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K e i s e r l i b u M a j e s t e e d i

Aleksandri I I I .
Kroonimise pühatv 15. Mai l 1883.

Kuula, kuidas pühalikult kiikwad
Kcllad kuldse, kirju tornides!
Waata, kuidas rahwa laiued liikwad
Mosüva poole usu kartuscs:
Weue riik ou täua pulma ehtes,
Kiblab mnast uue Iaariga,
Sest on Kremli müind lipu lehtes,
Nahwast woolab siuua otsata.
Hõiska, wöitmata Weuemaa:
Huraa! huraa! huraa!

Wcncriik ou rööwli bäbiks saanud
Jälle Zaari oma järjele,
I lma Looja, walitseja a'anud
Omad asjad v̂äga tar^aste:
Rahus seisab kõrge taewa süle,
Rahus rändab rahwas mulla peal,
Rahu pilwed Weueriigi üle —
Kulduc rahu lchwib siin ja seal!
Heiska, wöitmata Nenemaa
Huraa! )c. oc.

Hõiska Wenemaa, su muistsel järjel
Istub noor ja wahwa, wägew Zaar!
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Wi i tall tänu obwrid kuldsel pärjcl
Oh sind walitseb nüid fallis paar!
Selle Keisri paari külmi kätel
Saawad riik ja rabwas õitsema,
Nende elu kosutawal lärel
Kingib Looja lõikust otsata!
Hõiska, wöitmata Wenemaa:
Huraa! ic. x .

Wene Kcisri kuldsel trooni jalqcl
Knmardawad pörmnö rahwad, maad,
Algmisest ei ole tanva walgel
Tõusnud riiki suurt, nii ivagewad:
Zaari päralt tcnvcd ubked ilmad,
Mere süqawuscd, kõrged mäed,
Oh kui walwsad olgu tema silmad,
Oh kui waöwad, lindlad te.ua k^d!
Hõiska, wöitmata Venemaa:
I u r a a ! ?e. ^e. i<>>^«^^<»/^'<lH^ ^ « ^ ^ o ^ ^

^ ' > « ^ " ^ ^ " S i l m ^ W ^ v D ^ d ^ ^ - W ^ ^ l l ä i k e s t ,
^ Tunen^ch7-U)UM-ura.tau imeduc,

Kremlis paistroad tubat tule päikest,
Pclletatud öö ja vimedus. ^ ^ ^ - " ^ ^ ^ ' ^ ^ ,
I lma kuningad on elnnattlses
Sadand Zaari ette pölwili,
Toowad talle andeid alanduses,
Koidu piirelt kuu ebani!
Höiska, wöitmata Wenemaa:
Huraa! ^c. x .

^ / Kesct kibmat ja kuldset sära —
^/ s Kuule Gcsti rahwas, rõõmusta —

^ 'Majesteet ei unusta sind ara,
^ Mötleb sinu peale armuga.

^.
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Test sa oled truu, ja Eesti weri
Jookseb rõõmsalt kalli ,^teisri eest,
Kui ta wastu pinu' Põrgu meri
Klltstlb toitlusele ivabwa meest.
Hõiska, wöitmata Wcnemaa:
Huraa! oc. )c.

Kremli tornist kustub kuldne sära,
Mosüva uinub röömsa rahusse,
Milionid söitwad jälle ära
KViu^e kõdu tae v̂a kaardele.
Si in ka lõpeb nunu laulu lugu,
Südamliku onne soowigai
(5la kõrgest, kall iö Ke is r i sugu,
(5la, igawestc, ela sa!
Hõiska, wöitmata Wenemaa:
Huraa! ?c. )c.

Saka la maa.
Ma olen käinud palju radu,
Ma olen uäinud mitu maad,
(5i olnud kuskil leida kõdu
Nii armast, ubket, ilusad
Kui tallis, kuulus isamaa —
Mu Sakala!

Si in lakked luiiad lainetawad,
Si in lille põllud liiguwad,
Si in aasad maqust aisu aawad,
Si in kõrged metsad kiiguwad,
Si in on mu kallis isamaa,
Mu Sakala!
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Si in niidud paksu beina kandwad,
Si in kallilt kosub käte töö,
S i in põllud palju wilja andwad,
Si in rahwas roömus päero ja öö,
S i in on mu tallis isamaa,
M u Sakala!

S i in kägu kutkub kulda keelel,
S i in ööpik laanes laulab ka,
S i in rahwas ühenduse meelel
Käib üle kõige Vesti maa!
Si in on mu kallis isamaa,
Mu Sakala!

Si in jookswad hallikad ja ojad,
Kui höbe lindid läbi maa,
S i in kaiwad waba rahwa pojad
J u ilma wöera ikketa.
S i in on mu kallis isamaa,
M u Sakala!

Oh seda maad ja seda linna
Ma M a n kõrgeks otsata,
Si i t päew ci raatsiks looja minna,
Si i t lahkub nagu nutuga,
S i in on mu tallis isamaa,
M u Sakala! -

Oh woeras, kas sa oled käinud
M u kallis kõdus Sakalas?
Kas oled kaugclt teda näinud?
Si is süda toeste rõõmustas —
See on mu kallis isamaa,
M u Sakala! —



Ja õnnelikuks inöttes kiitstd
Sa rahwast, kes siin asuwad,
Si in kaua aoga ara wiitsid,
Kus arm ja truudus kasuwad;
See on mu tallis isamaa,
Mu Sakala! - -

Oh maa, kes täis on kaunist kütust
Ja kuulus kõrgest wagodeft,
Kui lahkun ula su orust/ uiidust
Ja sinu püha mägedest;
Siis wöta oma hõlma sa
Mind Sakala!

I ö e ka lda l .
Wainill waiksclt wcnib fögi
Wäsind rändja jalge ccs,
Tacwas, kuu ja taftcd waat'wad
Palgct tema peegli sees.

Hõbe walgcd udu nnürid
Köikwad tädtc' kulla all,
Ööpik tõstab tasast laulu
Orus, öitswal toomingal.

Näudja innb^r ööne rahu
Ja ta silmis pisarad —
Tunne, hing, kust tonnid tulid,
Mis ta rinnus mässawad?
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Wirn laulikule.
seitsmekümne w!c aasta sündimise paew t̂ö 1878.

