust meile
Randapääda rahwainees —
Rändad seda sama rada,
Mis sn isa rändas ees.

Kus on kehwust, saal sli süda
Aitamas on hcldeste:
Wiiksid Eesti maad ja rähmast
Aitswa onne järjele.

Ja sa haarad nnwga kätte,
Waimu-mööga waheda —
Nl^ad wihasemat sõda
Pimednse nioimnc;ai

,,Üles, kns stl n>al>,nls knmad
Orjameele udusse!"
Kanged mehed laias kaaris
Tottawad su järele!

— 19 —

Ja sa astnd wmnisalt üles,
Oled stilge rahwamecs,
Rändad seda sama rada,
Mis su isa rändas ees.

Naqu isa, nii ka sina
Saad meilt pärja päratu,
Saad niisama üliuhke —
Orjawitsa waniku!

'V
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Sa rändad sala rada.

Ka rändad sala rada,
Et hauda kaewada,
Kus meie rahwapoegi
Wöiks matta magama.

Sa walel, kurjal Püüdel
Mc rahwast kahtlustad,
Et liiga Eesti ,necll:e
Ja ärgas olewat.

Säält otsid siua süüdi,
Kus õigust noueti,
Kus maa ja tcrwe rahwas
On ustaw sllrmaui.

Sa uialemeclcs ise
Teed kuhtu otsuse,
Mis ajalugu waljult
Peab mõistma sinule.

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

Aüllmused.

,̂ Q)a põlgad oma rahwa ara
Ja oma sugu wihkad sa,
Sa soowid talle sada surma,
Et ise saaksid elada."

Sa önnetn! Kas sulle ial
Üks emasüda tuksus ka?
Kas ema armu hellust, mõnu
Sa woisid ial maitseda'?

Ka5 seisis sinu kätki korra
Küll inimeste silma all,
Woi kukus metsa laaues, rabas
Ta hundi kaitsel walwawal?

Kas tuuned, niis on sngurahlvas.
Mis kodukolle, isamaa —
Kui^ inimesel täidab hinge
Ta imelise wöimuga?



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

Kes pulgad oma rahma ara
Ja uina sngn mihaga,
Kes soomib talle sada surma,
Vt ise moiks ta elada.

23 —

Äksinda.

(1.a möio palju ara wuita,
Wäginiallal tõrjuda —
Temal oli töödeks jöuudu,
Mõistust kawalusega.

Aga seda jüuudu, nioistnst
Weudc niastu saatis ta:
Ta läks kurjast meelest kõhtu,
Sõpradega sõitlema.

Ja ta wüitis wahest mitmed
Salateedel targastc.
Aga rahmas tegi talle
Ise oma otsuse.

Ja see otsus tema kohta
Ol i wali, waudeue,
Ja see otsus rohus tema —
Rõhus maha põrmusse. —
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Ta wöis palju ara wöita,
Wäqiwallal tõrjuda —
Ja ta tõrjus naabrid, sobrad
Endast kergc waciva^a.

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

— 25 —

Aaks wastast.

tah t lus , lootus minu rinnas,
Minu südames on tööl —
Ei nad anna mulk' rahn
Päewa jooksul cga ööl.

(ii ma tl,'a, kunnnas jõuab
ktoju uhkV' wöitjana'
Seda tean, ct nad haannl
Ntilllc löömad armuta.

Ja kui eluõhtu wiiwul
Süda lanqcb üholc,
Siis on lootns — wast ka kahtlus
Wöidusnacnst weriuc.

><^H
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Aoju l

kõneldakse meie koidnst,
Meie õnnest ilnsast,
Meie walgnsest ja nioidnst,
Läinnd ajast pimedast.

Vi ma tnnne seda koitu,
Onne aega ilnsat,
Ei ma tnnne — rändan ainnlt
Knrba rada tnmedat.

Ei ma tnnne walgnst, woitn,
Ainnlt seda tean ma:
langel, kangel metsa taga
Kodn pead olema.

Ja ma rändan walgnseta,
Lootuseta edasi —
Wnhcst jönan enne ohtnt
.^todn-oiu' ometi. . .
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Aimdns.

ina aiman, kodnpinnal
Midagi on kadnma^,
Mis mn hinge sadatnhat
Sidemega iihenda^.

