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Ueretns.
ere, armas Eestimaa,
Oallis Gestirahwas Ka,
Tere, iga Eesti rind,
Eesti muru, mullapind,
Tere, lahke Liiwimaa,
Minu kulda kodumaa,
Tere, ilus Hiiusaar,
Kena, kuulus Nuresaar,
Tere, lõbus Müne meri,
Tere kõik, kel Eesti weri!
(©itfroao orud, metsad, mäed,
Eesti selged järwed, jõed.
Niidud, arud, aasad, luhad,
Wanad, armsad, tutwad kohad,
Tere, linnad, külad, talud,
Laaned, loigud, saared, salud.
Tere, kallid kasu welled,
T»re, Eesti eided hellad,
Tere, helde emakeel,
Cesti mõnus mõte, meel!
Tere, puhtad, peened peiud.
Tere, hellad Eesli neiud.
Tere, Eesti laulu helin,
Wanemuise kandli kõlin.
Eesti elu, ilu, jumi,
Tere kõik, kell Eesti nimi!
Kaugel kaunilt kodupinnalt
Glan kaugel ema rinnalt,
Weel kord teretada teid
G!i ammugi mu puid.
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Vanemuisele
I.
Wanemuine, Wanemuine,
Kõige Kaunim Kandlimee»,
Gled wäga Wanemuine,
Eesti püha pillimees!
Õitsegu su õnnis luul
Ikka Eesti elupuul,
Kõlagu su kandli hääl
Elustawalt Eestimaal!
Meie lahke laulujumal,
Luule ande andiZa,
Vesti uuel koidukumal
Laulu lipu kandisa!
Sinu luule hõiskaw ikku,
Kandli kõla kuninglikku
Loogu lusti metsal, mäel,
Täitku rinda imewäel!
Kuldse aja kuulutaja
Lõbusama lauluga.
Sinu kandli kaunis kaja
Helisegu üle maa!
Laulgu sinu lahke meel
Armsust õnne ajast weel!
Sinu kandli kõlinad —
Onne ilma helinad.
Oige luule õpetaja,
Tõid ta tule taewast wist,
Tõid, me leina lepitaja.
Eesti luulud Eedenist.
Sinu luule hõisu hääl.
Kandli kuldne ingli keel
Kaua kaunilt kõlagu:
Eesti rahwas elagu!

Sa lustilöuja, laululooja.
Meil õnne aegu awalda,
Sa wiisi wiija, tooni tooja.
Meil endist ilu ilmuta
3a ela ikka Eestimaal,
Su armsa halja aasa paal.
Siit oma mängi mäe päält
Lal' kuulda meid su kulda häält!
Gh luba luuletajale
Su arrast häälta õppida
3a lapselikul' lauljale
Su nurmelt noodid noppida.
Gh kingi Eesti pojale
Su laulu wiisid lahkeste:
Siis ilustan ma Eestimaad
3a kuldan kallilt kodumaad.
Ei otsi omal auu ei nime
Ma sinu mangi mägedel,
Ei looda, et mu laul mis ime
Teeb helinat su hiiedel.
Ma leinan fturroalt Ounglamaad,
Vee! taga tarka Taaramaad:
Sest on mu luulel leina lehk,
Mu laulul hale hoige-ohk.
Ei ihka enesele hinda
M a luule kõrgel lennu teel,
Waid lapse armus Eesti pinda
Weel kallistab mn kandli keel.
M a pisardan mu pilli paal
M u Eesti piigal' hellale
3a kaasitan mu kandli pääl,
Nes süütas leegi südame.
Weel weri nõnda weab mind.
Ja sellel lillel lööb mu r i n d ;
See kaunis kuulus kukulind,
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See olgu minu laulu hind l
Muud auu tf ole tarwis mull,
Sest sirgest sitsist saad mull Küll,
See on mu õnne torni tipp,
Sell' lehwib minu luule lipp.
Gi Püia palka paremat,
M a laulu hinda heldemat,
Nui Liiwi piigat peenikest
Ja Eesti neiut hellakest.
Nui leiaks Hellat elu sees"—
Kuis hõiskaks õnne hõlmas mee« l
Siis lõpeks lein mu meeledelt
Ja kurbdus kandli keeledelt!
Pensa linnas 1874.

Odast. Geslimaa, edsst l
Gdasi, Eestimaa, edasi!
Selleks ammu aeg ju kaes.
Helju ergalt« edasi
Wanaisa waimu wäes l
Edasi ja eemal jõua,
Wahwa Wenemaa pool jõua,
Opi wirgast Venekeelt,
Rra eksi Vesti teelt!
Edasi, isamaa, edasi!
Oma jumalate juhil.
Edasi, rahumaa radasi,
Targa Taara silme sihil,
Ilmarise silma ringil,
Wanemuise kenal kingil,
Kosu kaswa kangemaks,
Sirgu sina suuremaks!
Edasi, Eestimaa, edasi!
fitigu, kiigu kena! keerul,
Migu leudes edasi

Uue aja armsal weeru!.
Walgusele wahwast rühi,
Wärdjat wäge wälja pühi!
Oige õpetuse teel
Saagu mehiseks su meel!
Edasi, isamaa, edasi!
Gma rahwause piire!
Edasi, Eestia, edasi
Päästja päikse kulda kiirel;
Weere, weere Wene poole,
.Ainsa armu andja poole,
Sinna weere wirgem weel,
Liigu lendes linnuteel.
Edasi, isamaa, edasi!
Gma Gesti olu hoides,
Liigu leinata edasi,
Pidu paremada püides,
Jõua jõudsalt mehe meelel,
Edasi su emakeelel,
Uku õige õnne sees
Edene su elu wees!
Edasi, Eestimaa, edasi!

Lase sammud kärmem käia,
Edasi, heideldes, edasi
Peterburi poole püta;
Tuuled tormid wastu tulgu:
„Edasi!" See ikka olgu
Sinu puhas püha puid,

Sinu suurem sõna, huid!

£ tila

te.

