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V a l w e.
tsamaa!
' Sinu wölglane
Glen ma!
Ilma kõduta,
.Klma koldeta
Tahan riinnala,
Cahan liikuda. . .
Muud ci midagi
Auurdc soowi ma
Oma wolalc,
Suure mölale,
Ouid irecl ichle sa
Mulle ulnlda:
Laena mulle laul
Kurb ja kaebaja,
Laul, mis helised
Läbi pisara!

Vlinn laulnräästas.
kesse wara
MinuÜleslauluräüstal,
äratab mind unesla;
Minu laulmliastal, kcs mind hilja
Kcsküö ajal saadab magama:
Zel on Uimad punased kui meri,
Sel on laul kui leekiw tuluke,
Tuluke, mis häwitateL põleb,
Leekidega läidab südame.
Minu laulurllästag — minu mälu —
Nagu meri, nagu tuluke!
Kadund kewadet ta leinab taga,
Täidab leekidega liidame!

"-,

Täht.

Kttekuulntaja/)

i ma olnud norutaja —
stää kõrgel käisin ma,
Auni täht mu pan köhal
Helkis hella paistega.
Tähekese mahe sära
Juhatas mind eluteel,
Troostis, andis julgust, jõudu
Viimsel woitlemisel weel.
Tumest taewast otsin aga
Asjata nüüd tähekest:
Etsin teda maigu jälgilt,
Mmulawaist pilmcdest.
Zcllep urge pange imeks,
Kui nüüd muutund olen ma,
Kui nüüd rändan, pan norus,
Troostita ja sihita.
ureline lepalwnukene
Laulis haledaste akna all.
Eh, ta nuttis, palus tasakeste,
Nagu häda oleks ligidal.
Gh m u l oleks . . .
mul
stalju
stalju
Sinu

oleks palju halwast,
pahast raakida,
kaebada ja nutta
parast, isamaa!

Auid ma kardan, warjust wa!ja
Kurjad kujud tnlewad,
Aardan, et su öitswa aasa
Aörwetawad pisarad.

Tema nuttis, kuni nutu sekka
LMas wihmakulli käre l M l ,
Num rasked pisarad kui helmed
Mlgaslwad lilleõite pääl.
Ja siis mässas ja möllas ja murdis
Melsa sees, mäel ja sool,
Ja siis sätendas, säras ja hiilgas
Saju sees tuline nool, —
Saras ja hiilgas ja nuttis ja kaebas,
MMis käik mets ja man ja taewas.

') Pildid on Iurlewis A. Saali pilditehises kunstmtu T. Grenzstemi
joonistuste järele trüklimise wrwiö walmistatud.

Lepalinnukene laulis, nuttis,
Nagu tahaks süda lõhkeda.
Gh, ta laulis haleduste, nuttis,
Nuttis ühes maa ja taewaga.

Uaara miiel.
^'aara tammik kaswab mac otsas,
°^ Nagu tuulewarjuks linnale,
uiuna Emajõgi haljas orus
Waiksel woolul sõuab steipsisse.
Emajõgi sõuab wniksel woolul
Ilma kärbumata, nututa;
Ainult wahel a'ab la sala juttu,
Nagu uinum laps, kui sonija . ,
Aga kuulata, kuis tammik mühab,
Kuidas tammeaksi murrab torm!
Kuulata, kuis kaebab, kuidas nutab,
Kuidas läbi metsa sõuab surm!

M i n u kiwi.
ks ainuke lage kimi
M u l armas on otsata,
Uks ainuke lage kiwi,
Kus mängisin lapsena.
Kuid suure tule nnd tegid
3a lõhkusid ara t a ;
Ta kildcst toreda maja
M a nägin tõusema.
Ja olgu see maja ka tore
Nui hiilgam kuninglik troon,
3a säragu kiwi killud
Kui tcamandine joon:
M u l kahju, et kiwi wiidud
3a müürisse pandud ta,
M u ainuke kiwi, mu sõber,
Kus mängisin lapsena.
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I l m a kewadeta.
Kra räägi kewadest
"° Oellel kcwadet ci
Sinu kõne löhul>
Nagu ader lõhub

sa mulle,
olegi:
minu rinda,
söödimaad.

