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minu püüded.
€i mo taba „äiu! äiu!"
laulda sulle, Kodumaa,
millega sind aastasajad
Kussutati magama.
(Nina taban äratada
uuemaalt sind ülesse,
taban tagasi sind wõita
elawale elule.
Une wastu, mille kaisus
suikusid sa waremalt,
kutsun ma sind mõeka tõstma
julgelt, wõimsalt, wägewalt!
P unistame unekütked,
äwitame uouöö!
Alles siis wõib wilja kanda
iga eduline töö.

ЕШШШШШШШН
€lu-roarjud.
i.
Wilöakite wajuno tare,
katus mäda, aukline.
Cares istub õhtulauas
perekond nii waikseste.
Isa, ema, neli wäikest,
teeniw tüdruk, sulane.
Kõikidele maitsed Kasti
leid ja silk, leem wesine.
Pereisa on nii waikne,
tõsine ja mõtetes:
naib, kui lasuks raske koorem
wanamehel südames.
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Cõpetatuö õhtueine,
labkub pere lauasta.
Ohates Käest paneb ära
pereisa lusika.
,(Dis sul on?" talt küsib naine,
„miks sa mures seisad nii?"
„Mis mül on?" Mees heidab kaega,
„parem ära küsigi!
käisin mõisas herra jutul,
oma häda kaebamas,
et on wili äpardanud,
puudus tuppa tikkumas.
palusin, et ta mu peäle
wähetegi halastaks,
kõrget renti kehwal aastal
mõned rublad alandaks.
бегга naeris. ,Cühi lori,
lontrused Koik olete!
fõerra armust aga muidu
elada wist tahate?
Ci te, nagu näen, mul juba
elate liig priskeste,
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olen pannud renti juurde
Kümme rubla kõigile1/
palusin weel. M , ei taba?
Dea, siis wälja jalamaid.
Küllap juba mina leian
peremehi paremaid!1" . . .
Mnda Kurdab abastades
waene rendiperemees.
Naine surnukab^atanult

seisab, obkab, silmad wees . . .

II.
Maantee ääres, metsa jõrwal
seisab wilets Mike,
nagu selge prügibunik,
mutipesa sarnane.
Ulis istub woRi taga
kallipeaga eideke,
laseb, nii kui jõud weel lubab,
wanta käia kiireste.
3

Siisgi tibti weerlew ratas
nagu mõttes seisma jääb.
£ioe hiirelt töötaw aju
möödanikust piita näeb.
Noori! päiwil naiseks läinud
oli ta poolwägife,
teiste Keelust hoolimata,
mõisa moonamebele.
ODees nii bea, nii KarsK ja tubli,
truu ja ustaw naisele;
mis sest lugu, kui ka oli
elukutse waewane.
Noorusaastad nagu unes
olid kiirelt kadunud;
ainus puudus: lapsi polnud
elu neile kinkinud.
flga pubas õnn ei asu
kusgi wenna — waluta:
wiimne jubtus, nagu pikne,
õnnelapsi tabama.
Übel päewal murtud käega
tuli koju teumees;
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Käe ta oli purustanud
auruweskil töötades . . .
(Dis siis muud Kui üeldi lahti
wigane mees sedamaid;
ega mõis ju jõua toita
Kõiki santa, viletsaid!
Sellest päewast on nad asund
siia faunaütisse.
Mees see kerjab, naine töötab
küla perenaistele.
viletsasti päewast päewa
on nad läbi ajand siin,
kindlas usus, kannatuses,
ebk küll elu selge piin. —

Cäna ootab eidekene
pikkisilmi wanameest,
mitu korda aknal käinud
on ta juba woki eest.
wäljas winguw tormikisa,
mõllaw tuisk ja kare külm.
Cide süda tardub põues:
taat on teel — ja näe, mis ilm!
І

Wibewihul sõidab õue
naabri talu peremees;
reel tal lamab kõwer hogu . . .
S t jäeb tummaks — t e m a m e e s !
Wõeras lausub: „Caewas kutsund
ära sinu wanomeest;
leidsime ta linnast tulles
maantee äärest lume seest!" — —
OÕNÖQ oma elupöewaö
pidi lõpetama see,
kesse mõisal' obweroanuö
nooruse ja xerwise. —

III.
Aula künkal kivvist boone
seisab ubke rüütlina,
üle lagund onnikeste
heidab pilgu pilkaja.
Seestpoolt kostab kisa, kära,
toores wanne, needmine . . .
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Siin on hobt, Kus robheib ohwrid
Bocbufele tuuakse.
Rikas paned oma rublad,
waene oma kopikad,
aga Koik nad ühtewiisi
übte paika fulawao.
Rikkal wahest tühiasi
mõned rublad raisata,
aga waene — wiimne kopik
läheb tal wett wedama!
йшЬ mis sellest? . . . Jook siin klaasis
naeratab nii mahedalt;
pealegl on elu raske,
rõhub kukalt Walusalt . . .
Siin on neid, kel naised kodus
pisarsilmil õhkuwad;
jahu, tangu poodist tooma
mehed wälja läksiwad.
pühad läwel. Söögipoolist
mõndasugu waja weel;
olgu rikas, olgu waene —
pühad ikka kõikidel.
12

Яда пае: siin weereb praegu
wiimne kopik letile . . .
„Dsissa, poisid . Шпге kokku !
Aas me nännid oleme?!"