Mina aiman, knid ei snnda
Päästjaks olla ometi.
Mis ma annan, laheo täide
Ja ma kaon isegi...

Ainnlt lanlnd hinge põhjast
Werewärwil toliseivad,
Nagn nnimsed haliaroosid,
Walnst norgcnd pisarad.
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Maiksed tuulest Kantud laulud.
Heinrich Lemtholki järele.

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

Koltund, tuulest kantud lehed,
Surmakäsku annate. . .
Sängitage cnne-acgu
Wnsittd loatus hauasse!

^»^
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Kütkes.

öiksin luadaks kurd nia saada,
putked maha puistada!
Wöiksin linnu kmnbel smidn
Üle kauqe metsa, maa!

Wabat õhku, nialqust, soojust
^hkawale hingele!
Woiksin tnnlc tiiwul tõusta
Üles koidukullassc!

Wabaks? Kuis see süuuid kottlt,
Wacne hing, su eluga?!
Si in on mullapind, su kõdu —
Mulla külge neetud sa!

<3^
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Julgust!

Aultuud lehed kaseladwast
Alla laugemad,
Hobckanva juukse krooniks
Imeilusad.

Koltund lehed kaseladwast
Alla langemad!
Luigelaulu, — surmalugn
ktujnwwad nad.

Aga julssiist, nicitlcw süda,

Kuigi sügis lehe-ilu
Sundis närtsima.

Julgust, jöltdu eluteele!
hulgust! Edasi!
Ja kui suure hulga lootus
Rusuks laugeksgi.

— 31

Mnew iku merde maeti.

WUnewiku inerde niaeti
Paljll piuideid magama,
Maeti unistused, soowid,
Meie cttcwötted ka.

Wahest siididusgi nõrkes
Nhes nende kõikiga,
Aga lootxs, püha lootus,
See jäi riuda elama.

Sa ütled.

3a ütled, julge päralt utta wöit
Ning julge päralt isamaa —
Ja ometi just ara maimule
On kõige rohkem tarwis ta.
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Oi wiimsed!

v^i wiunsed wiletsused,
Mis mööda saatsime —
Neid tõused nägemata
^)öwar>ust ülesse. . .

Ei wiinmc ülekohus,
Äcis tabas mouda mees;
(5i olnud winnne ohwev,
Kes langes toe eest.

^lüll õitseb ülekohus,
Ja langeb mehigi,
Küll sotkutakse anusust
Weel maha põrmuni...

Kuid neude haual lehwib
Ja elab lootus weel —
M u aiuukeue saatja
Si iu änmrusc teel.

' ^
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Meel pole Kadund Kõik.

eel elab Eestis mehi,
.Vel avmao isamaa,
Kel jäckch julgust, jõudu,
Wcel kllija tõrjuda.

Weel elab Eestw mehi,
Kel ui eel ci murdunud,
Kel ahne omakasu
Ei südaut sidunud.

Weel kaswab Eesti saüls
Nteil tamnn tugewaid.
Mis nnlhisttvast inarilst
Wast jõudu juurde said.

Weel Eesti aasa ilu
Ei ole närtsinud,
Ei Eesti an ja woorus
Wcel maha sõtkutud.
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Ja kui weel üleüldse
I l m häädust ülendad,
Ja armastus ning auusus
Wccl kurjast woitu saab:

Si is minu suc;urahnias
(5i kao ometi —
Ta kange kotka kaitsel
Weel elab edasi.

35

Oi nad ole wiimsed!

T i nad ule wiimsed mehed
Meie isamaal,
lellel südidust ja julgust
Jätkub oigel aal.

Küll ep settest külwist tõuseb
^osu ülesse,
Kclle lipul auusus, truudus
Lehwib julqeste.

Ja kui tulew pölw kord toetad
Waucmate tööd,
Tiio ep jäiidaw sanunas ehib
Neudc haua ööd.

Ht
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Hlad ütlewad . . .

ad ütlewad, sa käod ara
Kui ninuw laeneke.
S u elu asjata, ei kanna
Sind mingi sihile.

Nad ütlewad, sa oled wäike,
Sul puudud elujõud,
Su l isetundmusest ja püüdest
Niug haridusest puud.