Põhja külm ja M ja mnllam maru
On mind kaswalanud talwelc,
On mu rinnaZsc ju emarinnal
Needes lumehange tuisanud.
Mina soowin, el ma laias laanes
illmbcr cksiklin kui hulkuja,
Kellel pole isamaad ei kõdu,
Saajat söbrnsüdant ilmassa.
Aga mulle, kellel kewad kceldud,
Neelatud ka seegi süüta soow:
Ma näen kaugel, kaugel nõmme äüres
Isamaja wajund, madala.
Ma näen tutmaid nägusi, näen sõpru,
Oes mind oma wennaks hüiawad;
M a näen haua sügama ja laia,
Valmistatud tuhandatele.
Kuulen kuidas haual ulmab maru,
Kuulen hädakisa haledat;
Tunnen rinna lõhkemal kui mäe,
Millest tulejögi üles kceb.
TulejZgi rinnas, see mu päike,
See mu naerataja k e w a d e . . . .
3a mu süda sulab tema wmmul,
ssutujöyi jookseb keelmata.

Usiile hallaöö
Huude okstelt sajat» nagu südi,
<^ Pudeneb kui kulda lendawnt....
Daljad raod nagu kuiwand käed
iillcs tacwa poole sirutud.
Puude oksad, mis meel alles eile
Naskel lehekoormal paindusid,
Male hallaöö ja maru tuule
Auulutawad: I i i n on surmatöö!
Gh kui palju kallist mära wiidud
Minu rinnast ka ju noores-eas!
Oh kui» sõtkunud nad jalge alla
Ruusat tundel, tundct palilwat I

c^-
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Faulnd kullakesele.
'iin mu walu, Mll meri,
Weri mu haamudesi!
Siin mu leegid, mu tuli,
Tuli lnu südamest!
jaamad mu kullaka ise
Ninda sa mulle lmd,
Tule nii otsata kuuma
Mlisad silmad mull' lmd.
Tuli ja weri ja haawnd,
Gtsala wulusad,
ssayu mind tacwas aitas
Nakku köitsin nad.
Aullnke, wöta magtu,
Wöta tagasi nad!
M t a see tuli ja weri,
Haawad nii walusad I

Kötsuw

meri.

len kui tuule käes öötsum meri
chnnelu, õnnetu mees!
Hrm ja igatsus, piin ja ninlu
lainetab rinna sees.
Lainetes kallis kodumaa kullas
Mratud lvahuwas mees,
Lainetes neiu, mu sildame mära,
D r l i mu rinna sees.
Issand, oh waigista mül)a«vat maru,
Wiha, mis wahumas niees!
lkailse mu kallist kodumaa kallal),
Pärlit mu rinna sees!
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M s mul armas.
Lemadel on weiksed lilled,
^ Weiksed linnud ka —
Weike leiab weikse kärmal
Köha paraja.
Weiksed wiisid. weiksed laulud
Armsad minule:
lssciuke, mu laulujumal,
Na on weikene.

Kmai 3 el
Tema sosw
Vaeratates ütles lema:
<^ ,,fialju termist siidamlistl"
Ta läks ara, ma jäin ootma
Soomi täide minemist.
Ma jäin ootma
ootfln kaua
ftalju termist omale —
Kuid mul selle asemele
Haigus asus südame.

Laugel, kaugel taemasorwal
<^ Nagu kuld, kui werewöö . . .
Tasa sumin. Linnu palme. . .
Onnis kewadine öii!
Naldal lilled lumiwalged
Pehme udukalte all.
Laewapmgil neiukene.
Helkim laewas ülemal.
Helle kulla, selle elu,
Selle palme keskel ma,
Selle tähtis laewa saatel
Vnneline o t s a t a . . . .
<>?h kuis mõjub see mu rinda!
Kuidas, Issand, tunnen Sind!
Huidas ainsal tundetulel
Ühes palwetab mu rind.

t7

itt

Su arm. su pilk
^ u arm, su pilk, su kuju
A M u l poucs salajas,
Hu musu nayu tu!i
M u huulel põlemas.
Kes
Miü
Ma
Ma

jõuaks seda käike
ära kannata!
haige — oh, mis walu
tunnen rinnassa!

Kuid siiski — oh, ma tahan,
Gt walu rinda jääks,
Gt tulukene huulel
Ki iül Külmaks laaks.

