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Annetuseks.

Siin, kus cnne helisenud
Taaralaidte laulu heal,
Wancmuine s^rmi pannud
Kalli kuulja kandli peal';

Siin, kus wöidu laulu kõla
TuulciMu clustaud,
.svcda hiljem pilwe öla
Auule tärklis tacwa kaud;

Siiu, kus Taara mäe peal Maa
Kuulma kuldseid kudnsi,
Tõstab tamme metsa nukas
Arglik laulik lugusi:

Kcllc heale eemalt mat'wad
Tuule maru mürinad,
Kellel' siit ja sealtpoolt tötwad
Ehmatajad, kõledad. —

Kuule siis mo häält, oh kuule,
Eesti rahwaö, isa maa!
Süda heiskab laulab, sulle
Läbi metsa kohiua.



I. Mitmesugused laulud.

Isa maale.
Mo armas Eesti isamaa!

So aim ma tahan kuulut'da,
Scst sinus olcn süudiuud,
Ka suureks kaswau'd kõndinud;
Kui silmad ccsmalt lahti tcin'd,
Siis sinu taewa lvalgust näin'd.
Mo armas, kallis isamaa.

Mo armas Eesti isamaa!
Kuis w5ib üks laps sind unust'da
So armo olen joonud ma
Ju sisse ema piimaga;
Kui noore pölwe elu teel —
Nii rõõmustad mind täna weel.
Mo armas, kallis isamaa,

Mo armas, kallis isamaa,
Kül ilus, kauuis oled sa!
So lehtis metsad kuhawad,
So aasud haljad ilusad,
So päike paistab heledast,
So linnud laulwad ilusast,
Mo armas, kallis isamaa.

Sa armas kallis isamaa
Ei lapsi saalis kaswata,
So tütred siiski ilusad,
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Kui puna roosid mtscwad!
So poead prisked, tugewad.
Ehk rasked tööd kül tegcwad,
Mo armas kallis isamaa.

Mo ariuas tallis isamaa,
Nüüd elad rahu rändas sa!
Sind warjab Wcne kotka tiiw,
S u l kaitsejaid kui mere l i iw:
Sest kaugcl jääb sult waenuga
Kõik söa mürin kurnaga
Mo armas, kallis isamaa.

Oh hõiska, hõiska, isamaa!
Auu ..Aleksandril" lõpmata!
Ta suured tükid, tugew raud
Kül liimiwad kõik riigi praud.
Et wacnlane ci sisse saa
Mcil kallift rahu rikuma,
Mo arums kallis isamaa.

E i armsamat, kui isamaa
Ma tacwa alt sa lcidama!
Sa kaunad. katad. toidad mind,
M u l hauda teeb ka sinu pind.
So põrmust ilma sündsin ma.
So põrmu poen ma puhkama.
Mo armas kallis isamaa.

Oh armaö Eesti piirae,
Kui tacwa koidu wiircke?
M u l paista elu õhtul wecl,
Kui paistsid wara kätki teel.



Siis kata, tallis Maarja maa,
Mind oma pehme mullaga,
Mo armas, kalliö isamaa.

Palumine. ^
Paista mulle, lahke päike!
Ööilm warjab waarikuid.
Lahuta neid pilwe käike,
Mis siin külmcndawad suid.

I?ua p^rgu wärawalta —
Kallis Kalew, kocu sa!
Ammu sind ju wangi maalta
Ootab ohke! isamaa.

Sinu armsat õnne aega
Leinab suur ja wcikcnc!
Aeg, kus sind sai wiidud tacwa,
Lcpctas meil priiuse.

Wana isa, ise tarka,
Taara, taewast kuule sa!
Auna Manal seda märka:
«Peasta Kalcw kütkesta."

Uue nästu
Ma seisin unes körgcl mäel,

Sealt waatsiil taena piiredel;
Seal paistis incrcs kaarcke,
Kui roheline saareke.
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Seal saarel 'polnud sarwikuid,
E i mingi kisk'jaid elajaid.
Ma leidsin Mammntide luid,
Sest tundsin, — wanast olnud neid.

Seal kuld'sed kägud kukusid,
L"id hõbe linnud lugusid,
Seal haljendasid tamme puud,
Seal rööm ja rikus andsid suud.

Seal jooksid klaasist allikad
Ja niisutasid lille maad,
Sest kaöwid kuller köllakad
Ja cller pärlid ilusad.

Ei kuulnud ma seal riisujaid
E i mure nutu kähinaid,
Sest rigus walitses kui m?ek
Arm, heldus pllcs nii kui leek.

KeZ on siin saarel kuningas,
Sell ' ilusal maal isandaks?
M n l anti n^nda seletus:
^ t e i l Kalcwala walitsus."

Seal mäe peal seisin kaua ma
Ja nutsin raokest salaja:
Et selle armsa riigi a'al -
J u olen unustuse maal.

L u u l e kü laka ik .
Tere, Soome sugu wennad!

Kalewide kallid kännud,



Lapsukesed laente langul,
Pocad Põhja piiri kaldal;
Südamcsta sügawasta
Aruni meelest awa rästa,
Igatsused hcljuwalla,
Röömud tõeste töuscwalla:
Kui Teid tulen tutwustama
Üle silla Soomc-maale.

Si in ap leian seda paika,
Kus meil öitfid õnne lilled
Wanaaea/sc wainudclla,
Ennemuistse ilinadella,
Kus me'e õnne kuldsel rajal:
Nöömu, rahu rikal ajal
Isa koeas kaswafiine,
Eide kätkis liikusime —
Künni kurjad kurnatused,
Köu pilwe kärgatused,
Rahu pölwe pellctasid,
Kõdu paika kolestafid.
Si is ap', langud, lahku jäime
I lma laande ikemaie,
Waewa nurme nuutsumaie.

Si in ma leian seda paika,
Kust meid kandis Kalewala
Wahwa wöidu walinatcs
Taewa piire taplemaie.
Wöera maale w^itlcmaie:
Et ei pääsend pcalta päewe,
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Alta ilmast habenikud —
Meie muru muljumaie,
Naba wendi wacwamaie.

Si in ma leian seda paika,
Kus me'c isad enne käinud,
Emad, wcnnad wöerusella,
Piigad luöti pidudclla.
Kus na'd kännud koku löönud,
Kuningriigi terwist joonud;
N'agu meie lnuistsed laulud
Pidupölwcst paiatawad:
„ Nagin soo suitsewada,
„ Nagin aru aurawada,
^Soo tcil sulas oluta,
„Aru auras annikata."

Si in ma leian scda paika,
Kus wccl tou>'wad tänapäcwa
Wennad wiirmaliste walgcl,
Ocd roosi puna palgel
Nagu tammed taewa poole,
Pihlak pnuda pilwcdeni.
Mcie wcnnad Wirulased,
Suure Soome sugulased
Ullest alles uimasella
Piina pölwcft pöduralla;
Waenu haawad walutawad,
Waiinll walgust waigistawad.
Hirmsas öödes, hellad welled!
Seitse aega — sulgusime:



Ei mcil paistnud päike pilwest,
Kiul ci aimud ööscl kuma
G^a tähed walgus tera.
Pime musta paksu pilwid
Wäl^ud üksnes walqustasid.

P5hja tormi puhumisel
Hakkas taewas haljendama,
K^idu piire kllmcudama,
V a l u tuuled waikimaios,
,Paike paistab pilwe pilust;
Silmad siiski wälja jäänud,
Näe ci cuam nii km' eune.
I h u tuikab haawadesta,
Isamaa alirab uduöta. —
Lootus jääb mul liikumata,
Soomcs sõbrust sobidada,
Isa pinda istutada:
Kalcwala kafufida —
Kalliusc kaskcfida,
Ariuaötuse aabasida,
Waua waimu wahtcrida.
Tõusku, tõusku tacwaani,
Pikaks peale pilwedeui
Meie kõdu kaswamaic,
Kalewide kalju liuna! —
Panen laulu l"pctclcs
Kandle Sooine kalju peale,
Dotma aega uuendusi,
Kalju linna kosundusi.



P õ h j a kannel .

Miks. p5hja kannel kõlised.
Sli l l keclcd kurwad. talwised,
Kas laulad küünla kuule sa,
Ehk tahad snwe ärat'da?

3)iul undas kaugelt helinad,
Ghk pulma lood ju oliwad:
Ei sure arm meil wahe teel,
Oh nwrsja, m?rsja! oota wcel.

Mul süda truu ja õiglane
Sull' tnikab wastu, neiuke!
Sind lunastan ma põue lind,
Ghk maksaksid fa were hind'.

Gi rikust ineil kül niuduwal,
Gi kängust kalju künka all:
Miks wiibid sa, mo kallike?
Ah lähed leeri sügise! —

W u n a t aa t
Kül kiics kuhab chtu a'al

Üks hõbejõgi p?hja maal;
Ta kumill kni.luks laugele,
Wee läige tcuscd taewase.

Ta lacntcl kiigub kuld'nc paat,
Scal püüab kalu wana taat:
Taat? — Oh ci usu minu meell
Ta sõidab luöti Wokfa wccl.
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Kuuwalgcl aga kuri peal,
On kaldal kuulda lema heal;
Seal laulab näki neitsike,
Üht lugu l^une piigale.

Oh tuleks taat sel paadiga
Ka Lääuc merdc mängima!
M a waataks waikscl walgel ööl,
Kuis käib ta kena taewa tööl.

Waat wiirmaliscd wnhawad,
Ka merc laened kuhalvad:
Taat esimeste iliures töös
Ja näkineitsi kalaku'us.

Kül w7in ina kaua o»ta sealt,
E i aima paati, laulu healt!
Sest wiirmaliscd, maru heal.
On näitus kurja ilma pcal.

Vi ole.

^ E i ole meie a'ane
Neist — nhte ainukest,

Kcs kuduks isamaale
Auu-pärga lilledest.

Mis wöcrad linnnd kännud,
H7tt kidnr knvadc,

Mis nemad sulle anuud
9Iii kibe, kihwtinc.



Oh tere, Eesti ööpik,
Tark Taara taewa lind!

Kus käsi sul ou tööuik —
Seal kiidab tegu sind.

Kö id iku le
Noor' toidu päewa paiste cel
Uus lilleohk ceskewadel,
Kus lootus lugud lauluks loob:
Seal suwi tõeste wilja toob.

Erk Eesti waim on sinu sees,
Sull pölew arm ka südames,
Kcs Simsoni wöib siduda,
Ehk temal wörku kududa:

Nii laua kui ei armu palk
Tas langen'd wöimu hiukse salk?
Jah waba tiiwul tahan sind
Ma küta, kaunis künni lind!

Kui teised luusil Taara mäel
Ehk rändamas on eksi teel:
Siis istub ,,ööpik" lepikus,
Kus kuld ja hõbe temal suus.

S a v a w .
Kuis käib sul kuldne päike,

Mo armas isamaa?
Kes muiste 5nue läike
Sull' süttas särama?



—<d 14 <3-—

Ta tõuseb Taara koeas
Kül cnd'sc iluga,
Ja näeb ct sinu macas
Onn läinud puhkama.

Oh, et üks taewa wägi
Sind nataks ärat'da:
Kül siis so õnne mägi
Lä'äks uuest särama.

G p u l e .
Jää Jumalaga, Epu, siis —

Mo k̂ ige kallim paradiis!
Mo kuldne läikiw lusti-linn
Kus hilja alles mängisin.

Oh paistku päcw sull' palawast
Sealt armu tacwast läikijast!
Mul warjab öoilm waarikuid,
Scft ohkan taga ilu suid.

Mul igatsuse röemu a'ad
Ju ohtu tacwas hingawad!
Mis wccrul punab üle maa,
Sa, päike, neid ei paistma saa! —

L a u l u kuningas.
Näki neitsi, noorukene!

Liuge Lääne lacnctcsta
Muiffjc kihla kiwi peale
Siidi hiuksid silitama
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Koidu kulla karwaliseks.
Õhtu eha iluduseks!
Laula minu meele maalid
Õilmetesse öitscmaie!
Siis ma liblik, lusti lindu.
Tallan tuulta salamahti —
Kui ma laulu kuningale,
S5na cic scadijale
Lähän kulda kukumale.
Hõbe läikel h^iökamaie.
Meie kallis Kalcw' poega,
Taewa tõusnud taimekene,
Enne õnnetuma rhtu.
Kui ta läinud lahingissa
Naudalafi rookimaie:
Matnud kuningliku kulla.
Nika Eesti riigi wara
Põrmu põue pcitewale.
Kust ei waras käpamaie,
Ega rööwcl riisumaie
Varandust wöin'd wähendama.
„Õitseb ükskord õnne aega,
Pacstab parem päewukene:
Wötamc siis wara wangist,
Kulla koormad künka alta."