Nad ütlewad weel palju, palju
S u kohta, isamaa;
Kuid tühjad waenllsönad rahwast
(5i suuda surinata.

Weel elab Eestis usku, lootust
Ja õigust, wabadust,
Weel auusaks ettcwotteks julgust
Ja eluks armastust.

— 37 —

Ja kui need toed ja talad pole
Weel löönud kõikuma,
Las karjuda siis rongatari —
Ei see meid hirmuta.

Ja kuigi pääle töö ja waewa
Kord hauda langeme —
(5i meie eln ilmakäigu^
Si is olnnd tühine.
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M s aitav!

. . . . Ja ometi, ja ometi
Ei suuda niütta 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 tonnist läbi käiud.
On mõnda laadi waeulaseid
J u elukäigul uäiud.

Küll tuttnw talle seegi ou,
Et säälgi wastnseid,
Kus rahivakasu lipu all
Meil püütaks südan<eid.

.^tüll tuttalv talle seegi on,
Et möui Eesti mees
Meil lehmid tlwlelipllua
Ja sõidad wööras rees.

39

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 piunale
Toest imewöimuga.

Mis aitab, kui sa kuulutad,
Et kadumas mu keel,
Et isetnudmus langemas
Ja wapper mehemeel'.?
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Khele snguwennale.

3a astu ees ja näita rada,
Ma lähen järele,
Sest Sinu tee ja Sinu rada
Wiib anusa sihile.

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

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

M u elust palju, palju aastaid
On läiuud kaduma,
M i l räudasin ma metsalaanes
Ja käisiu sihita.

— 4 l —

J u oli jõud mul kahanemas
Ja lootus laugemas,
>tui määratumal palawusel
Päew kõrgel korwetas...

Wecl oli aeg, ma leidsin wenna,
J a sõbra tõsise...
Sa astu ees ja näita rada —
Ma lähen järele.

^
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Wöhzused.

A ü l l nad uöuawad mu käest

Üksisönn järgesti,

M i s mind selle mehe külge

Seob ometi küll ni i .

M i s mind seob, kulla sõbrad,
See on a n n s n s , o i g e m e e l
Nemad tostawad ta mnlle
Paleuseks elnteel.

J a kui leiukse wccl wendi
Meie Eesti Pinna paal,
Kellel armas kodn, rahnias,
Eesti emakeele hääl —

S i i s un tema nende seas
Wahest esimene ka
E i ma wöi — ma pean teda
Paleuseks pidama!

— 43 —

Asjata katse.

Q)adatnl,cM pideinega

S i n n kullest, isamaa,

Hoian kinni nagu takja?

Elannse soonnga.

Tahaks hoolimata sellest
Aga siisgi ^vaenlane
Pahal püüdel karmi käega
lahutada ivägise —

S i i s tal lehed kätkeks kätte,
Nnna jluned mulda saeks,
Kus nad uue clusmmga
Jäl le wösnnema läeto.
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M i s mulle meeldib.

eelitagu teisi mehi
Wööras rada wöimnga —
Mulle inecldib nlinu, mõrsja
Armas, tallis kudumaa.

Waata, kuis ta kulmu ehib
Oitsew rukilillc Pärg;
Pärjas särab pärli-ehe —
Hommikune kastemärg.

Ja kui talwewaljus fuunib
Pärga ära panema,
Siis ta katab enda kauui
Hermelini mantliga.

Hõiskab aga koidntöilsul
Aöpik lahke lauluga,
On meil uhke pulmapidu
Üle terwe Eestimaa,

Meelitagu teisi mehi
Wööras rada wöimuga,
Mulle meeldib miuu mõrsja
Armas, kallis lodumaa.

— 45 —

Sa ise enda päästjaks.

Vuuridc soja ajal uim,

I.

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

>tes julged wägewale
Si iu niastu hakata,
>teo nnigiwallast päästa
Siud, wäikc Buurimaa?

Kas sellest pole küllalt.
Kui kaeoao tenve ilm?
Kas sellest pole küllalt,
Kui nutab mmn silm? . . .

Jah, küllalt. . , kui su piirast
(5i weri woolagi,
Ou pisar silmalaugel
Ju lnärg niisantuti.

