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R. Ges-sönna.

A a s ja, södber, ia! naggid
Kaljoftcalsct tammepuud,
Kuis ta iggatscdes pudis
Taewa pilwil' anda suud?
Kotkad tcmma läbiva otsas
Ellawad, tccköndia
Modammnes kinmpcab
Tedda immekspannema!

2.
Waggusi ta jallul kaswab

Weike wamolilleke —
Kegi temmast könnet tõsta:
Weike ta ja alwake.
Siiski kui, teckäia, kõrget
Tamme wotsid terreta',
Waino-öit ehk mödaminnes
Kord ka wöttao noppida.

3.
Tacwa Issa mönnel' wotnud

Wciimorikkust jaqgada,
Teist ta pisku läbbi käskis
Liggimessi rönlusta'.
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Kui ta annet moda agga
Teiste kaösuks ellame
Iggaüks, — siis rahhus wimaks
Silmad kimii panncme.

t. e

V . K a u g e l t k o e o t u l l e s .

Eest ima, Eestima —
Kes mind wötliud üllcskaswata'!
Eesti leib, mull' üksi maggM maitsed —
Eesti piir, mind üksi kindlast' kaitscd —
Tänno Issale! et tcrrcta'
Wöin sind M c . tallis issama!

2.
Eetztima, Eestima —

Ei ma kaucm wöiimd kaunata'!
Oh kui külmalt wöcms paike paistab!
Nöcras kcrl — kuis ttt ni kangelt kostab!
Iggal pool siud näggin, kuulsin ma,
Minno öitsew, lehkaw issama!

3.

Eestima, Eestima —
Ei so healt wöiu'd ial umnista'!
Wöeraid laulikuid ma kuulsin paljo —
Wamiemuiuc laste kandli laulo
Kegi tuimud — seal siis hüüdsin ma:
,,Koeo jälle tahhan räudada!^



4.

Eestima, EeStiina —
Sidded nad mull' teqgid sibiga:
,,Laula!" mclitas mind wöeras neio,
J a ma laulsin: , ,Eest i pruul ja peio,
,,Neid ma üksi tahhan üllcnda'!
,Mnno armo warjab issama!"

5.

Eestima, Eestima —
Jälle nüüd so piri näggin ma!
Ja kui nuttes suud so mullal' annan»
Kõrgesse kät taewci pole tõstan:
,,Simmst ial ennam lahku ma,
Issama, mo pühha Eestima!"

3. Laulo õnnistus,
i

Möl lo wahhcl läksin ma
Loo' laulul kõndima:
Hallipeaga pöllomces
Semct wiskas wao sees.

2.

,,Togo onne", hüüdsin ma,
M i s jo nõdra käega
,,Ncmnadus on wiskanud,
,,Hallid juuksed külwanud!"
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3.
Toe näol kostis ta :

,,,,Laulo on ei awwita!
,,,,Rukki!illed hüab ta
, , ,Ma sest, pöldo rikkuma!""

,,Söbber, ei mo kannel ka
,,Lilli ennam öitscta,
,,Kui so rukkist ehhitab,
«Lapselaps suli' pärjaks toob."

H. LöokennK.
t .

,erre löokcnue, kewwadisc
Tacwa eösimenne laulik! Sa
Kahhcwörra öppctust mull' annad.
Kuida laulma pcan — kuis ellama!
Ei sa laiscldcö ci lubba ial
Wennitada liikmeid aöscmcl —
Ei ka tahha, et meid tood fa teggo
TallitadeS, koormab nukker meel;

Sinno heale sekka sago
Pöllalt röömftst' köllama:
^.Minno sudda, ärka ülless',
>,Lojat lauldes tännama!"

2.
Kui jo warraklilt so laulud norc

Suwwe tullemisscst westiwad:
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Unnund siis on talwc tuisud, tormid,
Ruttem süddamed meil tuksuwad.
Immekspanncs laulo warritsewad
Metsapuud, siis lehte acawad.
Nuppudesse lilled löwad. nored
Linnud wannu lauli katsuwad.

Sinno heale peale töuswad
M a ja tacwas öiskama:
,,I9sa lomus, arka iilless
,,Lojat lauldes tännama!"

3.
Looke, sind margiks, kujuks wötta

Wöiks wist igga innimesse meel —
Kuida kites taewani sa tõused,
Ehk kiil maddalusses ellad teal!
Pcssake sul waikselt, allandlikkult,
Nago miinini, mulla piima peal,
Agga Loja pole ikka jälle
Öiskadcs sind kannad laulohcal.

Innimc', ka sinna hüa,
Ehk kül ma peal romad sa:
,,Mcel ja mõtte, ärka üllcss,
,,Lojat lauldes tännama!"