Arusaamata.
Aannikefel weike linnukene,
A Lendab Mannikesc õlale —
Ja ta laulad tasakeste, õrnalt,
Lauldes maatüli Manni silmasse.
Miks ta nõnda tasakeste laulab,
Miks ta lauldes maatab silmasse,
M i s ta laulus kuulutada tahnb —
Arusaamata see minule.
Arusaamata on
Arusaamata on
Kesse tasakeste,
Lauldes waalab

Manni ise;
linnuke,
õrnalt laulab,
Manni silmasse.
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M u laulud, mu wnkesed laulud
u laulud, mu wcikesed laulud
Gn ainult Sinule.
Nad löstuwad paludes kücd
J u paole utesse . . . .
Lluid wöerall ja külmalt J a tõrjud
Nad ara enesest:
Ci ialczi saa küll aru
Sa nende palwetest!

^

Zinn suu.
lusulnnud, maletanud
Palju sinu suu!
Tulge, tuuled, tunnistama,
Tulge lähed, k u u !
Musutanud magusaste
Meo mu huulele,
Valetanud magusaste
Walu sildame!
Musutama, maletama
Haab ta palju mee!,
Saab weel palju piina looma
Tulewikn teell

Zina ja mina.
^inu rajad, minu rajad,
Hinu teed ja minu teed —
<V>1, neil malbel kõrged mäed,
Mahutumad meremeed!
Sinu näol ramn ja nali,
Hõiskad õnnelikus eas;
Mina kurb ju kahwatanud
Surnu elawate seas.
Nina pidustad ja priiskad,
N3omua roomsa seltsiga,
Gled hoolimata, käre —
iiMwu lööd mul armuta.
kõdus kolde ääres,
^ahulalud ilma seest,
ftikal, pimetatel oüdel
stalwes walwan sinu eest.

Zn silm.
^ u silm kui sätendan, teras,
>? Oui tuli wnlczu sees!
Ta armastad merd ja leeki
Ja pärlid enese ees:
Ta armastab merd, mis huulel
3ll tuld, mis rinna sees;
Ta armastab liikuma! kulda,
M i s siirad mu silma mees.
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Suuteles la ütles. . . .

Uinu walu.

uuteles ta ütles mulle kurwalt:
,,GH kui palju oled muutund sa!"
3a ta ilus lapseline nägu
Oli kõmatanud surnuna.
Küsisin, mis on mind teiseks teinud
Tema silmas mcine paewaga;
Küsisin, miks on ta kurwaks läinud,
Nahwalanud surmakujuna.
Tõsiselt ta waatas mulle silma,
Nagu püinks süült ta lugeda, —
Ja siis suuteles mind tasa, tasa,
Nuna pisar läikis silmassa. . . .
M i nüüd jälle nõuan seletusi,
Nui ma püian teda trööstida,
Siis ta suutelel» mind tnsa, tasa,
Kuna pisar läigid silmassa.

mu walul on mustad silmad,
Silmad kui tule sees särawad;
Minn walul on ruuged juuksed
Siidina salkudes lokkajad.
Minu walu on sirge ja sale
3lma paal ilusam iluke . . . .
Woera wnstu ta lõpmata lahke,
Vlsala wali ta minule.
Oh kui hästi tantsib mu wülu,
Tantsib tormates hõlmasse,
Tantsib segi mu meele ja mölle,
Lõhkema tantsib mu — südame.

^t5

A i n u s aitaja

Aullake. Aul kuldne süda
mullake, Sul kuldne süda,
z Süda helde, tiüä;
Sinised ja targad silmad,
Aullakarwa pää.
Sinu kuldne, helde süda
Mürab teiste pää . . . .
Mina kurd ja kahwatanud,
Gt Su süda hää.

Gh pane mu rinnale küsi —
Nuis luksub ta tulises hoos!
Siin tuhandakordine walu,
Siin tuhandad leegid on koos!
Oh aita, kui imme oled,
Kui süda sul rinnas ka lööb!
Oh wota see tundmuste taewas,
See põrgu, mis südames sööb!
Ei leekides walu ja piina
Ma rinna seest wölta ci wöi,
Ci mätta ei w5i seda, mis e l u
Kord hoögades rinnasse toi!
Su ainuke aitaja ilmas
Gn käsi kui rauassa
Nii armuta, külm ja käre . . .
S u r m sirutab wülja ta.
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<Hmb aimamine.

Võidetud.

ssües siis su hinge waärtust
^

Tundsin taieste,
Kui sa lahkumise tunni!
Laksid kaugele.
Tundsin, nagu raske koorem
Nohus rinna paal —
Aoik mu armastus, mu mälu
Ühendatud M .
Tundsin, nagu läheks ara
Igameste sa —
Saatsin hella foowitusi
Järgi nutuga . . . .
Tundsin, tundsin . . , . tunnen praegu
Kurba aimamist,
Nui ma taewas näen sära
Tuhat-tahelist.
Tuhat, tuhal hella saowi
Ales saadan ma . . . .
Tuhat, tuhat tähesilma
Jäämad sirama.

