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Eessõna.
Uuemal ajal, iseäranes priiuse juubelipidust saadik, on Eestlaste laulmise himu ennast ülendanud ja
waua Eesti waimuga jälle ergemaks saanud. See on
wäga kiidu waärt; sest laulul on imelik ja jumalik
hingeelu ülendamise ja waimuelu wahwastamise wägi
fees. Aga rahwa elukommete ja waimu harimise ton-a
kohta sündiwaid laule ja üseäranes ilusaid wiistsid ei
olnud rahwal mitte nõnda rohkeste kui tema laululise
lust nõudis; sest suureks kahjuks oliwad wanad rahwalaulud aega mööda ära unustatud ja wööraks saanud.
Uuema aja laule, mis enam rahwa meele pärast hakkasiwad olema, ei olnud wecl palju. Mõnest, ajast saadik on aga meil juba kenasid ja häid uuema aja laule,
kellest muist ka ilusate wiiside järele on saetud, — aga
minu arwates ei ole neid ommetigi mitte weel nõnda
palju ja iga polwe ja ea kohta sündsaid kui rahwa
uuema aja waün nõuab. Selle pärast tahan ma ka
omalt poolt seda puudust wähendada ja julgen oma
laule rahwa kätte anda. Seda julgust sain ma juba
selle läbi, et ma neid laule, mis ma enne Saksamaale
minekut (seitsme aasta eest) teinud ja neid (^!Z 9,
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28 j . m.) mis ma säält isamaale saatnud olin, minewal suwel Willandi pool kaugelt kölawat kuulsin, ja
mulle teada anti, et neid rahwa poolest armastatakse
ja soowiti, et ma neid wälja andma peaks.
Need laulud on aega mööda saanud; muist (W 13,
32, 40, 42, 44 ja 45) on juba enne minu woörale
maale minekut, muist sääl ja muist jälle pärast kooumaa Pinnal luuletud, ehk ka ümber pantud; suurem
hulk on selle aasta lapsed. — Minu tahtmine oli
üksi ilusate rahwalikkude wiiside järele laule teha ehk
saada ja nõnda, et sõnade mötteo wiiside mõtetega
kokku sündima pidiwad. Selle poolest on mull ka
häid muusiku tundjaid nöuumeesteks olnud. Kas
minu püüdmine igal köhal ja igapidi toeks on saanud,
jäägu muusika tundjate kohtule mõista. Mina ci teadnud mitte, kudas ma muidu häio ja ilusaid wäljamaa wüsisid kodumaal kõlada laskma pidin; sest woöra
rahwa laulude ümberpanennne ei ole enamiste kiita,
sellepärast et suurem hulk neist meie rahwa mõtete,
iseloomu ja hariduse järje kohta nutte ei sünni. Minu
kindel tahtmine aga oli, et Eesti rahwa laulud rahwa
elu, waimu ja iseloomu järele tehtud, ja nõnda kui
üks kuju neist peawad olema. Nad peawad minu
arnates wana rahwalaulude põhjuse pääle saetud,
aga mõne uuema aja ehte ja iluga ehitatud olema.
Mõne Eesti rahwalaulu (nagu Saaretütre laulu)
olen ma nõnda kokku säädnud, et neid ilnsate w?öraste rahwaste wiiside järele laulda woib. Kui niisugused laulud selle läbi omast ilust ka wähe kautama
pidiwad, siiski pidasin ma seda i l u , mis neil wiiside
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läbi juure tuli, suuremaks, kui seda kadu, mis neil
mõne rea kustutamise läbi, ilma et mõte oleks rikutud saanud, süüdis.
Küll oleksin ma oma lauludele wiistsid kuulsaist
meistritest teha lasta wöinud, aga need ei tunnud
mitte Eesti keelt. õnneks sain ma hilja aja eest
ühe noore Eesli mehega, K. A. Hermanniga, tuttawaks, kes küll wiisisid teha oskab, ja kes nõnda hää
ja lahke oli, ja mõne ka minu lauludele tegi.
Lauludele olen ma enamiste ühe ja kähe häälega
wiisid juure pannud, ja kolme ja nelja häälega wiisifid ka juure lisanud. Neile, kes selle üle nurisema
peak,'iwad, et ma kõik kolme ja nelja häälega ei ole
anuud, wastutan ma, et mu nöuu oli, mitte üht
noodiraamatut, waid enam laule ka lugemiseks wälja
anta. Kes laulda oskab, laulgu neid, ja enam laultakse ommetigi ühe kui mitme häälega rahwa hulgas.
Kui laulud ühe häälega ilusaste on äraopitud, küllap
siis ka mitme häälelisi enam wälja tuleb.
M a pakun nüüd oma laule, mis ma Eesti
rahwa waimus teha olen püüdnud ja lellele ma ilusaid wiistsid juure pannud, armsale Eesti rahwale,
ja ootan argselt, kas rahwas neid ka hää meelega
wastu wotab ja selle läbi mind töist weel teha käsib,
ehk kas ta neid leigelt wasta wotab ja selle läbi mulle
nouu annab luuletamist töiste paremate hooleks jätta.
Tartus. Novembri kuul 1873.
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1.

Mhanduse laul.
Vaigistage kõne kõmu,
Kuulge tõsist laulu nüüd!
Kuulge, sobrad, toe sõnu,
Mehed, toe laulu mõnu,
Kõla wastu, koori hüüd!
Meie armsal' isamaale
Lausa laulu kõlage!
Isamaa, sa helde, püha,
Kuule meie palwe iha:
Meid su hoidjaks pühitse!
Pühitse meid, üli armas,
Ikka hoidma Eesti meelt!
Hoidma wabaduse idu,
Parandama Eesti pidu,
Kosutama Eesti keelt!
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Löögem, wennad, käed kokku,
Tõstkem silmad taewa pool':
Isamaa, sind armastama,
Eesti elu ülendama,
Olgu Ma meie hool!
Kaugele sa hääl ka lo la
Üle kõige isamaa!
Arata kõik Eesti sugu
Kuulma meie laulu lugu!
Igaühte arata!

2.

Isa sõnad.
Minu isa ütles mulle:
,,Prii on jälle meie maa,
Prii on jälle meie rahwas,
Armas poeg, sest rõõmusta!"
,,,,Kudas priius meile tuli,
Ütle, isa, minule?""
Isa ütles: ,,Prius tuli
Kui see koidu täheke."