Kalewite laste kõdu
Kaua seisis kõla:.::
Laulu olid ajad wiinud,
Hirmiad ajad, dinqama!

Pal'.vetadee taewa poole
WaataZ waqa Vesti silm:
Od, ct bakkats meile iällc
.^oitnm — läinud laulu i lm!

Kalju laste pikad palwed
Taewa walda tulid n'ad,
Kõrge Taaralasie so^wid
Onne poole käänsiwad.

Sullc, laulikule, anti
Körqest kõdust täöku siis,
Auti kättc kuldne kauuel,
Wauemuisc enda wiis.

Siis Sa söirftd luule sõidul
Igawesc ilusse,
Sõitsid püda laulu lvöidul
Kadumata korgelc!

valemite kõdus lauldi
(̂ nne kull ju nutu wiit,
Aga ucid kõik sünnitanud
Oli wöcras, ohtu niit:

Sulle, suure Laulikule,
Wöcrad wüiinud tundmata,
Laulu ballid sinu hinges
Ühendud on taewaqa.



()

Sest ka tacwalikud dcaled
Töusewad su bmge seest,
Test ta Sinu suured mõtted
Iääwad wariu uütiue eest. —

Kauuim pölw saab kätte andma
Ukswrd kõik S u saladust,
Saab Su paha pärgi kandiua,
Kutina Siun jumalust.

Laula sii^, Sa kallis laulir,
Laula palju, palju ivcel!
Argu iial waiki jäägu
Sinu kuldse kandli kcell

E l u l e.
Sa töid kord jälle armu ilmad,

M u noorus' nurmed tagasi,
Ja nisli kindcl tõmbe wanne
Neid peletas sealt ometi!

Kes matsab unustuse uieres
Mul l armu öuned uucst^:'
Sa oled petnud, kuri elu,
">a rööwind nunu südame!
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K a s c p u u.
Minn önsas isa öues
Kõrge käsk wecl tähises,
Kui :na, lapscineclcd põues,
Mängisin murul lilledes.

Kase lehte kallis kaha
3töömustas nünd kcwadcl
Kasc lehcd läksid inaha,
Kolletafid sügisel!

Mina naersin tase kurba,
Lapseliku lustiga,
Pilkasiu et otsa, urba
Pidi paljaks puistama.

Kase raud wingsid uutul
Tahtsid nagn ütelda:
,,Lapsutcne, sulle rutul
M u talwe tuleb ka!

,,Loodus wiib nieid suwc ilust
^Piskuks ajaks puhkama,
,,Pea aga talwe wilust
„Saame jälle ärkada;

,,Aga sulle, inimene,
,,Kaua õitseb kcwade,
,,Eull on talrre igawene,
,,Glu aeg on ürike!

,,Sinu isa isa juba
„Muiste minu mahla jöi,
,,Mina warjasin ta tuba,
,,Kui ta lapse laulu löi:
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,,Ammu baua künkad kittwad
,,Sinu waga wanemaid,
,,Kui na'd sindki mulda matwad,
^Kuuldaks .veel mu kähinaid." -

Mulle tungis tuure kuha
Südamesse walusast-
Paikc, tacwas, lilled puha
Naeratasid turrocmast.

Ja ma läksin, lnurct peites,
Tuppa teise männik',
Linnu wmbel madabeil^'
I sa , ema sängisse.

Aga nüid, kus clu teele
Paistab takre kurwcm kuu,
Tuleb mulle uuest imele
Kähiseja kasepuu.

Ja ma aiman mnal haua,
Iqcnvcsc talwc ees —
,Nask jääb tasuma wecl kaua,
Kamscb nui öue s^cs!

N a h u l c!
Kuule öde, weunakc',

Jääme jälle rahule,
Kui »n taewas pilwi täis,
Nende wahelt wälku näis'.

Kuule öde, weuuake
Jääme jälle rabnle
Kui on wbimus teiste käes,
Midagi ei meie lväcs!
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Kurest lendab aja woog!
M l a p tõuseb mule hoog,
Acab ara siit ja sealt,
Pahad pilwed taewa pealt.

Nalk siis faub kahjuta,
Õnnes öiskab isamaa,
Wöimuö jällc ineic käcs,
Midagi ei teiste wä'es.

Eeni, öde, wcmmke
Jääme jälle rahule,
Segane on aja sõit - -
Tödc päralt wiiume ivöit!

O h t u.
Ea tuled ohtu, öusas, pühas rahus

Ja warjad oma süles mere, maa,
Mis päewa käras liikusiwad lahus,
E u emalikku hõlma wotad sa!

Sa tuled ohtu, taewa tähed waatwad
Sealt kõrgest, nagu tulla pisarad,
Nad kurwa leinajatel' rahu saatwad,
Kcs paewa piinast, walust nutawad!

Sa tuled dhtu, s'uga tuleb um
Ja paksud pilwed surinas piirawad,
Qö kestab kuni uue hommikuni,
Si is ä'rk'wad inaal ia merel helinad!
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Üks ohtu aa.a pölwest pölwe pimc^
Kui miuu clu paike looja lääb,
(5i köida enam ükski tacwa imc —
Oo nullle iqawcste kestma jääb!

Lindanisalc.
,̂ ttts kallin: k M , mi ^indanisa,

Kus püham mälestuse paik?
Scal hnMb Kalewite isa
J u aastasajad valms, waik:
Tcal ema Linda lcina walus
On jänve jatuud murule,
Ja selles kuninglikus talus
Mcil kaswis Kalew ülesse.

Mul l ' til?ti rääkis isa pere —
Kui alles ballis kiikusin
ftt üle maa ja üle mere
Ou ,Tall'na ütsi neitsi-linn:
Nad teadsid pikka juttu westa,
Kuis teda piirtud asjata,
Ja et ta iqaweste kesta,
Kui kestab ilm ja ilmamaa.

Kuis ou seal kuulsas paikas lugu
Nüid Taara töu ja waimuqa?
Kas mäletab wcel Eesti sugu,
Et pühas paikas rändab ta?
Vt tema tõstab oma kända
Nüid Kalewitc riuua peal
Ja et wöib tema mere randa
Oecl eluks tõusta taadi heal?
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Oh mäletaks sa, kes su põues
On ammu, animu hingamas!
Ob teaksid sa, ntis <5csti õues
Kord Linda silmist laenetas! —
Nüid aga piad sa tõusma üles
Ja südameks meil olema —
Ob sinu põues, sinu sules
Meil magab armu otsata!