Niida sahkand sebradele
Kallis Kalewide poega.
Kui n ad wara warju alla,
Kulda kukutanud kalmu.

2*



Hauda haljast höbedada,
Kuida Kalew' poea laulus
Pikemalta palatakse.
Pärast matmist pitseriga
Sõlminud ta sala sõnu,
Köwemaio weel kinnituseks.
Kes neid ajus arwamaie,
Mötes juhtub möistemaie:
Pidi wara peremeheks
Õnne tunnil tiiusemaie.

Nälja polwe närtsimisel,
Orja ööde ohkamisel
Püüdsid mitu Eesti poega
Kallist hauda kaewaneda,
Wana wara wöteneda,
Kui neil eha helendusel
Ööde ölmas õilme karwa
Muru eide tütre maalid
Imeliku ilmutanud
Muiste acg'sist mälestustest:
Mis seal mustas mulla rüpes,
Põrmu põues peitewala
Wmda olla warandusi,
Parem pölwe pärandusi.
Aga et ei sala sõnu
Sündin'd meestel mötedessa,
Agarail ei arudessa-
Iäiwad waranduse warmed,
Haua köhad arwamata
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Tulew pölwe tunnistuseks
Meie pölwe päewadeni.

Taara nõude nikutajad,
Targa tööde toimetajad,
Walitesid wanad targad
Hiljem ilma aegadella
Waba polwe Gesti-walda.
Orja aeg'fid astmeid mööda
Mindi muistest otsimaie.
Kas ei Kalewide koolmest
Warjul pantud warandusest
Riismeid wöinud riisuncda.
Mõned ärksad mehe poead
Sõitsid suisa sala teeda
Onne wara otsimaie:
Gt kui armust neile antud
Wana wara wälja wi^ta
Teda päewa paistel tuua'.

Esimest neist õnne lapsist,
Kes taht' wara kergitada;
Wotnud Taara ülcss taewa
Puhke pölwe pidamaie,
Sest et mees siin küllalt tööda
Eesti tuluks toimetanud. —
Teised tema teede radal
K5ndin'd onne katsumaie,
Kell' ehk tuuled teadufida
Õhud toonud õiendusi:
Kuida kotka kulda kõned,
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Kaarna hõbe kuulutused,
Wöitsa onne wöinud tuua.

Üks neist öpind linnu keelta,
Tükikese Taara tarkust;
Nende abil astund argselt
Jaani ööl ta sala teele.
Tuli teinud ete tähte,
Walgus hauda awaldanud:
Kusa pulLsid pärandused,
Wana laulu warandused.
Siisap märkan'd mehikene,
Wötnud kolmi were wenda
Wiinud Wiru witsikusse
Tapnud Taara meelituseks.
Selle peale sala sõnu
Nääkin'd suula sõmerasse,
Kindlamaida kalmudessa.
Kesse ime ilmumista,
Armsamata awaldusta,
Woimsamata wolidusta
Wiinud ilmas enne näha,
Kui seal haua laenajale
Sclle puhul silma juhtus?
Kui ta kalmust pisut mulda
Pealt sai ära pillutanud:
Paistis tallis wana wara,
Sigis silma nähtawale.

Muru eit oli mulla põues,
Alla ilmas aega wiites,



Pika pölwe päewadella:
Kulda lauluks torutanud,
Höbet sõnaks sulatanud.
Kalewide kalli krooni,
Kulling-riigil kõrgemaila,
Mis wccl jäänud umutemata,
Haljas auus andumata, —
Andis haua leidijale
Pähä pärja asemele.
Muru eite, üteldessa:
^Tunistuseks tulewile,
,,Kinnituseks kõikidele:
^Et sa söna-wara wancm,
„ Kuulus laulude kuningas,
nOled oma seisusele
,,Taewa wäedest walitetud.
„ Selle pölwe Eesti poead
^Sa so auu ci silmamaie,
,,Waimu rikust waatamaie:
^Sest et nende waate silmad
„ Pikast ööst on pimestatud,
„Raiskus ilmast räpastanud.
,,Aga tulew' aegadella,
„Pärast polwe päewadclla
f,Saad sa ilmas hiilgamaie,
„ Eesti piirel paistemaie
,Herrandlikul ilundusel,
M'agu kuuke kumendama!
,Kü l siis pist'wad Eesti poead
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,,Parwel laulu pärdikusse,
ssWainm juure waarikusse,
^Kus so lilled kaswamaics,
^Õitsel haisu õhkumaks."

Paneme tähele
Kus elu ja waimo laulu sees 'pole,

Seal lauliku püüdmine luuletus wale.
Isa maa laulikud, paneme tähel:
Wahe suur, laulu ja Eest i lau lu wahel.

Algmises linnud kül laulma kõik pandud:
Ööpiku, räästale ise wiis antud.
Suured me'e laulud, suur nende seadus,
Wööras ja pisuke Eestlaste teadus. —

M u s t a kuube ^
Mo musta kuube kända
Ma tahan auuga
Ja kät see peale anda
Sull' armas isa maa!

Mo isa isad käisid
Kõik musta kuue sees,
Sest jäägu uued wiisid:
Ma olen GestimeeS.

Ja tahan mustas kuues
End ika ehtida,
Mis mulle ema luues
On jätnud pärida,.



Igatsus.
Kes mul annaks kotka kiiru,

Tuule tiiwad lendada?
Siis ma rutaks õnne wiiru
Taara kota otsima.

Kaugel jätaks selja taha
Õela oru aurama,
Kaugel jääks mult kurjus, paha —
Oh kui onnis oleks ma.

Qh et wöiksin laewa leida,
Näha kaugcl purjekcst:
Mis mind lennul wötaks wiia
Rahu randa tormidest.

Sealt ju põhja tuuled, külmad,
Elu mere mürinad.
Paljad puud ja talwe ilmad
Oru Põhjas kuhawad.

Sealt ju lusti laulu healed,
Röemu kandlid kölawad,
Ing l i tallid kiidu kecled
Igawestc hcljuwad.

Oh mo süda, kauaks söta
Weel siin tahad wiibida?
Jookse, lenna, jõua, töta
Sinna, kus se rahu maa.



G e s t i rahwas

Eesti rahwas! ära sa
Kõigu iga tuulega!
Kus sa astud, waata ete
Oma selge silmaga;
Pööra ika kõhe tõte
Teede aaru rändama.

Eesti rahwas! ära sa
Paapstil pölwi painuta!
Õpetusest — õigust wastu —
Talla julgest üle sa.
Lamba rudis kandwad paastu
Palju wale nimega.

Eesti rahwas! pese sa
Silmad puhtaks seebiga.
Tõsta kõrgel' puhtad käed,
Waimu waate wärawa, —
Kül' siis kõrge mäe pealt näed,
Hirmsad teed, kust tulid sa! —

Ära, armas isamaa!
Wöera naerul punasta. —
Kaua öö sind kinni kätis,
Hirmsa pimedusega
Eha walgust so cest matis,
Kuis wcel wöisid rutada! —

Ruta nüüd. mo rahwoke,
Orust üless mäele! —
Kuld'ne linn seal ees sull — töta! -
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Kinni pandud uksega,
Keda üksi lahti wöta
Wöid sa walgus wotmega. —

Oh. et näeks sind, isa maa,
Juba seal ma olema!
Ehk kül kehwus wecl sind keelab,
Siiski hüian: ruta sa!
Enne kui sind pime neelab:
Siis saad õhtul hõiskama!

A r m u igatsus

Oh miks sa wiibid kaua?
Sind ootan himuga!
Mo mure musta haua
Sa wöid ju walgust'da.
Mo talwe waewa waibad
So soojus sulatab,
Gt kaduwad jää rünkad
Ja oead woolawad.

Sind ohkamisel ootan
Ma iga tunnike!
Ja pikisilmi Vaatan
So järel hellaste.
Kül tihti une näus
Sind wömul teretan,
Ni i nwtes, sõnas, teuS
Sind meele tuletan.



—o 24 ^—

Ju ohtu jõuab käte,
Päew pilwi wärwimas,
Ju sini saali lake'
Ta kulda pillutas;
Mul tundmus angub pöueS
Rask' nlusta murega,
Öö paks ja pime õues:
Oh walgus! Tule sa! —

Minu süda ^
Miuu süda, ära
I?gi ole sa.
Mis seal ika woolab
Mure mürina.

Minu süda, ara
Meri ole sa,
Mis seal kõrgis laenis
Kohab rahuta.

Minu süda, ole
Dhkaw lilleke
Mis seal niidus, orgus,
Õitsed puhtaste.

Minu süda, ole
Waiklik metsa maa,
Mis seal ika seisab
Nähus riiuta.
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H e a d ö ö d

Head ööd! weel päike hüiab
Pilwe piirel punades;
Ema hellalt kaisu hüiab:
Hinga waikse rahu sees

Head ööd!
Oh kuis pehmelt katab kinni

Lapsi musta kuuega,
Nutab elu raskust mõni
Trööstib neid ja hüiab ta:

Head ööd!
Ohtu taewas eha clin

Puna palgis sädendab,
Waikses rahus oja wulin
Tõsist hingust lotendab,

Head ööd!
Kuldsed kiired kergelt saadab

Särades weel üle maa,
Mere peeglis uhkelt waatab
Oma ilu palget ta :

Head ööd!

Pulma rööm.
Juba pulmad jöudwad pea

Käte tulla, oh mis hea!
Seda kena uhket palli
Saan seal jälle korra tralli,

3



Magust saksa saia süüa,
Pakrist weel peale juua.

Juku juba ammo ootab
Anu kanake ka loodab:
Pitkisilmi seda päewa,
Mis neid otse wiib kui tacwa,
Kolmatkümmend seda pidu —
Suhkru kohwi saia sadu!

Iöudkc rutu mööda päewad:
Oh meil' juba silmad näewad
Rahwaft kcnast laual istwad,
W^id ja H a suhu pistwad,
R î?msad kännust õlut joowad
Saajad! saajad! laulu loowad.

Sepa Juku walsfi mängib,
Tõistre Trnis trummi tongib,
Rahwas woolab nii kui wesi —
Mehed, naesed segamisi,
Anud, Jukud ise ka
Wupsad, wupsad! hüpawad.

Rahwas waljust wäljas höisk'wad,
Eesti laulu lausa luisk'wad,
Kellad hüüdwad killa kölla,
Hood si?it'wad pilla palla:
Oh sa lust, ja oh sa kära.
Undi kõrtsi kuuluks ära! —



K o h t u m e e s t e l o

Nüüd kuulge, Eesti kohtumehed,
Teist tahan pisut rääkida,
Kü l wöiksin mustaks mitmed lehed
Si in teha teie mudaga, —
Et aga auusaid küllalte,
Sest annan märku weidike.

Kui kohtumehi seatakse,
Si is mitu juba ihkawad
Kui lapsed kanni, rumalaste,
Kes neid ei kiida, wihkawad:
See pill on ilus, mrtlewad,
Kui käes, —- oh, kuis n'ad mängiwad!

E i tunne seadust, pea on rumal,
Sest lä"äb kõik pitkalt lonkades,
E i hooli sest, mis käskind Jumal,
Neil kurjad möted südames!
Mis aitab tarkus pea sees,
Kui kurjus tuksub rindades? —

Kui õigust jõuad korwal saata
Si is oled röömus kiideldcs —
Oh wilets hing! sa saad weel waat'ma
See peale ükskord — ohkades:
Kui õigust hauda matsid sa,
Si is — lendis taewa kaebama.

Oh wale auu, kus sinu koda,
Kus on si,' linn, mis röömu täis?
Kus tasub ükskord tule oda,



Kui kurjus teel.se samu käis?
M a kardan ehk sind petab siid,
Kui hinge hinnaks põrgu wiid! -

Gt nende adra sa ei weaks,
Kes kõrtsis wiina lakuwad,
J a sulle topsi meele heaks
Kui ratal määri pakuwad:
Kell' pea täis wiina aurust keeb,
See kohtus ülekohut teeb.

Laimatule
Kui kurjad kiusu keeled

Sind mustaks määriwad,
Ni i , et ju muude meeled —
Sind hukkas usuwad.

Kui wale paksud pilwed
Auu päikest warjawad,
Kui tagaselja tuuled
So õigust siduwad:

Siis ara wasta wäega
End püüa tasansda,
Gi uue teu tööga —
Siis saad waest eksima!

Waid mine waikse kohta,
Seal kacba uutuga
Sell ' oma häda ohta,
Kes näeb mis salaja.
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Küs ta so auu ja õigust
Toob lõuna walgelc,
Gt onne rikast lõikust
Saad käte wiimati.