Oh Eesti neiu, sa mu meelel
Nit soe, sünnis, südamlik,
Su armas laul mu emakeelel
Nii ärras, hale-armulik

Teeb ihku, heldet ihaldust,
M u l ! rõemu, armu, haledust.
2u hääle hõbe-kellakene
M u rindadel teeb tilinat,
Su keeleheide, hellakene,
Goob hinges ime helinat.
M u mustad mured ära sööb,
Mull lõbust lõo laulu loob.
Su kõne magusam kui mest.
Su kena kerge keelega.
Mull sulab süda, stlmi« west,
Arm möllab mõtte, meelega.
Gi tea hüidi ülemat,
Ш armast sundi suuremat.
Su ime ilu, hella neiu,
Nii nännik, nägus, neitsilik,
Gi marmorist saa wälja raiju
Vlii uhket kuju meistri pilk.
M u kena, kullis, kuldne lind.
Sa toredam kui luulelend.
M u harjumata laulu hüidi
Mult ära pane pahaks sa,
M u wiilimata laulu wiist
Sa sõbralikult Wabanda.
Oas' stnust Eesti Schillerid,
Weel ärdam laulda Herderid.
Gh oleks Wanemuise wiist,
M u l Kungla kandli kaunim keel,
M a kukuks sulle kuldseid hiisi
Ja toredam' teeks templi weel:
Sull templi demantidest,
3a kirik kalliskiwidest.
Su pähä paneks pürli-krooni
3a kallist koidu kullasta
Teeks ma su ilul hiilgwat trooni.
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Gt Ämarikast uhkem sa:
Siis paistaks saraks lademel,
Teeks ihhu igal südamel.
See luule Unn meil lühendama
Saaks igawust me elu teel,
Oks ülem side ühendama
Meid armu halzal elu weel.
Su hellas armus elada,
Gh peaks see tund ju tulema . . . !
Kuid minu wennal waew ja walu,
M u õde ahkab nututeel;
M u omadel weel ohu elu,
M u piiga pisar weereb weel:
See murrad armu haljast puud
3a sulud minu laulu suud.
Weel wmlsutawad tormid tuuled
M u nõuta nõtra wennakest.
See lõpetab mu rõõmsad luuled.
Wiib silmawette wUjtkcst;
See kisub keeled kandelilt,
Wiib hella wiisi wilulÜt.

Pärnus 1858.
Imetajale.
M u kaunis kallis kaswataja
Ja südamlikuni sünnitaja,
Sind tänan, helde isamaa!
Mind kiigutasid omas süles
Ja kaswatasid kaunilt üles,
M u hella ema, Eestia!
Ma imesin su heldel rinnal
Ja mängisin su pühal pinnal,
Nui kena kaunis kannike.
M u l õitses sinu armu õue,
Mind toitis sinu püha põue.
M u neijlik, nägus nünnike l

M a annan muisu finu suule.
Sind ülendagu minu luule.
M u lahke ema, Liiwia;
Sind kiitku minu kandli keeled,
Su mõnu mõistku Testi meeled,
M u imetaja, Cestia!
Mull jäägu kalliks sinu Kaisu,
Su hella arm \a magus muisu.
Su kena keeruline keel;
Su leina ruttu lõpetagu,
Sind õnnes õitsma õpetagu
Su Wanaisa helde meel.
Mind elustab su ilu, jumi,
Mind waimustab su neits'lik nimi,
Su lahke laulu soonike;
Sa olid lapsel Kena Kiige,
ffiiild paistad mehel — eha lälge,
M u püha piiga peenike.
Gh paista koidu kulda palge!
Ja õitse hõbe õrnal walgel.
M u lahke, lõbus Liiwia;
Ja Taara tamme warjul wiiul.
Sa ela, hiilga eha ilul
Weel toredamalt, Eestia l
Tambowis 1873
W

Zitje õnne ohuZ!

Gh õitse, õnne õhus,
M u kulda kodumaa.
Ja liigu, lõbu lehus,
M u ilus Eestia!
Sa wangikene wäga,
Su suiku surela;
Gh ärka, ära maga,
Ja wõitle mureta.
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Kes tegi sulle liiga,
Kus on su ilu jüänd,
Miks Taara püha piiga
Hu erkus otsa saand?
Kas sortsi sula mesi
Sul langetõbe tõi.
Ta nõia wiha wesi
Hu priidust risti lõi?
Vee wõttis wana wara
Su pühllilt põuedelt,
Kõik ilu ehted ara
Su rõõmsailt rindadelt.
Ja alasti sa maha
Jäid wangi, wulusse,
Su neils'lik kena keha
Sai orja-ohusse.
Sind puusürki sõnus
Sorts sõge sõimuga
Ja kirstu kinni punus
Weel ahelatega.
Raudrüütli riide lasu
Jäi kirstu kaane paal',
Ei anna see sull asu,
Weel ristiks rinna paal.

Suli sõda, orjus liiga
OM tegid, Taarataim,
Ei lõpnud siisgi ära
Su wägew elu wõim.
Oh tõuse koidu kujul
Sa hauast Messe,
Ja kutsu muistsel muiul
Su lapsi sülesse!

Siis Kaob piin su pinnalt,
M u ilus Gestia,
Ja leina lint su rinnalt,
Lesk Linda, leinaja.
Siis tõuseb õnnis luule
Su sülest, isamaa,
Ja rõõmu kannel kõlab
Su rannal, Liiwia.
See pidu pea tuleb
Sull Peterburi paalt,
Su Keisri süda põleb
Su wastu armus säält.
Ju isalikult kannab
Ta sinu eest suurt haolt.
Sull abi, armu annab
Ja seisab sinu poolt.
See on su uhke Olew,
M i s ammu ootad sa; • Su kallis kange Kalew,
Su püha
ställõtija!

N

1864.

O u g i s.

Wangirauas, nagu hauas,
Puhkas Eesti meheke,
Wõeral pinnal, piina põues,
Närtsis nagu leheke.
Kurbdus kole rinnus oli.
Wärisedes õhkas hääl,
Iilmawesi weerdes tuli
Kahwatanud palge pääl:
„Oh kui hirmus on mu elu,
Rinnus raske lein ja piin:

Hüda,oht ja wangi walu
Koledalt mind kurnab siin.
Puhtas õrnas Eesti õhus
Kaunilt üles kaswasin.
Wanemate armulehu«
Õnnelikult õitsesin.
Helel häälel, emakeelel
Mulsin, lõbus lõoke,
Ouhal, laanel, lapse meelel
Nukkusin kui käoke.
Sain ma meheks, kuulsin nuttu,
Isamaa mull orja öös;
Adi saata talle ruttu,
Püidsin mina sõnas, töös.
Sääl mu pääle wale süidi
Tõstis pahur Galtia,
Mind kui Metsalind« püiti,
Panti raudu armuta.
Sest ma, kaugel kodu pinnalt,
Waluwoosse maotud,
Kaugel heldelt emarinnalt.
Ohu hoosse uputud.
Tugew terwis, nobe noorus
Weer'nud wangi mälusse;
Erkus, Wirkus, kare karmus
Langend leina lainesse.
Põske puna, pale walgust
Kole põli kolletand;
Jooksjat jume, silma selgust
Pikad piinad peleiand.
Miks sa mind, oh Jumal, jätnud
Eluka ajaks abita?
M i k s nii üleliialt wõtnud
Piinata mind armuta?
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Sina tead, et ihna suita
Kannatanud haua ma;
Has sa lased walel wõüa,
OleKoHut Hõisata?
Anna andeks, et ma rumal
Nurisedes tõstan Häält;
Häda ohk, oh helde Jumal,
Nõrgestanud minu meelt.
Waigista su wiha leegid,
Piina pikkust lühenda,
Wangiwalu liiad löögid —
Veidigi mul wähenda.
Miks nii rasket risti toonud
Nõuta nõdral üle jõuti?
Miks nii maga rängalt löönud
Mind su püha wägew nõuu?
Selle mälu, waewa järel
Tuled meeleheitew tusk,
Seüc pika piina päral
Lõpwad otsa lootus, usk.
Sits jääd hiljaks sinu abi
Ilmasüita ohkajal.
Tõused hirmsam häda, häbi
Sinu poole ohkajal.
Kas meel homme palun, ohkan
Lapselikult sinu pool',
Ehk sind põlgan, naeran, wihkan
Käies eksi-usu teel?
Haledaks läks Looja süda,
Täis sai kannatuse aeg,
stäästis wiimaks ära teda,
striiks sai Eesti mehe poeg.