—
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,,Priius hakkas meile paistma
Kui see kume wara toit.
Priius hakkas helendama
Kui see loktew koidu loit."
,,Priius tõusis kui see päike
Koidu kuldse kaisu seest.
Orjapõli puges ara
Kui see udu päikse eest."
Mina uuest' isalt nõudsin:
, , F a s meilt priius jälle kaub?""
I s a kostis: ,,Ei ta kau;
Priius tõuseb, orjus wa'ub."
,,Woiwad ohjad jõge hoida
Nui ta kõlab kewadel?
Kes wöib priiust paclu panna,
Kui ta paisub paistusel?"
,,Kes woib meie metsal' hüüda,
Kui on käes kewade:
Kaasik, ära aja käsu,
Lepik, ära lehitse!"
,,Kes woib tõusjal'päewal' hüüda:
Weere jälle tagasi!

—

Teda Pilw küll warjab wahel,
Aga päew on ommeti."
,,Alekfander andis käsku:
,,,,Prüus, paista Eesti maal!""
Priius Eesti maal nüüd paistab
Jäägu Paistma igal a'al."

3.

Aewade kõla.
Nüüd kena kewade on kätte jõudnud!
Nüüd lepik läheb lehile
J a kaasik hakkab lehte ehtid kandma
J a hornast' worsub wofuke;
Kõlagu, helagu laulude hääl
Metsades, lõimedes, mägcde pääl!
I ä r w laeneid jälle laksuteleb lausa
J a hallil armsast' aruneb,
Nüüd jõgi jookseb priiste ja jõude
J a oja orus woliseb;
Hoiskagu, huikagu laulude hääl,
Orgude hõlmas ja kallaste pääl!
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Nüüd aas ja aru haljendama hakkab
J a kääru käänak helendab.
Nüüd orass worsub, orass wöfub, kosub
J a tallas horna käsu a'ab;
Kõlise, helise laulude hääl
Aasade, arude, nurmede pääl.
Nüüd lou laulab laia nurme üle
J a keeruteleb kõrgele,
Nüüd pääsukene lendab üle aia
J a laulab lustilt, lahkeste;
Louke laulab pääsuke ka,
Kõla nii laulude lugu sa!
Nüüd kiida Loojat tange pollutündja
J a tiida teda karjane!
Nüüd kiida Loojat neiu, noorik, naene,
Sest tema toonud kewade;
Laulge kõik kcwade Loojale,
Kiiwse laulu tall' kõlage.

—

4.
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Et tui kuulmid kutistawad,
Südamida sütitawad.

Heiude öitsmeaja laul.
Oh uus ilus on nüüd waad'ta
Üle wäljade!
Wotkem, oed, karja saata
Wälja wainule!
Lilleriktail' wosadelle
Oed läheme!
Kõik nüüd ilus, õnnes elab,
Liigub lustiga;
Wösa helgib, kaasik kõlab,
Tahab kõnelda.
Kewade, su ime ilu
A'ab meid hõiskama.

Nüüd on kesa lewadina
Talwe rinnalt woörutanud,
Nurm kui neitsi ikka nutus,
^)itse urwal uhkendamas,
Mets on keelis, mets on häälis,
Keelis, häälis suwe saajal.
M u r u mattis murdes anged,
Sula kautas wete kaaned,
Pani laened paisumaie,
Laene keerud kerkimaie.
Päike pettis pääsukese,
Wirgus liuru lergitama.
Wihmute wiis idudelle
Suwe sundja sõnumida;

5.

Suwe pidu.
Laske laulud ladufaste,
Laulu wiisid wiisakaste,
Laulu lugud lustiliste
Kandli keeli leeritada;

I d u ärkas, wosu tärkas
Ahtraid maida kattemaie;
Kaasik hakkas kähisema,
Lepik lehti lehwitama.
Neiu, hella neiukene,
Tõtta karja saatemaie!

—
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Neiu, hella neiukene,
Rutta karja kaitsemaie!
Aja karja nurmeelle,
Lillepõllu peenenlle!
(Wana Eesli rahwalaulu järele).

—
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Waatke rohke rukis hällib
Uhke nurme nolwadel!
Touu wili toutab anda
Rohket saaki sügisel,
Wiljapuude okste otsas
Hiilgwad anded iluga;
J a siis hüüdge üle nurme:

Ilus oled isamaa!
Minge üles mägedelle,
Tuule hornal' ohule!
Waatke alla oru Põhja
Üle lille hiilgwuse!
Waatke, kudas oja keerleb
Läbi luha läikiwa!
J a siis hüüdge alla orgu:
I l u s oled isamaa!

I l u s oled isamaa!
Waatke karja lustipidu
Lehteritkas lepikus!
Kuulge larjalaste laulu
Wastu helkjas wosikus!
Waatke kudas kõrgel wolwil
Taewas helgib siniga!
J a siis hüüdge taewa poole:
I l u s oled isamaa!

Waatke, metsad pilwe poole
Töstwad latwu uhkuses!
Kuulge, kudas kaafik kahab
Lehkawates lehtedes!
Waatke jõed, järwed läikwad
Metsas wirwendusega!
J a siis hüüdge hoisktes metsa:
I l u s oled isamaa!

Hommik ja priius.
Päike hakkab paistma
Selgest', soojaste,
Ajab udu ära
Üle orgude.

—
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Ikka enam näha
Taewas sinine,

—
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Küll siis rahwas kosub
Kui ta mets ja maa.

Pilwed lääwad pakku
Üle ladwade.
Kuused, kased waatwad
Priist' taewa Pool',

8.

Mrjapoiss.

Kaunist käsu annab
Neile paikse hool.

Kena tesanurme keskel
Kõnnib kayapoisike,

Üle nurme hällib
Rukki õits me tolm,

Kõnnib lambakarja ümber,
Hoiab lambaid hoolsuste,

Selle laenil laulab
Loukeste pulm.

Rahul lambad rohtu maitswad,
Talled korwal tantsiwad,

Kaste tilguil kaswab
Roomsaste nüüd roht.

Linnud ümberkeeru laulwad,
Lilled läigitawad maad.

Elu röomu näitab
Üles iga kõht. —

Lou hõiskab õite ohul
Keerutclles kõrgele;

Eesti rahwa priius,
N i i kui päike sa

Lou lõõrituse sekka
Kõlab ka nüüd karjane. —

Oled ärkand üles —
Paista wäega!

Tuule tuhin hakkab tõusma,
Pilwed paksuks paisuma, —

Drjapolwe pilwi
Ara häwita!

Ikka ligimalle lendwad —
Wihm ju walab walguga. —

—
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Karjaftoiss ei enam hõiska,
Louke ei laulagi,
Lambakari kogub kokku,
Talled jääwad wagusi.
Karjapoiss, nii aja tuuled,
Aja tormid tulewad, —
Ära roomu, ara noorust
Wiledaste wiiwad nad! —
Pikse tümin kõmab kaugel,
Sadu sõitnud kaugele;
Päike paistab wihma tilku
Rohu ladwnl lahkeste.
Laiali laab lambakari,
Jälle laulab louke;
Kõik nüüd kosub taunimine,
Jälle hõiskab karjane.
Hõiska, hella poisikene,
Kasupolwcl kasinal!
Mõni turbdus, mõni mure
Tuleb pölwel tulewal.