IV.
külast wäljas üksik maja
lõbkenö kiwikorstnaga,
Pisukene saunahurtsik,
paari fuitsend aknaga.
Õues lumepallisadu
möllab sõjalises boos;
liin on poissa, plikakesi
suurel bulgal übeskoos.
See on küla k o o l i m a j a ,
bariduseallikas,
see on paik. kus nooresoole
teadusidud tärkamas.
Uksel ilmub mebe nägu,
kabwatanud, baiglane.
*3

„Capjeo, tuppa!" wäsind häälel
komanoab ta salgale.
Capjehari tormab tuppa
rüseleöes, waoinal.
Warsti algab rõhkaw sumin
tuawalgel ärnaral.
Cuba pisuke ja madal,
õbfc kui keldris sügawas;
seinadel et ainust pilti,
ainust kaarti rippumas.
Sein on wana, repetanud,
palgid niisked, rõfised;
põrand naksub igal sammul,
lauad mädand, auklised.
liaste jauks wiis wäikest lauda
wärisewa jalgega,
igal silmapilgul walmis
ülekaela kukkuma.
Iga lauda mabuks ritta
Hädawaewalt neli last,
aga siin neid kulutatud
wiis ja kuus on toredast'!
та

Kitsas tuake ise täidad
ülipalju nõudmisi:
lapsele on õpeklassiks,
siin ta sööd ja — pudkabgi. —

Selles tillukeses urkas,
bingematwa õhu sees,
elu »vastu kohenema
waimliselt piad wäike mees.
küllap ta siit ladkumise!
mõistab ikka mõndagi,
aga — terwis jäeb tal süa
niiske seinte wahele . . .

Ike.
Roro Kapitalist, mees jäme ja paks,
läks arstile kaebama bäda:
„PäewpaewaU mu lugu lä'eb pahemaks,
ma olen kui muna, mis mäda.
Koik keda on nagu täispuhutud pall,
ja rinna all pistab ning rõbub.
Ш wiibin paar minutit uulitsal,
siis süda kui haamer sees lõbub."
5lrst waatas ta läbi Koik boolega
ja koputas selga ning rinda;
siis tõsise näu pane tegi ta
ja sõnus kliendile nõnda:
„]ab, tõbi on raske ja õlpfasti
ta wõib ka elugi wõtta,
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kui meie temale aegsasti
ei mõjuwalt wastu tõtta.
Kuid praegu muud robtu ei tea ma,
mis suudaks teid terweks teba:
teil waja on tublisti paastuda,
teil liikumist tarwitab keba.
paar korda paelas leiba ja wett —
muud stiia, ei juua te tobi,
ja sage jalutus, turnimised —
see on teie baiguse rebi!"
(Dees tõutas kõik täita truuwiste,
mis õpetas temale tobter;
ja osaks targa nõuandjale
sai tasu würftlikult obter.

pool aastat biljem nad jubtusid
üksteisega jälle kord kokku.
5lrst kobe küsima: „ftuda nüüd
on tervisega teil lugu?"
„pole kiita sugugi, balwemaks
la'eb iga paelaga ikka.
i?

; iiWA

(Da wanarien, tõbi lä'eb nooremaks —

wist selles seisad Koik wiga!
paar nädalat täitsin hoolsasti
ma teie ettekirjutusi,
ekk hirmus raske küll oli see,
weel raskem kui todi ise.
Ja terwis paranes nähtawalt,
ekk nahkseks küll jäin, nagu saabas.
Siis aga — kas teate — ootamatalt
üks hirmutaw mõte mind tabas:
ma õnnetu, kuda wõisin ma
niimoodi endaga teda,
et waewast ja koormast wabastada
ma püüdsin mu patust keda;
on Jumal mind tahtnud nuhelda
ja maksta katte mull' kurja,
siis pole mul õigust waewaltaga
Ca karistust ajada nurja.
Cas ennem wai surm mind tabada,
las minna terwis mul rikke,
kui plaksin enesest wiskama
ma Jumalast määratud ikke.
i3