5
Et i i i wagga, armas, wäosimatta

Õlled, weikc limiokcnne, sa,
Eest suil' tacwa Issa kingitussekS
Andis clle laulohealc ka.
Õpikust sind üllemaks wecl tõstis:
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Tcmma laulab kauuist kurwadel', -
Agga römuks, ussiimsscks, täimuks,
Seks meil köllab löo' ellaw heal!

Õppeta siis, limiokenne,
Oiskama mind siunoga:
I ülless', miimo südda,

lauldcs tämmma!"

S . N e i o m õ t t e d .

1.

Mci ' mottcs ioc kaldalt
Wisk' öisi lacudcsft:
,,Ei kaua elincim wibi
,,Sa tlillcö, armoke!
,,Siis M-jakcst mull' puimud
,.N, kcmia lilledest,
,,Siis kclla heal mitid kutsub
»So körwa cllamest.

2.

,,Siis jägc
lapse lowösed,
issamaea, tutwad,

,,Ia teie. lillekftd!
,,Keik lvailiia heal siis kustub -
,,Katz me lest kustub ka,
,,Kui wöcra mehhcl' aimud

täielt ommaks ma?" —
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3.
Kül piga mõttes küssis,

Ei õied wastaimd.
Neil peakesscd köik'std -
KaZ j a h nad üttelnud,
Katz ei? Kes sclletada
Teab lillekönnet teal!
Kuid pissar silmis wastust
And' kemia küssial.

S . A r m o k a e n l u s

Moido töuscl wcikses tämbris walwas
Römus emma; sinnisilmaga
Lapsoke ta siillcs ellast puhkas.-
Emma rüppcs armas hingada!
Ehha walgcl tassa laulis ta :
,,Armo kaculus uinu maggama!"

2.
KeSset lõunal pude lvillus istus

Peio kässi käes Pigaga —
Linno laulud, joe kohhin kostsid:
Armo rüppes maggus hingada!
Pälva paistel tassa laulis w :
,,Armu kacnlus uinu maggama!"

3.

Waikscl öhtul kcllad kurwalt hüüdsid,
Surnoaealt laulo kimlsin ma;
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Niinast sängi rändajal seal kaelv^di-
Mulla rüppcs rahhul hingada!
Tähhe walgel tassci laulsin ma:
,,Armu kacnlus uinu maggcuna!"

V . K e w w a d e a n d .

'Uoor pehme öhk mull' körwo kostis
,,OH tulle laps! Kuis seista sündis
,,Sul mitral nielel lukku at!
,,Noor kcwwade jo jälle tulnud,
.>Hulk õisi sulle tasa tonud —
,,TaI' lätki wasw chhinal!"

2.
Ja kuhho nüüd end pean peitma!

Noor kcwwade mull' oie wihma
Täis kättil pähhä tallanud!
Et wecl ni paljo onne nääksin,
N i paljo öisi nähha saaksin —
Kes õlleks sedda usklmud!

8. Hommiko.
t

M ommikune taewawärraw
Punnadcs end lahti teeb.
Näed sa, kuis prudiehtcs
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Jälle kuldses aurus keeb
Päike! — ku ja tähhed matwad
Temma eest end ruttuga —
Kes kül julgeks nuhtlematta
Issa silma wadata!

2.
Nore päwa ergud silmad

Tuleöhk on ärratand;
Lillenuppud lahti lölvad —
Kuis neid päike ehhitüiid!
Silmawet, mis ösc willo
Nende sülle wallada
Nottis, — hiilgwaiks pärliehtekS
Ümdcrmudab, wärwib ta!

3.
Wata kuida, kastctilgad

Rapputadcs tiwa pealt,
Linnukessed üllespole
Lendul kandwad laulohealt!
Kõrged tammcoksad töuswad
Kahhisedes taewane —
Neude jallul römo maitstes
Romab weike maoke.

4.

Kcik mailm, mis neioehtes
Siiuio ees cud ilmutab,
Iunime', kas tead, kellel'
Issand tedda ehhitab?
Tead sa, niis läikiw päike,
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Taimed, õied räkiwad?
Linnokorid, maokemie,
Tam ja kaste hüawad?

5.
,,Iggawesse Issa armo

,,Kässi wöttis scadida
,Meid mailma, et sa meitest
,,Römo piddid näggema!
,,Iimimcssc laps! Sa temmci
,,Slirem, tallini armotö —
,,Kliis sa sömictta wöid minna
,,Tcmma todest eddasi?!"

6.

Issand, kedda kastetilgad.
Ku ja paike kidawad:
Wata omina silma ette
Pölwili mind langewad!
Oimna lapse stilist oh wötta
Nõdra kitust wasto ka —
Hallelllja!^ Minno Issand
Imnmal Öüliisteggia!

V . W e n n a j a öe a r m a s t u s .

Wht õekest ja wcnda — ei ma leia
Neist kchhest armsamat siin ilma peal,
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Ei höbbcdcl, ei kulla ahhel hoia
N i lindlaste, kui wcnd ja ödde teal.