IS
Priiks (ni
Pihuks löödi
Taewa tänu
Tõusis nagu

ühes Gestiraja,
orjapiits,
laulukaja
ohwri suits:

. Gi me kohku walus, waewas.
Jäädaw priius meie maal.
Meil on wägew Jumal taewas,
Kõrge Keiser trooni pääl.

Gh

armastus!

Щ armastus, su wäe walgi löögid
Oõö lende» Liiwi rajale
Ja heida enda helded hiilgmad leegid
Kui pikned Gesti piirile!
Mo põlema sääl pütita piiga põue.
Tee neiu rinda lõkkele;
Oas' loiduta ta neitslik õnne õue.
Tal peiu-püidi pillutaLas' nobe naol su wibu minnast käia.
Tal kaasa ihku kaswata.
Ta süda wõtku minu wastu lüia.
Mu armul wastu kajada,
J a kulda keelel neiu kõrwu hüia:
„Reg armu M u ajada!"

M a g u mu i f a m a a !
Elagu mu isamaa
Ikka Eesti meelega,
Kuulsaks saagu kadumaa
Oma kena keelega!
Ela heldelt, Eestipind,
Minu heiia ema-rind,

ma ihka ilusalt,
Hiilga ehal heledalt!
Nosu, Kaswa, Liiwia,
Taara tütar terane;
flJttjV, ilus Gestia,
Liiwi õde õrnake 1
Wanaisa helde meel
Toogu tulewikus wee!
Eesti edul' kuldsed raad,
Eesti majal' rahumaad!
Targa Taara tamme all,
Wanaisa warju all,
Vlgu uhke olewik,
Tulgu torem tulewik!

M n ainus armastus.
M u ainus armastus
Ja heldem ihaldus
On olnud hoolega
Su õnn, mu isamaa.
M u armu õrnem õis,
Meid köidab kulda köis,
Su õnn — mu õnne tipp,
Su hüda — leina Upp.
Jah, ikka, Eestia,
M u meeles seisad sa,
Ja elades ei saa
Sind unustama ma.
Oui jõuab surmatund,
Siis andku onnist und
M u l omas süles wee!
Su helde ema meel!

Manitsus.
Шжк, helde isamaada.
Kuule, kuUa kodumaada,
Kaugelt ärrast haäiekesk,
seina lapse laulukesta,
Sõbra sõna südamlikku,
Laulu heli ikulikku l
Kuule, kulla kodumaada,
Wanemate wahwa maada,
Cnd'ne rohu rajakene,
Ralewide kalmu paika.
Pimeduse piina paika,
Walu hoogude ojake.
Püna pisarate järwe,
Lese Linda leina järwe,
Pika piitsa pidu paika,
Wilets silma wete weeri,
Hale ägamise ääri,
Heina laine rannakene l
Neere, meere Wene poole,
Lõua, soua Soome poole,
Soome-sugu, noorem wenda,
Glgu hariduse juhti,
Wanem, wahwa Wenewenda,
Politika silmasiht'.
Kes sind püõstis kurja kaisus
Wõera ebaarmu haisust,
Grja-ahu hoogudest,
Msa teeb su ohkamisel,
Kingib wanal wabaduse!
Eesti pinnal elukest.
Siis saab õtsa orja hirmu.
Saksa heitlik eba armu,
Kaob sinu kisendas.

Wabaduse walgel luigel,
Algab orja elust haigel
Isamaal uus hüwadus.
Sits sul tuleb tõine lugu,
Suuremaks saab sinu sugu,
Elawamaks sinu elu.
Hiilgawamaks sinu ilu,
Jumalikuks sinu Zume,
Koidu karwa sinu kume.
Hiis su pojad ühes nõussa
Ehitawad ühes jõussa
Tared Taara tamme alla;
Siis on wenna armul asu,
Kodu pinnal kaunim kasu,
Hõisk on Eesti õuedeüa.

M n piigale.
Eesti neidu, peenet piiga,
Siidi lindu leinab liiga
Tasa minu mõte, meel.
Ehk küll kallis kaugel oled,
Minu mõttes, meeles elad.
Esimene armuhool.
Kena kelmi, kuldakägu,
Sulle laulan armulugu,
Paari linnul parajal'.
Millal lõpeb lein Za ootus.
Täis saab ammuaegne lootus
Sule sängil särajal?
Pääd mul katab walge lumi.
Kadund ära noorus, jumi,
Siisgi rinnus kewade!
Palawalt lööb soontes weri.
Rind, see möllab nagu meri,
Mõtlen su pääl, kallike!
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Mheb päike läänes looja.
Tunnen pisarate sooja
stõskel maha woolawat.
Ja ma küsin: Helge paike.
Oas weel ootab Eewa wäike
Oma armast Aadamat?
Ehk on mõnel tõisel juba
Ehitud ta armu tuba,
M u i sulud ta õrnem huul;
Wõi kas sinu kuldsed kiired.
Ohtu eha wiimsed wiired
Hiilgwad tema hauapuul?

Zlus

linn.

M a tunnen ühte ilust linna.
Oht kindlust kõige kenamat.
Oh, raske rada leida sinna
Ja tukus tema wärawad!
Ta ilud üle walli walge
Meid meelitawad mahedalt,
Mui läbi koidu kulda palge
Koik rõemu luuled lahedalt:
See on üks kuulus kuldne linn
Ja linna nimi — neitsi rind.
Sääl imelikus heldes walges
Arm hiilgad meile ilusalt.
Ta eha, elutaewas selges.
Meil särab ime heledalt. ,
Säält kaunis kuju, kuida palgel.
Ta üleilmsel heldusel
Meid kutsub kõrge waimu walge!
Maailma porist puhtusel.
Sääl kutsub külla helde hool:
See — armu puhas püha wool.

3u üle walge walli Kaugel
Meil paistab tore lornitipp.
Ta tipu! lehwitamas Kõrge!
Nks imeline hiilgaw lipp.
Ta warwid wikerkaari karmal
Süült sädemetes särawad.
Ta hiilgad nõnda imemarwil,
Gt kõigil silmad pimestab.
Et waatjal ma bin, ime hirm,
Ja tema nimi — neitsiarm.
Silm aimab ühte Ierawümi,
Ta lehwitamas linna pääl
Ja Kahte kallist Kerubiimi.
Nad mähiks linna walli eel.
Nks ingel lendab ümber linna
Ja otsib ohus ootajat
Ja heidab heldust siia sinna,
Kus aimab armu otsijat:
See „iseenda ohwerdus"
Ja „kõik maailma kaunistus".
Siin hellal hüiul, mahel muZul,
A r m sõuab omas elumees
3a ilusamal ingli kuzul
Ta lehwitamas linna sees.
Küll imelik on tema selgus,
Ta puhtus pühadusega,
Ta hingelt puradiisi hiilgus
Käib walja wälgu iluga,
Gt kõik maailm kui kulla sees
Ja tema nimi — armastus.