K e w a d e
Nüüd kewade on jälle käe,

E i kurbtust kuskil mo silm näe:
Päew paistab taewast palawalt,
Laul kõlab ruömul haljalt maalt!
J u sulab lumi maas ja wees,
Mis talwe tuiskas ukse ees.
Kõik jõed ja ojad woolawad
Et päew ja öö neist kohawad,
Sest ete wöetud kindel hool
Neid sunnib rutma mere pool';
Seal lõpeb jooks ja köhin wait",
Seal on neil päris kõdu paik.
Nüüd kmk maailm end' rõõmustab,
Gt jälle aega näha saab:
Kus mahla tilgub lehe puu
Ja laulma hakkab linnu suu.

Nüüd meri jälle lahti lääb,
See ranna rahwal röömu teeb,
Sest neil ei ole põllu maad,
Waid kala püügist elawad. —
Nüüd läinud paku talwe külm,
Sest armas kewadene ilm
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Meis tuleb lahke tuulega,
Ja tahab kõiki röömust'da.
Oh waata lahkest minu silm,
Mis toob sull' kewadene i lm:
Need wärsked haljad heina maad,
Kus karja lapsed mängiwad:
See jääb mull' wanalt meele weel,
Kui moted käiwad noorel teel;
Kas südant see ei rõõmustaks,
Kui leht mets lähäb haljamaks,
End' ehib helde looja wäes
Ja kohab kange tuule käes! —

Oh armas kallis kewade,
Sa rõõmustad mind ellaste,
So toodud kaunis lille riik,
So wäljad aasud, metsad kõik
Nüüd seiswad pruudi ehtedes,
Kas kuiwal maal, ehk olgu wees! —
Kell' südames ei talwe külm,
E i patu anged, kuri i lm:
See annab ilma Loojal auu
Ja kiidab tema püha nöu.

Oota
Oh oota! pruudikene,

So peiud tulewad,
Oh ehi, ellakene,
Ta wastu walusalt! —



Hea wiisi pane wööle,
Ja tarkust tallele,
Kaela õpetus keeke,
Siis tuleb peiukc! —

Sa köida kingad jalga,
Mis wirkust läigiwad, —
So seisust ära salga,
Kuis kõrged öelemad! —

Sa römnu kuube kudu
Nüüd himu ehmetest —
Ei wiibi wihm ja udu
Wist kastma lillekest.

Kui öucs haugub koera,
Sind hüüab lepikus,
Siis - oota, oota, looda:
Et uus p?lw ukse suus.

Küsimised
Kas kcmgcd kalju mäed

Peaks pehmeks sulama?
Kas ammu harjunud käed —

Ei kullas siruma? -
Kas kisfjad linnud kiitwad

End' rööwlid riisujad? —
Kas waenu wöcrad — wiit'wad,

Et rahwast röhuwad?
Kas hälbid halMawad

Ehk koorma kaudja peal'?



Kas kanged kahetsewad,
Et aral hale-heal?

Kas õelad onne päewil
Töt' toeks pidawad?

Kas uhked usk'wad wäetil
Ka hinge olewad?

Kas rikad meeles kandwad,
Et nähtaw ajalik?

Kas ahned waestel andwad,
Mis neil kül wöimalik?

Truu us
Ma tahan truuiks jääda

Sull' Eesti isa maa!
So auuks laulu saada
Kül uhke iluga.

Kes lahkuda wöiks ärä
Kül ' sinust isa maa?
Ei wöeras kuld, ei wara
So roömu pühkmeks saa!

Mo Eesti keel, mo rahwas,
So täius, isa maa,
Teid orja pölwe pahmas
Kül püüti rõhuda! —

W ö e r a s isa
Wöi wöeras isa hea —

Sul l näitab nii kui kuld?
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Mo sõber, meeles pea:
Ehk näitab sulle tuld!
Sa ise seda tead —
Ei tohi tunnist'da,
Waid oma teada pead,
Et wihaseks ei saa. —

Ei armastust t'al ole
Waid kõne köwagi; —
Mo wend, mull' ligi tule,
Sull" ütlen könvasse:
Ta peab sind koeraks, seaks
Ja wihkab hirmus sind, —
M i l wiisil siis weel peaks
Sa armastama tend? —

Kus on so poea lugu,
So auu, so warandus,
So end'ne maa — ja jagu,
So päris pärandus? — —
Kõik fee on wöera isa,
Kmk see on tema käe;
Kätt' saamine on wisa,
Ma nutan iga pae! —

Wöi woeras isa hea?
Kül teda tunnen ma! —
Ta silda külm kui jäe,
Ta rööm sind rõhuda,
Kui surma jõgi sügaw
Ta nöu ja kawalus,
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Oh poeandil on igaw
Siin kända piinatus! —

N3 ^ s I
Weel wiha waenu ajad

Liig kõrged-köwerad,
Weel teede aarud laiad,
Mis orgus jooksewad.

Weel kiusu köied köwad
Siin süüta sidumas,
Weel armid lahti lööwad,
Kus haaw ju kaswamas.

Weel tigeduse tiigid —
All' haiswad iluta. —
Gi orgus lille liigid
Wöi lustil löhkada! -

Weel seisab taewas pilwes
Ja udu warjab maad',
Weel tähed taewa wölwes
Ei kirga, — tumedad! —

Mo kannel kaebtust tõstab
See pärast isa maa!
Ja heli pilwe kostab:
Oh Jumal halasta! —

Kool.
Suu räägib mõtted südamest,

Sest teen ma jutu koolidest



—<d 35 ĉ —

J a — ohkan sügawaste:
Oh päew, miks paistad tumedast,
Oh tõuse lõunaks hommikust,
Ja paista walusaste! —

Oh saaks mul' heal kui pasunaks,
Kes julgest kõigil kuulutaks:
Et tarkus önsam wara! —
Nüüd alles närtsib wärawis —
See kallis pärl, se onnistus;
Mis pölgatakse ära! —

Jah! talwe puud kül' oleme!
Kas haljas lehtis kewade
Ei önsam parem ole? —
Kas könnil öösel pimedal
Ja löune walgel päewa a'al
Ei wahet teha tule? —

Sa kallim kullast, hõbedast —
Oh näita käsu nobedast
Nüüd Eesti wendil wälja,
Oh hüüa, hüüa uulitsal'
Te waljuft healt tee lahkmetel:
Oh wotke elu wi l ja !

So õpetus ja sinu kool,
Mo Gestirahwas igal pool
So omaks täiest muuda,
Ei armu kingi hobusest,
E i wöerast sööda lehmadest —
Täit tulu sa wöi nõuda.
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Lapse pölwes
M u l muru kopel aia all

Jääb ala armsaks siin,
Kus lahke päewa paistusel
Ma noorelt mängisin.

Kui linnuke ma röömu täis
Ei teadnud kurbtusest,
Mull', armas oli lille hais:
Neist tegin kroonikest! —

Kui lepik linnud laulasid
Ja oja kõhises;
Siis minu körwad kuulasid
Suur rööm mull' südames! —

Kui toomed luigel walgeks loid
Ja haisu andsiwad,
Kui puna maasikaid ma sõin,
Mis mättad kandsiwad,

Siis olin römus, ^ hüpasin
Kui weike loo lind,
Kõik enesest ma lükasin,
Mis ial waewas mind.

Aeg paremat toob, mõtlesin,
Oh mill' a'al suureks saan,
Ma targemaks saan, ütlesin,
Ja uusi asju näen;

Nüüd aga tunnen wale see
Gi paremad ma saan'd,
Kuid hüüan kurtes alati:
Oh lapse polw kus jään'd! —
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Mo puhas süda, röömus meel,
Aeg alla hauda wiin'd;
Sest kurjus, tuimus clu teel
Mind halwemaks on tein'd.

Mul muru kopcl aia all
Jääb armsaks surmani,
Kus wanemate wainudel
Ma noorelt mängisin.

Noores pölwes.
Kaua elan mina põrm,

Kunas mulle tuleb surm,
Saan ma elus Höiskada,
Ehk kas kõnnin nutuga?

Mis ou mööda, nägin ma,
Tulewik weel teadmata.
Kül truu Jumal siiski teab,
Mis mo hinge rahul weab.

Taewa lao tus .
Oh taewas, kuis sa sinad
Seal kõrges ülewel,
Kui so pool' waat'wad silmad,
Siis rööm on südamel.

Kui näen ma pilwed söudwad
Kui merel laewuke,
Ja linnud lauldes töus'wad
So poole kõrgele;
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Kui näen ma päikest paistwad
Kesk lõuna walguses,
Kui näen kuu, tähed hiilg'wad
So kuldse peegli sees:

Si is südamest ma kiidan
>̂ )h Jumal Sinu nöu,
Ja rõõmsast' aega wiidan,
Kus Sinu wägi, auu.

P r u u d i l e .
Tere, armas Liisukene,

kma-laka linnukene,
Roheline roosi nupu,
Kulla karwa kullerkupu!
Oh et wöiksin kirja seada,
N i i et saaksid sina teada:
Kuis sa seisad minu meeles,
Liigud lausa laulu keeles,
Woodist tõustes, woodi heites,
Paistad sa mull' kuldses leites.
Kogoduse kuulsad neiud,
Keda mitmed noored peiud
Suures lustis röömus ootwad
Ja neil' pahu terwift saatwad:
Kõik ei maksa minu silmas,
Minu onn ja rööm so hõlmas.

Kui sind, Liisu, waatma tulin,
Juba teie kambris olin —
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Siis ma eesmalt wara waht'sln,
Sind kui inglid näha tahtsin
Künni sa kui kuld'ne kuuke,
Rohu riikis roosi-puuke
Õitsel paistsid minu silma,
Wiisid möted röömu ilma!
Kui sind eesmalt kambris nägin,
Tares wcikse une tegin;
Siis ma sinu peale nwtlin,
Südamele tasa ütlin:
Minu Liis on ilu lille —
Taewa al ta sarnast pole!
Roosi karwa on ta pale
Kõnes pehme, helde, hale,
Sõstra silmad pilwe karwa,
Hillkfed ni kui kulla narma.

Tema auu kui koidu kuma,
Arm kui päewa paiste puna,
I l u nii kui ilma walgus
Lille laanes õitsel algus.
Kunas! Liis, oh koku saame,
Armastusest jutu a'ame?
Arm on kül kui kallim kulda,
Reis on suur oh Suistle walda.
Jäägu julgus jutu a'ajaks,
Truus peiu pruudi maeaks:
Kus me' kulla koku saame,
Armastusest jutu a'ame?
Palju terwist pehme käega,

4*
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Pahu terwist armu wäega
Saadan, armas Liisu, sulle
Läkita siis wastust mulle! —

K u l l e r k u p .
Wöitu öitsid lillekesed

Heina maa peal kenaste,
Kullerkup seal põlgas teised,
Kaswis jõudsast kõrgesse.

Paiu pöösas ilu ehtes
Wäänis pead ta toredast,
Hüüdis: kus on ial lehtes
Minu sarnast lillekest? —

Kui ta alles nõnda hooples,
Kõrges mötes kõneles,
Köhas pöösas tuule hoodes
Peksis teda uimaseks.

Toibunud, kui nõuks wutis
Jumest jälle kaswada,
Waljust siis ta hüüda M i s :
,,Keda nüüd weel kardan ma?"

Suus tal' alles suurus' sõnad,
Keele kidas kõrgistus:
Kullerkupu ilumunad,
Juba murdis karjapois! —

Halest waatab põõsast wälja,
Kuiwan d känd ja kõneleb:
,,Wötku auu ja uhkus nälja;
Näe mis ta nüüd mulle teeb!" —
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P b l g t n t pe iu .

Nüüd kuulge laaned, metsad, puud!
Kui teen ma lahti oma suud
Ja kaeban kurwa keelega
Ja rusuks pekstud meelega:
Mull' oli Mari tallis pruut.
Nüüd jätis mind, ja wötis uut! —

Kus nüüd so arm, oh Mari, jään'd,
Miks ta nii rutu tuulde läänd?
Kuis jahtus sul nii usinast,
M is kindel näitas igawest?
Oh walusaste tunnen nüüd,
Et mull' sel juures 'p olnud süüd!

Oh minu end'ne armas pruut!
Miks armastad nüüd jätte uut?
Miks wotad sa, oh linnu wiit,
Kes wöera maale lennab siit?
J a unustab sel lõbus maa,
Kus palju õnne nägi ta?

Kas mäletad wcel, kallike,
Kus istusime armsaste
Koos kahekeste kase all,
Rind rinna äärcs ligidal?
Oh seal me' truudust wandsime
Ja kät see peale andsime.

Oh sina helde Mar i meel
Mu l l ' une woodis ilmud weel,
Mo süda mõtleb ika teal
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So end'se polwe heldus peal,
Kus armu leek, kui Pehme tuul
Mei' wahel lehkas igal kuul.