Aahckesi Kosilased
c^ Olime kord tal:
Vastaliseks oli minul
Ingel ülemal.
Meie neiukene ihkas
Laulu kuulata:
Aesse paremaste laulis,
Oli wöitija.
Seadsime siis noored mehed
Sõrmed kandMe —
Oaul kui tuleleek, kui maru,
3hkam hingeke!
Neiukene kuulas laulu,
Muulas waikseste . . . .
Kuulas, kuni u i n u s . . . . tõttas
Üles inglile.

24
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Aaiged lllmad

lcn alles noor, kuid silmahaigus
ssnpub mind ju wahel waemama,
Ees mul allcs suurem jagu elu —
kuidas haigelt ära elada?
Minu silmad haiged, maatead willu,
Kui ma kündma lähen pcillnle,
Waatwad willu Tõistre talu poole,
Ale aia Tõistre õuesse.
Kui ma kiinnan, ei ma magu märka,
Hobu läheb, kuhu tahab ta —
Wahel künnan üles põllupeenra,
Lähen kraami kõige adraga.
<Haual

ui weretilgad, lumekiud
Siin õied haua päa!;
Siin nutab öhk ja lillclchk
3a öitselinnu hääl.
Siin puhkad süda mulla all,
Nks süda truu ja hm . . .
Oh, käimata, mu kullake,
l^tulen. tulen pea !

M i s woin parata, kui silmad haiged,
Waatwad wiltu Tõistre õuele?
jllussa talitades kergel sammul
Acinnib Tõistre pere tütreke.

'26

2/

Zsjas köinud.

Mldli

Mkk.

öldri Mikk mu parem sõber,
Igapidi mõistlik mees —
Tema sarnast pole leida
Naljalt terme malla sees.
Möldri Mikk mu parem sõber,
Igapidi mõistlik mees —
Tema seksis lõbus elu
Iyawama ilma sees.
Möldri Mikk mu parem sõber,
Sõber kena 5ega —
Mikukese soowil laheks
Teise ilma otsa ma.
Mikukese piirast elaks
Miku juures kõdu ma . . . .
Miku juures, Miku kõdu
Tlab Miku Sde ka.

»ennad, waatke, fiin on mees,
> jkes c>n sojas käind,
Kes on ilma hirmuta
Tule sisse laind!
Keset leeki, tule sees
Min hädata —
Min neiukeste ees,
Naiste seltsissa.
), maalke, siin c>n mees I
Tehke järele!
Nätsuge, kas wöite ka
Minna tulesse!

^""-^XA^-'
Muudatus.
Lubage, et seitsmel püemal
^ Ainus korrake
Mstn oma kallikose
Jälle ülesse.
Tahan ainult ühe korra
M a i nädalal
Vma iha kustutada
Musul magusal.
Nui säält tagasi ma tulen,
Olen teine mees —
Olen mesi, olen suhkur
Halwa ilma sees.
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Mistlns.
!l mul olnud üksi õnneks
' Tema kärmal kõndida,
Ci ma iiksl tunnud mälu
Oma põue pöhjassa.
Wh, saal oli palju teist,
Minust mast meel paremaid...
Ja need teised hoolimata
Haawu said ka walusaid.
Eks sa kuulnud sala juttu
Tuuleõhus selaeste,
Kuidas meelituse sõnu
Ütles tuul mu nemle?
Gks sa näinud kuidas päike,
Vanapoiss — kuis naeris ta?
Kuidas kippus tema juukstes,
Tema huultel mängima?
Gks sa näinud pääsukesi
Tema ümber keerlemas?
Näinud lillelise aasa
Tema pärast pisara»?

Saladused.
INina kirjulasm kirja,
^ Päike paistis palawalt,
i?uges ara minu kirjast
Haladusi himukalt.
Ei ma teadnud teda korla,
Marju hoida kirja ees,
Armusin: La>' waalab p^iüe
Ta on usalduse mees.
Usalduse mehekene
Kändas kauye ilmasse,
Rääkis saladused ära
Linnule ja lillele.
Linnuke ja lillekene
Nääkis külapiigale —
M ü d mu armastuse lugu
Tuttaw terme ilmale.