Gh armu linn, sa meile waewas
Siin paistab üle ilmamaa.
Kui päike, meie õnnetaewas,
See kalli kulla kuhjaga.
Onn sell, kes jõuab sinna linna
Ta õnnehõlma hõiskama.
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M s Kena Keerub, see saab sinna
Su pühas templis teenima;
Ci keegi mu, ei taim, ei põrm,
See — altril pühitsetud arm.

Hold.
Tõld tuhat nelja till, toll, Ш,
Käib küla poole kiü, kõll, kõll:
Suur kindral, wahwa sõZameees,
Rüüs Eestipoeg süü! istub sees.
Ta oma wanematel іййЬ1
Tolm tõlla taga tiiru lööb.
Neist lahkus tema noorelt meel,
Kakskümmend aastat sõja teel
Mis kaua mööda wõerast maad
Ja teenis Geisert, kodumaad.
Ju paistab templi torni kukk
Ja oma küla metsatukk.
Ta süda tuksub, rõõmus meel.
Ja pisar weereb palge p5öl:
Gh tõtta, tublim tõllake,
Ja kõla, kõwem kellake;
Löö rõõmsat laulu, postimees.
Ma warsti isa maja ees.
Kell maikis „till", tõld seisma jäi!
Aur hobuste pää! keeru lõi.
Poeg mäe wiisil Väledalt
Gaks tõttcs tuppa toredalt;
Mõek tiras järel „tilts" ja „tõlts,"
Kuld kannus kõras „Kilts" ja „kõlts,"
Tutt tore kiikus kübaral.
Kuld paelad, tresfid riietel
Ja hõbe narmad õladel,
Auurahad, ristid rinna ees
Ja nööbid kuldsed kuue ees:
Gi tunnud teda mitte üks.
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„Meil ütle, auus wäesaks,
Kes kõrge kindral olete.
Mikspärast meile tulete?"
. „ T e i l poZa kaest tõin kirja ma,
Ta terwe, terwitad teid ka:
Ta teenib auusast wäe pääl.
Ja minu suurem sõber sääl.""
„Gh kallis, kunas kodu ta
Saab meie toeks tulema?"
stoeg pandis palge ette kätt.
Ei jõudnud hoida stlmawett.
„ „ M u l tema nimi, keel ja meel
Ja teie oma weri weel;
Ei tunne, oh sa helde aeg.
M a ise olen teie poeg!""
„ M e pseg, me wend!" kõik hüüdsiwad.
Suud talle anda püidfiwad
Ja emal — rõemupisarad.
Näi poega prisket, ilusat.
Nad istwad toas lambi walget,
Nõem rohke helgib igal palgel,
Ja ainu üksi tõlla sees
M i b kodu poole postimees.

Wjatkasse.
Jää Jumalaga, Eestimaa,
M u armas, helde isamaa!
Sind nuttes silmameega
Nüid Jumalaga jätan ma.
ßean kaugel' maale minema.
Saan wõeral pinnal surema,
Ei ole lootust selle pääl,
Et saan sind ilmas näha weel.
M u süda lõhkeb waluga,
Et wangi riides jätan ma

Sind maha, armas Kodumaa.
GH raske raudus lahkuda!
M i s on mu suur ja raske Md,
Et kannan seljas wangirüid.
Et paistab wangitorn |a haud.
M u katel kõlisemas raud . . ? !
Kui suurem kurZategiZa
Nüid ahelates kätega
Sind Jumalaga jätan ma,
M u kallis kaunis kodumaa!
Sind juba noorelt nuttema,
Jään ilmasüita ikkema.
Su järel jargest leinama
Saan ikka ikul Eestimaa!
Ei kuule enam emakeelt.
Ei leia eest ma Eesti meelt.
Ei kõla Eesti kõne sääl.

E i helise sääl Eesti hääl!
M u rinnus ikka elama
Saad lahke lõbus Oiiwio,
M u kõrwus kaunilt kõlama
Jääd igaweste, Eestia! —
Nõnda laulis leinameele!
Nauakandja hale hääl.
Wiimist korda kurwal keelel
Gma heldel isamaal.
Tõeks läksiwad ta sõnad.
Tema wiimne laulu hääl,
Kurwad etteaimu sõnad,
Suri waene wõeral maal!
Wilets, suita kannataja.
Küll said kurbdust koledalt.
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Puudust, nälga, walu waewa
kiusajatelt Kibedalt!
fifiU saab õiget palka kätte
Wangistasa wale waim.
Jõuad £ о ф kohtu ette,
Lõpeb ülekohtu wõim.
Sinu walu, sinu waewad.
Sinu suur sa raske rist
Naua mälestllwaks jääwad
Eesti wendadele wist.
Ohtu kaste sinu haual
Kastku õitsmaid lillepäid,
Eesti piiga tänupisar
Sinna ei saa kastma neid.

Isamaale.
l.
M u armas ijamaa.
Ju noorel põlwel ka
Sind armastasin ma
Kuis kohus — teoga!
M a nägin sinu werme. . .
3a tõstsin sõna, sõrme
Siis julgest sinu ech.
Sind päästa häda seest.
M u l wiletsus sai osaks
Ja suita, laim weel lisaks
M u armu teo eest
Su wõera isa käest.
Vi kahetse ma seda,"'
M u l l ' ütleb puhas süda.
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Ш püha Kohut mees
Gn täitnud рпи L3S.
2a Kuulsid minu hüldl.
Mu lõbus Liiwia,
Gh, meie püha puldi
Ш pahur Saltia!
Mind Kaua wangis peeti
Ja raudus ümber weeti.
Piin wenis pikale.
Nist oli otsata.
Sääl Wene arm ja õigus
Mu rauad puruks lõi
Ja wangi keldri hauast
Mind päewa walges tõi.
Ja wabaks kõrge Reiser
Tei püha isamaa.
Ning murtud teapittsad
Said katki armuta.
M a nägin piina walu
Ja haawu sügawaidNüüd näen ma prisket elu
Ja päewi paremaid.
Nüüd oled uus ja waba,
M u ilus isamaa,
Ei sind nüüd enam taba
Su pahur Galtia.
Ei saa ma küll wist sinna,
J u õnne nägema!
Nüüd siiski hauda minna
Wõin mina rahuga!