Oh Mari, Mari! miks nüüd sa
Mind põlgad naeru lustiga?
Sa minule ju andsid end,
Ma armastasin toeste sind,
Meist pidi saama onnis paar,
Nüüd on se sull' üks lust ja naar!

Ei ole süüdi teinud ma,
Mind siiski, Mari. jätsid sa;
Oh silma wet ja mure healt,
Mis saab siit õela ilma pealt;
Siin rööm ja sõbrus üürike,
Arm truuus udu sarnane! —

Ehk kül mind, Mari, pöl'gsid sa.
Gi siiski sind wöi wihkada,
See kuldne köis, mis sidus meid,
On waenu paelutajaks nüüd.
Nüüd Jumalaga jätan ma
Oh arm ja tundmus löpke ka! —

W a n a tüdruk . >^

Oh mina wilets wäetike,
Gi tule peigmees minule!
Ei näin'd mind noorelt poiste film,
Nüüd on mo kirgas kutsu külm!
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Oh kust ma wacne sooja saan,
Kui üksi ainu piislcn maan?

Tont' seda teab, mis meestel sees,
Et ma ei maksnud nende ees,
Et mind ei kesgi kosinud,
Ei minu hõlmas lofinud?
Kül olin helde, olin hea,
Mis nemad lollid wist ei tea!

Kui oleks seda teadnud n'ad,
M a oleks paistnud patju maad
Ja läikind mere laenetel,
Kui maasik maksnud kõikidel!
Oh teie poisid, nodu pead,
Ei tunne teie üsna head! —

Kui elu kell kolmkümmeno löi,
Siis üks kül' mulle wiinad to i ;
See aga oli wana känd,
Mispärast sorgu jäi mul händ:
Ma ootsin ika paremaid
Ja talu poegi ilusaid.

Mul l ' hirmus igaw aja waif
Ja kõle minu elupaik.
Kui poisid õhtul huikawad
Ja laened wingel weerewad,
Kui neitsi lustil kiljatab
Siis mulle kõdi rindu a'ab.

Kui koidu jooned wotawa'
J u taewa piirel lõkenda,
Kui kikad koidul kirgamas,
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Kõik noored neiud wirgamas:
Siis olen kurb ja kolletan'd
Kui waene lastud wares sant.

Kül wilctsad nüüd minn lood,
Kus kohmetand mind külma hood;
Mul kaugel selja taha jäi
See õnne aeg, mis röömu töi.
Gi tule noorus tagasi,
Ei kcsta ilu talweni. —

Gi olnd mull' küüned paistewal
Kui kaösil palja ihu peal.
Ma õitsesin kui Jaani lill,
Mull' hele heal kui tina pill,
Ma olin usin pesema,
Gi ial ihnus seebiga.

Nüüd widewik mind kaisutab
Ja köit mull' nutu paisutab. —
Oh tühi paljas ilma maa,
Gi sinust mina käsu saa:
Kül teistel pandi paha rät,
Mind jäeti mi kui wana ät! —

Kuus jalga liiwa rahus waik,
See on nüüd minu peiu paik.
Kas nutke poisid silmad peast
Ei sa teil enam minu heast!
Gt warem teie mind ei näin'd:
On oma wits teil' walu tein'd.
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L a u l u matus .

Tulge ete, Eesti poead,
Laulja rahwa lapsukesed!
Jutustage julgceste,
Andke teada awaraste:
Kus on ladus laulu pölwe
Täna tähtjas tänawas?
Kusse marsib mõte riimi,
Luusib peidus luulemine
Kaugcl Kalewi sugusta? —
Miks on muistne mööda läinud,
Tulewik' toa läwesta?
Miks on kanarpik kaswanud
Gnd'se i)imu öue peale?
Luitund, luitund lusti lauad,
Pihustanud Pidu pingid
Pange õnne järje peale,
Tõstke üles laulu heale:
Kas ei Kalewi kõdudes
Laulu Wana taat tarwita,
Kui tal' mure muljutusel
Nöömu päewa paistusel
Laulu Jumal ei jutusta?

Ehk kas Eesti poegadele
Peame uuest pajatama,
Kuida neil, kes enne elan'd,
Laulud kõrgel taewa kölan'df
Wanemuine, laulutarka,
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Koolitas neid kiljatama,
Õpetas neid höiskamaie!
Hõiskasid siis onne õhtul,
Parema pölwe päewadel
Wara wahwuse wäesta. —
Manast wabaduse päewast
Kül' siis laulsid sa ladusast,
Elksid ilma ilusaste!
Kussa laulu lahutasid:
„Sinna kaswi suuri saari,
„ Sinna metsa murdunesi,
„ Sinna laane langenesi'." —
Hella õeke unustas
Wenna woodi hoigamaie,
Ööpik lugusi laotas,
Kuku lind jäi kuulamaie,
Waikne mets wastu kõhises,
Kaljud nurmel karglefiwad!
Siis tuli aega mis tormine, -
Onne päew läks öhtmle.
Kukke laulis lausa suuga,
Hõiskas õrrel minncessa;
Päew weeris wete woosse,
Piiris taga pilweede:
Teisi ilmu tähendates.
Öö tuli, öö tuli, ellad welled!
Öö tuli hirmus ütlemata;
Ei seal paistnud tähte tacwas,
Kumand kuugi kamberissa
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Siis ap' eided ikeedes,
Taadid mure muljutusel,
Sirged piigad silma weessa,
Pitkad poisid pisarissa,
Walu wermis Wanemuinse
Aja hauda uinutasid! —
Surnud nüüd on suured laulud,
Hingamas healte helinad!
Rauda kirstus rasket unda
Meie maa laulud magamas. —

Kui siis hingas Eesti laulu.
Armas warandus hallitas:
Kandis koera kutsikene
Luusi laanest — surnu luida
Kalewi kalll kõdusse
Wiskas Wiru wislapuisse
Harju halja aawikussa,
Willandi wahtra waarikussa
Konta Kalewi kalmusta.
Kuiwan'd luul ei olnud lusti,
Hakkas öösel hoigamaie,
Wöeral wiisil wingmnaie:
Et ei päike peasnud paistma,
Kuu Fi öösel kumendama.
Kuiwan'd kaebtuse kisa,
Luu hoigamise lugu
Wenis wiimaks wiifissa.
Miks nüüd kurt'wad noored kukked
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Koidu piirel kirgamata,
Ämarikul hingamata? -

Udu öö .

Udu öösel surma wikat niitis,
Hommikule päike tõusta wiitis:
Häda, häda! elu hirmsal ööl!
Soos ja metsas sortsilaste teel.
Lootus, laanes walgust ootsid, pime
Peitis taewa wölwis laia maad,
Petu piirel paistis walgus tume —
Kallis kül, sa siiski ilma saad!

Elu noorus õitsel lilledega käetud,
Mööda öö, kui kärusse all' maetud
Hingab õhtu wilus surma wäsimuft
Sureb igatsetes kaugel' hommikust! —
Haua pimeduse pehmet hõlmad
Üksnes ema armul kinni katsiwad
Kuiwatasid nuudsu nutul silmad
Lahkes armus wastu wötsiwad! —

Hirmuks kõik so ihkamised jõudsid,
Surma hellad soowimised söudsid:
Wahwus wangis raudus wärises
Tarkus taga taewa winudes
Kaugel köndis Kalewide kõdust
Warg'sel wiisil walju nutuga
Nüüd ta lahti, laane waba udust:
Teda wastu wöta rutuga! —
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W a l u s t e l i l l ed .

Need lilled üpris ilusad
Ju katwad haljast rohu-maad
Nii puhta kulla karwaga,
Et silm ei raatsiks lahkuda.

Kui eesmalt nupud lahti lõid,
Siis mesilinnud met sealt soid:
Kui lausa lahti oliwad,
Siis tuule õhku täitsiwad.

Kül öie wihma sadas siis,
Et Imd'del unus laulu wiis:
Ei kägu kuldne kukunud,
Ei ööpik ilu hüüdenud.

Jah tuule ohu tiiwa pealt
Ka laulik tõstab oma healt,
Waat! üle ilma ilusad
Seal Puidu imes öitsewad. —

K n r b t u s .

Mull' süda närtsib elu teel
Maailma röömu paistel weel
Kui tuulest kuiwaks puhutud,
Mis elu merest töusmud.
Nüüd tuleb kurbtus wihmuke
Ja tarastab mind uueste.

Oh oige kurbtus, önsake,
Sind soowiks wöeraks sageste,

ü
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So tööst ja lugud tunda saa
Kül' iseennast ilma maa;
Sa tood mull' möted paremad
Et wale haawad paistawad.

Kui wete köhin sinu heal,
Kui kaste halja rohu peal,
Kui hallik woolad waikselte
Sa kahju tunnil kaewule
Kust joob mo lustil närtsin d waim
Ja kosub jälle kui üks taim.

Oh kurbtus suure himuga
So rahu rannas hingaks ma,
Sealt korjaks röömu pärli keed,
Mis puhtaks pesnud sinu weed —
Ei kaua koorma mures sa
Sull' tilgub õnne maa.

Oh kurbtus jäe mull' alati,
Sa seltsiks elu õhtuni.
Mind kaitse taewa selgusel:
Et lusti mere laenetel
Mind tuimus haud ei uputaks
Ja Saadan minult osa saaks.

M ö ö d a n i k .

Sind kaua pilwed katsid,
Mo armas isa maa!
So priiust hauda matsid
Nad lõuna leegiga —
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Sull' anti risti kända,
Mis hirmus higine,
Sund lasti sulle anda:
M i mäest ülesse!"

Naad wötsiwad kõik wöimuft
S'ult raudse käega,
So onne pölwe-öigust
N âd talland jalgega,
So wara, waba elu,
So täiust, isa maa!
Kõik wötis moega woli
Puu paljaks riisuda! —

So hulgad ohkamised
Kui laened köhasid,
So were wmtlemised —
Kui piksed põrasid
So hale nutu helin
Kül kuuldi siin ja seal
So kiljatuse kõlin
Käis tuule tiiwa peal!

Kõik tuuled taewa wahel
So waluft wingusid;
Ei katkend orja ahel,
Waid surnud üksnes priid.
Ei päike julgend paista
So were nurmedel —
Ei taewas õigust mõista
Siin piinatuse teel. —

5*



Seal nägi Taara taewaft
So piina pisaraid,
Ta saatis päästma waewast;
Siis inglid sedamaid
Kes sulle onne töiwad
Ja priiust, isa maa!
So waenlaft maha lmwad,
Sind kaits'wad armuga.

Gesti rahwa
5ft.aastase Priiuse mälestuse pühaks 26. Märts

Priius, priius! sulle laulan
Täna suure healega!
Suut ja südand üles tõstan
Taewa poole tänama!
Süda hüpab linnu tiiwul,
Röömu pilwist pillutab
Ümber ilma teada wiiwul
Priiust, Priiust kuulutab! —

Priius, priius! südant täna
Sinu noolid haawanud!
Kuldsel pulmal noor ja wana
Kiitwad röömu hommikud,
Lille lõhn ja linnu laulud
Ühendawad tänu ka
Taewa poole rahwa heateo
Issal tänu saadawad!
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Priius, priius! sulle annan
Nimeks wöidu kuninga!
Sinu önsa rüpe kannan
Röömu rohke pisara,
Huludus, waen, surma põli,
Paks öö kõle pimedus:
Neid Mk, kus neid ial oli,
Wmtku taewa walgustus! —

Priius, priius! önsaks kiidan
Rahwast. maad: kus elad sa!
Käsu linnas kaela köidan
Walgus keed sull' kullaga!
Hõbe jälgil taewa tähed
Rändawad so piiretes! —
Maa ja mets ja lille lehed
Oitswad täies loomuses.

Priius, priius! sinu lapsed,
Keda sina kaswatan'd,
Töst'wad täna nutu silmad
Taewa pool', et sinu and —
Armastus meil' haawu löönud,
Mis ei ise maitsta saanud,
Neid so oli parandanud, —
Nöömu rika eluss a'anud.

Priius, priius! jälle käigil
Lilled orgus öitsma loon'd,
GIu päik'se hiilawal läigil
Kaste piisal rammu toon'd,
Oh siis hüia: öuue, öuue,
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Ise walgust — igatse!
Pere isa udu kuue —
Heide ümbert laugele.

Priius, priius! Aleksander,
Wägew kaitsja üle maa!
Sulle isaks on ka keiser,
Lohkus orjus wärawa!
Taewa wöimul seeks ma püüan
Teda ika tänada,
Põrmus siin ja kõrgel hüüan:
Issand, teda õnnista!