Vks sa näinud ka kuis mina
— Tema wahwa rüütel ma —
Tema körwal, tema ligi
Käisin kndodusega?

x>.
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Gh m» süda
1 mu süda! tema kummil'
Nagu kiwi keresel.
Kes on sarnast soojust toonud
Minu maesel südamel?
Armukene, hellakene
Toonud selle soojuse:
Tema leekim silmasära
Nuumaks kütnud südame.
Nüüd ma kuuma südamega
Kõige miletsamal teel,
Kardan soojust, kardan külma,
Kardan silmi ikka meel.
Kui ta wahel minu paale
3alle waatab salaja,
Liis kui terme pange täi?
Vett mu Kärla saadab la.
3a ma ohkan ja ma ohkan
Nagu keres saunassa —
Armuleekidesse sulan,
Nui ei abi anna ta.

Anub.
Kullakallis kaubaisand,
" < ^ Ma laen mõrsjat walima —
Müü mul wäurMne riie,
Kuud, mis külge-tombaja!"
VMsin kuue, laksin walja
Neiukeste seltsisse —
Sõitsin üra pikad sõidud
Tallinnagse, Tartusse.
Ouuekene tõmbas külge
Vhakad kmk hoolsuste,
Tõmbas Külge tolmupilmed —
Neiukest ei ühtegi.

^

naljanäitusel.
^.

Mljanittlusel.

lodusid süül toodi clte
^ Pikas, pikas reas —
Mitmesaja rublalisi
Vii nende seas.
Amki neid süül tunnistada
W!i piiris töö:
Lumiwalged, teras-hallid,
Mustad nagu öö.
Wahllin walgeid, mahlsin halle,
Muste wahtsin ma i
Wahljin icklikult nad läbi
Juure hoolega.
Neiukesed pikas reas
Fitsid wahtida,
Hitsid mahti ilusate
Silmakeülega.
Wahtisin
ei aega olnud
Panna lahele,
Gt ju loomad ammuilma
Widuo taltisse....
WaWn walgeid, wahtsin halle,
Mluste wahtsin ma —
Keiltkesed pikas reas
Ähes waWd ka.

^'erwest kreisist loodi kokku
^ Oaariloomi, hobusid,
Toodi kokku pölwriistu,
Rehepeksu masmid.
Mina, laulik Eesli pinnal,
steegasuse peremees,
W i M pecgasuse sinna
Luulerikka rinna sees.
Ookku tulid suured saksad,
Preilid siidis siiramad;
Tulid Tartu mehed, Mulgid,
Peretütred ilusad.
Nalja
Palju
Anti
Kuld

jaeli, masw nweti
auuhindasid —
sörmusid ja raha,
ja hõbe midalid.
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M t e AnduKene ohkab.
Mina oolsin auuhmda,
Võtsin kütust asjata,
Gotsw, kuni naitus loppis,
Oma peegasusega.
Ourmal meelel tulin koju,
Silmalaugel pisarad,
Hurmal meelel, et nii halwad,
Nlekohlulised nad.

Heie Andukesel rasked paewad,
A M g a rasked ööd on elada —
Ja ta õigusega kaedab, ohkad,
Ohates ta wöitleb eluga.
., et ohkamine on tal selge,
Et tal nutt kui loodud huulele:
Tema kacbab, ohkab, nutad,
Ohkab surnuks eluraskuse.
Juba mära kella kümne ajal
Väänleb sängis ilma uneta —
Ja ta kaebab, ohkab, nutab,
El nii mära pidand ärkama.
Ohtu hilja keUa kuue ajal
Mheb igakord ta woodisse,
Aga häda jälle! — nWnd mehest
Mustja unigi jääb eemale.
Miks ei mm siis Andu wäftnd olla?
Miks ei uneta tal olta öö,
Oui on elu raske, ilma tööta,
Zest et teised üra teinud töö? . . . .
me Andul on ju rasked piiewad,
rasked ood tal elada —
Ja ta õigusega kaebab, ohkab,

suure osawusega.

Zss
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Juku silmad.

Jaanitulel.

Emakene, ütle,
" f Ätle, seleta,
M i s on Jukul silmas,
Et nii särab ta?"
,,,,3uku silmas tuli,
Rallis tütreke;
Ei ta mänguasjaks
Noore neiule.

eistd ümber jaanitule

neiud nägusad. . . .
5 Mehed,
Tuli leegitseb ja öögab,
Noored silmad sürawad. . . .
Tuli kustus. I,ra laksid
Mehed, neiud nägusad.
Tuli kustus . . . . noorerahwa
Südamed — need pölewad.