II.
GH Wene senat, sina,
Mu elu paästija,
Ш unusta sind mina.
Mu Kange Kaitseja.
Kolm korda puhtaks mõistsid
Mind wale süüdidest,
M s Zunkrud jonnil tõstsid
M u paale koledast.
Sus priisel tahtel jätsin
Sind maha, isamaa,
3a Wenemaale tõtsin
Uut kodu otsima.
Mli raske, raske oli
See lahkumine sult,
Ja silmawete woli
Weel weel ei lahku mult.
Gi saa sind enam näha
Ma elus ilma pääl!
Su elu hiilgaw eha
Ша mulle sarad sääl.
Weel ida poolta punun
Su pähä pärjakest.
Sull auu [5b a panen
Ma rinda lilledest.
Ei ole külmaks jäänud
M u truu armastus,
Waid suuremaks weel saanud
Ta tugew tõsidus.
Nui õige õnnemägt
Mull paistad kaugelt sa,
M a waimus sinu ligi.
M u helde Eestia.

Rist rängaste mind lõi,
Hing siiani sisse jut,
Mull Jumal appi tõttis.
M u palwet nuulda wõttis.
Kui sina aga käsiks,
Ei mina ära wäsiks,
Su eest, oh (Keelta,
Weel kannatada ka.
Sind teenib ikka weel
M u süda, keel ja meel,
Sind ülendama auul
Saab ikka minu laul.
lli.
Gt unustud ma saanud
M u were wendadest
Ja põlgatumaks jäänud
Su targaist taimedest —
Sest pole mitte süidi
Sull, helde isamaa,
Waid mitme mehe püidi
stean pahaks panema,
&es ennast ehitawad
Sa al wõera teoga.
End kiites kehitawad
Su orja ööga!
M u lihtsad, lahked wennad
Wist weel ei põlga mind,
Liht talumees on tunnud,
Ouis armastasin sind.
Su kirjameeste kiitust
Ei ole tarwis mull,
M a annan ajawütust,
M u künniweli sull.

jßut MINU laule seest
Sa tunned Eesti meest
Ja Eesti mmm neil sees,
Siis olen rõõmus mees.
й й sa su wenna häält

Gi põlga Wenemaalt,
Sest saad mull üsna Küll,
Muud pole tarwis mull.
Oas' taryad targail laulda,
Oks Kägu Kiita töist,
Mull lust on M e laulda,
Ei hooli mina neist.
M u Kasuweli, meel
M a lihtne, labane,
Sest laulab sull mu keel:
M a sinu sarnane.
Jää terweks, armas mend,
El tea, kas näen meel sind,
Kuid surma tunnini
Zuü luksub minu rind.

A u i kVNleit i i a l ma.
Nui kuulen iial ma
Su nime, isamaa,
Siis imewäega
Jään hellalt heljuma.
Rrm keha kiigutab
M u l ingli käega,
Nõõm rinda liigutab
M u l maimu mäega.

M u ülem ainus arm
Su õnn. mu isamaa,
Mull pühaks sinu põrm
Jääb ikka, Gestia!
&a surmasuigus weel
Kind kiidab minu kee!.
Suu laulad sulalt sull:
Saa kalliks kalmuks mull!

'D O l i k й t p n $.
„Kai, timuk, kärmel t wangikotta.
Weel kuni rahwas turul koos.
Tao ristipiiskop pilgul ette,
Siin awalikult rahwa ees
Peab ära manduma ta keel
Uut oma usku täna weel!
Gui oma ulu hullul hool
Siin tõrgub weel ta massumeel,

Щ' sureb sõge tules sääl

Paraegu puuriida pääl,
Hääks hirmuks rahwal rumalal
Ja häbiks poodud jumalal!
Siis täidetud saab keisri Kask
Ja kaob Naatlareli usk."
W hüüdis pagan wihas säält,
Kohtunik kohtu särje päält.
Ja kohe wangitornist säält,
Sai piiskop toodud jalapäält.
Hall, haige wana kargu noal
Wüd tuli tornist tuikudes
See nõuta nõder, nälgind näol,
stallkarpus — kõrrel kõikudes.
Rist peos — piht piina wormedes,
Usk kiwikindel südames.

Med risti, silmad igatsedes
Tal waatwad aidalt taewa paol,
Hääl laulab tasa wärisedes —
Tal põlwe usklik huulle pääl.
Ta nõtra käiki karmendes,
Lööb teda timuk tõukades.
Koik kannatab kni talleke.
Ei nurise ta hääleke.
Gnn õndsus paistab rahulikult,
Ta pühalt palgelt palujalt,
Ilmsüütus hiilgab imelikult
Ta heldeilt ingli silmadelt.
Ta wäga waikne waimukuju.
Ta hõbe juuksed, õnnis muju
Neil südant ärdaks tegiwad,
Kes teda iial nägiwad.
Kuid siiski kuri kohtunik
3a timuk werehimulik
Weel jäiwad külmaks kiusu sees,
Ei ehmatanud ingli ees.
3a pagan hüüdis: „Omast patust,
Nüüd wannu walju häälega
J u Jeesust ara, rahwa pettust.
Kes eksitab sind laewaga.
Su hullus — uue usuwärk,
Ci ole muud, kui — mässu mürk."
„ „Rõik muud sa nõua minu käest.
Ei Teda iial ilma pääl,
Mu Jumalat, mu Mustjat tõest
Ei salga mitte minu keel.""
Nii wäga waikselt wastutus
3a julgelt Jeesust tunnistas.
„Sa hullustllja! Eks sa näe
Jim tuleriita turu pääl,
Kui tõrgud, pahur, põled pea
Sa luleleegi laines sääl!"

„ „Ei lahuta su tule leegid
Mind minu heldest Jeesusest,
йа Kõik maailma walu löögid
Sest ainsast armu hallikast.
M i piinaks sa mind igawest,
Gi siiski mina lahku tast!""
Nüüd püüdis kohus hääga
Ta usu wage waärata,
Maailma hüüde auuga
Weel eksitada ingelta,
Ouid paynn märkas häbiga,
Siin piin ei jaksa aidata.
Et palju suurem Jeesu arm
Nui walu, waew ja tule surm.
„Kui kuuled kohtu, keisri käsku,
Kuis kohus auusal alamal
Ja naerad Vlantsareti usku,
Wiid rooga Rooma jumalal,
Saad auu ja kiitust keisri poolt.
Suurt raha rikkust riigi poolt."
„„Kõik ilma hüüded, keisri kiidud.
Ei katkesta mu usu köit;
Miks asjata weel aega wiidad?
Eks tulgu tuli, wiimne wõit
Ja lõpku igaw elusõit.
Mull hiilgab õndsa põlwe koit!""
„Su usu möllu, märatsemist,
Vlüüd tuleriidal pühitse,
Me jumalate naermist, põlgmist
Süäl leegis leina, kahetse.
Wii, timuk, teda riida paaT,
Las' pöörane ta põleb sääl!"
Nii pagan hüüdis, timuk laitis,
Wiis rauka üles riida paal'
Ja teda tulba külge köitis,

