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Uueks aastaks.

Kuis wana oli, nõnda ka
Uus aasta peab olema:
Oind Jumal kaitsku armuga
Ja wõtku rohkest õnnista'.
Elukäiku õnnelist,
Rõõmu, rahulolemist
Toogu aasta uus siin teile.
Et weel kaua toeks meile
Wõiksite ka elada,
Sedn'. soowin teile ma.
Wäike alles olen weel,
Nõdruke mul mõistus, meel.
Pikka falmi ma ei suuda
Ütelda, kuid see ei muuda

ЩШ-*Minu armastust siin weel
Teie wastu eluteel:
Nagu wanal aastal ma.
Armastan teid uuel ka!
Armas isa, õnne snlle
Sonwin mina palju siin,
Ole ikka kaitsjaks mulle,
Wõõraks jääb siis mulle piin.
Sinu elu olgu pikk,
Rõõmu täis ja õnnelik!
Aeg, kuis sina ilma taastad!
Aasta järel lendwad aastad.
Lendwad ajameresse . . .
Koik, mis elus nähtud, kaob,
Ajamere rüppe waob.
Ärkamata unele.
Mis on hää ja armas aga,
Sellel kaunis järg on taga,
kindlal põhjal seisab see.

Tulewik weel waatab seda.
Et see wõtaks edeneda,
Wilja kanda kauniste.
Uue aasta ukse rajal,
Isakene, uuel ajal
Soowin sulle koike hääd.
Taewas andku sulle rammu.
Jumal juhtigu su sammu,
Päike siligu su pääd.
Et sa wõiks mind juhatada,
Näidata mull' õiget rada
Elurajal rõõmuga.
Sind siin ikka auustan mina.
Ole efimärgiks sina
Mulle oma eluga.
Wanaema, wanaisa,
Taewas andku elulisa
Palju teile ilmas weel
Paistku teie pääle päike,
Jumal juhtigu te täike
Rahus, õnnes eluteel.
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Emakene, hellakene.
Kallikene, kullakene,
Jumal siligu su pääd
Taewas andku tuhat hääd.
Et weel kaua aastaid ma
Wõiks su armu maitseda.
Sinu juuksed tüll ju hallid.
Siisgi sinu sõnad kallid.
Sünmpäewaks.
Palwetades ülesse
Täna tõstan käed.
Et sind, hella emake,
Hoiaks taewawäed.
Inglid õhtul, hommikul
Olgu kaitsejaks,
Et weel kaua wõiksid mull'
Olla hoidijaks.
Halwal tunnil nagu hääl
Armastad sa mind, —
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Läbi elu käte pääl
Tuhan kanda sind!
Oh nii wäga südamest
Armastan ma sind.
Sulle armus igawest
Tuksub minu rind!
m Isake, armas, sind kaitsegu Jumal,
Onne ja rahu sul maitsegu rind,
Et sa. weel kaua mu keskel siin wiibiks.
Südamest õieti armastaks mind.

Palaw palwe põuesta
Weereb üle huule,
Taewaisa, armuga
Minu palwet kuule:
Minu armast isakest
Armututel kanna,
Talle minu tegudest
Ainult rõõmu anna!
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Õeke, sind Jumal kaitsku,
Onn sind ehtku eluteel,
Süda rahupäewi maitsku,
Muret unustagu meel.
Töös ja sõnas ole wäga
Mõistlik kõigis mõtetes,
Nõua tõtt ja õigust taga,
Usu, Jumal kaitseb siis'!
Onn õrnasti sind ehtigu,
Rõõm säragu su silmas,
Ja terwis lahkelt lehtigu
Su elupuud siin ilmas.
Päew on jälle tulnud tara,
Millal sünnipäewa sina
Meie keskel pühitsed.
Onne soowin sulle mina,
Armsaks jää me wastu sina,
Kuni käid weel eluteed.
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Siis siud itta armastame,
Palju elus rõõmustame,
Minu tallis emake.
Elu sulle ilu andku,
Palju rõõmu koju kaud ku —
Seda sulle soowime!
Nüüd katte jõudnud päc:nake,

M'l sündisid sa ilmale.
Mn armas, kallis isa.
S u päewadele palju weel
Sel ilusamal eluteel
Siin andku Jumal lisa.
Oh seda palub minu rind.
Et Jumal õnnis>aks siin sind
J a ikka, ikka kaitseks.
E a ikka meie juhiks jää,
Et elu oleks meil siin hää
J a süda rahu maitseks.

Sünnipäewa! soowin ma
Sulle õnne kõrroga.
Koik, mis ilus ja mis hää,
Selleks sina meile jää.
Nagu ingel ole sa
Elus meie juhtija.
Olen alles wäike.
Aga sinu päike
Tahan olla ma
Ilmas tõega.
Muud mul vole anda,
Sulle kingiks kanda:
Selle musuga
Õnne soowin ma.
Mis wõin ma sull' ütelda, lubada, anda?
Mul wara ei ole, mis wõtaks sull' kanda!
Mu süda see kipitab, rääkida püüab,
„Sind armastan mina!" ta waljusti hüüab.
Kui oled ehk rahul wast sellega sina.
Siis õnnelik, õnnelik olen siin mina!

Sünnipäew sul, öeldi mulle,
Sellepärast soowin sulle:
Olgu sinu elu pikk,
Ilus, armas, õnnelik!
Onne sulle soowin ma.
Ela, õitse iluga,
Mind see juures armasta
Südamliku armuga.
Joulufoowid.
Isa, ema, käes on ju
Kallis, kaunis jõulukuu.
Warsti seisab ukse ees
Wana kallis jõulumees.
Kui ta tuleb, pean ma
Salmi talle lugema.
Tahan talle ütelda.
Kuis siin armastan teid ma.

— 10 Ka kui suureks mina saan.
Ikka teid siin armastan,
Rõõmu teen teil' eluga.
Jälgi ei kurwasta.
Wäike olen ma,
Süda puhas ka;
Juhtijaks fääl Ieesu hääl,
Jeesus ükn elab fääl.
Waga olen ma;
Jeesus, tule sa,
Vtulle kingitust ta too,
Iõululikkil rõõmu loo.
Isa, ema ma
Tahan armasta,
Sest mu kallid wanemad
Oh nii üliarmsad nad!
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