2.
End tihti pruut ja peio lahhntawad,

I o tunl neil armo pörab teisiti:
Ki i l ello-römo-risti ühhes kandwad
ÜkS wend ja öddc ello otsani,

3.
Ni lindlaste, kui ku ning ilmakena

End teise nacal hoidwad iggawest, —
N i lindlaste, kui öfe ostlt läigib
Täht tähhe kürwaS kõrges rahhulist!

Ieholua inglid öiskamisscl näitwad
End teine teisele, kui näggewad
Si in ilnm peal kül enda ümber armus
Üht õekest ja wcnda hakkalvad.

HO. Kella hellin rindus.
i.

I U o rindus kellake hüab,
Kui kangcst hüab seal!
Se kellake on mo südda,
Ta hcllin armo heal.

2.
Mo taunis, mo öitscw neio,

Se kclla hellistab —
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Oh wata ette, ta muido
Weel wallust lohkendab!

NR. Ukse körwas.
i.

Ukse körwas kastvis muldas
Nelke mannawössuke,
Emina jälgil rõõmsalt mängis
Lilledega lapsoke.

2.
,,Emma, kui ma sureks sanud,

,,Armas emma, kül siis nääd,
,,Kuida murret so eest kcmnan,
,,Kui sa wannaks, halliks jääd!

3.
,,Hoian sind siis, nago õlleks

,,Siiüia sinnilillckc
,,Meic acdas" — mönda aega
Rakis laps wecl eddasi. -^

4.
Lausumatta emma mõttes

Lapse sönna kulutab:
M s siis nenda silmaweni
Emmasüdda ligutab?

5.
Aastad tullcwad ja lähwad,

Wosftke puuks plkkendab —



Nuttes nüüd ta willus peio
Nacal neio toetab:

6.
Kelle eest ta ükskord ellast

Murret tahtis piddada —
Lillede ai surnoaedas
Ammo haudas hingab ta! —

Rs. Noremehhe iggatftminne.
t.

<3ssa, ei ussu sa,
Kuis ollcn rahhilta,
Kui seisan kalda naal,
M a n pilwcd taewa a l !

2.

Iöe laen, pilwed, nad
3ötlawad möda maad
Kirestc cddasi
Tundmatta pirile.

3

Kirest', kui tunneks seal
Kaugel, oh kaugel tcal
Kennamad kohta nad,
Kus rahhul hingawad!.

Pilwist ja laencdest
Issa, oh langelt sest
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Süggawas süddames
Himmo mul iddancs!

5.
Werri mul noor ja kuum,

Koddo mul kitsas ruum, —
Ei leia hinge piin
Otsa ei rahho siin!

6.
Möda maad eddasi

Kui laene, pilweke —
IZsa, oh emma ka,
Pean teist lahkuma!

7.

Ärge mind soidclge!
Armsad mull' ollete,
Siiski — ei jõua sa,
Hing, ennam käimata'!

8.

Eddasi, eddasi
Neab mind pääw ja ö
Iggatsus süddmncs,
Kuum werri sooudc sees!

9.

Mnrred tcil? — Kus ma ka
Üksi saan kõndima:
Ommaks mul keik mailm,
Kuwalge, päikse silm.
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Kcigil jo siunab ka
Hiilgawa tahtega
Taewawölw! — KaitsedeS
Seisab keik Issa käes!

t l .
Ja kui ma ialgc

Heaks jõudma taggase, —
Oölge siis leiuata:
Rahho wist leidis ta!

R3 Mattusse kel.
1.

A c l l a hcllin orrust tõuseb —
Kedda kcllad hüawad?
Laulo healed körwo kostwad —
Kedda lauljad sadawad?

2.

Rahwa hulk, mis lauldes tõttab.
Kirriko wist pörab ta,
Kus jo altar puunarides
Norikut saab otama?

3.
Linnud laulwad, päike hiilgab —

Kas ka stdda tunnete,
Kcdda laulul pulmachtes
Tee pealt moda wiakse?
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S u r n o a e a ukse tiwad
Raskelt lahti langewad.
H a u a pole rahtvas pörab,
S n r n o k e l l a d hüawad!

5.
Wärrisedes hauda langeb

Lillepärg, mis rõõmsalt sa
Altari ees tänna palwes
Pähhä piddid pamiema. —

6.
Nüüd sind surmaingel wötnud

Armo kaelilu ellastel
Nüüd sull' mulla põhja tehtud
Kitsas kamber uimele l

?,
Kella hellin orrust tõuseb,

Kedda kcllad hüawad?
Surnnaealt healed kostwad —
N o r i k u t nad mattawad!.

R4. Öppetus.
i.

Eestirahwas, üh te sa
Tagganöna löpmatta!
Keigest hingest scdda püa t
Ei sa jöua lemmata
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Mingis töenöudjas asjuS
I a l lädbitimgida.