•Ш roctgat werd weel waluteel.
Ta usku naeris naljaga
Ja tõstis tungalt tulega.
Weel kõlas kohtu järje päält:
„Mui Jeesust salgad, pääsed säält!"
Hääl helde helkis riida päält:
„ „ M i n d wõta kurja ilma päält!
Hau kiitus sull, mu Jeesuke,
Wii mind su hõlma õndsuste!""
Nüüd näitas pagan sõrmega.
Niit loitis tules tormiga.
Weel kaua Kanges tulekaaris
Jäi Dolikarpus puulmuta,
Ja kiidulaul kui ingli kooris
Weel helkis riidalt leinata.
Ta hiilgas ingli ilu sees,
Oui leek ta ümber keeru lõi,
Weel tules hõiskas õnnis mees:
„„Ei Jeesukest ma jätta wõi!""
JUi kuuldi rahwa nutu häält
J» rõõmu laulu riida päält.
Tuul, tuli wingus, puuriit langes.
Ju waiknes kiitja keeleks,
Weel läbi tule leegi tungis
Piiskopi hele haaleke:
„ „ ( I h Jeelus wõta ülesse
Mind wastu oma sülesse,
Gi tea nad, mis teewad nüüd:
Neil Jumal anna andeks M d ! " "
stilw peitis päikest, pikne kärkis,
Suits langes lainel laiali;
Tui walge, wäga wälgul kerkis.
Prii, puhas, püha, pilwile.
Nii kiwi kindlaks piiskop jäi,
Hing kannataja krooni sai.
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Li.so.
Meil ilmutasid ilusalt,
Et usk siin ussist üle käib,
Ja näitasid meil nägusalt,
Kuis õige õndsast surra wõib.
2u usu suurus soendagu
Su surma tunni tundijaid,
Su hiilgaw eesmärk elustagu
Koik ristilipu kandizaid I
Zimmermanni järele wabalt.

Joull, helde issmaa!
Jõun, helde isamaa,
Wana jõuu jõuwle.
Gõnni kenal, kergel keerul,
Uue armsa aja weerul
Gma Wene wenna poole,
Wana wabaduse poole,
Õuni kulda koidu järel
Taewa serwa selgel säral
Hiilgwalt ida elumeest
Tõuseb paike pilwe seest!
Rõõmsalt, rõõmsalt, isamaa,
Selged silmad tõsta sa!
Su! kulda koitu kuulutab
Ja ümarikku hääletab.
Et juba agu algamas,
Sul eha ilus hiilgama« ;
Me! eha hiilgab heledalt.
Se! tõuseb päike toredalt;
Näata, Wene trooni päält
Tõuseb tema sulle säält!

1861.
3

YeKruti laul.
Nüüd Jumalaga, isamaa!
Sind kaitsma, kallis kodumaa.
Su pojad rõõmsast ruttawad
Ja waenu wastu tõttawad.
Meid kutsub hailt Mm kask.
Su priidus, püha riõti usk.
Hääl meelel lähme nende eest,
Meel kuni miimist Gesti meest.
Щ' Gooja omast heldusest
Meid wõitu saada roaeniaftfl:
Siis uhkelt uue auuga
Sind ehitame, isamaa.
Kuld kodumaa! Võid rahuga
Su pühal paiga! paisuda.
Meel kuni tuksub meie rind.
Jääb waenust wabaks sinu pind.
Jää Jumalaga, isa sa.
Ja ema, Gesti hellad k a ; ,
Ja jätke, sõbrad, sõsarad.
M e pärast nutupisurad.
3aü Jumalaga, armsam meel.
Nüüd isamaa ja emakeel:
Küll ehitame, isamaa.
Su pääda wõidupürjaga.
Ci enne näha eluga,
M e ihka sind su iluga —
Sa ärgu olgu orjamaa.
Naid wllba wanaisa maa.
Nui wüärab meid ehk waenlane,
Saad muile Eesti muld, sa kuld:
Siis otsib omal Eestlane
Meel sõZasuitsus surma tuld.

Jah, isamaa eest magus surm!
Ja Kui meid Katab wõeras põrm,
Siis mäleta wee! leinaga
Meid ema armul, Eestia.

Aes

ta

on?

Neewa männa metsas haljas
Uhke ratsa hobu seljas
Hõidab üksik sõjamees.
Mere kaldal jõe ääres
Haunakene wete weeres
Seisab sõitja silma ees.
Kuuse alla koperdamas,
Gma paati parandamas
Näeb kaldal kalameest:
„Tere, tere, taadikene!"
„„Jumal appi, isakene!""
Soowib sõitja südamest.
Kuidas siin su! metsas e!u,
Kas on jões hästi kalu,
Gns sul ligi müügipaik?
„Looja wete» küllalt kalu.
Müümisega waew ja walu —
Kaugel kaladega Kaik.
Waata, wõeras, siia sina,
Millega weel püian mina,
Vläe, mis tegi pommi pauk:
Noolsi pääle salamahti
Tegi Wene Peeter jahti.
Tuli pauk ja paadil — auk!
Sõitja ruttas ratsu seljast.
Wõttis saage, kirwest haljast
Wana kaest kärmeste.

Paikas pilgul paadi keha.
Tegi talle tüüri taha,
Ntles manal lahkeste:
Isakene! staat ju malmis.
Wen wette, ole rõõmus.
Sõida rahus kalale..
Weere jälle wete teele,
Heida Peetri õnne pääle
Niistad rõõmsast meresse.
^ Ruttu oma hobu wõttis,
Fra kaugel metsa sõitis
Paadi parandaja mees.
Palja panga paadi juures
Leisis palwes, mõtles suures
Manameel) mure sees:
„Küll on kärmas kirwe tööle,
Heida Peetri õnne pääle?
Puusepp, see on imelik,
Näost kohalt kuninglik!
Kes ta on? Sa ime ast,
Kas ehk oli tema ise?
Jumal hoidku, mis ma tegin,
Vistist wilets Keisrit nägin,
Lasksin paati paranda!
Mailowi järele..

A i n n n k e.
Ci siin Looja linnukene
Tunne waewa, murel, tööd;
Lahke lõbu« lõokene
Lendab lauldes oma teed.
Pesa pika aja paale
Ei ta endal ehita:
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Mewal tõstab rõõmsast hääle,
Gõsel oksal uinud ta.
Tõuseb hommikune paike
Idast uue iluga,
Linnukene lauludega
Võtab teda tereta.
Kewade Za lui, need tõtwad
Rõõmsast mööda lendajal.
Tuleb talw, ta tormid matwad
Loodust lume kalle all'.
Inimestel ohu olu —
Ood on pikad p'medad,
Linnukesel ilus elu —
Lõuna laaned lahkemad.
Sinna lendab üle mere,
Marjamaale magusal'-.
Leiab sooja toa, tare,
Lõuna rajal lõbusal.
GH, et linnuke ma oleks.
Lõbus, rõõmus lõoke.
Temaga ma sinna läheks.
Kus sa lehkab lilleke.
Puschkini järeie.