Ja mis see on, mis mina nõuaks
Mu Lindamsa sinu käest?
Et sina kõigist mööda jõuaks,
Ja labti peaseks sortsi wäest;
Vt sina käiksid Acsn lwimus
Ja Keisri annus kõigist cel.
Gt su sees elais auus ja wöimus
Mu Püha tõesti emakeel!

P õ h j a n a e l .
Ma waatan kaiu;elt kõdu ilmast,

Kuis kõrges liigub tähte pael,
Ei aga kustu minu silmast
Sealt Soome taewast Põhja nael.

Ta läigib läbi külma, lume
Kui küinal taewa altri ees,
Gi ole muutnud oma jume
Ta tuhaudate aasta sees.

Ni i , kuida läigib ühte lugu,
Täht tinakarwa taewa all,
Ni i seisab kindlast Soome sugu
Ja paistab kaugel, ligidal.
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(5i wilttsuse furuad, näljad,
Ta maad ja rahwast labuta,
Ei jõua külmad jääde wäljad
M i l kõdu armu jahuta!

Oli miuu lneoles mõnda kiigub
Si iu kõdu mcrc kalda peal,
Kui tähte kari törgcs liigub
Ja Pöbja uael ou paigal scal!

Mu möttcd tuhat t^rwist wiiwad,
Kus wirmaliscd tacwa lael
Ob olcl-s miuul kotka tiiwad,
Siud kmui püiaks, pöbja uacl!

Oh Põhja uael ja põhja rahwas,
Te'e olge märgiks miuulc,
Et olcks ma nii truu ja walnvas
Ja - seisaks uöuda fiudlaste!

Professor », M . Wcskele.
faasani ÜMooli Pcalo n inn!^ 2.'» n,,,-,. 1886.

Ara laad Sa isamaalt,
Ära öitswalt (5csti raalt;
Elu saatus kutsub Siud -
Leiuama jääb Gcsti piud.

Meil Sa palju laulu loid,
Waimu wara illnftks töid,
Harisid siin emakeelt,
Elustasid Eestimcclt.

Ei siiu put)kau'd pänval, ööl,
Wastmata olid tööl,
Meeles seisis isamaa
Higistasid palgata.
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Ei Sa teadnud uhkusest,
Armastasid inimest,
Kiusu, wiha laimdufest
Läksid mööda tasakest.

Mine, kallis laululind!
Körqc Keiscr kittsilb Sind,
.Kutsub auu ja arinuga
Oma rahwast harima.

Gla scal ka aumaste,
Utlc Wenc wendcle:
Eesti süda, (5'eöti suu
Surmani on teile truu. —

Kui seal kaugel, wöeral maal,
Kuld'se fl)idu, eha a'al
Kojn poole waatad Sa
Pbiijamata arumga.

Tea siis: igatsuse piin —
Palju armu Sulle siin
Iqaweste lwitud saab,
I t t a uusi öiisi a'ab. —

Onne laulgu linnu huul,
Terwist wiigu taewa tuul,
Kuni kuldne isamaa
Jälle nacb Sind rõõmuga
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Utlc sa!
M u süda seisis tasane,

Kui waikne merepind,
<§i lendand tema pinnale
Weel keegi tormi lind.

Oh pia aga sala wäed,
Kui lained kulusid
Ja nagu tormi eide fäed
M u rinnus liiwsid.

Nüid mere konlbel kilhob ka
Köik minu rinnus fl'cb!
M u armukene, ütle sa,
Kes mind wecl terwcks teeb?

Südame.
Meri ilma ääreta,

Laine wditleb lainega.
Kaugel rahurannake —
Waata enda südame!

(5i kustu.
Mi l l ' kusswad tuu ja tahte sära

Ja püha paike kõrgusest?
Ni i armu köit ci kustu ara,
Ta walgustab unud igaweft:
Kui tähed paistavad dhtu csal —
Siis paike uuel ilmamaal.

Mjaudi V>'uNf.



Waikida.
Kui meri lamis kähiseb

Ja mar? mässul keeb.
Si is minu sülta südamel'
Ta nagu haiget teeb;

Sest — süda nagu merele,
Ta keeb ja kuhab ka,
Ja armastaja rinna peal
Wöib üksi waikida!

Täheke.
l? — clutaewas pilwist pime,

Öömüirid mattvad südame,
Kui sllll' ei paista ükski nime —
Üks armastuse täheke!

Linnule.
M u linnuke, miks leinal hüiad

S e ü lauge koidu kaisu sees?
Kas jälle ara tulla püiad,
Kui sagest ohkad si'ma wees?
M s ida tacwa kuldsed kaared
Sind magusast ei meelita?
M rohelised mere saared
Sutt ' ole armas isamaa?
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Ma kuulen leina l^uulu, ha et'
N i i tihti köik'wad ta wa all
Ja elu saate wagat walct,
Si is saajatatud sügawal. —
Need bealed rõhujad mu rinda,
M u südand otse surnunvad;
Need healcd kostwad fodn pinda,
On mulle kunvad — maqusad!

Oh liuni'kene, mck̂  sa wotsid
S i i t tallist lodust lahmda?
Miks mul!alise, inlle totsid,
Kui taewa p.'!ra^ <id ia? —
Sa jätsid maha kõdu köhad,
Ta tähtis taewa i^u^a,
Kõik Eesti u ẑcd a -^ud, luhad,
Ta nurmed nutvalt leinama!

Hoit alles pu stad ? una tulda
Si in ivadel, l'i! wal oie vuul,
Kuu külival' oni tollast kulda
Weel Ee^ti Om.löc mul —
Ja T>mra tannn'> < igub ledtes,
Ni i waitne, vu^a, tasane,
Sind o 'tab ennemu st'cs ebtes —
Kus wiibid sa. nn» linnuke?