Priius, priius! sulle laulan
Täna suure healega,
Kus ma piina polwe kautan
Raske orja kütkega!
Isa maa so mets ja meri
Tänu andmist kõhise!
Eesti laste hing ja weri:
Peastjal tänu höiskage! —

K a n n a t a .

Mo isa maa, kül kaua kandsid
Sa walu wermid salaja,
Mis widewikul teada andsid
Sa Pä'ik'fe weerul nutuga
Kül lootsid, ootsid otsata;
Nüüd oota weel ja kannata! —
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Ei taga taewa enam walge,
M s ootsid aasta sadades, —
Dh pööra köidikule palge
Ja kiida Loojat tänades:
Kes sind ei lasknud wäsida!
Ta aitab, oota kannata!

So elu täht on koidu põues
Ju hiilamas waikse iluga,
Ta walgus terad sinu õues
Sind sundwad surmast ärkama
Kül hiljem tõuseb päike ka:
Oh oota weel ja kannata!

T a e w a tähed.
Waiksel öösel tähekesed

Taewa ruumis rändawad,
Hiilgus' küünlad igawesed
Walgustawad ilma maad.

Kui ma tõstan silmad üles
Nende hulka waatama,
Kuis n'ad önsss rahu süles
Paistwao kulla iluga:

Pisaraid neil wastu puistan
Waikse rahu rõõmuga;
Kõrgeid kuulutusi tuiskan
Sinna, kus mull' kõdu maa!

Milla'al saan ma, tähekesed,
Teie keskel elama?
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Milla'al nunn igatsused
Ükskord koku teiega?

Aitke mind sealt taewa perest
Wagast ilmas elada,
Tooge taewa läikiw merest
I lma orgu walguft ka,

Et ma walge wallendusel
Põlgaks pimeduse ööd,
Kulla läike juhatusel
Maha jätaks patu tööd.

Lillekesele.
Tere, armas lilleke
Halja rohu süles!
Jälle unest kewade
Äratan'd sind üles!

Jälle armas Jumal töi
Sulle kuldse kuue,
Päike sulle patsi löi,
Sidus siidi uue.

Pähä, nüüd sa pruudi auu
Rohu riigis saanud,
Künni wilum Mihkli kuu
Saab sind närtsitanud.

Glu laened minule
On kui lillekesed:
Oitswad noorelt kewade
Närtsiwad kui lesed.



Hella neitsi
Manni, maani maalituta,

Lumi walgeks maalituta, —
Köndis õhtul öuedella,
N i i kui tähte taewiella;
Roosil põsed punetasid.
Si idi l hiuksed särendasid,
Kaela katsid hõbe helmed,
Sitik mustad silma kulmud,
Rinda kirgas ruubelissa,
Põlle uhke pitsitessa.
Köndis õhtul öuue peale
Tõstis nagu ööpik heale:
,,Tule, peig! mul pilwe karwa,
Sõida täkul tähte karwa,
Tule, kaasa, kulla karwa,
Aades halli taewa karwa!
W i i mind ruunal Roosijaagult —
Suurel sammul Suistleesta
Õnne aega öiedele,
Lusti pölwe lilledele!
Armsamale aru maale,
Magusama maasik mäele,
Ilusama ilmadele,
Kauge Kaulei koduele;
Kaasa sängi kaunistama,
Armu hõlma õnnistama!
Seal ma kuman kuukseela,
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Paistan pärga päewadela,
Elgin eha laenetella,
Siran tähte silmadele,
Wirmaliste wehkidele.

Lau l i ku isa maea

Oh mo armas isa maea,
Sa mo ilus Ilissa!
Oled minu kaswataja,
Seisad meeles lõpmata.

Siin ma käisin kergil jälgil,
Hoidsin wainul karjakeft,
Siin mul' läikis röömu palgil
Lootus mitmest näitusdeft.

Siin mind täitis wägew lootus,
Usk mul' waimu rõõmustas,
Kelleft, kui sai täide ootus,
Waimu ilm sai wöitijaks.

Saarikus sind tutwustasin
Eesmalt Wanemuinega,
Paari sõna jutu a'afin,
Käisin hiljem sõbraga.

Siin mul' jookseb praegu oja
Läbi kopli keereldes,
Teretab mind linnu kaea
Haljas lehtes lepades.

Sinu põllud wilja toowad,
Toidawad mind hellaste;
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Künni linnud laulu loowad
Nagu ennemuistegi.

Ika weel mull' kaasik lehib
Waiksel õhtul armsaste,
Ja kui tooming öilmeid ehib,
Ohkab haisu õhusse.

Oh mo armas isa maja,
Oh mo ilus Ilissa!
Sinu i)hku on mull' waja
Ika sisse hingad a.

Lau la l k a !

Laula ika, laula sa:
Elagu, mo isamaa!
Jumal audku seda õnne,
Mis tal wanast oli enne.

Laula ika, laula sa:
Kaswagu mo isamaa!
Saagu suureks, kõrgeks puuks,
Auus ja ilus heleks kuuks.

Laula ika, laula sa:
Õitsegu mo isamaa!
Tema tulus oie magu
Olgu oma rahwa jagu.

Laula ika, laula sa:
Kandku wilja isamaa!
Ihus, waimus saagu kangeks,
Gt ta igawest ei langeks.
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Tasa!
Tasa! näele uinuwad —
Alles walwab nwni —
Kuulge lood, mis ilusad,
Mängib magus uni!

Tasa! waat mis taewa wäed
Woodil toimetawad:
Rindel risti seadwad käed,
Mis weel oimendawad.

Minu süda oh kuis ta
Tasa, — wärisedes,
Soowib und neil puhkada
Waikses hauakeses.

Tasa! kirst weel meistri käes
Surm ei magus uni,
Inglid toowad walgus wäes
Soojal ilmal soni. —>

Tasa! kuis nii palju sa
Süda teada püüad!
Nõnda suure käraga
Unest üles hüiad.

Tasa, eks sa kuule nüüd, —
Süda Sinu mõtted —
Kuidas taewast surma rüüd
Antaks, tasa tötted! -
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T õ t t a !

Oh minu rahwas, tõtta sa
Sest laanest wälja kõndima,
Kus luusib eksil sinu hing,
So walgust katab uduring.

Kuk äratas sull' koidu kuld,
Ju muiste igatsuse tuld,
Gt onne püüdmas olid tööl;
Sind rikus wöit, mis oli ööl.

Nüüd kumab taewa wölwi all
Sull ' päike jälle töusewal,
See hiilget sinu orgu ka
Saab taewa õuest külwama.

Näed sa ta walgust, isa maa?
Siis tõtta laanest rutuga!
Sest taewas luusib pilwe must
Wöib kata walgus ilma ust. —

Õ h t u l

Lahkelt lapsi lahkumaie
Hõikab ohtu kelluke,
Päewa waewast puhkamaie
Une Pehme rahule.

Igatsus ja hingamine
Surma riiki reisiwad,
Rööm ja rahu soowimine
Hüüdwad palju paremad! -
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Kuldses ilus kuu seal kumab,
Tuhat tähte sädendes,
Taga taewa piire punab
Ohtu ilu silma ees.

Waga meel ja süda, lootke
Kõrbest waates kõrgele, —
Ilusamat ilma ootke,
Künni waim saab lennule! —

K õ r k u s .
Qh ara lase ennast
Ni i körk'sest wärwida,
Et ise arwad wennast
Sa palju parema.

Kus uhkus aset wötab,
Seal kätkeb õnne tiib, —
Kus kõrkus südant petab,
Sealt tema rahu wiib;

Seal rumalusel asu,
Kus kõrkus leidnud teed,
Ehk arwad saama knsu:
Kui teenid tema ööd?

Kui tvistist ise tead,
Kuis lugu rukiga:
Ta kõrged püsti pead
On ika i w a t a .

Kes öpmd tarkus' keele,
Sell ' süda madalas;
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Kell' kõrkus täitnud meele,
Kui pölew kadakas!

Ta süttib praginaga
Ja kustub sedamaid;
Pik tuli põleb waga,
Kust teised sooja said.

Sull' kõrkus saadab naeru
Ja laia pilkamist:
Kü l rahwas käru kaeru
Saab wiljast tundma wift.

Sügise
Nüüd jälle käe on sügise,

Kõik linnud jäänud wagusi
Ei kuulta kuskil rööinu healt,
Waid kurbtus paistab siit ja sealt. —
Mei' Eesti päike külmaks jäänd
Ja loime maale ära läänd;
Sest on nüüd külmal wöimus käe:
Tal kaswab waprus iga päe. —
Kõik wäljad, aasud hoigawad,
Ööd mustad paljad kaebawad:
Et külm on roosid närtfitan'd,
Kõik rdömsad ojad wangi pan'd.
Mets kõhiseb, kui tahaks ta
Weel wiimift korda tunnista:
,,Nüüd otsas minu röömu pölw,
Mul' tuleb raskus, tuleb talw'/ —

6'
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Siin otsib aset weike lind,
Seal lahkub kurg ja jättab mind
Siin üksi talwe pidama;
Parw lennab suure kisaga,
Kus Looja temal juhiks teel —
Et eksimist ei tulnud weel.
Oh suwe öhk! kus jäänud sa?
Ja lust ja room! kus on teil maa?
Kus haljendawad jälle puud
Ja höiskwad tuhat linnu suud? —
Oh'kurb ja kõle sügise,
Kas kutsud meid ka talwele?
Kes täna noor ja punane,
Wöib homme minna närtsite.
Seepärast mõtle ohtu sa:
Kas hommik kutsub ärkama?

P a r e m a d möted .

Oh wöeras maa kuis petsid
Sa mind nii rängaste!
Mo silmi paista wötsid
Täis onne kullane,
Sest jätsin maha Eestimaa,
Ja pean nüüd raskest kaebama!

Sa lubasid mull' onne,
Suurt röomu, warandust,
Mo silmi maalsid enne
Köig' asja parandust,
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Sest jätsin maha Eesti maa
Ja pean nüüd raskest kaebama!

Siin wöeras keel ja rahwas,
Siin wöeras iga kõht,
Mul' elu on kui pahmas,
Ehk tuleb häda oht?
Sind jätsin maha Eesti maa
Ja pean nüüd raskest kaebama!

Rist, wiletsus ja walu
On siin mull' wennased,
Mis igaw minu elu.
Sest teadwad nutu weed!
Sind jätsin maha Eesti maa
Ie pean nüüd raskest kaebama!

Ma jätsin sobrad maha —
Kes kullast kallimad —
Kõik Eesti raja taha,
Kus armud öitsewad.
Sind jätsin maha Eesti maa
Ja pean nüüd raskest kaebama!

Mo sündimise ase,
Kus päiksel ilmusin
Ja armsa leina kase,
Kell' all' ma mängisin.
Kõik jätsin maha Eesti maa
Ja pean nüüd raskest kaebama!

Seal hing'wad Maarja mullas
Mo armsad wanemad,
Seal Eesti koidu kullas
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N'ad ükskord ärkawad.
Sind jätsin maha Gesti maa
J a pean nüüd raskest kaebama!

Seal kõhiseb weel oja,
Kui nutaks taga mind,,
Lein katab isa koja,
Kurb seisab laulu lind!
Sind jätsin maha Gesti maa
Ja pean uüüd raskest kaebama!

Oh et weel silmad näha
Sind saaksid, kodumaa!
Mu l ' körwad enne eha
So keelt weel kuulama!
Sind jätsin maha Eestimaa
Ja pean nüüd raskest kaebama!

Oh et weel saaksid jalad
So murul kõndima,
S a maa, kes armu walad —
Mo öitsew Eestimaa.
Sind jätsin maha Eestimaa
Ja pean nüüd raskest ohkama! >

Talumehe rööm
^Mis talumehel roömu teeb?"

N i i linnas mõned küsiwad.
Kust meie rövmu hallik keeb —
Ei tea ehk targemad;
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Mis armas meil' on elupaik
Siin kaunis Eesti metsas, waik.

Meil taewa ruun: lai aula saal,
Kell' köit ta seinad kullatab
Ja õhtu läige eha a'al
Tal' ilul lage punetab;
Siin uhkes saalis elame
Ja Looja heldust kiidame.

Meil põleb saalis päikene
Ja külwab walguft soojaga,
Kui õhtul sängi langeme,
Siis tuleb kuu meid walwama:
Kui ilu küünlad taewa lael
Meil tuhatkordne tähe pael.

Meil lusti pilliks põllu peal,
Mis südant täidab iluga —
On kaunis laululinnu heal
Ja metsas tuule kohina.
Mis linna pilli pirinad
Kül nende wastu maksawad!

Kas teie linna uulitsad,
Kus käite klantsis saapaga,
Ja uhked tõllad söidawad,
Ehk makswad meie põllu maa
Mis lille Sifil haljendab
Ja meile leiba kaswatab?