Hoia, tütrekene,
Selle tule eest —
Ta on öögaw, elam,
Tõuseb piüue serst!""
Tütar hoolimata,
^ludishimune —
Miab wargsi maata

Juku silmasse. —
Nüüd on mõni näda!
Winud mööda sest,
Tütar ei tee juttu
Juku silmadest.
MStetes !a seisab,
Seisab magusi - ^
Nüüd ta teab mis Äuknl
Hilmas särab nii.

Wana Juut nõelub.
Mana Juut nõelub wälkuwal käel
^ Lagunud kingi akna all;
Tütreke noor ja elaw ja süraw
3stub ja waatab, mis uulitsal.
Wana Juut noorte Kristlaste kingi
Nõelub ja paikab akna all;
Tütreke noor, ta sarawail silmil
Melab neid endid sciäl uulitsal.

Z9
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le.

sUl on ilus wile,
' Laulud sul ilusad.
Ningi mulle laulud,
sa wilistad.
Oingi mulle laulud,
Ringi see wile ka, Kullakene, usu —
Muud ei taha ma!

Felwift juues.

Uema tuli wastu

. .

ema tuli wastu, waatas silma,
Waatas naerdes, arusaadawalt. . . .
Oh, ma sain ju aru sellest pilgust,
M i s kui säde lendas kulmu alt:
Tema armastab mu rüömust tuju,
Armastab mu laulu lõbusat,
Armastab mu inimlikku nõtrust,
Armastab mu armu palama!.

a joon ja laulan, laulan joon,
^ Joon surma stsse m a ;
Joon surma sisse soowides,
Gt Sa wkiiks elada l

W
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MuShlnl.
aäl mehed noored, sirged
Ja neiud nägusad,
Ning lilled, slidipaelad
Ja tuled särawad.
Kõik heljud kergel kecrul,
Röik naerab, hõiskad saal;
Häül lustilised laulud
3a roomus pillihääl. . . .
Kuid põgenema pidin
M a wllba õhusse:
M u meelest rööm ja lilled
Ning elu tühine.
Ja uias rohuladwul
Ma kuulen suminat,
M a näen, taowa wölwilt
Kuis tähed langemad. . . ,

SsptUS.

,e olime südame sõbrad,
I. Sobrad kui tuikese paar;
Meil üks oli laud ja lama,
Meil üks oli kännu sees taar.
Me sõprusest aasta on mööda Ei tunne me teine teist.
Kumb süüdi me sõpruse juures,
Ei kumvgi tea meist.
Me sõprusest aasta Zu mööda,
Uut sopra ei leidnud ma meel:
Uus sõprus ei kuidagi sigi —
Nii raske ja haige mu meei.
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Hein, mis hallahommikul meel hilja
Ales mnsutanud päikse kiir,
Mida waeselapse leinapisar
Kosutanud põue piinaga.
KiwisZmer orjawitsa juurtel
Minu armastaja isa on,
Lahja nommemuld mu hella ema,
Karuohakas mu ude, wend.
Müllaw maru minu kaitseingel,
Kiigutaja liiwakätki sees:
Hundi hundamine, loikam, hale,
Sünnipaewa soow ja hällilaul.
Ara nõua minu sünnipaewu,
Ei ma tea seda isegi —
Tean aina, et ma noor mee! alen
3a et noorelt närtsin nõmmele.

Must lind.
L m sa terawasle tasa kuulad,
^ Ruuled ohus nagu kähinat,
Kuuled ülemal mu paa köhal
Nagu linnu tüma sahinal.
Nui sa ühlu-a'al, kui eha kustub,
Istud magusalt pool-unes meel,
Siis näed laiatiiwadega musta lindu
Nagu marju keerlewat mu eel.
Tema keerles juba siia mu ümder,
Aui ma mängisin weel wainu M l ;
Juba lapselises unenäos
Kõhutas ta salaline hääl

Oh kui kurb, kui õnnelu ma olen,
Kuidas elusaatus rõhub mind! . .
Kuula, ülemal mu püü köhal
Acerlcb mustaliiwuline lind . . . .

V^"

^
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Vist.
rlhle risti saab mul küllalt kända,
<" Höbest rist see wötke tagasi!
Walke tagas, ta minu rinnalt —
Klurist mul kända isegi.

ZUtmamslled.