Oy w i weel korra lodu ours
S u taewa toonid lbll'efstd,
Si is lannaks tunlt õnne põues
Ni i pal l ^est' ^damid!
Siud aq/ toidab ar,gc kida,
M u liun,,t<ne. fiiiui s-al.
Kus t n dne vili-ce rida
Qn iü ?una nnwa peal!
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Eesti kmMlase kaebtus.
Oh häda, häda, häda mulle!

Ni i kaeban kurwa meelega,
Mis, körge sõber, kostan sulle,
Kui aru nõnda nõuad sa:

,,Kus on mu haud, mu wiimne ase^
,,OH wasta mulle, isamaa!
^Sa wandsid truudust: ^,,Ei ma lase
,,Su surma paika sõtkuda!""

,,Sa nutsid — kõrge taewas waatis —
^Minb hauda landes käte peal...
„Sealt minu wain: sind kõdu saatis —
,,Ta elab praegu siin ja seal.

,,Sa seisad sõnata ja norus,
,,Ia nöuta minu haua ees —
,,Kas seda sinu mäel ja orus
,,Sull õpetasin elu sees?

,Ma tõstan tahte keskel nuttu,
,,Ma kaeban koidu, eha a'al,
,,Et minust wöcrdunud nii ruttu
,,Mu öed ja wennad umistsel maal-

,Gt ara kuiwand waimu ojad,
,,Mis pidid nlereks paisuma,
,,Et aratatud Eesti pojad
,,Ei astu enam minuga!

,,Oed, weunad, arkage weel üles,
,,OH igaweseks arkagc!
,,Siis rõõmustan ma taewa süles
, I a — rahu saab mu põrmule."
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Roheline pilt.
Kui loodus rohelise pildi

Su silme ette seisma loob,
Miks sinu waim siis, inimene,
Sealt mure pilwi rindu joob?

Waat', selles rohelises pildis
On näha sinu noorus' maa,
On naha elu suwe hommik,
Mis enam wist ei haljenda!

Wiljandi

Eesti Põllumeeste Seltsi maja
uurga tiwi panemiseks 2<». Juu l i l 1881.

Viis otsivad Sakalamaa pojad
Siin lausa laia taewa all?
Neil rinnus wabaduse ojad
Nais kcerutawat kohinal-.
Neil silmis särab tacwa tulda
Ja — rohkeid röömu pisaraid:
Nad önnistawad musta mulda,
Kus wahwad isad hingawad.

Nüid Sakalas on kihla tunnid,
Tall mõrsja kosja kind.nd toob,
Siit ära löpmas orja sunnid,
Siin priius uusi aegu loob.
Waat', ühendus ja. truudus landivad
Maailma ette enda wäed
Ja seltslik arm ja sõbrus pandwab
Siin naeratades kottu käed.
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J u wäga wanal hallil ajal
Seis mõrsja pölwes Sakala,
See aga loppis katku kajal
Ja ta jäi leseks leinima.
Ja aasta sadad lese toitu
Ta wöera nurgas nuttes söi —
Nüid jälle ärkab talle koitu:
Kas ta ci roömus olla wöi? —

Si in , kus nüid feiswad wennad, öed,,
Uut elu õudu, julgust täis,
S i in jooksjad wabaduse jõed,
S i in rahwas muiste seltsis käis;
Ja seltsi läbi Eesti rahwus
Sai kuulsaks üle mere. maa —
Kus kõlas Kalewite wabwus,
Seal kölas auuga Sakala.

Kui aga pimcd pilwe rünkad
Meil läänest tuld ja törwa töid,
Kui kodupinna nmrukünkad
Ta laste werd ja jõudu jõid;
Si is ühendus ja truudus peitsid
Ka unerüppe enda pead,
Ta kindlusega warmeks heitsid
Kõik rahwa lckked, leegid, head!

Kõik isa isad panid mulda
Pead selle mure mõttega,
Gt wabaduse koidu kulda
Ei lapsed iial saa nägema.
Ja waata, nüid ju paike pead
Meil ' tõstab pime pilwe wööst
Ja hüiab: arkama toest piad
Sa Eesti rahwas une ööst!
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Jah, Eakala, su rabwa päike?
On ime suurelt ärkarwd,
Maailm su elu lame läike
On kahetscdes markanud:
Ei laula üksi hallid nxnmud
Su wabadusest tuule hoos,
Waid Eesti lapsed. Vesti kaimud
On ühelmcelel ilmsi koos.

Su Põllumeeste Selts ja maja
On hiilgavaks täheks teistele,
Et rahwas tunucb mis t'all wajn,,
Ja lesepölw jääb körwale.
Sest selle nurga kalju nähte
Ei unusta ma elusalt,
Su uue elu koidu tähte
Näen selles tulisärawalt.

Ja seda elu tähte panuud
On Aleksander hiilgama,
Su orja öösse walgust kännud,
Oh täna teda, <5Mi'naa!
Weel saawad ida taewa tuuled
Su pühal pinual lehwima,
Sest hüidwad rõõmsalt minu huuled:
Oh õitse S e l t s ja — Sakala! .

Peiule.
Sa wiisid waga röömu, rahu
Mu südamest siin ilma sees;
Ei muud mu riudu enam mahu,
S'u pilt mull ujub silime ees.
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.Eui waatsid sinu ingli silmad
Mul l sügawasse südame,
Si is tousid rahutumad ilmad
M u hinge maale mässule.

Kui ra'äk'sid sinu armsad kuuled
Mu l l ' Gesti rahwast, isamaast,
Si is lendsid üle armu tuuled
M u lapsepölwe lille ra'ast.

Ja kuidas sinu fallis käsi
Mind jumalaga jättis seal —
Ei selles mõttes iial wasi...
Ei kau rorwust sinu heal.

S u süita silm ja sügan? waate/
Oh tea seda, fallis mees,
M i d juhib minu elusaate
Ja — nagu lillemere sees!

Isamaa.
Kus on mu tallis isamaa,
Kus tahaks rõõmsast elada?
Kus üliönnis oleks ma
Ja kellest wöitsin kiidelda?

Ei ole seal mull isamaad,
Kus wcnnad wenda wihkawab,
Kus igamees end targaks teeb
Ja sala kiusust üle keebl

E i ole seal mull isamaa,
Kus töde püitaks surmata,
Kus wagaduse kätte all
On öö ja udu öitsewal.
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Seal on mu armas isamaa,
Kus tõde hakkab tõusema,
Kust kaub öö ja widewik,
Kus rahwas röömus, rahulik.