Meil' parem käia waba teed,
Kui saksu minna teenima,
Tööraskus annab rahul ööd,



Ei wahetaks mee laisaga,
Kes hõlpsamalt ehk leiba sööb
Ja wiimaks wirtsik pölwe lööb.

Ma laulan siin kui põllumees,
Ja annan tänu Issandal
Kes mulle pale higi sees
Peatoitu kingib igal a'al,
Gi kohwi suus, jalg kaluskis
Gi keha siidi laabrukis,

Mul' armas Gesti kuue hilp,
Mis oma ütted kaswatand,
Ja warjab mind, on minu kilp —
Üks Loojalt tulnud kallis and.
On kuub mul puhas, süda ka:
Mis paremat wöiks soowida?

Mul wäsiks röömu kiidel keel,
Kui kõigist tahaks rääkida;
Üks segadus on siiski weel:
Ma mureta ei halliks sa,
Sest mure, röömu kakstk wend —
Ei ole mul' ka salgani end.

N ö ö m u l e .
Kust tuled mulle, röömuke,

M helde, pehme, tasane?
Kas on so koda Päikse maal,
Wöi lille öitswa niidu ra'al?
Kas elad kullas miljonis,
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Ehk kehwa mehe kopikis?
Kas könnid auu. kas lusti teel,
Kus wiin ja õlut juhiks eel?

Örn lillekene oled sa,
Sest tahad puhtam asuda;
Sa närtsid himu tuule ees
J a kuiwad kurjas südames,
Kus puhas süda, lapse meel
Ja vigus, tõde elu teel:
Seal on so armsam asu paik,
Su l ' lustis hingamine waik.

Piiga igatsemine.
Oh et tuleks peigmees mulle,

Wiiks mind röömu hommikule,
Armu päewa paistusele
Wöeraks lusti roosidele:
Kü l siis röömus oleks ma,
Laulaks linnu healega!

Kewade, kui igalt ra'alt
Linnud rutwad wöeralt maalt
Koku, ennast paari lööwad,
Haljas metsas pesa teewad:
Oh siis sume himuga
Oma peigu ootan ma!

Kuulen löu laulu healt
Körwa kostwad siit ja sealt,
Si is mull' tuleb jälle meele
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Oma peiu armsa teele,
Tema roosi kulmu alt
Paistab arm mull' palawalt.

Noore elu õitsemine,
Armas, kallis peiukene,
See mul seisab ika meeles,
Liigub lausa laulu keeles:
Ülem wara ilma sees
On mul ilus walge mees!

Kõik mo uhkus, auu ja ilu,
Sitsid, siidid, isa kulu,
Kiidsu kingad, pubenetid,
Luigel walged klaari rätid:
Kmk so pärast peigmees karman,
Sull ' neid enesega annan.

Kermeste nüüd kangad kudun,
Weimed walmis kirstu ladun;
Kes end näpu tööga toit'wad,
Need ka kärmest teha ait'wad.
Tõstab peigmees pulma jutu
Noh siis olgu: rutu! rutu! —

A r m a s t u s

Oh, armastus, sa sügaw öö,
Kes jõuab mõista sinu töö?
S a oled loodud hingesse,
Kus elad waikselt tasaste.
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E i ärka muidu ial sa,
Kui mötes sind ei hüüa ma.

Kõik neiud, peiud ilma peal
Teeb õnnelikuks sinu heal;
Kell' täiest tõused ülesse.
Neid kannad ingli rõõmusse,
Teed elu raskust magusaks
J a halwad marjad maasikaks! —

S a soe pehme wihma pilw!
Seal südames jääb ika talw:
Kus puhta röömu himuta
Sind katsutakse solkida,
Kus sõbrus wale kätel weel,
On ropus tema asemel! —

Oh armastus, sa lõuna tuul,
Kü l lille laanest igal kuul
Neil lehkad pehmest südamest,
Kes puhtad kurjast himudest:
Neid täidad sina rõõmuga,
Mis mõruks muudetud ei saa.

S a ilmas mitmel segane —
E i paista neile öiete
Kes kurjast saawad kiusatud
J a paha teele eksitud:
S a oled loodud onnistus,
Sind muudab köieks rumalus.

Noor arm sa elu kewade,
Oh. ilmu kõigil ärksaste,
Et sinu sooja päewa käes
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Kõik Gesti lapsed rõõmsad wäes
So püha tahtmist täidaksid
Ja õnne pölwe elaksid!

Lausumine.

Nõia töö, kõik lausumine,
Teise käsu rikumine,
Mis on keeldud pühas kirjas —
Näitab mitmel hingel armas
Meie maal, oh see on hale,
Et n'ad uskwad, mis on wale.
Waene rumal rahwa sugu
Ütlewad mul' ühte lugu:
„ Tohtri abi on kõik tühi,
Sellest suu sa puhtaks pühi,
Olgu ial miski tobi
Terweks saab kõik sõna läbi."
Siin on mõned mehed waesed,
Ja ka wanad küla naesed,
Nende käes on taewa tarkus,
Imet teha mitmes arpus.
Need on auusad kõige ees,
Kuulsad mitme walla sees.

Sest et nende käes on wägi,
Mis ju muiste imet tegi.
Rahwas, kell' n'ad ammu tut'wad,
Kaugelt nende juure rut'wad;
Tühja käega üks ei tohi
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Tohtril minna, tallis rohi,
Olgu tema paks ehk wedel,
Ika wii sa kaasa pudel —
Sealt ta tunneb sinu häda,
Leiab üless tõbe mäda!
Palju, seda olen näinud,
Terwisest on ahtraks läinud:
Et n'ad pölg'sid tohtri abi
Ootsid terwist sõna läbi,
Pruuksiwad ka nõia rohtu,
Uskusiwad nende ohtu,
Mis kõik petus on ja wale,
Rumalus mull' näha hale!
On so loomadel üks wiga —
Olgu lammas, lehm ehk siga:
Siis sa wötad ette tee,
Jooksed kas ehk läbi öö
Lausuja käest ost'ma abi,
Et ei oimetuse käbi
Wiga sull' sa tegema

Jõuad sa siis nõia sauna,
Pistad käpa tasku pauna,
Wötad wälja pudeli,
Näitad märga silmili:
Siis on arstil tutaw häda.
Tema kostab: ,,Mitu sada
On siin käinud, abi saanud,
Tuhat kord mind õnnistanud
Kas nüüd halwemaks ma jäänud"?
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Siis ta wötab soola, näpu,
Puhub ja teeb narri tempu,
Suust tal' jookseb pobin jaru,
Kellest ei saa kesgi aru
Hakkatusest otsani i
Narritemp, muud midagi!
Wiimaks annab rohu kätte
Õpetab weel hästi ete:
,,Waikses köhas anna sa,
Kus ei tuul sa rikuma!"
Wiimne sõna kõlab nii:
,,Hinda ma ei wötagi!" —
Miks? — noh, waatke ussi nöu,
Mitzga mees teeb endal auu,
Sest et kõne lähäb wälja:
,,Tema awitab kõik ilma,
Oleks muidu petja ta,
Kül siis hinda wötaks ka!"
Aga hind mis enne toodud?
Wiin mis juba ära joodud? —
Rääkida sest üks ei taha,
Tohtri palk ei olnud raha! —
Tekkib roos sul' ihu külge,
Noh, siis jalad kärmed olge,
Iöudke rutu Almikullc,
Selle nõia naese juure,
Kesse sosib tasa heale,
Sülgab kolmkord roosi peale;
Töid sa temal tüki siga
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Noh — sest tühjast pole wiga! —
Tuleb haigus tütarlastel',
Noortel' poistel', noortel' naistes,
Sus n'ad häbenewad wäga
Arsti l ' näit'ma oma wiga,
Sest kõik rahwas saada teada,
Ja n'ad auust siis ilma jääda.
Nõnda wiitwad kallist aega
Dot'wad terwist sõna waega,
Künni haigus wananeb,
Wiimaks ehk weel otsa teeb;
Ehk sull' pika elu aega
Kurnab külge jäänud wiga!
Wiimaks wöt'wad teed n'ad linna
Öpin'd arstidele minna,
Mötlcwad: kui arst kõik teab,—
Siis meil terwist andma peab! —
Wiga ammu wanaks läinud,
Mi tu aastad aset teinud
Elab tublist luus ja lihas
Nagu peremees sul kehas.
Kui ei saa siis korralt abi,
Sest et wanaks läia'd neil' tstbi,
Si is n'ad elades ei usu
Et üks öpin'd arst teeb käsn:
Mõni hüüab: ,,pagan w?ta,
Et ma lasin arstist petta."

M i tu nõida, ime asi —
Usuwad et nende käsi,

7*
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Positades teinud head,
Parandanud rahwa wead.
Jumal olla käsknud ka
Ligimesi aitama! —
Wiimaks nõid, oh kuule nüüd:
Petus mõistab M e süüd! —
On sul sõna tõeste wägew
Kõigis asjus imet tegew, '
Sunni puu ehk kiwile:
„ Tõuse, karga kaugele!"
Minu pärast mitu tundi
Katsu, kas nad kuulwad sundi?
Kismda ja te seal kära
N'ad ei liigu paigast ära;
Waata wana küla wader,
Ni i on sinu sõna nõder!
Pobise ja palwed pea:

;a, soge sest ei tea! —

Loomade walitsus
Kord olid kärud kuningliku krooni saanud,

Seepärast kõige metsa loomel piire pannud:
Kus wöisid käia, elada ja maksu maksta,
Ka loata, kui tahtsid, — liigutada oksa!
Päew häbenes see waljuse peal' paista,
Kuu imeks pani kärud isi, — laiska!
Nüüd mõtle uhkust, wana pätsi aru
Weel oli see, ta seadis metsa turu,
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Kus loomad pidid sarwel saaki tooma,
Kui mitt', siis ähwardas neid waljust lööma,
Neid lagendikul' tormi kätte saata.
Neid nälgas, walus, lustiga- päält waata! —
Kõik armastasid ammu kõdus elada,
Hunt tuli warst wana lambaga, —
Toi rebane tal' löhe-kalu, kanu, —
Gi siiski saan'd üht head sõna. tänu; —
Seal jänes ohkles ristik heina woori all,
Puu känd tee ääres seisis ligidal:
See otsa pani woori, — raskest ohkas,
Tal ' md'se pölwe priius meele lõhkas!
Wee ^pisar weeris lahke silma temal,
Ta kaua wöeraks oli nutu emal! —
Nüüd mõtle uhkust wana Pätsi aru,
Gi ükski kawalam ka ussi suru!
Ta tahtis oma nämisemist õpeta
J a loome keelt — mis kenast kõlas lõpeta. —
Ni i kaugel' olid asja juba saatnud;
Said löwi teendrid seda näinud, waat'nud:
Si is läksid kuningale kaebama,
Et käru auut ju pilwm kaswawad.
Seal kuulis löwi, mõtles, wäänas pead,
Tal ' nõutasid teendrid oma käsuks head:
,,Aus kuningas, so heal so mmramine
See vp'ko kõik, - kauta käru nime!
So walitsus, see olgu ühes meeles.
So riik, so raaja. suure seltsi kceles." —
Kui käru kuulis seda nöu ja juttu,
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Si is uhkus, suurus, kadus sulas rut tu;
Ta löwi kootust rik'tes loomade pool' oli.
Kas loomad usksid? — ei, neil' meele tu l i !
Kuis kadedus siis wöib meil' käsuks olla
Ku i kawalus wöib hirmsaks witsaks tulla?
Seal mõtles jänes ränga woori peale,
E i elades ta kärud usk'nud jälle!
Jä i loomel' nämm, möiramine wali?
Teadmata mull', ma laanest loome heli
Seal kuulsin haieft körwa kölawad:
M u l ' nämin, möiramine hirmsad mõlemad!
Mo ilus isi seisus, hele ema keel,
Teid hoiaks, lunastaks ma were higis weel!^

Üksinda.
Üksinda,

Tahan arus rändada!
Minu armsad kõik ju läinud,
Tundmust armu ühes wiinud
Udu ilma uinuma.

Puhkage,
Seal te' kallid waikselte'.
Kerkis koitu taewa sorwa
Kahwatas siis päewa kärwa
Lahke hele eha täht.

Wiibige,
Hõiske healed kandlisse!
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Süda mõtleb maru mängi,
Heidaks armukeste sängi,
Kes ju kaugel koeu maal.

Koeu maal!
Seal ma jälle noorus a'al!
Tule tuul, mul' tiibu andma,
Laul mind kauge' maale kcmdma-
Kus mo kullakesed eel!

II. Vaimulikud laulud.

H o m m i k u l .

Auu, kiitus, tänu sulle,
Mo Jumal igawest!
Et öösel andsid mulle
Kaitsejaks inglikest;
Ma olin sinu süles,
Nüüd ärkan, tõusen üles
So kalli armu sees.