U t i i d n s e l e.
Kui Wene Pikne pilli lõi,
Äü Gesti rahwal elu tõi,
2u puusärki purustas,
Ja kalmu katki käristas:
Siis tõustd hauast heledalt,
Nui wõidu keerub kenamalt.
Gi jõudnud mähi kade meel
Sind takistada wõidu teel.

See Kõma kõue kärakas
Sind, kange Ralew, äratas,
I u wahid maha wirutüZ
Ja toredalt sind teretas.
Su wangtstaZll wärises.
Haud wälgu löögis sürises —
See walgustas su orja ööo,
Ш pihuks pimeduse tood.
See oli osaw pikse löök,
Su wangistaZal rodus, leek,
Tal tormil tuksus toores rind
Ja porises pikk Galli pind.
Su otsast langes orjamärk.
Su seljast malus mangi särk.
Km walge imehele tipp
Ju lehmitas su mõidu lipp.
Oh tere, mana wabadus,
Sa Eesti elu lõdudus!
Nüüd meie pinnal pesita,
Ja walgusel meid esita.
Siin algu sinu kodumaa.
Siin kasmüta su lapsi sa
Ja üle laia ilmamaa
Sa mala oma malgast ka.
Olgu waenu, wõitlust, sõjakaru.
Ei me nüüd sind käest anna ära,
Seni wahwast wõitleme su eest,
Kuni ilmas miimist Vesti meest.
Hiilga ikka Eesli elu teel.
Kuni ilmas kõlab Eesti keel.
Kui ei kuulda enam Vesti häält,
Lõpe siis ka sina ilma päält!
Priidufe püha mälestuseks 1863.

Oani d
Kord karme kibe rutuga
3a peris pika missaga
Nht hani karja aeti
3a turu tunniks tõtati:
Sus lõiwad witsad „wips" ja „wops"
Neil sulge pihta „sips" ja „sops".
Just peris peene wiisiga,
Gi aetud neid armuga.
Noh, mis sääl imestada ees,
Sest turul' tõttab iga mees;
Kus kasu loota kauplejal,
Ei anta hani karjadel

Sääl ükst selga «sips" ja „sops".
Naid suluste! ka mõni lops«
Kuid hanidel on uhke meel
Ja kiitust nõudis nende keel;
Kes wastu tuli teel,
Ehk keda märkas meel,
Sel ligi püüdsiwad
Ja nõnda hüüdstwad:
„Gi ole õnnetumat.
Meist wenda Viletsamat,
Ei ajajat meil halwemnt,
Wõi olla koera kurjemat.
See lopits loobib lodinal.
Meil witju selga sibinal,
Gi anna auu me kerele,
Gi pidu peened perele.
Kes küll õiguse pärast

Suurt sule seisust, sarast
Peaks peenelt paluma
3a seljas taluma.
M e sellest kuulsast konnast
Ja manast wahwast wonnast.
Kes oma wahma rinnaga
Ja hani raswa hinnaga

Kord Rooma linna püästsiwao,
Metsmehi ära wõitsiwad.
Sääl meie juurdel julgetel
Ja wahwail wana isade!
Sa lanupidud peeti,
Neid auuks ümber weeti."
„„Mis eest siis, konna koputajad
Ja lustis sulge soputajad.
Te endal auu ahnitsete
Ja rüütli seisust rühmitsete?"
U M küsis müüda mineja
Ja kisa imeks paneja.
„Ju wanast meie wanemad . . . !"
„„2ee tõsi, olen langenud —
Mis tegi teie lend.
Hääd punnis pugu, rind?
Mis tulu tõiwad tiiwad,
Wõi sigidusta siiwad?""
„Ei meie mingit midagi
Gi teinud hääd weel kedagi —
Kuid meie wahwad wanemad . . . "
„„I.H, jätke rahul wanemad,
Nad tänu saiwad tooda mööda.
Neil auu anti asja mööda,
Kuid teie mitte millelgi.
Ei teinud hääda liilelyi:
Miks auu siis omal hüiate
Ja tänutähte pütate?
Teid rõhub laiskus.
Teil raswast raiskus.
Ei saa teist muule hääd,
Kui laual' peene praad.
Nüüd oma wahwa rinnaga
Ja hani raswa hinnaga
Te minge mehed sinna
Ja wõitke tühja linna
Ning täitke kõhtu.
Saab näljal õhtu.

Kes seda lugu laiemalt.
Maks pajatama pikemalt
Ja annaks ruumi lisale,
See ajaks ljcrnib kisale.

Glsgu Aestimaa, elagu!
Elagu Eestimaa, elagu!
Oahkelt laulu haal kõlagu,
Kõlagu kulla kõlinal,
Helkigu hõbe helinal,
Tõusgu toonil tuumakalle,
Weergu wiksid wiisakalt
Eesti keeles kenadalta.
Eesti hääles örkamalta,
Endisel Eesti ilulla.
Taara tammiku wilulla,
Wõsudel wõimu walagu,
(Elagu, Eestimaa, elagu!
Elagu Eestimaa, elagu!
Nimi kõrgelta kõlagu,
Kõlagu koolide koas,
Kõlagu teaduste toas,
Paistgn paiksel põhja poolta.
Hiilgawalta Gestimaalta;
Tarkuse taewa serwas,
Ieisgu auusast töiste kõrwas,
Glgu auus igal ühel,
Meelepärast igal mehel,
Laulus Kõuella kõlagu:
„Nagu Eestimaa, elagu!"
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Gh hinga, helde Eestimaa,
Sa paras Galli paunamaa,
Ma walwan su eest murega,

Gh suigu, suigu, sure sa!
Weel maga liialt, Liiwimaa,
Su orja unes rahuga;
Sa wäga witsa wingu maa,
Sa ära ärka, aru saa,
Et wabadus ja walgus on
Siin ilmas iga hinge õnn:
Gi puutu see ju sinusse,
Waid Galli papa peresse.
Sa sae saksa sauna maa
M u kaisus kaua kannuta,
Sa Galti wana paradiis,
Gh tuleks sull weel witsa wiis!
M i aimad aga walyuswood,
Siis kaotad sa unehood,
Mäd rutuste mul rahutuks,
M u kasu all weel kärsituks.
Sind mina kaunilt karjatan
3a targaste sind tarwitan
Ja walwan su eest ohuga,
M u kena kõrge kõhuga.
3aä Eestlastele ikumaaks,
Vleil mõisanurmel nutumaaks.
Jää lambaks lahke Oliwimees
3a orjaks oma olu sees.

Nks ristikene rõhub mind:
Zu Wene wenda püiab sind
Ju äratada unewüest
Ja päästa wõera isa käest.
Sind hoidku Issand feile eest,
Ja waigistaga Wene meest!