2.
Ö p p e t u s ! Se tallis hüüd

Olgo järgcst siuno püüd!
Rahha, rikkust, warra anna
Arra täie kättega,
Km sa sedda tallist ossa
Nende eest wöid wcchheta'!

3.
Oh mo rahwcis, wacne wecl

On ses asjus fiimo inccl!
Mehhi kül sull' Iummal andis,
Kcs sull' murre, waewaga
Õppust pak'wad, tccd sull' naitwad —
Kuis se eest neid täimad sa?

^,
Kacbtust kuluks iggalt poolt

Nende suust! Oh kanna hoolt!
Öppctussc, allikale
Tõtta! Ärra tcm sa,
Et so wacnlased sind wöiksid
Sõrme warral näidata!

5.
Eestirahwas, lahti te

Silmad! Nata taggase!
Orjapaelus õlled ohkand
Kaua — rasked ollid nad —



Rumma lnsse o r j a p a e l a d ,
Need on paljo raskemad!

6.
Sest, mo rahwas, nõua sa

Õppust tagga löpmatta!
Keigest hingest sedda püa!
E i sa läbbitimgida
Iöua kusgil, kui sa sedda
Püad öppetusseta!

RK. Süddame nödrus.

mind ni lihti wallutab,
Mu l raskelt hingest läbbi käin'd,
Et hädda, rist ino südda weel
E i ial põlle teiseks tciu'd!

2.
Ei põhjani ma ial weel

Iöun'd omma südda selleta'!
Ta otsib head — miks siiski ma
Pean ikka kurja teggema?

3.
Ja tõuseks ingli möttil ma

Ka koidul sängist üllesse —
Ei üh te patto täitmatta
Ma jätnud päwa lodene.
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ä.
Kui Issa südda isse mull'

E i õlleks tuggiks häddaga:
Sa, waenc südda, heidaksid
Pea ärra omma wöimoga.

AO. Linnataim.
1.

Dal law sui, kül õlled ommal' pärjaks
Kuddllnd mõnda õrna öickcst;
Siiski minno melest keige armsam
Linnataim on teistest taimedest.

2.
Taewasinni kombcl temma öicd

Haljendawat poldo kattawad;
Eesti naesed, noritud ja neiud,
Liunataim, sest römo näggewad.

3.
Öhtotnul, kui sinno ümber mängib,

merrckombcl lacnetab,
Päikesse soe, taewa kaste,
Keik sind kossutab ja kaswatab.

Agga linnataimekenne, lcndul
Mängopäwad niöda tottawad;
Ello tödde pead tundma sama —
R a s k e d päwad kindlust annawad.
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5.
Omma õppind mullahonet M a o

Pea inahha; norikute käed
Puhhastades wallo sulle saatwad,
Waljo päiwi, tcümcke, nüüd näed.

6.
Agga wallo, mis meil' cllo sadab,

Meie kinnitusscks tenib ta;
Ösese kulvalge kombcl tulled
Ahtla wahhelt selgelt wälja sa.

Ja kui pigad kedrajate huikas
Wokki ees so illo kidawad,
Omma suga sinno lönaa kastwad:
Hädda siis ja wallo uliliustad.

8.
Oscte, kui torm ja tondid öueS

Üksikut teckäiat waclvad,
Kergemaks ta südda ruttu langeb,
Nääb siud akna takka hiilgawad,

9.
Kuida pirowalgel naiste wirgud

Sõrmed lõime kudduwad sind teal,
I u t ja lahke könne aega wiitwad,
Noorte hulgast tõuseb lauloheal.

Ecstirahwa tarwitusscks, kassuks,
Linnataim, sa õitsed, walmis saad;
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töös ja tallltusfts leidlvad
Leiba paljo tallo, kulla, maad. —

11.

Ncio, kui ta altari ees seisab,
Sinno kattet sclgas kannab ta, —
Ja kui pusirk surnoaeda porab,
On ta käetud linnandega.

42
Norelt wöttad pehmelt, ellast' waöto

Innimest, ja kui ta elloteel
Wimist sammo löftpctab, siis sinna
Üksi tedda hauda sabad weel. —

13.
Pallaw sui, kül on ta ommal' pärjaks

.ssuoduud mõnda kcnna öickest —
Linuataim, sa siiski minno melest
Õlled armsam telgist taimedest.

R 7 . A r m a s t u s .

J a kui sul arm ei ialge
Weel öiisend süddames,
Si is rägid, nago päikessest
Üks waenc pimme meeS!

2.
Kui armastus sind puhhitsend,

Si is alles arro saad,
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Mis laulud, kaste, nurm ja Iil
Sul i ' t ä i e s t ' ütlewad!

3.
Tihti üks cmms pehme ö

Lööb õitsel' armo öit:
Scst ota, ota waikselt! Sul l '
Ka tõuseb onne köit.