>tuid waheks kiita tuled,
(5t uittta, kaebada
Wöib ilma sllreinata
Ja ilnui kuluta..
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II.

S u „sobrad" silmitsema d
Sind kaugclt kodilteelt —
Ei suuda imestada
Su waprust, mehemeelt.

Kuid abi, söjakecldu
Neilt ära oota sa —
Killl sellestgi, kui kaebab
Su pärast ilmamaa.

Sul päästjaks oma oda
Ja oma möok ja sau —
Sul päästa oina toda
Ja oma rahwus, au.

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

Ja kuigi rugirajad
Su l lähwad kadiuna,
S u rinnus kiudluv, truudus
Need jäämad pidama!

— 47 —

A u i kangelased langesid.
Buurid? wmNusi lühcle pannes, 19<«> a.

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

Tema Pojad kanqelased
Wiimse meheui,
Hirnisa wngiwalla ohmriks
Saiwad wiimnti.

Aga kuigi lauges rahwas,
Langes nieheineel —
Tllune, et tal eluks õigust,
(ilab, elab meel!

Ja see tundmus tõstab merest
Pää wcel ülesse —
Tahab kättemaksul kaitsta
Aigust uucste.
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Lootusele.

I^outus, sinu tiiwul särab
Wabaduse loit,
Sinu jälgedele kerkib
Tulennku köit.

Kui on elutöö ja nioitlus
Wäsitanud nüüd,
Kui uu ouue, roomu wastll
Kulinaks jäänud riud:

Siis, mu lootus, ara wäsi,
Ära lahku sa —
Siuu toetusel tunnen
Enda tugcwn.

Wiibi wiwlsel silmapilgul
Minu juures sa-
Sinu rinnal ^ on mul kerge
Miniast lahkuda'.

Sest su tunnil särad uhke
Wabaduse loit,
Ja su jälgedele kerkib
Tulewiku köit.

— 49 —

Lahkumisel.

<I!/äike lähed looja. Tamme salus
Hüüab oöpik lahkumise wiit. . .
Elu üürikene — suwest küllalt!
Aüpiknga tõttaksin ma siit!

Vahkudes ma tahaks Päikscsilma
Waadata N'eel nninise ihaga.
Kuis ta öö.qawaisse pilivedesse
^leelitadl.'s kntsub uiuuma.

Tema niajub, nagu Oiolqatale
Sätcndawat surma surema. . .
Wuiks ma eha kaduniatcl kiirtcl
Unelaulus ilmast lahkuda!

z
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Mil jonär.

,ma olen sajakordne,
Tuhatkordne miljonär —
Säälpool päikest, säälpool tähti
On mu warandnse äär.

Waata üles taewa poole i
Äöik see hiilgnw hõbe, kuld,
Mi5 sääl sätendab ja särab,
Alla saadab oina tuld —

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

5^ —

Auwe-ööl.
Adclheid Eticri järele.

M,as oled uäiuud wainnlsilda
Sa tähte säral ilusal,
Mis suwe-öödcl öiwwat ilma
Jn tacwast seob heljnwal?

Sääl tunswad küsimused üles
Nina. tnhat soowi hingedest,
Ja määratuma aja mõtted
Neil' wastust saatwad iileivest.

Täht tunneb ennast tähe ligi,
Kns walgns kiirgab nende eel,
Ja see, kes mõistab knnlatada,
Käib ilmasnladustc teel.
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.̂e kaasiku ääres «.ui mägi,
Ja mäe rinnaku all
Saal niriseb hnllik mi selge
Ja puhas, kui helkiw kristall,

Kni waikinud loodus, siis kerkib
Me kaasikll ladwule knu
Ja wahib, kni tahaks ta näha,
Kas udus ivast weel mõni puu.

Ja hnlliku wesi see särab,
Kui kärmaks ta clawat tilld —
Sääl sätendab laenes kui hõbe
Ja kumab kui wirweudaw kuld.

Kes ta oli l

^>^i niul ole asukohta, kõdu,
,,Mincn't lootust, roömu, ilma sees —
„Seltsiliseks ainult nälli, mis wcresanns
,,Hambad heidab wihaselt mu lihasse.
,,Palun kitljc-aset ilheko ööks,
,,Ruiuni nõnda palju, nagll koeralc
,,Nntakse, kui õues mässab maru."