-
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9.

Hhtu rahu.
Oh mis ilus, armas,
Kena kõndida
Waiksel õhtul wäljal
Rahu rõõmuga.
Tähed taewast paistwad
Ime hiilguses,
Kauniste kuu kumab
Hõbe ehtedes.
Udu uhkest' kõigub
Mäe, metsa pääl.
Ohud soudwad sala
Hüüa'i ükski hääl.
Hallik 'pole rahul,
Woolab kalju seest:
Löpnmta nii Loojat
Kiida kõigest wäest!

—
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Khtu palwe.
Kõla, ohtu laulu mönu,
Tähte poole minu täuu!

Südamest sa sala soua
Palwega, ja taewa jõua
Mu isa korwu!
Ülem Waim sa üle tähte,
Üle ehapuna ehte,
Wota mind su tiiwa alla,
Taewa rahu mu pääl wala
Ja oma armu!

ii.

Ohtu laul laenetel.
Kiigu, liigu, mu paadike!
Kiigu, liigu laenetel hellaste!
Hellaste ehab ka ämarik,
Tähtede ilu nii imelik.
Kiigu, liigu, mu paadike!
Liigu laenetel hellaste!

-
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Kiigu, liigu, mu paadike!
Wösad liitwad, hälliwad hellaste;
Hellaste ämarik ärakaub,
Hellaste udu ta tõuseb, waub.
Kiigu, hellast', mu paadike,!
Wosad hälliwad hellaste.
Kiigu hellast', mu paadike!
Rulis hällib, kallub ka hellaste;
Hellaste neiu nüüd laulab ka
Oodates armukest tulema.
Liigu hellast', mu paadike!
Rutis hällib ka hellaste.

12.

Hlem laul.
Laske, wennad, laulu tola
Ilma ilu Loojale,
Hoiskage ja hüüdge tänu
Iga elu Toojale!
Tema pani väikse paistma
Taewa seina sinisse,

—
—
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Ta loi kääru kullerkupu,

Ta loi ehapuna helt'ma
Taewa wolwi weerdele;
Tema loi ka neiu näu,
Neiu palge-puna ka,
Pani palgel õitsema

Hellerheina õitsema;
Neiu käsu ka ta loonud,
Neiu käsu taunima,
Imeliku ilusa
Hiilge neiu hiuksel toonud.

Imeliku armu jouu.
Laske, weunad, laulu kõla
I l m a ilu Loojale,
Höiskage ja hüüoge tänu
I g a elu Toojale!

13
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Taewa sinise ta tegi,
Mere selge, sügawa,
Ta loi sini-lilli orgu
Lina oie nurmele;
Löi ka neiu silma sära
Imelikult hiilgama,
Löi neid kärsi pilguga
Meeste meeli wöirma ära.
Laske, wennad, laulu kõla
I l m a ilu Loojale,
Höiskage ja hüüdge tänu
I g a elu Toojale!
Ta löi walge, halja kase,
Sirge lehkwa löhmussa,

Ann Oru talu tütar
On minu armuke:
Ta on nii ilus, armas,
Kui kaunim õieke;
O n tasane ja waga
Kui armsam tuike;
O n kena, helde, lahke
Kui taewa inglike.
E i päewal ega öösel
M u meelest lähe ta;
Sest sääl, kus minu wara,
O n minu süda ka.

—
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Ma olen Oru talul
J u sagedaste käin'd,
J a olen mõnel läigil,
M u l l ' õnneks, teda näin'd.
Ei igakord küll woinud
M a öelda sõnaga,
M a andsin siiski mõista
Tall' mõtteid silm'ega.
M a olen ka ju üksi
Kous olnud temaga.
Me oleme suud andes
End toutan'd armasta.
Mis süda mull siis tunnud,
On ära rääk'mata;
Kui suur mull arm siis olnud,
Ei woi ma ütelda.
Küll igaw on mull oota,
M a ohkan südamest:
Oh tule aeg ja anna
Mull' O i u Annetest!

19

—
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'Pääsuke.
Pääsuke, oh pääsuke,
Laulurikas linnuke!
Piin-pääri pääsukene,
Kule minu haled't kõne!
Pääsuke, oh pääsuke.
Laulurikas linnuke!
Kaugel talul on üks poiss
Kes mind mullu kaendlas hoi'is;
Mullu oitswal heina ajal,
Rohuritka wosa rajal.
Pääsuke :c.
Poiss mull' ütles hellaste:
,,Noorik saab sust, neiuke,
Kui on suwi mööda läinud,
Suwe tööd ma ära teinud!"
Pääsuke:c.
Mööda soudnud sügise,
Tali pitk ja wihane;
Pulmad jäiwad pidamata,
Weimed jäiwad jagamata.
Pääsuke:c.

— 20 —
Ioulu ajal kirku teel
Nägin, waene, teda weel.
Peiu ütles: ,,Neiu, looda,
Neli-pühil pulma ooda!"
Pääsuke:c.
Piiri-pääri pääsuke,
Tõtta peiu talule!
Pesa tee ta alna üle!
Lenda, linnukene wile!
Pääsuke:c.
Peiu aia teiba päält
Lase ilust laulu häält!
Hüüa tall' mu igatsust,
Minu sala soowitusi!
Pääsule ic.

15.

Meiu pilk.
Oh neiuke, su pelglik pilk,
S u sim-silmadel,
See on kui taewa roomu tilk
M u noorel' südamel'.
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Kui eila köndsid kirtu teel
Sääl töiste hulgas sa.
Siis nä'in, et tahtis sinu keel
Üht sõna ütelda.
Mis sõna oleks olnud see,
Mis näitis sinu suu?
Üks armu sõna toeste,
M a tean, ei mitte muu.
Oh neiuke, fa nooreke,
Kui olid oitsil sa,
Siis tunda sain ma taieste,
Et sulle armas ma.
S u nägu, ilus neiuke,
Üks elu-raamat see!
S u pilk, oh helde piigale,
Üks taewas alati!
M a loen sellest raamatust
Kas süda sula sull;
Tean, nähes sinu pilgutust,
Mis ilm on tulekul.
Oh mine jälle kirikuss',
Sest lust mull lugeda
J a imelik mull igatsus
S u taewast waadata!

—
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lv.

Möldri neiu
Naat' oru sees weski
Saal logiseb ta.
Ioe kaldal, sääl kõnnib
Üks neiuke ka. la l a : c .