Seal on mu armas isamaa,
Kus rahwas lepib rahwaga.
Kus waenlane ja wihamces
On ümberkaela silmawces.

Oh sellel wäaa armsal maal
Ma elaks, laulaks igal a'al'.
Saa sarnaseks, mu Oesti, sa,
Si is oled minu isamaa!

Elu eksimine.
Ma tihti seisan unne möttis,

Kui waatan noorus' nurmele,
Kus ohtu öhk mind hõlma wöttis,
Kus köit mull' puuas kätkisse;
Kus ööpik hõiskas oitswas õues.
Ta hcalcd kambri köiksiwad,
M'u sudand aratasid põues,
Mind une paelust höiksiwad.

Kui lõin ma lahti sini silma,
Tais suita naeru, suita und,
Siis aimasin üht' öie ilma
M u hinges liikus taewa tund:
Ätt oli hälli ehitanud
J u wara öhkwa õitega,
M u ninu paiga lehitanud,
Et tema armu märkaks ma.
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Si lm alles mödtis i lu, imet —
M'ul armas oli õieke —
Seal hüiti juba minu nimet
Ja ema ruttas hallile.
Ta surus minu wastu rindu,
Täis kuuma armu, kuumatuld: —
Ma unustasin lauljat lindu,
M u silmist ladus oie kuld!

Ta wiis mind päik'sc paiste kätte,
Kus taevas selge, sinine,
Seal nägin kuidas weike läte
Saat' kastet kuldse tillile;
M u körwu kostis waikne wulin,
Mis ballik mängis jalge ees;
Et noorus nurmelt ara tulin,
See walutas ta Põhja secs!

Ma jätsin maha isa-hellad
Ja ema süle armsama,
Mind kutsid tulewiku kcllad,
Sest unustasin hallika.
Tais igatsust ja lootust tötsin
Ma kibiscwa ilmasse,
Sealt kuldseid kibwti öuunu wötsin
Ma waeue, süita talleke!

Mul l paistis nagu parem walge,
Mis enne hallis aimasin,
Ma nägin neiu ingli palge
Ja — lapsepölwe laimasin!
Kui kõle näitas mull ja tühi
M u isa kõdu, kulda tais!
Hing Pidas armastuse pühi,
T'ast taewa laene läbi käis!
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Puu, keUe kuldsed wiljad köiksid
Siis särades mu sil'me ees,
Ja lilled, kclle õied höiksid,
Mind meelitasid maril sees —
Nad murtud on mn mehe käel:
Ma wilja olen maitsenud...
M id aga kurdan elu mäel,
Gt igawcste petetud! —

Mu hallik, suita hallik, anna
Mull andeks minu nötra meelt'.
Mu isa, öist hälli tänna!
Mu ööpik, laksuta weel keelt! —
Oh hallikat on muda matnud,
Vtu ööpik ammu, ammu laiud!
Mu isa haua muld on katnud,
Kuni ma eksi teedel käind!

Kui weel ma waest wallgun mööda
Viu isa kõdu õuedest,
Siis aiman oma hinges ööda,
Ei ühte ainust tähekest;
Ma seisan mõttes kaua, kaua,
Ma seisau walus süqawas;
Ma soowiks sinna oma haua,
Kus köit mu hälli kullatas.

Armu üksi.
,.Kas sa nägid, kuidas sõudis

Lendes stnu lapsepölw?"
^ M u mähkmes mulle jõudis
Tume ohtu taewa wölw!"'
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»Kas sa kuulsid kella kaja,
Mis sind saatis noorusest?"
,,^Une nausse jätsin aja,
Läbi suik'sin lilledest!""

,Kas on sinul karja mängid,
Õitse oimud meeles wcel?
„ „ Vanaduse wa<'wa sängid
Röowisid müü' clll tce l ! " "

^Kas weel neiu armu laene
Leegitsemas sinu sees?"
5,,Köik ju uuuetand ma waene,
Kõik on uppun'd silma wees!""

„Sõber, siis su noorus läinud,
Otsa said sa temaga?"
^Kewadet ma olen nainud —
A r m u uks i nutan m a ! " "

Professor Kölerille.
Kui sulle elu hommik köitis,

Sa sündsid kuulsas Sakalas,
Sind eite õrnal armul toitis
Ja hellal kätel liigutas;
Si is hingas-.alles udu wöödes
Ja une hõlmas Eesti maa,
Ci iulgend keegi pikkas öödes
Ta rahwast unest arata.

Seal kandis elu saate süle —
On tasakeste tõstis sind,
Köit kumas kõrges sinu üle
Sind kaisutas ju wöeras rind!
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Su l l siiski seisid kõdu köhad,
S u wande walu südames,
Su Sakalamaa lilled, lohad
Ei kaduuud sealt iganes.

Sa astsid tulist rahwa tööle
Ja wabwast wöitlesid ta eest,
Ei iial jätnud wöitu ööle,
Sest ^ kõrgus aitas kõrget meest.
Ei selle juures elus nõudnud
Sa waewa palgaks tanu teelt-
Ei ole ilmas pöorda jõudnud
Maailma marud sinu meelt!

Kcll on nii puhtad, wagad nöued,
Nii ilma suita elu käik?
Sa elustad uiu Eesti õued
Ni i tasakest, kui taewa laik;
Sa oled truu ja oled waga
S u Jumala ja Keisrile,
Ei ole sinu hinge taga
Üht' pimct' pilwe iialge! —

Et meie rahwa hulgast mõned
Eu l l tänu palgaks laimu loon'd
Ja nende kirjad, nende köneb
On hullustust ilma toond
Eest argu sinu tallid meeled
Weel sajatagu Eesti werd:
Mi l l lbpwad ilinast turjad keelrd?
Kes juhib hullustuse merd?

Ob häbi nrile, kcs on meelel
S u rahwa ringist wälja laänd
Ja walctajal, wrjal teelel
Nüid Kilpla tõrde seisma jaänd!
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Ei iial Eesti ajalugu
Saa andeks andma nende tööd,
Neid mõistab hukka tulew sugu,
Eest - nemad orjasiwad ööd! —

Mu Eesti rahwas rinnus kaunab
Su nime hiilgava tahtega,
Sull hinge Põhjast tänu annab,
Sind laseb kõrgest elada!
Jah, ela, õitse, kaswa kaua
Sa Eesti pinna ilus puu!
Kui ükskord langed - ehib haua,
Sind öntsaks liidab rahwa suu!