3a kui tema koorma alt ma peasrn,
Rist siis seadige mu hauale,
Rist, mis eluristil wasmd hinge
Teede lahkmel juhib ülesse.

urmamotted tüuswad üles
Tasakeste, magusalt
Iga närtfind lilleladwast,
Iga koltund lehe alt.
Iurmamöll^d — surmainglid
Tasakeste tõusemad . . . .
Tunnen, kuidas külma käoga
Kulmu külge puutmad nad.

Zaks inglit.
1, nad wiisld minu hella ingli,
Wiisid m i n u e m a mullasse . . . .
M a jäin nutma töhkcwalla rinnal
I l m a troostita ta järele.
Tema asemele wutfin teise,
Wötsm teise ingli: r a u d s e t o o , —
Tou nii meeletu, nii higilise,
Millel üks, kas olgu paew wüi öö.
Raudse ingli kallale nüüd torman,
Maadlen nagu Jakob temaga . . . .
Maadlen kuni onnistus kord tuleb,
Nuni kadund rahu leian ma.
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Folm wenda.
,etfa sorwal lihtne talumaja
^ Seisab kaseokste mnrjussa,
Goht, mis mitme mehe elumaja
Nainud ajahõlma kuduma.
Põld ja haljas mets ja kurjarada,
Kena koppel weiksc ojaga —
Kõik on käepärast tarwilada,
Nii et lust sääl oleks elada.
M d ja haljas mets ja karjarada,
Kena koppel weikse ojaga
Ei nM aga elu kergitada,
Kui on süda ilma rahuta.
Ilma rahuta meel miimsel walwel
Puhkad lodewoodil peremees.
Ta on palju nutnud maikscl palwel,
Palju kannatanud elu sees.
Küllalt j u ! Ta mäjmd ilma kärast,
3hkad wiimse rahu järele,
Tahad põgeneda siinsest särast,
Põgeneda haua wilusse,
,,3aanikcnc,
aiman surmatundi
Wii mu poegadele t e a t u s t . . . .
Heg on unustada wihasundi,
Wiimseid sõnu kuulda isa suust.
,,Mina pole talgi neid nnhkand,
Ei ka niiimsel tunnil wihka ma;
Lapsearmu, rahu, olen ihkand,
Rahulikult tahan uinuda." —
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Peremehe sina kuuldes lälieb
Käsku täitma kõhe sulane;
Enne õhtut koju jõuda tahad,
Pojad tuua isa woodile.
On ju soita sood ja metsarada
Mõni tunnikene tuuliste
Arwa mõni wcski, sepapada,
Äksik talu luttaw sõitjale.
On ju soo ja metsa taga usund
Wennad kolmekesle elama,
Nui neil miha isa wastu käsund
Südamesse needma patuna. —
Enne meel kui päike läinud looja,
Wüsmd silmad kinni wajunud,
On ta lagast, . . . kuid sönalooja,
Et ei nüüdyi meel nad lepitud:
„Mõistsid elada sa, armas isa,
Poegadeta olmelisena,
Ei me lunne siis su wiimast
Meie asi mära jagada I"

M ü d on aastaid mööda läinud palju,
Rohi kaswand isa hauale.
Jaatus ilma armuta ja walju
Muudatusi toonud elusse.
Aas on isa õnnistuse sõnul
Onne soowind oma lastele,
Wöi neid neednud wiimscl wande mõnul,
Kellegile pole teada see.
Aga pojad käisid metsa mööda,
Kui nad tcma surma saatsiwad,
Hirmutawad praegugi meel öüda
Nagu tondid, lopend narakad

32
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Nemad otstwad süül isatalu —
3sa mära lärmis jagada;
Aga rinnus kustumata walu,
Huulel heli löiknw, kaedaja.
Edasi nüüd kaedab igas salus,
Naebab, nutab igaweste saal,
Kaedab tuuleõhus piin nii walus,
Gjalainis mureline hääl.

^tukeristi peremees.

t

aial põllul, kussa aurad
Lõppemata higi, waem,
Rammusama wilja keskel
Ahjuware, mana kaew.
Waua kaew ja ahzuware
Need on mälestused meel
Manast Gukeristi talust
MitmesaZa aasta teel.
OukerisM igal öösel
Tuli põled ahju sees.
Teda kohendab ja kütad
Aukeristi peremees.
Mööda salwl, panged käes,
Astub alla peremes,
Aastad heinamaad ja põldu
Selges kosutamas mees.
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A a s s.
Igal aasta! wastu mölab
Teda kewadene öö,
Sügisel ta ära tõttab,
Kui on lõpnud põllutöö.
Kui ta jagas kastet, soojusi,
Kuidas taimed tõusid siis!
Nöömsa! palgel noor ja mana
Talle tänuohwrit wiis.
stidas aga mõni halwaks
Tema önnistawat tööd,
Hellele ta saatis kiilma,
Hamitamat halla-ööd.