—
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S a aga teed nalja,
M u Anneke, ae!
Kas mu süda ei tunne,
M u silmad ei näe?

17.
J a jõgi see jookseb
N i i jcudsaste sääl.
Sind armastab neiu
M u süda, mu meel.
Küll olen sull' ütlen'd:
M a armastan sind!
Aga sina ei ütlen'd,
Et armastad mind.
See surub
See murrab
Armu sõnale
Oh neiu, su

mu südant,
mu meelt.
päästa,
teelt!

M a tean, su süda
Gi armule külm;
Sääl paistab üks roomu
J a helduse ilm.

Knsam sõit.
Need oli'd mull onsamad ajad!
Oh laewuke, lehwita neiut
Weel minuga laenete teel!
Meid kiiguta, laewuke wile,
S i i t kaugcle ilmamaa otsa!
Oh laewuke, ole meil häll!
Me sõitsime, sõudsime wooltel,
Sääl lamendas, wirwendas wesi
J a kalaksed kargast'd sees.
Me sõitsime kaasikut kaudu,
Sääl köndis üks lustilik kari,
Ta nägu end kujutas wees.
Me sõudsime lillede seas,
Sääl ladisi'd pardiksed luhas
J a laulis suur lindude hulk.

—
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Aias õite seas ma seisin,
Me keerlestm' woolawal Pinnal,
Sääl solises, wolises oja,
Sääl haljendas põõsaste salk,
Me manasime mõnusast' paadis

Mesilasi waatsin ma;
Üks sääl sumises, töine umises,
Mõni kudas kärge ka.
Lepikusse mina läksin,

Me naersime nooruse naljas,

Wainu linde waatsin ma,

Paat hällides edasi täis.

Üks sääl lendas, töine laulis,

Me laulsime, loime ka sarwe,

Kõik nad tegi'd iluga.

M a hoidsin mu ainukest kaenlas,
Ta pääd minu rinna pääl hoi'is.

J a siis tuleb armukene!
Rõõmsast' näitan temal' ma

Need oli'd mull onsamad ajad!
Oh neiu, ka heldeste ütle:

Nende tegu, ja me naeram'
Olem' rõõmsad nenda ka.

Nad oli'd ka onsamad mull'!

(Salsn keeli laulu järelt.)

S i i s otsin see laewukse wälja
J a istun siis, armuke, körwa
Kõik eluaeg seltsiks ma sull!

19.

(Saksa keeli laulu järele.)

Aadund kinnas.
18.

Shweitsi laul.
Mäe pääl ma üksi istsin,
Linnukesi waatsin ma;
Üks sääl hüüdis, töine hüppas,
Mõni punus pesa ka.

Saaniga sõitsin ma sohinal
Külast läbi kurega;
Ara mu kinnas siis kadus sääl,
Läksin linnast otsima.
Talule sisse ma sammusin;
Wastu tuli neiuke.

—
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,,Neiu, kas nägid üht linnast maas?
, M e mulle, hellake"!
, , M ole näinud"", ta kostis mull';
,,,,Tahan töistelt küsida"".
Neiu mult häbendes ära läks;
Pea tuli jälle ta.
„,Külamees, keegi su linnast ei näin'd,
Palun, wöta wastu see""!
Kinda ma wotsin ja sõitsin fäält,
Sinna jätsin südame.
Sõites säält läbi siis igakord
O l i minul äpardust:
Rattapulk kadus woi kukkus piits,
Ikka leidsin wiiwitust. —
,,Isa, oh kunas mull' talu saab?
M i l l woin tuua armukse?
Neiu mull nägus ja lõbus on,
Tahab pea mehele".
,,Nägu tall naerul, tall walge pää,
Silmad helded, sinised.
Monuslik minij' sest neiust saab,
Tallitab, mis talitsed".

—
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20.

Õitse laul.
Oitsepoisid, hoiskagem
Ghapuna i l u l !
Lähetagem laulu laened,
Laulu wiist wiled'd wnud
Widewikku weerma!
Laulu laened, lehwige
Kauni küla poole!
Lehwitage sala sõnu,
Südamete soowitusi
Küla nei'de korwu!
Laulu wnud, weerege
Häädel' taludelle!
Mõnust puhku peremeestel',
Magust puhku pernaestel'
Sosistage sala!
Kõla laul ka kartlikult
Heldel' mõisa herral',
Kulda-krooni prouakesel',
Hornast' oitswal' preilikesel'!
Snnist und neil' hohka!
2'

—
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Liigu, laul. ka lahkeste
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Helde Jumal seda taäb,

Armsa haud'de poole!

Seda mõistab Maarja:

Mine haua muru alla,

Meanes tousub töine polwe;

Haua rüppess' rahu kalda

Ek meil' andas aiga uusi,

Endfil' oitsepoislel".

Aiga ikuline.

Kõla laul nüüd waljuste
Läbi laane, metsa!

Helde Jumal seda tääb
Meanes töine polwe:

Laiali kõik tondid tõuka

Ehenä ek jooseb ikku,

Saada soosse, paiska põrgu

Peränä ek jooseb pilli,

Laulu wastalised!

Mure korwan kõnnib.
(Eesti rahwa laulu Meie.)

21.

Hooruse rööm.
Ella welle, elage

22.

Ziikas orjaarmuke.

Sellel karsil käsul!
Nüüd ep ilus ilutseda,
Nüüd ep mahe märatseda,
Kurelda nüüd taunis.
I l u om nüüd ehtienn',
Roomu roowienna,

Neiu, enist öösel nägin
Sinust mitu magust und.
S u l l mu armu awaldama
Lubas mull' üks onnis tund.
S a mu otsa waatsid armus,

Ehenä nüüd jooseb ilu,

Armu awaldasid sa;

Peränä nüüd jooseb pidu,

^ n n mull oli ütlemata,

Nali körwan kõnnib.

Room mull oli räätmata.

—
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Imeliku armu õnnes
Tahtsin sull' ma anda suud;

—

31

—

23

M i i neiu!

Aga pea olin äkist'
Unest üles ärkanud.

Neiu, täna õhtul sala
Kaugclt kond'sin armuga

Siis ep hohkasin ma hädas,
S i i s mu süda walutas,
Üle palge oli pisar
Pea padjal paisumas.
Kõik mu lootus, ootus tühi,
Asjata mu armastus.
Arm mull' annab üksi walu,
E i mult woeta wiletsus.
Oh, et olen waene on,
Olen sündin'd sulane!
Oh, et nägus neiu rikas,
Sündin'd talutütreke!
Oleks see neiu popsi tütar,
Armastaksin teda ka;
Julgest' tohiksin siis minna
Teda omal' kosima.