Gnda sees.
Suita noormees, miks ei toht

Neiu silmi waa'ta sa?
Silmad, sini siidi karwa,
Wöiwad need sind hirmuta?

Sinab neiu silmis meri
Otsatumas sügawas,
Mõtled, et seal sinu julgus
Armu laenis uppumas?

Ara eksi, tallis noormees.
I lma suita neitsi ees:
Uputaja armu meri
Laenetab su enda seeS!
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Nmd on oo!
Tulge, tulge taewa leegid,

Tühja rinda tagasi!
Kaua, oh ju kaua küllalt
Talwe wacwas magasil

Kaua, oh ju kaua küllalt
Ohkan mina asjata,
Gt mu kewabe on läinud
Taewaliku lustiga!

Elust rööwitud mu süda,
Murest murtud mulla peal.
Paranda ei jöua teda
Ükski wägew waimu heal!

Arm ja noorus, käsi käes,
Laksid lend es. tantsides,
Looja läks mu onne päike —
Nüid on öö mu südames!

Wana aasta wiimsel õhtul.
üks aasta jälle mööda jöudnub

Ja unustuse merde söudnud,
Kui pilwest paisund wihma tilk.
Meil elupäcwad lendes lääwad
Maailma marus tuimaks jääwad
Ja — käes on wiimne silmapilk!

Hing ehmatab ses suures mõttes,
Et ta on tee peal, ammu tõrtes,
Ja rändab surma riigisse!
Kui pea haua kellad hüidwad
Ja armsad sobrad saata püibwab,
Mind igawese unele!
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Oli igawene aeg, ma. waatan
S u süqawusi — alla saadan
Si i t ehmatuse kohinad!
S u määratumas mustas öues,
S u põhjamata pimes '̂öucs
S u elu healed - uinuwad!

Aeg, sinu mustast rööwli riigist,
S u õnnetuma laste liigist
Ei tule keegi tagasi.
Ma saatsin sinna wennab, öed,
Su mürisejad surma jõed
Neel ootwad saaki uuestc!

Üks Me pttus, et sa piab
Kord parandama hirmsad wiad
Ja wölga maksma loodusel.
S i l sambad igawestc seiswad
Ja miljonid weel sinna reiswab,
Ei aima elu igawel!

Aeg, sinu kaldal tuleb meele,
Kui waatan läinud elu teele,
Mu nodrus ja mu eksitus!
Mul l walupisar paisub silma,
Ma palun andeks tenvet ilma -
Suur on mu Md ja rumaws!

Oh, taewa Isa, kas Ta kuuled,
Kui hüidwad Sind nui nõdrad huuled
Maailma põhjas, sügawas!
Sa saadad mulle tröösti alla,
Mind peastad kõigest wandcst walla —
Oh Isa, kes wecl armastas!
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Nüid wecl mull paistab taewa päike^
Säm lustil joob ta kulla laike,
Jalg astub tulewi tusse.
Kui weel mull taewas elu annab,
M u laewa ajameri kanuab,
Si is rändan jälle rcömsaste!

Jõulupuu juures lastele.
Waat, lapsukesed, teie ees
Si in särab auu ja i lu sees
Üks ime ilus jõulupuu
Ja tacwas laulab ingli sun.

Sest täna sündis ilmale
Üks weike waga lapsuke.
Ta tuli röömsa taewa seest
Ja sodis maa peal toe eest.

Tc: lõpetas maailmas töö
Ja wöitis ara pime öö,
Et walguft külwas tema suu,
Sest räägib walge jõulupuu.

Nmd on ta jälle Isa ees.
Seal walge tacwa linna sees,
Kell kuldsed pärli wärawad,
Kus tuhat päikest särawad.

Sealt laste peale waatab ta
Ja manitseb neid armuga,
Et nemad maa peal wagaks jacks
Ja tema juurde tacwa laeks.
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Onne soowitus

Sakalalc.
1878.

Ma teretan sind, püha paike,
M a teretan sind Sakala!
Sa saadad oma kulla läike,
Nüid särades ju üle maa!
Oh sinu ime kuldne ilu
J u tungind musta taewasse,
Ja lendand läbi öö ja wilu
Maailma külma waewasse!

Oh waga kana kõdu öues
Sind, tallist paikest, ootasin ma,
Sind omas igatsewas pöues
Ma ellast wötsin kaisuta;
E i kerkind taewa kaarel koitu ^^
Külm, pime igatseja ilm —
Ei näinud taewas tule loitu,
Waid ööd ja udu minu silm!

Siis kuulsin kõma koidu põues,
Et päike tuleb, tõusemas
Ja nägin, kuidas tähte öues
Kun — lumi walgeks kahwatas.
Nüid sinu püha, wagal walgel
Iiläen taewa seinu sarawad,
Sest omal jumalikul palgel
Sa lohud ööde warawad.

Oh suur on, väike, sinu wöimus, ^
Ka põrmu paneb elama,
S u soojuses ja sinu hõimus
Kbik õitseb uue iluga!
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Ja surma öö seest tõuseb üles
Voor elu ehtes, hõisates,
Käib kõrgel teedel taewa süles
Ja naeratab seal kõrguses!

Oh Sakala, tas juba kuuled:
S u wana linna langusel
Nüid kahisewad jätte tuuled
Ja muistsel kalju kangusel?
Jah, wana rahwa waimud tostwad
Pead unistades ülesse,
Ja mägede peal mõtles iftwad
Nad uue aja sulesse.

Nad waatwad wana wditlus nurme
Seal rahulitted liiguwad,
E i ole kuskil muistseid surme,
Puu okstel linnud kiiguwad:
Had naewad wöimust. tarka rahu,
Ja kuidas wana lipu teel
Me'c pojad wöitnud talwe kahu,
Ning üheudand end Eesti meel'

Neiu hallikal.
Oitswas orus, puude wilus

Istus neiu hallikal,
Waatis, kuida selge wesi
veerles mäe seest kõlinal.