1 8 . T ü t t a r l a p s e k a e b t u s .

ZHül cilc peig mo ümber hakkas,
Kui ennegi sund audis ta —
Mul siiski argselt siidda pcksab,
Niit püab silma wercda.
Miks ta ui tihti mchhawatas?
Miks tuimaks jäid ta'l silm ja keel?
Kuid ühte ikka jälle küssis:
,,Kas armastad mind, Tio, wcel?"

2
Kuis ma ta'l wirgult wasto jooksin,

Kuis tcrretasm arm oga,
Kui ehhal eile maca pole
Ni pilkamiste tulli ta!
Ei pärrind ta, kui muido enne,
Mis head ehk pahha pääw mull' an'd
Ta kortsus kulmul agga kacbas —
Kui wägga te tcnd wässitand!
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3

Ta'l kenna laulowisi laulsin,
M s enne ta ni armastas:
Kuis muido arm ta'l silmist, lekis,
Kui tämiades mind kulatas!
Ei mitte ühte armosönna
Mul l ' eile tamiliks leidnud ta:
,.Kas cune selgem mitte polnud
,.So hcal?" — Jah, scdda küssiS ta!

4.
Mul akna äres wcikseZ pettis

Hulk nuppus lilled seisawad:
Neid unnes näggin ärranärtswad,
Keik öied mcchhalcmgewad —
M a tean tul, üks unnenäqgo
On paljas warri. waht ja pct —
Ja siiski — ikka jälle tullcd
Mul l ' mele waeue lillepot.

5.
Ja warrakult Peig koeo tõttas:

Te olla kaugcl, pimme ö!
Nüüd aiiioiiksi nuttes kacban
Ja murre koormab süddame.
Oh ollew öhto käe! Oh were
Wecl ruttcm, ruttcm päikennc!
Jah. kas ta tulleb siis? — Oh Iummal -
Ta wimast kord ehk tullige!
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RV. Need koflwad.
1.

Arwaste hcal innimesse rindus
Annab waötust tcise õnnele,
Arwemalt wcel kostab meie südda
Teise häddal ' waVto ellaStc.

2.
Südda, kui sind murre, wallo koormab,

Rööm ja ön sind tuksma aeawad:
Metsas, mciggedcs siis sedda rägi —
Need suil' üksi wasto hüawad!

o Maenitsus.

'üdda, ei sa kaugelt pea
Tossist onne otsima;
Waggusi kuid loda, ussu,
Armasta ja kannata!

2.
Wöiksid sa mailma otsa

Tule tiwul lennata —
Südda, sinno sowimissed
Ikka tulleks ühhes ka.

3
Ei mailmal rahho anda

petlik on ta ön:
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Mis ta eile õnneks kitiS,
Tulemäng se Home on!

ä
Sest, mo südda, arra kaugelt

Tossist onne otsi sa:
Wagglisi kuid loda, ussti.
ArmaSta ja kamiata!

2 R . L a e n e d ,

Wjakenne, wolad
Möda ruttuga,
Sinno kärmed laeneo,
Ei n'ad kannata.
Wibimatta, tirest'
Tötwad eddasi,
Taggali ei põra
Nendest üksigi.

2
Wata, kalda ärel

Lilled öitsewad,
Lehhed kahhlselvad»
Linnud laulmvad,
Agga laene jooksu
Pea middagi —
Wahhutadcs tötwad
Nemmad eddasi.
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3.
ssas sa jõudsid uahhH,

Knhho jöewces
IggaükS neist janud?
Sure hulga sees
Kaub luggcmatta
Üksik laencke, —
Ei ta ial põra
Ennam taggasi.

Innimesse cllo
Näitwad laened mull':
Kircst' lähwad tunnid,
Päwad möda suil';
Taqgasi ncist keigist
Tulle üksigi —
Kuis neid pruuk'fld, ncnda
Hingad wimati. —

K u i I u m m a l ke ik n i saeks —

A u i Iummal keik ni saeks,
Kui himmMaksid sa,
Ei wallo ial sabaks,
Ei koormat annaks ta —
Mis sumust, innimennc
Siis surmatunnil saaks?
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Mailma armastades
Sa täiel hukka lä'äktz!

2.
Nüüd aega möda mahha

Muud siddeo langcwad,
Sind haua laboi tacwa
Nään rõõmsalt aswwad.
So silmad lindlast' waatwad
Ja lotes üllesse. —
Neid sömio paljo kuuldi —
L i i g paljo ialge! —

23. Saeweske.
1.

W c s s i wolab, wcssi jookseb
Küllaojas otsata,
Sacwcske enne seisis,
Tänna wecl seal seisab ta.

2.
Ommal aeal jögge warjas

Körgc kuusk ni armsasse,
Minna ja mo armokcnne
Sedda paika tundsime.