Seie sinu akna alla,
Sinu wargsi waatama.
Mõtlesin ehk saan sind näha,
S u Paal' waata wagusi,
Sinu jutul olla wäha,
Auda sull' ehk musugi.
Hellake, oh armu heida,
Tule warjust wälja sa!
Neiu, mull' su nägu näita,
Wota seie sammuda!
Kui sa pääd wälja pistad —
S i i s kui päike tõuseb mull'.
Kui sa sammud seia tõstad —
S i i s kui Eeden tulekul.
Tõuse üles, helde päike,
Pauke ma palun sind!
Lase paista oma läige,
Eedenisse hõika mind!

—
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24.

Mnufe laul neiule.
Ohtu ohud soudwad sala
Lepa lehti libistes.
Lustil laksu lööb nüüd kala
Iärwe pinna selguses;
Pea jääb ta hingama.
Maga sa
Rahuga,
Hesde, ilus neiuke!
Hääd ööd soowin sinule.
Orust tõuseb ohtu wilu
Udus üless' hiljuk'si.
Õitselule hele ilu
Wilgsub kaugel wagust;
Pea saab ta kustuma.
Maga sa
Rahuga,
Helde, ilus neiuke!
Hääd ööd soowin sinule.
I g a lind nüüd hingab rahul
Puie laiul ladwadel,
Kasemetsa lehkwal lahul
Üksi ööpik hüüab weel;

—
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Pea jääb ta uinuma.
Maga sa
Rahuga,
Helde, ilus neiuke!
Hääd ööd soowin sinule.
Weski silmast sorab maha
West ikka wile'ste.
Kaldal pajupõõsa taha
Sirab hallik jõele.
Laul, nii hilju hüüa ka:
Maga sa
Rahuga,
Helde, ilus neiuke!
Hääd ööd sowin sinule.
Eha helgib weel nüüd wähe,
Eha täht nii heledalt'.
Minu silin ei tinni lähe,
E i ta waibu walwamast;
Kaua wcel küll walwab ta.
Maga sa
Rahuga,
Helde, ilus neiuke!
Hääd ööd soowin sinule.

—
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25.

H»alwe piiga akna all.
Kuule mu palwet, mu piigake,
Astu sa tämbrist, mu armuke!
Tõtta mu sülle, mu tuwike sa,
Aias sind ootan ma armuga.
Üksi siin olen ja ohtu ju pime,
Ohu sees kumab nüüd ööline ime.
,,Oota weel, oota, mu peiuke,
Kannata, kannata kallike.
Isa ja ema weel ülcwal,
Oota weel aias sääl pärna all.
Tuleb ju uni neil silmade üle,
Sülle sull' tõttama olen siis wile."

2«.

Huule ja südame nõelamine.
Suweohtu eha ajal,
Kui weel sääsed furusi'd,
Rahu oli lind'e saajal,
Kaste kattis murusid,

—
Kõndisin
Kelle ääred
Neiu nägu
Wottis ühe
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ma kenat rada,
õisi t ä i s ;
awaldada
roosi ois.

Mina astsin roost ette,
HVrnast armust sunnitud;
J a siis wotsin roosi kätte,
Suisa andsin roosil' suud.
Aga mesilane hoel,
Uinus roost lehe all;
Warst tema walus nõel
Seisis huules sügawal.
Kesse teab tas mesilane
Hääd woi santi sõna toi?
Mesilane, tigedane,
Otsata ta ohtu loi.
E i weel terwed olnud huuled
Nõelumise haigusest,
Sõnumid ju toiwad tuuled
Neiu armu leigusest.
Siis ep paistetas mu süda
Hullem huule noelusest;

—
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Närts'ma hakkas elu ida
Inimeste hoelusest.

—
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Sääl siis rahu hingates;
Maha jätnud mind on ta,
Ei ta mind ei armasta.
^Wene keele laulu järele.)

27.

28.

Mrmu walu.

Mppunud neiu ja peiu.

Kuulge, kullad oed, mu häda,
M i s mu südant surub nüüd.
I l m a pääl ei ole seda,
Kes mult wotaks murerüüd;
Maha jätnud mind on ta,
E i ta mind ei armasta.
Mulle naeris suwe ilu
Kui ta armu toutas mull',
Nüüd mu sees on haua wilu,
Igaw öö on tulekul;
Maha jätnud mind on ta,
E i ta mind ei armasta.
Kaua 'i hüüa mu hääl hale,
Surm j u närib südames;
Pea katab muld mu pale,

Kewadise ohtu ilul,
Kui wcel päike pilwe Pilul
Oma kuldist nägu näitis,
Rõõmuga kõik hinged täitis:
Köndis noormees järwe ääres
Kahwatus ta näus noores,
I ä r w see oli peegli puhas,
Kalad loiwad sulpsu luhas.
,,OH, et uppusid sa ära,
Minu loigc kallim wara!
Oh, et närtsinud su palged,
Ehapunad, lmncwalgcd!"
Noormees hüüdis, lepik helkis,
Tähed hülgs'io taewa telkis.
Ööpik tuudis tema häda,
Awaldeles laulus seda. —

—
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Jälle noormees hüüdis mures,
Hinge ahastuses suures,
,,Näita mull' su naerul nägu,
Sündgu weel see armu tegu!"
Näki-neitsi naerul näuga,
Nii kui Mari, walge paaga,
Istus üles wete pääle,
Tõstis hilju hclde hääle:
,,Tule peig, sind kaisus kannan,
Hellas ihas suud sull' annan!"
Kaldalt targas tema kaela
Noormees, wajus wete alla.
Wete wood, mis laenetasi'd,
Warsti ara wirwendasi'd;
Kohkun'd ööpik laulu tõstis,
Tähtesira taewaft paistis. —
I g a kewadifel i l u l /
Sits me ajal, ohtuwilul,
Ööpik häält M l tõstab helgil,
Tähed hiilgwad taewa telgil.

—
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29.

Jaanike ae!
Üksinda armastan
Jaanike sind.
Tuhat kord terwitan
Jaanike sind.
Mõteldes sinu pääl
Walwanud olen ma
Mõne öö uneta,
Jaanike ae!
Lätsid sa mere pääl',
Jaanike ae!
Hüüdis mn hale hääl:
Jaanike ae!
Meri on armuta,
Hra sa merele
Usu end armuke,
Jaanike ae!
Kosjas küll käiti mull,
Jaanike ae!
Aga ma jäin sull',
Jaanike ae!
Kosigu töist nad!

40
Sinule üksinda
ähen ma lustiga,
Jaanike ae!
( I i r i rahwa laulu järele.)

30.