Palawalt ta süda tuksus,
Wärisedes wöttis ta
Külma wett ja pani pöuue:
,,Närtsind süda, jahtu sa!
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»Palaw walu põues leegib,
..Mässad ilma otsata,
„ Suita hallik, maa seest tulles,
„ Jahuta mu südand sa!

,,OH mu süda, kord ta oli
„ Selge, kui see hallikas,
,Wagad lusti laulud käisid
,,Tema ümber mängimas,

„ Tundmused ja mõtted jooksid
«Temast wälja kõlinal,
Magu hallik süita, pukas
„ Tuksus ta mu rinna a l l !

,,Hiljem tuli inimene,
,Peigmees, puhas nagu kuld,
,,Wiskas minu südamesse
,,Lokendawat elu tuld;

Süda leegib alles lõkkes,
Peigmeest — kattis jahe muld!
Selge hallik oma weega,
Jahuta mu kuuma tuld! —

Nõnda rääkis nartsmd neiu.
Ahastades südamest,
Hallik, ei ta kuulnud seda,
Ei ta lausnud sõnakest!

Tasa tema hõbe lained
Weersib mäe südamest,
Kadusiwab oitswa orgu
Neiu ette tasakest.
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Leinamine

Kcisri Aleksandri I I . järele.
Neewa kaldalt kõlab kurblik lugu

Riigist riiki, ilmast ilmasse,
Imestust täis inimeste sugu / ^ ^ ^ < > b < ^ < ^ , v ^
Pöörab lelga põrgu wöidule:
Pöhja täht on taewast kukkund mäda,
Miljonite keskclt kustuuud,
Läbi ilma lendab leina kaha:
Weue Majesteet on mpetud!

Körge taewa Looja, miks Sa lased
Kurjust, õelust ilmas hõisata?
Miks S u päike kuldab surma aset,
Waga Zaari hauda murega? <^<^a ^ c ^ ' . / ^ .
Wöid Sa pisarate puistust -waata,
Mis unid walus külmab Wcnemaa?
Eks Sa tahu meile õigust saata?
Nöta õelust kurjust nuhelda!

Oh Su mõtted on kui sügaw meri
I lma aare, ilma polkata!
See meid trööstigu, kui suita weri
Ajab hinges marud mässama.
Mis woib ussikeue põrmus teada,
Kuis S u heldus juhib ilmasi?
Et kõik targaste Sa wötad seada,
Seda usume kõik ometi.

Aleksander Teine, Riigi Isa,
Ol i kuulus, hea ja õige mees,
Sest ka kadedus ja ku i kisa
Leekis pime Põrgu poti ja sees.
Tema hõlmas önue, rabu, kead
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Leidis Wene, weike Eestimaa,
Enbsed hirmsad ajab, hirmsad wiad
Pidid rahwa ksskelt faduma. —

Otsata on Wmeriigi w ä e d , ^ ^ ^ / ^ ^
Suurem, kuulsam on ta algusest, ^ ^ ^ >
Kui ta Põhja piirel lume mäed,
Lehkab löuna piire lilledest)
Kui ju Idas ammu tõusnud päike.
Seisab Läänes sügaw, pime öö,
Põhja taewa wirmaliste laike
Waewalt aimab löuna tähte wöö!

Selle ilma walitseja annud
Ülekohtu hirmsal' surmal' suud,
Pörgu tormid warisema pannud,
Maha murdnud tema elupuud!
Mürisedes elu marud la"äwab
Iile tema haua küngastest — —

I s a , Ke i se r . head teud j a ä w a d ,
K a i w a d s inu j ä r e l i gawes t !

Poisi möttcd.
Ma suitsin öhtu su süles

Ja nutsm su rinna peal,
Sai hommik, siis wägisi laulis
S u armust weel minu heal.

See armumeri, mis öhtu
M u rinnus lähises kees,
J u koidul seisis nii waga
Kui peegel mu silmade ees,
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Oh ütle mulle nüid. neiu,
Mis teeb siis üks naisemees:
(6ks tema rind ka ei jahtu.
Meil jahtus ju ühe öö sees?

Ma kardan ta rinnus on lumi^
Ta armastus merel on jae,
Ta fewade igawest kadun'd
Sest — igawest poisiks ma jae.'

»Wiisil: Ju öbtu tellad bindwad.̂
J u kella kõlin hüiab
Meid öktu rahusse,
Weel kustuw eha külwab
Kuld paistet pilwile!
Paew waub taewa taga,
Ohk hella, pehme, waga —
Sa tuled rahuga
Maailma warjama,
OK önnis öö!

Kuu kahwatanud palgel
Käib taewas tutwat teed,
Ta hallil, hõbe walgel
Nüid hiugwad orud, weed!
Kuld tähed kõrgest waatwad.
Ööriiki hiilgust laatwad —
Sa tuled rahuga
Maailma warjama,
Oh onnis öö!

Kes kurja ilma kära
Ja walust nutawad,
Oö, nende silmist ara
Sa pühid pisarad:
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Sa wötad kaissu ilmad,
Et kuiwaks «utjad silmad —
Sa tuled rahuga
Maailma warjama,
Oh onnis öö!

Ara tusi.
Kui olid öicd toome pnns.

Su ööpik hõiskas siis:
T'al lusti login seisis suus,
Et kõlas Taara hiis.

Seal mli kuri karjune —
Ja kuri külamees,
Ei annud rahu linnule
Nad waarikute fees.

Nad läksid püidma linnukest
Ta pehme pesa lees
Ja punusiwad paeladest
Tall liugu ilma ees.

Lind lendas ara wunnal,
Läks laande magama,
Tal peakene tiiwa all —
Ei lauulu kuule sa.

Oh ara küsi, isamaa,
Miks waikend linnu uul —
Ei jöua süda kannata
Ja — öues maru tuul!
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Kausscl.
Oh ütle mulle uskuja,

Kus on sull tõsiduse maa?
Ta sinab kaugel, kaugcl ees
Ja wöerad elawad seal sees!

Männapuu.
Taara koduö kaswis

Wöeras männapuu —
Nõnda rääkis mulle
Wana rahwa suu. —

Paike paistis talle
Armu palawas,
Kuu ta laia latwa
Öösel hõbetas;

Pilwed sooja wihrna
Töiwad taewa alt,
Juured saiwad niiskust
Hõbe hallikalt.