Oh aita. Issand, sina
So waimo wäega:
Et ka sel päewal mina
Wöiks nõnda elada,
Et wiimsel päewal jälle
Kui onsa päewa pääle
Ma wöiksln mõtelda.
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Oh keela minust ära
Kõik ilma meelehää,
Et ohtu oru wara
Mull' armsamaks ei lää,
Kui sina, Issa taewas,
Mo kalju kõiges waewas
Ka täna igawest.

Oh kuule mino wahwast
Sel armsal hommikul.
Wii kõik mo sugu rahwaft
So toe tundmisel;
Ja kauta see arjus
Ja wäljastpidi orjus,
Mis tuim ja eluta.

Kui töuswad patumeres
Ta lacned kõrgese,
Siis saagu Ieesu weeres
Mull' warju hingeke!
Oh las' mind täna maista
So taewa röömu, kaitsta
Mind wöta igawest.

Õ h t u l .
Ju ohtu eha kustunud,

Ta läige taewast löp'nud;
Ma Issa ete astunud,
Kui noorest saadik öp'nud,
Sest taewa uks on lahti weel!
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Üks ime w algus hiilgab säält
Just mino südamesse.

Sest kotka kombel lendab silm,
Waim paale elu öhu:
Sääl näeb, kuis see onnis ilm
Täis püha röömu, rahu!
E i ole sääl ööpimedust,
E i kustu küünlad igawest,
E i läha päike looja.

Sääl Jumal oma rahwaga
On ühes hilja, wara,
Ierusalemma püha maa
Ei kuule waewa, kära.
Seal öitswad rõõmsad roosipuud,
Seal kiitwad Jeesust tuhat suud,
Seal uus ja õnnis elu.

Mo waim miks nutad salaja,
Kui kaugelt näed sa paika,
So tulewase kõdu maa
Ja tema onne läike!
Si in oled waewast wäsinud,
So öö on ükskord lõpetud,
Si is hinga igaweste.

Oh õpeta mind wägewaft
Mo suuri süüdi tundma,
Et mina paljast mokadest
E i töta tänu andma.
Kus usk ei tõsta taewa ust
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Waim tunne põrgus piinatust,
Säält oled kaugel ara.

Sest wöta wastu, Isa, Sa,
Mis toon ma ohwriks Sulle.
Ja walwa lahti silmaga
Ood, päewad rahu mulle.
Mo suguwösa, warandus,
Kõik rahwas õhtus hommikus
Need jäägu Sino hoolde.

Paabeli orjapölwe wiletsus
(Probwedi Ieremia nutu laulu järel.)

Oh Issand, Sina oled käinud
Kui paksus pilwes Siionid,
So armast last Sa maha jätnud,
Kell' ime teed Sa juhtisid.
Oh miks Sa wihas hääwitad
So rahwa linnad, külad, maad?

So wanemad nüüd, Siion istwad
Siin maas, kus tuhk neil peade peal,
Ja ühte puhku nutu töstwad,
Et kaeb'des kõlab nende heal,
Naad käiwad koti riide sees
Ja ootawad Sind silma wees.

Mul silmad suure nutu pärast
On peast ju ara l̂ penud,
Et wanssi maalt ja waewa kärast
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M a waene saaksin peastctud!
Kus noored lapsed nörkewad,
Gi ole hingel rahu maad.

Ierusalennna röemu pühad
Ja lustipäewad laidetud,
Need on Iehoowal hirmus pahad
Ja hoopis ära unustud.
E i kuulda tema kacbamift,
E i hoolitagi palwedest.

So kahju on nii suur kui meri,
Kes wöib sind terweks teha weel?
Oh laial hulgub Juuda kari
Sääl tühja kõrbe kuiwa teel.
Siioni tütar neitsike,
Nüüd nörket ema sülesse! —

Kus on see linn, mis täiest ilus
Maailma lust ja röömu paik?
Gt Isa lapsel on ka walus,
On selge kõige ilma käik;
N i i röemustab end waenlane
Ja pilkab püha rahwuke.

Siioni tütre müür, oh lase
Kui jõgi joosta silma wet,
Gi ööl ei päcwal sinu ase,
So silma tera seisku wait:
Oh karju öösel ülewell'
So raske risti koorma all'.
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lll. Rahwa laulude riismed.
«Hakkatuseks

Waat kui hakkab Wanemuinse
Wiru kannel weeremaic,
Arju kannel karjumaie,
Lääne kannel laulamaie,
Iärwa kannel kaagutama,
Willändi willistamaie!
Si is ma petan pilli heale,
Saksalaste sarwe heale,
Wenelaste wilispilli:
Katan kandlide kõlina,
Laulan ilma laste wastu!
Ülemere meeste wastu,
Üle Poola poiste wastu.
Kui mina hakkan laulamaie,
Laulamaie, luulemaie:
Kü l siis küla kuulamaie,
Wald tuleb wälja waatamaie,
Si3da jääb serbi seisamaie,
Höbemööka mötlemaie,
Allap mo laulud tulewad,
Sõnad köhtus köpitsewad?
Mul l ' saab öös üteldagi.
Mõnes päewas mõteldagi,
M a laulan mere murusse,
Mere weercd witsikusse,
Mere põhja pörmandusse.
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Kuku, kuku, käokene,
Elgi hele linnukene!
Kuku kuiwale suwele,
Glgi heled heina aega,
Kibedata kiini aega,
Palawade parmu aega!
Helel heina tehtanessa,
Kuiwal kuhja loodanessa.
Kägu ei kuku kuuse otsas,
Ega karga kännu otsas,
Kägu kukub kuhlapuula,
Sarapuuta sirgeella,
Öuuapuula öigeella,
Astub tare harja peale:
,,Tule wälja. mo isada,
Tule wälja, mo emada,
Tule wälja, wellekene,
Söua siia, sösarake!
Emal annan helme kõrra,
Sõsarale suure sõle,
Wennale kardse kasuka,
Isale kuldse kübara;
Siidi rätik tal käessa,
Pühib otsa eest higida,
Pühib patu palgeesta.
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Waese lapse laul.
M u l o ätte ära surnud,

M u l o nänne muiste surnud,
Muretsejad mulda läinud,
Hoolekandjad kalmuesse.
Iäien ütsi ikemaie,
Kanapoega karjumaie
Ilmale ime tcosse,
Pääle ilma pärdikusse.
Kui wiidi ätte wäratist,
Armu joosk alta wärati.
Nänne wiidi reeda mööda,
Armu jooksis aru mööda.
Kui wiidi kiriku aeda,
Armu ammo hauanagi.
Oleks mo isa elanud,
Oleks mo ema elanud:
M a oleks waksa walgem olnud,
M a oleks kõrra kõrgem olnud,
Hölekörrestki öigemba!
Arka üles, attckene!
Tvuse üles, taadikene!
Tõuse maale wihtumaie!
Sauna kütsin köömenista,
Libe tee mee!pisarista,
Kcresse kana munesta,
Lawa laafik pakelista,
Wiha willa täterista.
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Ärka üles, nännikene!
Tule tüteri tööle
Weime waka walmistama,
Tõuse suke mul sobima,
Tõuse tindid kirjutama.
Gi wöi tuusta, Merike!
Ei wöi tõusta, ei toota.
Muru kaswab mulla paata,
Kullerkupud kulmu pääla,
Ristikheinad rinna pääla,
Sinililled silmadella,
Jaani lilled jalgedclla.
Kaks mul kätki kaela luuda,
Kümme kätki kulle luuda,
Seitse kätki selja luuda.
Ehk kas oled enne kuulnud,
Enne kuulnud, muiste näinud:
Et on maita maasta tõusnud
Raibe hauasta harenud?
Paas on alla, paas on Päälll,
Kiwi külma kulle alla,
Töine jahe jalutsina,
Kolmas kõle päetsina.
Aja kari haua pääla,
Sööda muru mullikile,
Ristikheina ristesile,
Haljas heina anesile,
Sini lilled sigadele.
Gi wöi tõusta, ei toota!
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Jumal sull' suke sobigu,
Maarja kindid kirjutagu.
Weime waka walmistagu.
Tõuse üles, taadikene!
Ärka üles, nännikene!
Kus ma istun, seal ma iken.
Kus ma nõrgu, seal nõretan.
Sinna'p tiigi tekunessa,
Sinna'p hallika asuwa.
Gi wöi tõusta, Merike,
Gi wöi tõusta, ei touta!
Kuule aga, kullalapsi,
Hölmaskandja öpetustai
Käi kena kiriku teeda,
Walge käi küla wahela,
Kena küla keskeella.
Ara kvnni kõrtsi teeda,
Ära lasku laada teeda,
Ära juhtu joodu maale:
Si is so hüwas üteltasse,
Töise naise Merisse.
Kõnel aga seisad kõrtsi teela,
Laidul laadal käiecssa,
Jutul joodu kodadessa.
Sääl tuli üksi rikas naene,
Waesta lasta waatamaie,
Mõnest asjast mõnitama.
Küla nacne, nännekene,
Linapölle linnukene.
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Waenelaps wastu paluma:
Ära mmüta minuda,
Et mull' põlle pakelista,
Ame halwasta linusta,
Kaela rätik kanepista.
Mullas mul murepidaja,
Liiwas mul lina tegia,
Kaknus hoole kandajada.
Kül o waeset silma weta,
Piigaksel palju pisarib.
Iäicn maha marja suuru,
Tee weere tilga suuru, / ^
Pörmandule põrmu suuru,
Lawe peale läädsa suuru.
Siis tuli üksi töine naene>
Kaswatas kaasa minule,
Ilusa ihu magada.
Nüüd mo hüwas üteltasse,
Töise naise tüterisse.
Oh Jumal, Fumalukene,
Oh Maarja, madatakene!
Wöta ära Waene lapsi
Ilma päälta ikemasta,
Wöta rikaste risusta,
Talu tüteri tulista.
Talu poege tapelusta!
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S taene .

Wöt i noore naisukese,
Käharpeaga piigakefe,
I l us oli heina niitemaie,
Kena oli kaari käänamaie.
Tul i aga töine aasta,
Wöt' ta pvlwista põdeda,
Laba luusta lüia laiska,
Niitis heina nika näka,
Jätis kaari karwendama,
Tee weered willendama.
Siis ta upusi oasse,
Kadus ära kasteessa.
Läksin tarka tagaotsma,
Saien Poola piiri peale;
Tark aga teadis, kõhe kostis:
„ Mäleta meesi, mäleta,
Kus te'e kakfi kakleside,
Töine toista tömbleside?
Mine kõdu. meest noori,
Pane linnasad leosse,
Odrad otseti jöesse.
Si is saab pruuti terweesfe."

K a r z a l a u l .

Läksin karja saatemaie,
Saadin karja kaugelle
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I öe suile, järwe mailh
Mere mustale mumle,
Kala järwe kallastele.
Liges sai linikust põlle,
Kasteele karda põlle.
Söö, söö, karjakene!
Söö seni seda heina,
Künni kaswab karja heina,
Tõuseb üles törwa lille,
Pistab üles pilliroogu,
Ajab angerjas jalule.
Söö söödista jõudu,
Laku laanesta rammuda. —
Karja seie kallassaares,
I s i istfi ellassaares
Leie küllasta kunida,
Leie karasta kadsada;
Kus see kuni kukunessa^
Kura-maale kuusikusse,
Arju-maale aawikusse,
Taara mäele tammikusse.

Soldatise minnes.
Emakene, nennokcne!

Mis said sina minusta?
Silma weta, meele kurba,
Ike said imetamasta,
Silma märga mähkimasta,
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Nüüd mind wiiaks Wenemaale,
Saadetakse Saksa maale:
Wene püösi pühkimaie,
Rootsi rauda rookimaie,
Wene püssid jookswad weta,
Rootsi raud on roosteteta.
Emakene nennekene,
Wiinu mv meeles meresse,
Kandan mo küla kaewusse,
Lasken latsen laeneessa:
Gnnegu kaswatid minuda;
Süles mind hoidsid süieessa,
Kaclas karja saateessa,
Rüpis rükid löigatessa.
M i t u sööki jäid söömata,
M i tu und jäid uinumata.
Tuidutanud turbasida,
Mängitanud mätasida,
Kiigutanud kiwisida,
Ennegu kaswatid minuda.
Ema ella wastanessa:
„Kuidas wiin were weele,
Lase lapse laineessa?
Sind ma mähkisin mähkmeila
Linatsile, löwcndile,
Willatsile walgeilc:
Nüüd sa saad söta minema,
Kes mind aitab armsakene?
Wend on alles weikecne
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Sõsar s^rme suurunegi."
Läksin aita ehtimaie,
Ema perra ikemaie:
Õõtsutades õpetama:
Aja selga surma ame,
Pääle kardene kasukas,
Pane jalga surma suka,
Selga raske rauda särki.
Ära sõida chen söa,
Ghen saad tuli punane.
Taga saad suitsu sinine.
Keeruta keset södada,
Ligi lipu kandijada
Keskmised koeu tulewad.
Kui sa saad koeu tulema,
Ära marsi mere kaudu
Koiw oli täisa konnesida.
Ära tulgu ranna kaudu,
Rändas naiste raipesida.
Tule oma tehtud teeda,
Oma rajutud radasi;
Kust sull' isa enne käinud,
Enne käinud, jäljed jäänud,
Kulda jäänud jälje peale,
Höbet sammule sadanud. —
Jumalaga, poega noori!
Ruta rootu usinaste,
Turis juba tormamaies,
Nielus on Niia alla,
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Tapelus Tallinna alla,
Rootsi ruunad seal hirnuwad,
Wene leerid leikud lööwad.