Ootus.
Tule ju sa kõdu, tallis kaugelt maalt,
I g a w mull siin oodata sind.
Kuuleks ma weel sinu kõnet sagedalt,
Kannaks sind weel kodupind.
Üksinda heljub nüüd õues mu hääl,
Metsas ja wainul, mägede pääl.
Metsad ja wainud ka ootawadgi
Armuke sind tagasi.
Mullu kui siin wainul, metsas kondsime;
I l u s küll siis õitses töil maa.
Onsaste M laulis ohus loule,
Hällides sääl hõiskas ta.
Hõiskama hõikas meid kukulind puul,
Kaugele kandis laulu häält tuul.
Üksinda laulan nüüd hale'ste ma.
Armuke j u tule sa.
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31.

Saareluks laul.
Kaugela on minu kaasa,
Wete taga armuke;
Wahel mitu wastastiku
Wee ja kuiwa kinnitust.
Wahel meri, järwed, jõed
Wahel metsad, nõmmed, mäed,
M i t u muidu kinnitust.
Saa ei mina minema,
Ega tema tulema;
Saa ei kuus teda kuulda,
Teda näha nädalas,
Saa ei aastas tema armu,
Armu kaisu audumista,
Sobra rüppe soendust.
Tuul tall' wiigu terwistda,
Pilwed pitka igada,
Aia teiwad armusida,
Linnud roomu sõnumid,
Laened lahkid elu päiwi,
Wihma sagar saadikuida,
Taewas tarka meelekest.

—
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W i i nii mitu terwist temal',

—
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Shtul tui tööst järel' jätan,

Kui on mõtteid minula;

Wagusi siis laulda wotan:

W i i nii mitu terwist temal',

Rahu, terwis olgu sull'!

Kui on soowi südamel,
Kui on lehti lepikussa,
Kui on merel laencsioa,
Kui on tähti taewassa.

Öösel kui ma mõnes mures
Olen üksi woodi pääl,
O n mu mõtted sinu juures
Oleksin ka ise sääl.

(Kalewi pojast, 4. lugu 183—230.)

Kui siis walu arm küll annud,
Uni silmad kinni pannud,
Näen sind ma unenäus.

32.

Hruu armastus.
Igas köhas kus ma olen
Kõdus, metsas, põllutööl,

Dleksi'd mull linnu tiiwad,
Sinu juure lendaks ma,
Sulle tahaks ood ja päewad
Armu walu kaebada.
Kui me ükskord kottu saame,

Ikka armastuses põlen,

Siis end hellast' armastame

Ikka mõtlen sinu pääl.

Kõigest hingest, südamest.

S i n u nägu on mull silmis,
Sinu kõne hääl mull korwus.
Oh kui armas oled mull'.

Kui ka maa pääl, suures waewas,
Ühendatud meid ei saa,
Ommetigi onsas taewas

Hommikul kui rõõmsast' annan

Arm saab suur meil olema.

Ennast Looja hoolele,

Sääl me saame inglitega,

Sind siis südames ma kannan,

Kõigi taewa pühadega

Soowin kõik hääd sinule.

Ansas armus elama.
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33.

Mere kaldal.
Mühisewa mere ääres
Waatan kurwalt kaugele,
Üle wahuliste woode
Saarele, kus armuke.
Teda saab ehk neelma meri,
Katma kinni sügawus.
Hoidgu teda taewa wägi,
I l m a ülem walitsus.
Soua lahkemine, laene,
Puhu tasamme, tuub!
Tooge teda kõdu jälle
Waitselt hällitawal wool!
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Ei nii lai ju keegi meri,
Keegi soo ja sügawus,
Et ei saaks säält üle käia
Oige, selge igatsus.
Üle mägede ja org'e,
Pilwede ja tuuldega
I g a l päewal tuhat korda
Terwitan sind neiu ma.
Sinu mõtteid kandwad seie
Kõrge pilw ja usin tuul,
J a neid soowituse fönu
M i s on usaldan'd su huul.
Et küll olen sinust kaugel,
Olen roomus ommeti;
Pea tulen, tahab Jumal,
Jälle kõdu tagasi.
(Saksa keeli laulu järele.)

34.

Aaugele armukesele.
Eht küll oled sa must kaugel,
Siiski sinu ligi ma.
Ehk küll ise lahutatud,
Armu ei saa lahuta.

35.

Aarjapoist armuke.
Juba kui ma tarjas käisin
Oli mull üks armuke,

—
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Piigakene walge pääga,
Sini-silmist heldeke.
E i ma piigakselle ütlen'd,
Et ta armas minule;
Ega piigakene ütlen'd,
Et ma armas temale.
Töine töise näust nä'ime
Armu naeratelewat;
Töine töise teust tundsim'
Armu meie mõlemad.
Ilusama oie wainult
Noppisin ma temale,
Magusama marja metsast
Toi ta jälle minule.
Lendas üle heina liblik,
Püüdsin seda pilguga,
Andsin neiule, ta jälle
Laskis selle lendama.
Hüppas oksil linnukene,
Näitis mulle neiuke,
Lendas kõrgel kull wöi kotkas.
Seda näitsin temale.
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Tema armsam tallekene
O l i armas mulle ka;
Minu puna pullikesel'
Katkus hoolsast' heinu ta.
Emast õpetatud laulud
õpetas ta minule;
Isast kuuldud kaunid jutud
Jutustasin temale.
Kudasin nia künkal korwi,
Kaitsis karja piigake,
Kirikusse minna mahti
Andsin jälle temale. —
Aeg te'i otsa karjapolwel',
Aga mitte armule;
Et tüll hüüdis piigakese
Kade ingel taewasse.

36.

Isa talult lahkumine.
Kui mu kallist isa talu
Jumalaga jätsin ma,
Tundis minu süda walu
M s ei wöi ma ütelda.

—
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Wärawalt ma üle wälja
Sõitsin wenna saatusel,
Sõitsin üle nurme selja,
Kust weel kõdu nähtawal.

—
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Tema walge tüwe ümber
Mäng'sin hella wennaga,
Suwe ilu Loojal' laulsin,
Wastu helkis wösamaa.

Wend mull' ütles: ,,Ära uuta,
Ära enam kaeba n i i ! "

T u l i isa põllult kõdu,

Mina wastu: ,,,,Ära rutta,

Kaunist kasest mööda käis;

S i i t näen kõdu wiimati.""

Meid siis nähes tema nägu

,,,,Hoia hobust kmni wäha,
Las' mind waad'ta tagasi,

O l i armu roömu täis.
J a kui poiss sai poisikest

Eht ei saa ma enam näha

Ühte neiut sääl ma nä'in;

I s a talu iialgi.""

Kena neiu körwas istsin,

„„Jumalaga isa maja,

Tema palgilt armu jõin. —

Nurm ja niit ja karjamaa!
Taewas anna mis teil waja,
Jumal küü teid õnnista.""