3.
Kuuske on na'd mahharaiund.

Saagind, surnokirstuks teind,
Kirtzto sisse on mo onne,
Miiuw armokest na'd pann'd.
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4.
Ness! lvolab, wcssi jookseb

Küllaojas otsata,
Saeweske enne seisis.
Tänna weel scal stisab ta.

5.
Mönnele ta jubba saatnud

Rahhokodda wiimscl teel,
Mönnel' wimast sängi sagind
Minna ikka otan weel!

. W a i g i S t n s .

A i l i lapsokcssel kätki sees
Ei tulle unui peal',
Siis emma ellast kigutab,
Ta WaigiZtaja heal
Pea wallonuttul otsa teeb;
Ta laulab armoga:
,,Iä' waggusi, mo lapsoke,
,,Ia uinu maggama.1"

2.
Mo sudda, tihti sowifit>

Sa lapsekombcl ka,
Mis ello ial ilma peal
Ei lvöi sull' jaggada.
Siis cmma tõmbel! melitab



— 33 —

Sind mõistus toega:
,, Ia ' waggusi, mo lapsoke,
, , Ia uiim maggama!"

3.

Keik okkas tee pcal kõnnin..
M i ' Ness taewasse,
Kus Issa käed lahti on
Ta wässiüd lastele.
Kord surmaiugclt sadab ta
Meil ' ellast ütlema:
, , Iä ' waggusi, mo lapsokc,
,,Ia uinu maggama!"

25. Mets.
1.

A a s sa metsa õlled nainud
Ketvwadisc ehtega,
Kui tend päikse sojad terrad
Umiest wötnud ärrata'?

2
Kui n'ad winmst Imnmetilka

Puist ja ma pealt ärrajöid,
Sojad tuled limwlmili
Taggasi meil' jälle töid?

3.
Kuis keik tärkab, lohhab, tõuseb,

Püab lvaljaaeadal
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Ei sa ial jöua stdda
Immet ärraräkida'!

Nuppud, nago silmakcSseb
Lille otsas kinni wecl,
Ootwad wait. et cllama neid
Kutsub tacwa Issa heal.

5.
Sojal ösel sadab temma

Omma inglid üllewelt,
Nuppude peal' sirme pandwad ,
Kergelt na'o ja wagguselt.

6.

Kuis siis norel koidul õitseb
Keik, mis eile unustas!
Kuis ni ruttu o keik muutnud? —
Tacwa Issa awwitaS.

7.
Mcts, oh mets, sa temina lehkaw

Armoand, kui käimiste
Haljcndawas ehtes hülgad,
Päikse öitscw prudike!

8.

Linno hcaled, jöe kohhin,
Ello, illo iggal pool!
Ma, Ichowa jalge allus
Õlled, tacwas temma tool,
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9.
Kust ta otsima meid tulleb

Pikse pilwe tiwa peal —
Kahhiscja mets end wänab
Suwwetormi wöimo al!

40.
Saea aastsed kännud lang'wad

Taewa tullest lõhkedes!
Ma ja mcrri wärriscwad,
Issand, sinno heale ees!

41
Ngga issaarm end warjab

Wihha näol — wata sa
Ähwardajast piltvcst Wsid
Wihmahogo langeda.

42.
Taewa-uksed lahti lahmad;

Mets, mis sllwwcpallawiist
Kannatand, nüüd römoaurul
Wöttab wasto kossutust.

43.
Ei Ichowa niiüd ci tulle

Tormis, pikscwllc wörl:
Armsas õhtus ccs meil kõnnib,
Witterkaar ta parral käel! —

44
Õitse aeal ülle lähwad^

Süggise, külm eddcncb —
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Punnakoldse kue sisse
Haljas mcts end ehhitab.

15.
Kennam kätte, mets, sul polnud

Haljas kuudki — ommeti
Süddames sa töemöttcd
Ärratad meil neudagi.

Lehhcd lcnd'wad — tule mängel
Mulla peale langcwad —
Mulla a l l a , kui mo päwad
Käe, mind rahwas mattawad.

17.
Halledaks toest iggalihhel

Südda lääb, kel möttctes,
Mets, so süggisene langew
I l l o silma üllatas.

E i sa kanaks ennam föua
Kuinud kube piddada;
Pea tcilwc tulleb, walge
Kattega sind lvarjama.

Surnud, wagaufi siis hingad
Lumme al, ja D k i ka
Nenda tacwa Issa armo
Mõistad inulle kuluta'!
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20.

Kui sa omma aega wötsid
Kannatada waggusi,
^llusamas ehtes tcmma
Siis sind kutsus cllusse.

21.
N i ka m inno pcat kattab

WcmnaduZ kord lummega,
N i ka mind kord haua uimest
Iummai wöttab ärrata'!

22

Mets, sa Issa omma käega
Lodud haljas tempel! Sa
Omma illo löppetao, kui
Minna hakkan hiilgama!