,,,,Asjatn sa kiisid külje-asct,
,,,,Ruumi ilnm-acczu iqatsed i
,,,,Tööka mehele on töökas talu,
,,,,Hulknjalc hundile on metsalaan.""

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

Karja Mur i haukus. Pere nõudis unerahu.
Karja Mur i haukus, hundas,
>taapis aia-lcüde alla haua,
Nagu oleks teegi teda käskimas,
Keegi nägemata, ilma ihnta.
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Hommikul kui tõusis taewapäike,
Paistis sellele, kes päälc auusa töö
Rahulikult wöinud puhata;
Paistis sellele, kes käsn Peitis,
Käsa süütast werest tilkuwaid;
Paistis helkides kui lMehiilgel
Selge Einajöe laenisse...
Laenisse, mis surnud mehe heitnud
Oma liiwalise kaldale.

Ei tal olnud laenctesgi ruumi,
Külje-aset ainukeseks ööks.

Aga päike paistis hellal helgil
Tema kahwatanud palgele,
Millest luges i Ei mul ole asukohta, kõdu.
Mingit lootust, röömu ilma sees.

Kaud.
Alelsci Koltsowi la»!.

^!lelle haud on see,
Üksik waikue haud?
Wnrskel kalmu künkal
Seisab raagus rist;
Ümlier ringi kauge,
Lage rohulaan.. .
Kcs siin jättis elu,
Leidis ranna siin?
On siin salawiha
Aöfel pimedal
Kuriteo tcind?
On ta nieelcnnissus
Nöömsalt tukswa niere
Ära nuilnmld?
Woi on neiu noori,
Niidult tulija
Oina tallikest,
>t^se noorelt närtsis,
Nutnnd walusalt?
On ta tema matuud
Wada taewa alla,
Laane lahnsse
Lillekeste hõlma?
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Tuule maru mässab,
Hulub haua pääl,
Kuiwand rohu kõrsi
Puhub mööda laant
Hauast ntööda t a . . .
Äratada tahab
Hauas uinujat:
Aga ei ta ial
Seda lagendikku,
Seda hauarinda
Simda äratnda!

— 5? —

^5akst Uönis.

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

Nõuda kuulus Tartu piiril
Hüüdu hiljuti i
Hulgal mõisa-, talumehed
Läksid — Siberi.

5/aksi Tõnis — ehk küll waua
Ühcs rändas ka —
Tema pääsqi tärkas nwtt'
Onne otsida.

Ta müüs ära põllusaagi,
kraami wiimase —
Ja siis sõitis raudtee kändu
Ara kaugele.

Aga paraku, ei kaugel
Elu olnnd nii,
Nngn talle kodnpinnal
Ette kiideti.
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Kulinad, ikaldus ja tobi
Seltsilisaks saal,
>tus ta lootis onne leida
Iga sammu pääl.

Ja kui wiimaks seegi kopit
Ol i kulunud,
Mis tal koduouest tulles
Ühes woetud-

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

Wh kui raske oli surra,
Walus muuda
Sääl, kus kaseladwa köhin
Wööra wiisic^a.

Koju! hüüdis tema süda,
Koju! ihkas meel —
Koju wiiinfcl hinge tölnbel
Oleks läind ta N'eel,

Tundis, nagu üheuduses
Taewas kõduda
Ja et kõdu pühal ftiunal
Õndsam uinuda.

^
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Hliitza.
Hugo Saluse järele.

ikat snhab läbi wilja:
3!ütjad laulawad,
Nle nnrme wooras niitja
Näikse tnlewat.

,,Otsid tööd?
Meie reasse!
Tööd on küllalt
Aita löpnle!"

Sa astu siia

nulsa unili

Pöörab pilgn päewatannd
Meeste nägndelt
Ja siis lausub wööras niitja
Neile tõsiselt:

,,Noored mehed! Teisel puhul
Tulen siia ma.
Si in uu wili liiga haljas
Mulle koguda!"
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Zngel.

silmapilguks U'äsi:nusest
Heitsin puhkama —
Päewatöö ja hool za mure
Nohus raskesti.