Kähar käsk on raiut'd maha,
Wend ja isa mulla all,
Neiu külamehe naene,
Mina ise woöral maal.

37.

Aodu Käsk.
M i n u isa aias kaswis
Kõrge, kähar kasepuu,
Tema laia ladwa warjul.
Sonis onnist und mu suu.

Kõik on läin'd — need ajad aga
Lää mu meelest iialgi.
Kuldsed päewad, kallid ajad,
Oh kuis tõttasite n i i !

—
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38.

Mööral maal.
Miks on mures minu süda,
Miks nii kmb on minu meel?
Meel on kurb ja mures süda,
Et ma kaugel kõdust weel.
Tali külm ja kuri läheb,
Kätte tuleb kewade;
S u w i soe ia sume läheb,
Kätte jõuab sügise.
Tuleb kewade aeg kätte:
Tooming tõttab lehile,
Kaasik tehtel lehwiteleb,
Kuusel' kaswab käbike.
Tuleb sügise aeg kätte
T'ött'wad lehed loomingust,
Kasest lehed kahanewad,
Käbi kukkub kuusikust.
Aga mult ei kurbdus kau,
Isamaale igatsus,
E i mult muret ara murra
Woöra maade iludus.

—
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Wööral maal on uhked linnad
Külad kenad, ilusad,
Wooral maal on laiad jõed,
Mäed märka kõrgemad.
Aga minu isa kõdu,
Isa tare, kambrike,
Wäike küla, kink ja oja —
Armsamad nad minule.

39.

Igatsus kõdu järele.
Kurb siin kaugel on mu süda, meel,
Kaua pean wiibima siin weclV
M i n u sobrad käiwad alati,
Lustil lauldes kõdu tagasi:
Ei ma waene kõdu minna saa,
Kaugel mu tallis kõdune maa.
Kõrged pilwed käiwad kärmeste,
Lennul läbi päikse läikwuse;
Minu kõdu a'ab neid igatsus
Waatma kuis saal õitsed iludus:
E i ma waene kõdu minna saa,
Kaugel mu tallis kõdune maa.
3'

—
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Püha Päike, taewa kuningas!
Valitseja ilmas ilusas,
Lauta hnlgwaid iooni laiale
Kõdu õite üle soojaste!
E i ma waene kõdu minna saa,
Kaugel mu tallis kõdune maa.
Wiige wihma, pilwed wiledad,
Niisutage minu isamaad!
Päike, wosu, metsu õnnista,
Kelles enne karja täitsin ma!
Ei ma waene kõdu minna saa,
Kaugel mu tallis kõdune maa.

40.

Hekmdi lahkumise laul.
Nüüd lahkun ära isamaalt
J a isamaja warju alt,
Pean wooral' maale minema
J a saan sääl woöras olema.
Jää Jumalaga, isa sa,
Sull' ütlen tänu otsata,
Et oled poega opetan'd
J a meheks teda kaswatan'd.

—
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Jää Jumalaga, emake,
>l^s armastad mind heldeste!
Sult lahkun inina silmawees,
S u õppust hoian südames.
Nüüd Jumalaga, õeke,
Sind armastan ma hellaste!
Oh ära nuta ärdaste,
Sa rohud minu südame!
J a sina, minu neiuke,
M u ilus hella õieke!
Nüüd sinust saan ma lahut'ud
J a püssi külge laulat'ud.
Jää Jumalaga, kallis wend!
Oh, ära kurwasta nii end!
Mees peab sõtta sammuma
J a isamaa eest woitlema.
Nüüd jätke järel' hale nutt,
Mind hõikab käsk, mull kibe rutt.
M u l l julgus juurdleb südames
J a kaswab üles languses. —
Nüüd Jumalaga, majake,
Kus hoidis mind mu cioeke,
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Ja muru, kus ma mängisin,
J a aed, kus puid ma istutin!
Jää Jumalaga, heinamaa,
Ja karjamaa, nurm niiduga,
Ja mets, kus laululindega
Ma tõstsin hääle huikama.
Nüüd Jumalaga, orud, mäed
Ja selged ojad, järwed, jõed,
Kus olen soudnud, ujunud
J a mõnda kala püüdenud.
Ja sinul, minu körwike!
M a soowin terwist lahkeste!
Me truuist' tööd küll tegime,
Nüüd haleduste lahkume.
Jää Jumalaga, kink sa,
Ja tallis koolimaja ka!
Teid igawest' saan tänama
Ja armsast' meeles pidama.
Sa wana tnttaw surnuaid,
Ei tea, kas saad sa minu luid!
Ehk lahmgisse langen ma
Saan maetud kaugel kaebmata.

—
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M a tõstan peast kübara,
Sind taewa isa palun ma:
Oh kaitse kõdu wägewast'
Ja iga sopra, sugulast!

41.

Irmuwanne hallikal.
Kui kallist kõdust läksin
M a kumalt kaugele,
Siis ütles kase warjul
Mull' hella armuke:
,,Nn selge kui see hallik
On minu armastus,
S i i t käib küll ohtu ohul
S u järel' igatsus."
M a nägin mõnda käske
J a mõnda hallikat,
M a nägin mõnda neiut
Mull' naeratelewat,
Ei olnud käsk ei hallik
Nii armas ommeti,
Ei waatnud woöras neiu
N i i hornalt iialgi.
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Kui kaugelt jälle kõdu
M a roömul rändasin.
J a hallikat ja käske
M a jälle terwitin:
Käsk oli ära kuiwan'd
J a hallil mudane,
M u neiu oli läinud
J a töise kaendlasse.

42.

hahkuja nekrut.
Nüüd ma lähen wooral' maale
Wäga kurwa meelega,
Kõik, kes olete mull armsad
Pean jätma maha ma.

—
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Ehk ma teist küll kaugel olen,
Saan teid näha ehk ei saa,
Siiski ikka saawad mõtted
Teie juures olema.
Taewa isa scna kuulda
Tahan igal ajal ma,
Ennast tema hooleks anda,
Tehku m i , kui tunneb ta.
Kui te iial palwet teete,
Paluge ka minu eest,
Gt mind I n m a l ikka kaitseks,
Tooks mind kõdu soa seest.

43.

Soldati laul.

Kurwastus mind rängast' rõhub,
Süda tahab lõhkeda
Walu pärast, silmawesi
Woolab ilma otsata.

Täna siin weel oleme,
Homme ära läheme.
Meie peame rändma,
Ära kaugel' köndma.

Aga mis woib sinna teha!
Mind j u hõikab isamaa,
Meie armas, kallis keiser
Töiste seltsis sodima.