. L o t u s .

c weike fönnakemie l o t u s
On laulolinuo sarnane,
Mis südda ärratada ftüab
Ta jälle igga kcwwadc.
Kuis pude oksalt esmalt tasfa
Ta arga kuuljat mclitab!
Si is lähhemale tulleb, wimakS
So suddaiuessc pessitab!
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2.
Sa kuled ellad healed töuSwad —

MiS ammo sowind, lootnud sa,
Mis ammo mõttes mahhamatsid,
On uest' tõusnud ellama!
Kuis sowimissed rindus püüdwad
Nüüd nori liwu tatsuda!
Kuis taewas siunab, lilled öitswad —
MikS peaksid kurlv ollcmaN

3.

Ja aastad mmitlvad. Paikse palla,
Aeg, laulud, öicd kadduwad —
Ja tühja pessa mahhajättes
Ka linnukesscd lcndairad
Kcige mailma! — Waikstlt, tcissa
Nüüd ootwad silmapissarad,
Kas linnuke, rööm, önncpäwad
Wccl ükskord ümoerpörawad?

4.

M i l tullcb jälle süddamesse
Ta mulne lotus taggasi?
Kül lvärrisedcs südda otab —
Ei anna wastust üksigi!
Siis lumme alla talwc mattab
Mis ülle jättis süggise:
Keik wait ja surnud! — Wacne süddat
Sind jälle kattab pimmc ö!
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« ? . K o d d o .

leil aea äärne tannawa3,
Kui armaS olli se!
KuS kasteheinas polwine
Mei' lapsed jooksime.

2
Kus ehhani ma mängisin

Kül lille, rohhoga.
Kust wannataat käe körwas mind
Toi tuppa maggama.

3
Kül ülle aea tahtsin siis

Ta tõmbel wadata:
,,Laps, ota". kostis ta, ,,se aeg
,,On kiir kül tullemal"

Aeg tulli. Ma ja merre peal
Silm mõnda stllctas —
Ei pool ni armas polnud seal,
Kui tüllatannawas!

28. Neid auusta.
4

M rahwaS. kas sa õlled
Ka korda küssind end:
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Miks nimmekamaid mehhi
Meil' Issand ärratand?
So suggust möndi tunnen,
Kes head sull' fowiwad —
Miks lahket tvastowötmist
Ni tvähhc leiawad?

2
Kuis wöime arro anda,

Kuis ennast wabbanda',
Et püame ni wähha,
Neil' koormat tcrgita'?
Et wasto meist ui paljo
Weel neile panncwad,
Kcs meie heaks ja kassuks
Si in ilmas ellawad?

3.
Mo rahwas. et so keskel'

Suur I i immal mehhi ftann'd,
Kes illo, au ja ehtet
So Eestmimmcl' ann'd —
Ep ollc siis jo unnund
Sa teiste huikas weel!
Siis kostab jo ja köllab
Mailmas wcel so keel!

Sest agga tötta, rahwas!
Neid auga tcrreta,
Kcs waelva se eest nälvad!
Oh Püa kergita'
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Neil' igga kombcl koormat
Mis so eest kaimawad,
Ja kelle al nad waeno
Ning wihha lläggewad!

5.
Se aeg ka jõuab kätte,

M i l kurwal melel toest
Sa nende haualt murrad
Üht kuinud öiekcst!
Si is sowiksid heal nielel
Neil' kät sa surnida —
Ei hauapõhja eimam
So heal ci üllata! —

. Loo ja rohhi.
t.

I l i lwe kcskclt loo
Oiskab laulohcalt,'
Nahhcs norc rohho
Töuswad mulla pealt:

3.
E i ta siis ka muda

Kurtvaks healckest.
Kuid noort rohto näggi
Tärk'wad haua seest.

3.
Tassa ikka hüab

HaljaS heinake,
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Kaswago, kus kaswab:
,,Tcrre, kewwade!"

. Pu r i - l i nd .

Aord kuldses puris ellas
Weik' laulo-linnuke,
Ta'l haljad oksad katsib
Kuldkodda armsastc.

2.
Ta wangiS ülleskastvand

E i teadnud priusstst,
Waid rõõmsaks jäi. et waljult
Nois tõsta hcalekest.

3.
Kord puri ette seisma

Jäi linno perremees,
Tark linna neitsikenne;
Ta targalt könnelcs:

4.
,,Kui önneto, oh õlled,

,,Mo lomakcmie, sa!
,,Se paigal laulo himmo
,,Wöib sind weel surrcta'. —

5.
, M i s isse sa ci mõista,

,,Seks pean sind sundima,
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,,Sul muido waljust laulust
,,Wö'iks südda lõhkeda."

6.

Ja tiimi kattis puri
Ta paksult, tihhcdalt —
Nüüd tahtmist möda sündis:
Ei kuuldud lanlohealt!