Parajasti, kui nui silmad
>linni wajusid,
Tuudsiu kuda puuriw niaade
Võitas palgesse.

Wärin käis mul üle ihu,
Ja ma ärkasiu —
Näg in . . . . must ja luine ingel
Toast põgenes.

^
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Ha oli noor.

a oli noor, kuid näol
J n nähti jälgesi,
Kuis elusaatus annnd
Tal tunda mondaqi.

Ja nilriwalt ta waatas
Vtu silma milrcqa,
Kui oleks seda sama
Snält tahtnud otsida.

Ja nnriwalt ta waatas
M u silma mnrega,
Kili oma knrbtust, walu
Täält oleks leidnud ta. .

^
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Ootel.

.munal igatsusel ootao ueiu,
Armu ihkel põles tema rind:
Oh kus jääd nii tänaks, miuu tallis?
Mil lal , millal tuled tooma mind?

Päewad, nädalad jn tuudgi lätsid,
Ikka, ikka ohkas neiu rind:
Oh ku5 jääd nii kauaks, minu tallis?
Mil lal , millal tuled tooma mind?

Wiimaks, kni ju suweilu inööda,
Ja tui lumelina kattio maa,
Tnl i ta kni sügisene maru,
Tnl i tichiseja tnuleua,

Oh kuis hoiukao neiukeue ouuel!
kuidas ööqas tema wäsiud riud:
^iiuid ta tuluud, igatsetud kallis,
i^iiuid ta tulnud ärawiima unud!

''lga peiu, uaqu muhaw maril,
viluni tuuli talk ja armuta —
Vausus - Jumalaga jätma tuliu,
^äheu Nioörast ilnia ivaatania. . .
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Aewadele wastu.

Emakene, awa aken
Wastu päiksepaistet sa —
Toomina, nxilqes öie-ehtes
Tahab aknalt kõnelda.

.Vulula, ema, toonielehtes
Mahedasti sahiseb,
Sahised kui ütleks mulle:
Uewade nüüd liqineb'

J a saal köitel päiksepaistel
Walc^ed pilwed heljinrad —
.langelt lõunast meie maale
kiewadet nad kannawad.

Kewad tuled na^ui pein,
Tuleb käsilasena...
5>'lla emakene, luba.
Vt wöiks talle minna ma.
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Pilme paal on nhked hooned,
'.'lknad kullast säranuid,
Pilwel onn sa arm mind aotab,
Niöroja ehted ilusad.. .

ktewad sõuab õrnas al,ns
Oatalvale aasale. . .
Vehwib kaliniatannd pal.qel,
Heljub wäsind hingesse,

lilleke saab teise jume,
S i l m lööb korraks särama. . .
Särab — kustub... Vabaks saanud
^ind lääb üles laiiluqa.

H/
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An i ta wi iu l nuttis, naeris.

I M i n l nuttis, wiinl naevis
Tema käte all —
Ja mu süda tundis köite
Seda wärinal.

Süda tundis, naqu oleks
Ühenduses ta
!i?Iuud selle heliseja
Nelja keelega.

Tllhat häält sa tuhat hüüdu
Uhe soonega —
Ninnas tuhatkordse iln
Pani liikuma.

Hääled hõiskasid, kui oleks
Pilwist läln laiud,
,^a siis kaebed, naa,u oleks
All maail>na käind.

Ja mn süda rändas ühes,
Nhes hilüdis ta;
Wiiiü aga siisgi nnsa
Seda uskuma:

— 6? —

Uned hääled ilmusiwad
Südamele siis,
Paludes ja häälitsedes
Heljus mahe wiis,

57vnao helid jutustasid
Ammu läiuud aast;
Inielisest luicnäost,
kt audest önnemaast...
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Miimne klaas.
1901.

Ha tui mnrdsiwad nad ara
Wiinal wiimsc luoimnse.
Si is nia lunmse kihwti klaasi
Weel kord tõstsin ülcssc.

Ja nia sellal wiimsel wiiual
Lasin waen las t elada,
Töutnsin nnnstnda
Kõik, mis paha teinud ta.