Maha jätam' wanemad,
Kes meid järel' nutawad,
Maha oe ja weuna,
Maha neiu kena.
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Arge kallid kaebage,
Ega nutke ärdaste!
Kuhu ka ma lähan
Armast'a teid tahan.
I g a tuule õhuke
Terwist toob teil' hellaste.
Terwist päikselt saadan,
Mõtteis te pääl' waadan.
Peaksin ehk wara ka,
Lahingisse langema,
O n surm minu huulil,
Terwist saadan tuulil.
Ärge nutke ärdaste,
Taewa isa paluge!
Küll siis kumab eha,
M i l l saan kõdu näha.

—
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Pea mõeldud
On Mk rõõmustus meilt woetud;
Eila sõitsin uhkest' mina,
Täna rindu lastas tina,
Homme külma haua sees.
Oh kui wara
Kaub iludus meist ära;
Kndad sa küll oma palgeid
Purpurpuna'id, piimawalgeid,
Oh need roosid närtsiwadl
Sündgu nõnda
M u l l ' kui Jumal tahab käända.
Iulgeste nüüd lähen sõtta,
Ja kui surm mind tahab wötta,
Sureb wapper soamees.
(Salsa keelest ümber pantud.)

44.

43.

Köameye kommikn laul.

M m sõber.

Koidu helü
Täna tood mull surma walu.
Söatrummid warsti hiiüdwad,
Kuulid meeste elu püüdwad,
TaP'wad sõpru wöi ka mind.

M u l l oli üks hää söber,
E i paremat ma saa,
E i woinud ta mind jätta;
Kui trummid hüüdsi'o sõtta
M u korwas sodis ta.

—

60 —

Üks kuul sääl tuli lend'es:
Kas mulle ehk kas sull'?
See temale on totnud,
Surm teda minult wotnud;
Oh oleks tuln'd ka mull'.
Ta tahtis kätt mull anda,
,,Gi kätt woi anda ma."
Püss seisis sihil silmas:
,,OH jää ka töises ilmas
Mull' truuiks sobraks sa."
(Saksa keelest ümber pantuo.)

—
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See neiu närtsis ära,
Kui tuli sügise,
Kui kolletast'd leh^d
J a wait jäi linnuke.
Oh waata niäelt alla
M u pääle heldeste!
Üht sooja suwe kalda
M u mure talwesse!

47.

Mõrsja lein ema järele.
46.

Wara närtsind neiule.
Mäelt tähtis taewast waatab
Üks neiu alla säält,
Kuis kõnnin ilma orus
J a tõstan kurba häält.
See neiu oli minu
Weel mullu heinaa'al;
Meid kattis wosa wilu
Sääl õndsal viisimaal.

Oh mu hella eidekene,
Wara wa'usid hauda!
Sinu lahket naerul nägu
Ei saa näha ma.
Südames mull walu,
Silmis Pisar paisub,
Kahwatan'd mu nägu,
Nutust nõrk ju ma.
Sinuta mu elu
Kibe mõru on,
Sinuta maailma ilu
Paistab hale'ste!

—
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Kes mull' waesel' kogllb weimi,
Kes mind ehiteleb,
Kui ma astun altaäle
Peiu tbrwale?
Wöora? kogub weimi,
Woöras küla naene;
Wöoras ehiteleb,
Saadab saajale;
Küla minu oppeb,
Küla öftpus külm;
Eide õppus mulle puudub;
Eide juhatus.
Oh mu hella eidekene,
Wara wa'usid hauda!
Sinu lahket naerul nägu
E i saa näha ma.
Oh et minu armu,
Oh et minu ilu,
Oh et minu peiut
E i näe eideke!
Waata mäelt alla
Hella eideke,
Oma noort ja armast tütart
Heldest' õnnista!

—
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48.

Mnaja tütar.
S i i n ma istu, siin ma ike
S i i n ma norgu, siin nörenda.
S i i n ma muretse, siin murdu
S i i n ma kaldu, siin kahetse.
Sia tiigi tekkünewe,
Sia hallika asuwe,
Iöe kääru täüwe kokku
Oja otsa joosewe.
Küll saab küla tarja juwwa,
I u w w a walla warstele
Minu waese silma wetta,
Silma wetta sö'äme werd.
Kee mu näie, see mu näide,
Kee mu tuusi, see kõnele:
Näe kus ikeb neiu noori,
Kahetseleb kaalussid!
Mina kuule, koste jälle:
E i ma ike helmesid,
Muretse ka musta rukka,
Kahetsegi kaalussid.

—
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Mina ike oma esat,
Oma emat ike ma,
Oma tallist kandajata,
Aadust latse hoioejat.
Eladen saab helme-körra
Kaala-konna kaswaen;
Eladen ei saa ma esat,
Ega emat eladen.
(Wana Eesti rahwalaulu järele,)
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Ahatäht ja weli.
Üle eha ilu sirab
Hele ehatäheke.
M i n u weli närvis noorelt,
Anti wara hauale.
Lehekuul mets lehitseles,
Rohtu tärkas rohkest' maa;
Haigeks jäi mu helde weli,
Wöitles suisa surmaga.
Uksi kurb ma käisin karjas,
Oja ääres nutsin ma;

—
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Aga silma piis'te ojad
E i wöin'd wellel aidata.
Weli kirstus hauda kanti,
Järel jäin ma leinama,
Kuusik leinas, kaasik kaebas,
Kaebama jäi karjamaa.
Kari waatis kunvalt ümber
Kuhu jäänud karjane,
Küla noorus oli norgus,
Leina laulis linnuke. —
Kewade sai jälle kätte,
Mets läks jälle lehile,
Wösu tärkas, idu ättas —
Aga ei mu welleke. —
Hele ehatähekene,
Tereta mu Welle sa!
Ütle, et ta minu meeles
Ikka armas otsata.
Ütle, et ta minu silmis
Ikka ilus, ikka noor,
Ja, et teda üli kiidan
Kui mind kuts'nud taewa koor.
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50.

Airiku kess.
Kell, sa kõlad lustil
Siis kui pulma rahwas
Sõidab knikuss',
Kell, sa kõlad pühalt
Siis kuipühal päewal
Tööst on seisatus.
Kell, sa kõlad hale'st'
Kui üht kändaks hauda,
Rahu sängisse.
Keü, sa hüüad troosti
Neil' kes maha nutma
Iäawad järele.
Ütle, külm wask sina:
Kuis woid rõõmustada?
Kuis nii kaebada?
Aga meie mured,
Aga meie roönmd,
Kõik neid tunned sa.
Jumal ime wäge,
M i s ei mõista meie,
On sull' linkinud.

-
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Sina annad abi,
Kui on meie süda
Walust waewatud.
(Saksa teele laulu järele.)