Nõnda kaöwis kõrge ts
Auu ja iluga,
Rääkis uhkusega
Ule ilmamaa:

,,Mina siia tulen
Ohtu eha alt,
S i i n ma tahan kaswa
Üksi — toredalt."

Kui nii juba täitis
Boole ilma puu,
Laia ladwa warjus
Eksis kuldne kuu;
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Seal siis tema mõtles
Uhke meelega:
Minu oksad wöiwad
I lma uputa. ,

Minu ladu lõhub
Laia taewa lae —
Häda jumalatel,
Kes ei pakku poe.

Taara taewaft waatis
Naerdes pitka puud,
Wiimaks tegi lahti
Tema oma suud:

Rahwas rai'ge maha
Mända jämedad —
Tema uhked oksad
Paikest warjawad.

Wöeras tema tüwi
Taaralaste maal,
Tema seeme tulnud
Mere laine raal.

Minu pilwed puutwad
Tema ladwassa.
Köit ta finni katab —
Naige maha ta !

Aga kessi jöuab
Maha raiu puu?
Jäme tema tüwi,
Köwa nagu luu.

Keegi hingeline
Ei la'ä raiuma,
Selle üle wötab
Taara wihast«.
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Laseb musta pilwe
Tõusta taewa al!,
Männa poole sõuda
Maru mürina!.

Nagu tule mänd
Pime pilwe êes
Wingerdawad wälgud
Kohfund ilma ees.

Pilwe põue pdrub.
Tuule tõllaga:
.ssöue«taati tuleb
Mända murdema.

Kessi oleks kuulnud
Sarnast kohinad,
Kui ju tormi küiued
Mända safiwad.

Nagu ilmameri
Mürab maru ees.
Nönda kohab, kõigub
Tema tormi sees.

Okse, puru s^dab,
Lendab üle maa,
I lma otsa kuuluks
Kuidas kiunub ta!

Aga tema juured
Käsund ammust a'ast,
Matawad alla,
Lääwad läbi maasi.

Juurde otsas npul
Põrgu poege käed,
I lma sisikonnas
Hoidwad sala wäed!
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Tormi käes ta ladu
Taewa kõrguses
Paneb ime wäega
Wastu ähkides.

Taewas kecb ja kubab,
Ulwab tormi suu,
Siiski lindlast seisab
Põrgu wöimul puu.

Kui weel ikka oksad
Walus willawad,
Ladwa raud nagu
Pi lw i pillawad.

Seal ei jõua enam
Taewas kaunata,
Köuc taati tuleb
Tule nooliga.

Taewas lähab löl!ci
Pime põhjani,
Tule jõgi jookseb
Walja kiiresti.

Hele kärin raksub,
Kuhab ligidal,
Mänd on puruks katti
Lausa taewa all.

I lma ruum on tühi
Nagu tuba mull,
Kui ma lilled walja
Kannan hommikul.
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Orud, metsad, mäed
Mauna riismeid täis,
Silmaringi löpel
Paljas puru näis.

Wiimaks waikeb porin,
Pilw laab minema,
Paike hakkab paistma
Õrna iluga.

Tasakeste naerab
Sini tacwa uul,
Mahedaste puhub
Kuldse koidu tuul.

Lilled töstwad peab
Kuiwal maal ja wees,
Löukcste lirin
Kõigub öhu sees.

Inimesed rutwad
Lugu waatama,
Näewad tühja taewa
Siidil sinawa.

Männa murdu katswab
Imestades käed —
Nüid nad alles möiNwad
Mis on taewa wäed!

Nõnda kadus ara
Muistne männapuu —
Seda rääkis mulle
Wana rahwa suu.

Kõrget puud ei lasta
Taewa kaswada,
Taara lõhub teda
Tule nooliga.
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Onnemäel.
Eeft ara riiud, tüli wood,

M u isamaal on rahu lood.
Nüid weunad kaiwad käsikäel
Ja — seiswad warsti önuemael.

Asjata.
Ei roöi ma küsimisi köita:

Kus kohta hing laab elama,
Ma siiski tahaks kmdlast soita - -
S i i t kõrgemale lennata.

Ma jätaks maba ilmamulla
Si is süqawasse suitsema,
Ma lendaks üle loidu kulla —
Nöiks tahte harjul hõisata.

Oh önuelifku, püha reisi
S i i t ilmap ohjast penjcls ma^
Sealt leiaks sugulasi teisi,
Sealt leiaks uue ilumm^a.

Mis ammu muütal haua r i iwi l
Sai lukku pautud miuu ecst,
Mis ara lendas surnia t i iwi l ,
Mu l l hõiskaks wastu tacwa seest.

Oh aga kuik need kenad kujuk,
Äiecd igatsused ilusnd
On lapselikud luule tujud
Ja nagu udu kaduwad.

M u tee on otsas uute ilma
Kui uaeratab mull surma öö,
Oh asjata ma tõstsin silma
Si i t taga kauge tähte wüö!
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Nutaksin.
Kus on mu rahwal peljupaik?

Ta elab õnnes, rahus waik
Seal, kus on ühenduse linn;
Ta warawal ju nutaksin!

H auani.
Kui nagin eha walgel

Sind, Anne wiimati.
Siis aimasin su palgel
Weel ilu jälgesi.

Ehk küll su õitse ajad
On ammu mööda läind
Ja unustud on majad,
Kus mina wöersil kaind;

Mull siiski seisab nagu
Weel armu eha ees,
Sa olid minu jagu!
Nii kaebab rinna sees.

Sa olid waga ilus
Ja armas otsata —
Mu eluaeg kui wilus
Saab mööda minema.

Ma näen lille öics
Su ingli silmi weel
Ja eluwangis, köies
Sa seisad minu eel.

Ma kuulen tormi hoodest
Su ohkamisi ka
Ja nagu laine woobest
Sind püiaks peasta ma.



- 48 -

Oh tihti murupinda
Ma puistan pisara
Ja wiimaks külma rinda
Wün hauda jahtuma.

Köik lõpeb maapeal ä'ra,
Köik kaub wiimati,
Kuid esiarmu sara
See kestab hauani!
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