69 —

,,Aöige parem inimene."

v^ma.? parcin innnenc
Minu mcclcst po^tünccs —
Tcina tlllckltt ma ootan,
Kannan ikka siidamco."

Twn, nsnn, (,'t T l i mcclrst
ktöiqc pavciu ftostimcc^,
(it ta tnlcknt Sa ootad,
Kannad teda siidamcs,

,,Po^til>ux'^ on pmis i,u^'l
Oma postitaskmm." —
Tõsi, tõsi — ta Sn inqcl
On ka ilma tasknta.

.^nll cp möm'lclu' meeldib
Noor ja ilus postimees —
Teda ootab pikil silmil
^qa neiu küla sees.
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Mabandus.

ö^ahwas ütleb, meie Juku
Wiiua sisse uppuda.
Nahwas ütleb, rahivas uäeb
Ime, miks ei uäc ma?!

(5i ma salga, Jukll uiötab,
Võtab õlut, wiiua ka:
Aga (,'̂ a'o sellepärast
Halba nx'cl unu annata.

(ii ma salqa, Juku läheb
.Wrrnks kõrtsi läiveui,
?äheb kõrtsi, istub kõrtsis
Wahcl ööd ja päewadcn'.

Äqa ê a e> sellepärast
Juku joodik nlc wcel.
^eda tuleb igal ühel
Ctte pikat eluteel.

— .1 —

Ja bn wahcl ilma tööta
Jukul kalib nädalgi,
>tulla iveuuas, siis jil olla
Woib nieel teisi Põhjusi!

^)ieie ^uku — usu seda
Miinusel ajal põdeja i
Tal ou luu ja liha haige -
Ime siis, et sängis ta?!

W"
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lteie peenikene tantsiv.

eic Leenikene tantsib,
Tantsib tnndega,
Tantsib ööd ja tantsib päcwad
Wäsnnuseta.

Tantsi, tantsi, leenikene,
Tantsi, mis sa wöid!
Tantsisid sa kingad läbi,
.^taunimad weel toid.

Sinn isa töige rikkani
Terwc walla seest i
Tal on raha, snl on ae.̂ a —
Tantsid mitmc '̂cst.

Uksi nnicscd in'ind jäämad
Kodnkol!X'k'!
.^udiuninc, Utraniinc
Neile kohane!

N
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Fiiwahannus za Maljahammas.
Ainuta.

^Äwljahammas, tcrc, tcrc!
Täna kord on sinn käco!
Sina nlitn wingerpussi
Mängisid innll' nalja nun'o.

Sina, knlla sobcr, nioistlcd,
!̂a,qn märkan, niinnga —

Wahel otse sirbi teralt
Riisnd hinged naljaga,

Niisnd hinged, sest et neniad
Endid terwcko nacrmuad,
!)!ii et aa^ta kiimne jooksnl
^i ind ei enam tnnne nad."

Naljahamnuis öerus käsi.
Köhis ja siis ütles ta:
,,Nrmas Hamms, aga nwni
)iaerab ennast snrnnks ka. . .

Mie inn enesesse pnntnb,
Siis ma tõttaks roömnga,
Snrmawnrst, sil käe konval
Igawesti pnhkama.
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Sest mull' elus önnepäike
Pole paistnud ialgi —"
,,Töesti nõnda?" küsis Ha»nn,s,
Suowis kuulda mõndagi.

,,Wäga suur ou siuu lahkun,"
1>ialiaha>nmas tähendas
Ja siis ladus nalja ette,
Mis ta ial inälestas.

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

Si is ta kärkas pindilt püsti,
lausus: ,,Pagan niötkn siud!
Sa saad siia — teiseks korraks!
Hil ja! Rahmas pilkab miud."

75

Ehalkäik.

Hgal õhtul kella kümue paiku
Laulab ilus uaabri ueiukc —
Tema hääl nii helisew ja n«ahe
Tungib iga ühe südame.

Iga l õhtul kella kümue paiku
Minu armastus laeb ehale —
Astub naabri ueiu akna taha,
Surub körwn akna ruudule.

Wärisedes pinnib HMsalt kuulda
Salasönn neiu lanlns ta —
Nnnlab kana, knulab, nagu tahaks
vanill hääle sisse sureda.