Miks sa nutad, nosri neiu?
Miks sa nutad, noori neiu,
Iked, Uus isamaa?
Kus on jäänud sinu peiu,
striidust wga leinad sa?
Mäletad sa endist aega,
I l u Eesti pinnalla?
Mäletad, kuis raudse wäega
Sunniti ta surema?
Tema kalmul kaebad leske,
Ohkad taewa isa pool,
Wõtad peiu hauda peske
Walu pisarate wool.
Laulad liiga leinalugu,
Iked Gesti hiitedel,

Kahetsed su kallist sugu,
Kaebad kurtes Kalewil.
Ara nuta. noori neiu:
Pea Peterburi pool!
Tuleb sulle peene peiu.
Kannab armul su eest hoolt.
Wene wenna ärraa süda
Lõpetab su leinamist.

Aimab ammu sinu hüda.
Uputab su ohkamist.
Waat, ju niidul, nurmel lehwib
Wahma Wene kotka tiib,
I l u l Eesti pinda ehib,
Wõidul, wablldusel wiib.
Tanu, Wene kange Ralew,
Tuksub sulle Eesti rind;
Taewos wanemate malew
Hõiskab: Waba Eesti pind!

A t W u l e

Oh orm! Mind aita sõtta sõita
Su imewäel raugemalt,
Su abil armast linna mõita:
Mu piiga põue palawat.
Mii unes teda lilleradu,
Oui linnud laulwod koidikul.
Tall igatsust wii õhtu kodu,
Ta ilu suita hommikul.
Ta kõigist kõige ilusam,
M u paikse paiste palawam!

Щ\ sinu peenel pillimängil
Mind määrata ta wärawat,
Su tuletungil, sulesängil
Mind leida linna süraZat:
Siis neiu pehme walge käsi
Lööb ümber kaela minule,
Gi temo õrnad huuled wasi
Mind musutamast hellaste.
Siis ilm mul sula kulla sees,
Ma hõiskan õntsalt (Eedenis!

Mu neiuke, hui lõuna päike
Mul lahkelt wastu naeratab;
Ta silmis hingab ihaläike
Mis minu armu sütitab;
Mu karw kui kuuleks imeheli
Hiis üle ilma heljuwat,
Nui linnu laulus, metja mühas
Ja wete woodes kohawal:
Koik ilmas muu on tühi põrm,
Siin kõige parem neiu arm.
Null kuningal on rikkust, wara,
M a siisgi temast räkam mees:
ftõik kultahiilgus, lähtesära
Jääb kõrwal' minu neiu ees!
Nüüd seisa, kuu, ja paike, püsi,
Oui wanast Israeli aal.
Mikspärast? Rra seda küsi,
Kui ilus neid mu rinna näal.
Nüüd kaduda wõib aeg Za ruum,
M u l osaks arm, mis keew ja kuum.
1859.

Z g O t s U S.
Vh õhtumaa, mu õnnemaa.
M u ilus Eesti isamaa!
Sääl on see püha plir ja rada,
Rus õitsesin su õuedel,
Zäal südamesse armusäde
M u l waos sinu wainudel,
Hääl esimesel armuhool
J u muru mulla pinna pääl
M u süda suples armu !ees.
M a olin hõiskel õnnis mees.
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Silm ujus armu merda mööda
Ja süda hõiskas õnnemaal.
See ajuke ju ammu mööda.
Ma kaugel wõera pinna pual,
Mnid siisgi ohkan iga õhtu
Su järel, õnnis õhtumaa,
&№ hella arm ja onnis õhtu
Mull hiilgasiwad iluga,
Kus Liiwi neiu wagal walget
Mind kahel kael kallistas,
Ja Gesti piiga heldel palgel
Mul armuriiki awaldas,
Eedeni ilu ilmutas,
Ta mahedusel meelitas,
Ja kenadusel keelitas.
Sest õiget õnne iluga,
Suurt priidust rohke rahuga
Sul! soowin, õnnis õhtumaa,
Mu armu läikiw Manemaa!
Ja sinu noortel neidudel,
Su puhtail, peeneil piigadel
Suurt tuhat terwit südamelt
Ja sada armu haledalt
Weel weeretan teil Wenemaalt,
Ma ohtu ehal Ida poolt.
Te õitsge õige õnnega
Ja rahu, lusti, rõõmuga
Weel eha iluks Eestimaal,
Ja rinna ehteks Liiwi raal!
Teil Taara tarkus püha püidi
Ja waba walgust walagu,
Ning Nku õiget õnnehüüdi
Te elul heldelt jagagu,
Ja Wanaisa helde meel
Teid saatku hellalt eluteel.
Koit kinkigu teil kulda keelt
Ja oma kuldse kuue kume,
Ja Ämarik teil ürrast meelt
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Ja oma õrna jooksjat jume.
Ning Wanemuine muisutagu.
Ta kuida kandli! kaisutagu
Teid kaunikest kaüilta,
Ja Ilmarine ehitagu
Ja kenadamall kehirngu
Teid neiud neitsilikulta l

A u O e j g l e.
Nüid arwan, armas lugeja.
M u sulesõidu sõnuja,
M u regi laulu loomine
Ja loaga luule loomine,
Gi meeldi stnule wist küll
M u piina pisarate pill,
M u wangimalu wana will.
Ja endne Eesti tirilill.
Küll Eestlane mu laulud ruttu
Saal? unustama homme wist,
Peaks Jumal ka mu waese pattu
Nii unustama usinast!

2.
M a laulan iseenelel.
M u Eestiale endisel.
M u saatusele salajal
Ja ajaloole haledal,
M u kawal teele kõledal
Ja elukäigu kibedal:
Sest on mu toon nii tõsine.
M u wiis nii silmawesine.
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§.

Weel siisgi sinna siirupit
Läks weidikene wiirukit
Ja kogemata mahedust
Ja armu tantsi tahedust:
Arm wanatagi wanisitab
3a tare ümber tantsitud.

4.
Mees mõtles nurmelt noppida.
Weel lille rinda toppida,
Ja armu püided õrnemad
Tal täitsid põue palawat.
Hää! hullu andis awaldust.
Tõi ilma ette saladust,
Luul lendas luhal lippama
3a marja maale kippuma.
M a jooksin juhmilt järel, weel,
Rust ligi saada linnuteel;
Wiis wiskas wiimast wilksn weel^
Hääl näitas hänna õtsa teel.

3.
M i d lõped luule õnnis õhk.
M u armusõja sarwe puhk
M u sugusõtsil saledal
Ja armulikul haledal,
M u roosinupul nodedal
Ja õnne õiel hõbedal.
M u elujoogil jumekal
Ja heldel ebajumalal.
Jää sotsi sirgeks, sigine
Ja armu aatel' ligine,

•v
ffiul tulen uue luoga,
Siis ela hella suoga:
Hee pale Küll nii neitsilik,
Noh, ilusam ja emalik.

Koik eluaeg ma laulu lõin
Ja trükimustast puhtaks jäin,

Sest laulu sisu lapselik,
M u luulenisa neitsilik.
Wist waene warsti musta saan,
Ilmsüitusesta ilma jään,
Siis kaob lahkus lapselik,
M u tuule nisa neitsilik.
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