N e i u d e l a u l
Lähme kuuste kukumate,

Kase latwa laulamaie,
Ema lepa clkimaie,
Laane laia lehe peale.
Kust me'e kulla koku saame
Kust me'e hella üte saame,
Kulla koku kukumale,
Hella ühte elkimaie?
Kuusiku meie kohala,
Waariku meie wahela.
Wöta kirwes, kirjuwarsi,
Taper see tera tasane:
Raiu kuusiku kohalta,
Raiu waariku wahelta,
Siisap' hellad ühte saame,
Kulla koku kukumate,
Hella ühte elkimaie.

O m a k i i k .
Weli, hella wellekene,

Tee meil kiiku kiitusmaile!
Ära te oja otsa peale,
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Ara te wee weere peale,
Ega kaeu kaldaele.
Neiu lääb kiiku katsumaie,
Mõtleb oija upuwada,
Mõtleb wete weerewada,
Mõtleb käiu kalduwada. —
Kiigutaja, kukutaja!
Ara wisaku wihaste,
Ara tõmmaku toeste.
Si in on hauda alla hälli,
S i in on hauda rauda põhja.
Juhtub kuljus tuksatama,
Ristik heina rihwatama,
Kes siis kuljuse koguse,
Kesse risti maasta riisub? -
Kiigu, kiigu kõrgeesse,
Üle örde pealta parde,
Üle wastsede marude,
Üle tammiste talude.
Mis sealt kõrgeest naisse?
Naisse kolme uibukesta,
Igan oksan o ubina,
Igan tipun o tigase,
Igan ladwan laulu linnu.

Kiikalee!
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Läh'me küla kiigu peale,
'me aita ehtimaie,

Üle öue uusi aita.
Selga aan ame linane,
Lumi walge luige karwa;
Rinda pane suure sõle,
Kui see kuu taiwienna,
Jalga pane suure suka,
Kui nee pime pilwe panga;
Laon ette laija põlle,
Kui see uusi aida usse, —
Wöölde pane suure wöo
Kui se wihma wikerkaari;
See kiiku sea lihasta,
Kabla tal kana munesta,
Laua latika kalasta.
Wöt i perra kulda koera,
Rauda libuga rakakese;
Sei kiigu sea lihasta
Sei kabla kana munesta.
Lauad latika kalasta,
Nõnda lopes nende lusti.

Kiikalee!
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A a d u l e

Aadukene, welekene!
Kui sa näkad naista wötma,
Kutsu minu kossuele.
Mina tunne tuima neiu,
Tuimal tutsakud hiuksed,
Wihatfel silmad wefised,
Pahatsel pale punane,
Kurjal mustad silma kulmud,
Laisal laiad särgi siilud,
Maidal maani suka kirjad,
Litsid käiwad literissa. '
Kus sul nöu on kosja minna,
Seal on kõdus kolmi neiu,
Üks on Gllu öönchända,
Töine Kaie keeru kenga,
Kolmas laia laudjasega.
Kesse laia laudjasega;
Mar i laia laudjasega.
Aadukene, welekene!
Wöta laia laudjasega:
Se lõbus laudile minema,
I l us aset ehitama.

Mard isant i lau l .
Laske sisse mardi sandid,

Märdi küüned külmetawad,
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Märdi warwad walutawad,
Märt i tulnud kaugeelta
Ümbert see ilma ümara,
Ümbert nii kuu kumera,
Tagat taewie punase;
Tuhat nainud tulleessa,
Sada sia saieessa:
Sadu mul rikus saani teki,
Lumi rikus looga kirja,
Härmatus hea hobuse;
Kiwi kiskus kinga paela,
Paiu juured pastla paela,
Aeg kulut amme linatse.
Pere tütar, kulda kinga,
Pikik hiuksil pääsukene!
Sirgu siidi sängieesta,
Poordi kirja padjadesta:
Puhu nüüd tuli tubaje,
Löötsu lõke pörmandule.
Laske sisse mardisandid :,:
Pere tütar, kulda kinga!
Wöta piirgu pistusasta:
Kui ei ole Piirgu pistusassa,
Wöta algu ahju pealta;
Kui ei ole algu ahju peala,
Wöta lömmu lõhna pealta;
Kui ei ole lömmu lõhna peala,
Wöta seinast sammelida;
Wöta roogu rästeesta:
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Puhu ju tuli tubaje
Löötsu lõke pörmandulle! —

Tam.
Minu isa, nennekene,

Andis muile muuda tööda,
Sulasite suurta tööda,
Mulle andis halba tööda:
Andis mulle hanida hoida,
Kanu käte kaitseeda
Tul i kotkas, kurja lindu —
Wiis ta hani mul weesta,
Laglekese laen delta.
Läksin hani otsimaie
Laglekesta luurinmie, —
Tulid wastu kümme kündjad,
Sada saadu roolijada,
Tuhat tuki korjajada.
Wötsin kündeja kübara,
Saadu rookija sadula,
Häestaja hea hobuse;
Sõitsin sinna mõistesse,
Kus olid ristid riida peala,
Armid aia teibiessa;
Walati mina walati:
Kus mull' ase antanessa,
Parem penki pantanessa?
Ase anti ahju ete.
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Walati mina walati:
Mis mul süia antanessa?
Anti oma hani liha,
Juua anti hani werda.
Liha pitsiti peosse,
Were kääni käiseessa,
Wiisin kõdu ätte ete,
Ätte ete nänne nata;
Liha tassin laua peale,
Were wiisin peeneresse:
Säält siis tõusis tammekene,
Sigis suureks silma eessa;
Tam taht' taewasta lauta,
Oksad ilma uputada.

Sõrmus.
Mis seal kiwi kulle all?

Meri kiwi kulle all.
Mis seal mere weere peal?
Tam seal mere weere peal.
Mis seal tamme oksa peal?
Kul l seal tamme oksa peal.
Mis seall kulli siiwa all?
Kirwes kulli siiwa all.
Mis seal kinve silma otsas?
Säng seal kirwe silma otsas.
Mis seal sängi weere peal?
Neitsi sängi weere peal.
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Mis seal neitsi pölwepeal?
Põll seal neitsi pölwe peal.
Mis seal põlle kirja peal?
Kann on põlle kirja peal.
Mis seal kännu kaase peal?
Sõlg on kännu kaase peal.
Mis seal siile telje otsas?
Sõrmus sõle telje otsas.
Kust see sõrmus wälja tulnud?
Läbi Riia riieldes sa,
Läbi Tall'na tapeldessa,
Läbi poe pureldessa,
Läbi maa maeldessa.

K ä s i k i w i l .
Kiwikene, hallikene,

Weere waski witsakene!
Ära tehku terweida,
Ega eida erneida:
I lust tahab meie isandi,
Walget tahab meie wanema,
Puhast meie poisikesed.
Mis sa kiitsud, kiwikene,
Laksud ala laudikene?
Kas sa kiitsud kindaida,
Wöi sull' witsad weimesida,
Sinu laudi laiu rate?
Kül o meil mihi tarena,
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Kübarpäida pörmandulla:
Wiifi ei kiwi sagada,
Kiwi witsu kulutada.
Kiwi rikub neiu rinna,
Käsipuu käe kulutab —
Iga hommiku hooldeen.
Kiwikene, hallikene!
Wöinu sa merena mürada,
Mere pöhjassa pörada,
Wöinu so wesi wedada,
Wöinu so laened laota:
Gnnegu mina so wea
Hoola sellan orjakene,
Perenaisel piiraskida,
Isandil nisu ilusa;
Is i ma rambin rapansida,
Korjan nende kooruksida.
Perenaine, põrguline,
Keedab mull'pastelidpaassa,
Kenga kontsa katelessa;
Kül ta põleb pörguessa,
Tuli alla, turwas pääla,
Is i kiunub keskeella;
Kül ta kõnnib taewiessa,
Kanga paagid kaendelessa:
Tule, orja! wöta oma,
Tule, waene! wöta waewa.
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O r j a s .

Olin mina orjas, käisin karjaS,
Ol in Ollardi sulane,
Tillermanni teenistuses;
Ollardil olid suured ruunad,
Kõrged körwid, paksud paadid,
Need tahtsid suwel sugida,
Talwel raud harjal harida.
Ol in weike poisikene —
Jõua es suwel sugida,
Talwel raudharjal harida:
Pidi mind piitsul peksetama,
Rauda roosal ropsitama, —
Saien waene mees walama,
Walasi mina walasi,
Jooksin peitu peenart mööda,
Kuudeküla kopelt mööda;
Peasin kui soe suusta,
Hawi hammaste wahelta,
Löwi lõugade peralta.
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I

Kähe järgune sõna.
Kui hakkatuses loed mind,
Siis soojendan ma maeas sind;
Kui tahad tagant) lugeda,
Siis pärast päewa paistan ma.

II
Ühe järgune sõna.

Kord kõnnin ösel ülewal,
Kord tasa halli taewa all,
Kord maadlen maapeal meestega,
Kord lind mind lõhub lõpmata.
Kui öösel hingad rahuga,
Si is taga tare tantsin ma
Ja nutan nuudsun halesti,
Ehk kül mind isi polegi.
Kui nüüd sa weel ci aru saa?
Siis wöta tagand lugeda;
Sea! olen wirga piiga käe,
Ta kaabib kord mind igapäe.

III

Gest sind oma kukil kannan,
Tagat märga wälja annan;
Saad sa mo seest, mis on paha:
Maksad müüal käsu raha.
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M a olen osast mulla sees,
M u l l päris paik on suures wees;
Ku i tagant loed, siis olen ma
Üks rauasepa aitaja.

v
Loe mind eest ehk taga otsast:
Gi mind leia maast, ei metsast,
Hiilgan nii kui isa silm
Seal kus waikne rahu ilm.

VI

Eest olen selle aitaja,
Kes wana wäeti lonkaja.
Kui tagant loeb mind põllumees:
Si is olen tema aida sees,
Kus pcrenaene juures käib,
Sest minu sees on sagest leib.

VII

Kui öösel woodis hingad sa,
Si is pean sind ma passima;
Kui iial tuas näen sind
Si is sagest ika rõhud mind.
Loe tagant mind, siis poodides
M a olen auus ja õige mees,
J a kaalun seda ülesse,
Mis wana kroöfi raskune.
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Kähe järgune söna.

K u i esimest sa lugend saad,
Siis olen pik kolm jalga maad;
Saad edasi weel lugenud,
Siis naistest üks on nimetud.
Eest otsast kinni wöetud,
Kaks järku ühte loetud:
Siis olen maea elajas,
Mis elusalt ju nüllitas.

Sissekord.
Lehe lülg.

Annetus 3
Armastus 70
Armu igatsus 23
Eesti rahwas 22
Eesti rahwa 50-aastase priiuse mälestuse ic. 52
E i ole 12
Epule 14
Head ööd 25
Hella neitsi 57
Igatsus 21
Isa maale 4
Kannata 54
Kewade 29
Kohtumeestele 27
Köidikule 13
Kool 34
Kõrkus 62



^ 107 <z>-
» „ « Lehe lülg.
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Lapse polwes gg
Laula ika 59
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Paremad mõtted . 6 4
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Pulma rbvm 25
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Sügise 63
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Tasa 60
Tõtta 61
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Lehe külg.

Truudus 32
Udu öö 48
Une nägu 6
Üksinda 79
Wäluste lilled 49
Wana taat 11
Wana tüdruk 42
Weel 34
Wöoras isa 32

I I . Vaimulikud laulud.

Hommikul 79
Õhtul 80
Paabeli orjapolwe wiletsus 82

I I I . Wauad rahwa laulude nimed.

Aadule 97
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Käsi kiwil 101
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Orjas 103
Soldatisse minnes 91
Sõrmus 100
Tam 99
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IV. Mõistatused.