Ja kui honnniknsel koiduajal
(thakäigult tuleb koju ta,
Siis ta, waene inccs, on knrb ja wäsind,
Pinmb waadet argselt warjata.
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Okstnud.
Kurt Mülleri järele.

v!)h mu waeue enui, ara uuta,
Kuuled niiuust halwa souumc...
Kõigist haawadest, mis sulle löönud,
Peab olema see wiimaue.

Oh mind hukka müistawad mn sobrad,
Sobrad cksitawal eluteel. . .
Aiuult kaks, mi: ema ja mu Jumal,
Nemad auuawad mull' audeks weel.

Meidudega.

eidudega jalutasin
Läbi aia ma,
Lillesilmad terwitasid
^5rna säraga.

lilled, uagn uoored kaosid
Liitsid eneŝ '
l̂einkevte riietele,
îende jalgele.

)ĉ ciud aga mahedasti,
Vtcelitltsega
Palusid, et pean neile
57isi kiukima,

Ainult nt'5 sääl teiote seao
Seisio tõsiselt,
Pööras kahuiatannd pilgu
Ara lilledelt.

Ei ta noudnnd minult õisi
Ainsa sõnaga,
Cchk küll talle aia täie
^lek5 andnud ma.
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Metsateel.

!,a toimin hilisel õhtul
Weel ilksinda metsateel. . .
Tuul kähiseb puude lndwul
^a lillad laugcwnd eel.

Ma kõnnin hilisel õhtul
Weel üksinda metsateel,
^a kaugele uoorufe ra'ale
Weel tagasi inütled nui meel.

Ma tundsin üht ilusat ueidu
Ja südant, mis puhas tui kuld,
^a säraniaid silun, ja huuli
Ma tundsin... ja rinna sces tuld.

^a suurt ja süqawat onnc —
Tuld, anua^tust, tundsin ma! . . .
^a iüna ja inimesi
Älta tnndsin nnilnati ka. . .

^ ia kolinin hilisel ohtu!
Weel üksinda nletsawel —
Tuul kähiseb pnudc ladnnil
Ja lched lanssennid ccl.. .

7^ —

Seltstmees.

M m n laimserwal seisad
^ulepnhaotuse uöu —
Wiicpaari jal^adeqa
Iärcltehtud Niähjatouq.

Hommikul, kui kirjutama
^^tuu laua juurde ma,
3üo ta niahib mulle otsa
Vtteheitwa pilqilqa.

3i is ta wahib, ualni hüiideo
,,Tere, tere, seltsimees!
Sikutame elukoormat —
Sina taqa, mina ees!"

Ja mnl äkki tuled meelde,
Et ta kmkiud lninule
^l inu armas, tallis neiu,
Truu ja helde ueiute.

Ja ma ivaidleinata pean
Wähjal' andma õiguse:
Eks ma tõesti ühes asjas
^ammu temal' järele!
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Hra nõua!

T,a istus nunn wastu
Ja waikis. Korraqa
Ta soonns, ^t ma pcaks
Tall ' uudist rääkuna.

— 2a ära nõua, kallis,
Et pean rääkima
Nüüd, kuua tcrwc küla
^ n räägib lopniata.

Sest külarahwa pltul
Ou imcosan' leid -
Ta anunu, allunu paari
On pauuud plba nlcid.

^a abiclll 5niu^
Ja paljil pidusi
On kuulutanud ctte
Ta mcilc hoolsasti.
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Ja koiqc,' sclk- jiluv^'^
(5i lasta puudllda
Ka wäikcst kodusüda,
Kus woitjako ikka sa!

Ni i mulll) jääks siis üle
Wccl surmast rääkida . . .
kt uid sec on wara — kallio,
Mind luba waikida.

^
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Minu önn.

3i is mu süda unnclccqio,

5lui ma laulu lumi,

5tui ma tundcd lunl^'puhjaft

Hääl^dcssc kuun.

M i n u unu ja üicsara,
>tuik nad kauwad
'A^a siii.> kui änpä^wa
Vtur^d tulevad.

Tunded nagu hivmnnd linnnd

'?lra lendawad . . .

J a ina kana uutan, knni

^äll^' tllll,'wad.

^
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