ae kaldal, mis kui sammeiiga
Helde kewade on ehtinud,
Seisab loss, mis särab püiksekullal,
Mida tammeoksad lehtinud.
Lossi müüri taga jookseb oja
Kurwal sulinal kui leinaja.
Kaldal kalamecs nii noor ja nägus
Fstub lummalt oma õngega.
Kõrgel aknal kardinate taga
Liigub tume kuju salaja —
3a sus ilmub nagu kahwalanud,
stccne käsi walge rätiga.
Aga kaldal mccs nii noor ja niigus
ZZlnb tummalt oma ongcga,
Waalab tumnmlt üles akna pc^Ic
Gsawölmala ja tundeta.
Zkka jälle ilmub lossi aknal
Mustus riides kuju leinaja,
Ikka jälle kahwatanud nägu,
Peene käsi walye rätiga.
Asjata on aga märguanne,
Lein ja igatsus on asjata —
Kaldal külamees nii noor ja nägus
3stub tummcilt oma õngega
Nii end awas fadakorda aken,
Nii jäi külamees saül istuma;
Nii neid nägid tammel kimnilinnud,
Nügid weslroosid muutmata.
Mis
See
Tal
Tal

on nende mahe! ette tulnud,
mast lutlaw nja sulinal. . . .
must ülekohus merewärwil,
mast armuhaüled tendawal.
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Surnu.
I.
Gotel.
uu kumendab höbesel hiilgel
kahwatand palgele,
Kus wiimane wöitlus nii walus,
Surm lugeda selgesle.
Ta igatseb risti ja hauda,
Kus puhkaks ta rahuga,
Ta ootab matjate hulka
3a soprasid tulema.

/< Ta

'

3a maja see ragiseb tuules
Nui nutaks ta harduste,
Kui tahaks ta kirstuks siin saada
Nii ilusa naisele.
stilw kerkib ja laguned . . . . katab
Kuu näo ja tähtede möö —
3a üle isamaa hingab
Nii pime ja pilkane öö.

Saal surnu sängile heljub
Kui walge niaimude ring,
Ning ülesse tõuseb ja nutab
Hee Znnetu, õnnetu hing!
Kuid eluga pole siin lõpnud
Ta wnew ja häda meel.
Nutt asjata, asjata ootus:
Gi matjaid liigu teel.
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II.
Matjad.
esköösel, kui ninub kõik elu,
Ziis sähwatab Issanda malk —
Ja tasa kui mõõdetud sammul
Jääl ilmub matjate salk . . . .
Neil silmad on kinni käetud
Ja seljas munkade rüüd,
3a igal käetud mehel
V n isesugune hüüd.
Nad noore ilusa naise
Siin töstawad kustusse,
M i s must, nagu eneste riie —
Ja alyawad matuse tee.
Ja tasa kui mõõdetud sammul
kong liigub siis läbi oo. . . .
Kuu kumendab kahwatu palgel
Ja sirab tähtede möö. . . ,
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Mlmne wiis.

Hellel kukud?
ellel kukud, kurwameelne kägu?
Nellel laulad, leinalinnuke?
Kuulujaid on mähe, neid wcel mähem,
Kes mast arusaamad taieste.
Uks ehk kaks, kes üleaü on ärkand,
Üleäö Ka unustawad sind.
Ainult seni kölawad su laulud,
Õuni luksub sinu oma rind.
Aga kauaks anlud sulle elu? . . . .
Homme puhkad juba mullas sa,
stuhkad kõigist unustatud, lahus,
Ilma pisarata, pärjata.

<>
mk, mis rinnas liikus,
Mlttis, naeris sääl,
Sellest rääkis meile
Linnukese hääl.
Linnukene laulis . . . .
Wasis, nõrkes siis . . . .
Väsinult ja kurwalt
Oölas wiimne miis:
^Jumalaga lilled,
Vitsew kewade!
Jumalaga sügis,
Lume heldeke!
Helkiw taewafina,
Tähed säramas —
Oh kuis linnu rinda
Liigutasid nad!
Kõik, mis aga rohuw,
Kink, mis mälus tal Seda unustada
Tahab mulla all."
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