7.
Waid pandi seisma, kedda

Suur Iuinmal laulul' löi!
Et lvangis olli, sedda
N ü ü d al les arro sai! —

8.

Ja tarka neitsit näggin
Ma parrast puri ccs:
S u r n d olli wcike laulik
Ta kuldse koea sees!

9.
,,MiZ hädda wöis ta'l olla?

,,Kül hoolt jo kaildsin ma!"
Oh innimc! M endal
Süüd ial leidsid sa?!

Nüüd, jah nüüd olli lauljal
I o südda lõhki läiii'd!
Kas siis ka õlleks surnud.
Kui õlleks laulda wöin'd? —
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3 l Ho ia w a r j u l !

lis sa ial armust õlled
saand siin ilma Pcal;

Süggatvas sa rindus scdda
Wait ja warjul hoia teal.

2.

IlMime' ci ial jöua
Arro sada tcise head:
Õlle rahhul, et sa scdda
Isse tunned, is se tead.

3.

Wata, kuida mäe põhjas
Körge kaljo kinnipeab,
Mis ta höbbedast, mis kullast
Kiwwirindus warjatab!

4.

Wata pärlid — nago mõtted
Kärpides nad maggawad;
Haljaks seest neid ehhitawad —
Mil nad ivaliapüawad?

5.

Ja so omma südda — piri
Wallus, römus tunne ta —
Wata, kuida warjul weikses
Rinnapohjas hingab ta!
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6.
Scst, lius ial armust õlled

Tunda saand siin ilma peal:
Süggawas sa rindus sedda
Wait ja warjul hoia teal!

tänna.
1.

kui üks paik mailmaS
Sul on, kus hirmota
Sa omma wässind peat
Noid julgest toeta;
Kui tead, et sinuo rööm ka
Teist meelt woib römusta';
Kui tead, et sinno wallo
Teist südda koormab ka:

2.
Oh kuida õlled onnis

Sa mitme tuhhandcst!
Ke!k tühjad ehted wiska
Siis kirest' silddamest
Ja te sell' õnnel' rumi
Mis telgist nllcm on,
Mis aealikko onne
Ja auustussc kroon.

3.

Sest õlleks sinno omma
Mailma warrandus,



Keik aealikkud ehted
Ja auud so pärrandus.-
Kui kegi simio õnnest
E i wötta ossa ka —
S a õlled sandist wacstm
Siis kcige warraga!

Kui mönni, kelle nimme
Ja rikkust kactseb
So hing — ta warjul nuttes
Üht s i idda iMitscb!
Oh kui liisunust südda
Sa leidsid, tänna sa
Siis silmameel — töcst öüsaks
S a õlled nimmeta'!

H H . S i i gg i se -möt ted .

udba kassc ladwalt Ichhed lang'wad,
Köllc tuul käib ullc kcöftnia —
Aasta kcllal römoheal on loftpcnd:
Wiiiused tmmid hakkab löma ta.

2.
Kenna päike, kas sa wcisfind õlled?

Pikkamiste pcat tõstad sa;
Kurtvalt omma lailtc peale lvatad —
Süggisc neid risub armota.
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3.
Kõrged pilweo nago hirmust aetud

Ülle ma ja merre lendawad;
Kurre hcalcd hallcdaste küüdivad,
Koeo pole ncmmad töttawad.

4,
Koeo pole! Koddo — maggus sönna!

Südda, käimata! Ei sinnagi
Kaua cnnam ota! Koeo pole
Kutsub Issa sind ka wimati!

3 4 . P e o t ä i s m u l d a .

^üeo täis ma mulda
Minaks kätleks saan,
Kui ma. ellust wässiud,
Hauapõhja lä'an.
Ei seal murrcd wacwa —
Rahhul hingan ma,
Künni mind Iehowa
Wöttab kutsuda.

2.
Pco täis mind mulda

Pea ühhendab
Nendel', kcmiast ilm mind,
Ello lahhutab.
Würstikroon ja sandi
Nacnc teppikc, —
Mulla al nad rahhus
Hingwad ühtlase.
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3.
Pco täis mull' mulda

Eestisöbrad ka
WiimsekS andeks hauda
Wötge wiskada!
Armsam mull', kui ehted,
Mullatükkike
Kirsto peal, ja põhjas
Laasto sängike.

4.

Peo täit ma mulda
Kõrgeks piddada
Tahhan, — elloaega
Tedda auusta'!
Muld mind toidab, kattab,
Kannab ilma peal,
Wimaks üksi kaitstb
Mullast ihho weel.

5.
Peo täis mind mulda

Üksi ülle jääb,
Kui keik jõud ja norus
Mullaks jälle saab.
Mullast ollen wöetud,
Mullaks lähhän ma.
Mullast wöttab Issa
Kord mind ärrata'!
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