беао tegema nakkasin: töölistele
õige wähe püian palka nüüd anda,
et nendel ei tarwitseks Kunagi
niisugust wiletsust Kanda."
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Wäga mees.
Baptisti papa jutustas,
et põrus talutuba:
ta ilma õtsa kuulutas,
mis liginewat juba.
Maad mööda Käiwat mõiraja,
Kel Koletumad järjed,
ta järel' jookswat hirmuga
siin suured mbwaparweo.
Neid metsaline juhtiwal,
kel Walekristus nimeks:
see suuri asju tegewat,
et rabwss paneb imeks.
kõiksugu imemasinad
ja teised hullub wärgid

sest tigedast kõik olewat
ja wiimse aja märgib.
MK nüüdsed kirjad, raamatud —
need olla kurja wõrguÖ:
neis saada Coojat pilgatud
ja naerdud taelast, põrgut.
SUS edasi ta pajatas
weel kobiupäewabirrnuft,
ja ilmalapsi sajatas,
kes labkunö Calle armust.
t a kujutas, kuis magasid
rõem ooiwat taewasaalis;
seal kõrwal hirmsaid piltisid
ta põrgust ette maalis.
See mõjus, polnud kuulda muud,
kui bulguw nutukaja . . .
Nais nii, kui oleks tekkinud
siin järsku — hullumaja.
Sai lõpetanud waga mees
ja sammus pilguks õue,
siis eided, taadid ohates
Kaed libistasid põue,
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ja oma bigikopikao
nad usus ohwriks tõiwad;
ka lefenoiste weerimjao
end aralt bulka lõiwad . . .
€t aeg ju oli biline,
füs pererahwas palus,
et wäga mees öömajale
jäeks nenöe kehwas talus.
Üaat wõttis wastu lahkuse,
weel pika palwe luges;
siis kambris, pehme woodisse^
ta teki alla puges.
*

*
*

Kui teisel päewal koidikus
eit unekaisust ärkas,
siis oli suur ta imestus,
kui tühja woodit märkas.
Caat oli öösel salaja
ju talust plehku pannud . . .
Kas ingel nägematalt ta
siit oli ära kannud?
»S

Wist mõistatuseks kõigile
fee lugu jäenuo oleks,
kui peremehel äkisti
üks mõte tulnud poleks.
Deil seifis kambris riidekapp,
jo selles oli peidus
kõik mbatagawara napp,
mis kehwal mehel leidus.
Ca awas kapi rutuga
ja — langes murtult maha:
läind ühes veaga mehega
ka oli t e m a r a h a !
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Põrgu [aafus.
Puutusin Kord Kuradiga
Kokku suure metsa teel.
üubli poiss, ei ole wiga:
lakke meel ja lõbus keel.
Muult wäga lahjenenud
näis ta wennas, õnnetu:
silmad auku taganenud,
keda paljas nahk ja luu.
„Ruis nüüd põrgus elatakse?
pärisin talt jutu sees.
„Ras seal ikka keedetakse
inimesi kateldes?"
kurwalt kõrwad longu lasi
sarwiline mehike,
24
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nagu misgi raske a?i
torkas talle mõttesse.

M e s siis, kui küsimise
panin ette uueste,
andis mulle pikkamafi
vvanapagan wastuse:
„5ee on lori, seda pole
põrgus ette Winudal;
seal ei ole poolt nii kole,
kui siin ilmas — uskuge!
l^aua aega meil seal oli
põli päris kullane;
Koigil oli waba woli —
tegime mis tantsime.
Ra Kaik ilma elanikud,
keda sinna saadeti,
olid wäga õnnelikud,
sest neil oli e l u p r i i .
Sellest a'ast ei aga enam
tea ma põrgust midagi,
kui see eluase kenam
rööwifeel meilt riisuti."
25

„Kuda?" imestasin mina,
irnöisbimu ärkas sees,
«kas siis pole enam sina
põrguriigi peremees?"
«pole ammu! Mööda lõtsid
õnnepäewad kullased.
Сеіе kerrad minult wõtsid
peremeke-õlgused.'
5iis, kui neile anti luba
allailma kolida,
märkasime Kode juba,
et kead nadka neist ei saa.
laiskust oli täis neil keda,
wedelefid päewad, ööd
ega raiped wiitsind teka
misgisugust põrgu tööd.

föoik, mis meie wirgad waimud
korjasiwad waewaga,
aitasiwad uued kaimud
nadka panna hooleta.
Wiimaks tüdisime ära
laisku wendi nuumamast.
26

M l siis toftfiwao nad Kära,
fõimasiwao Koledast'!
Robe bakhas nende liigis
walminema salanõu,
kuöawiiji põrguriigis
saaksid Kätte ülijõu.
ja et ma ei märgand wabti
panna põrgu uksele,
sisse tuua salamahti
said nad sõjariistas!.
Warsti tuli wõitfus kole,
birmsam kõigist taplustest,
mille sarnast põrgus pole
näbtud ilma algusest.
Nendel kuulipritsid, pussid —
meil ei sarnast midagi,
ainult libtsad vibupüssid,
misga jabil käisime.
Siisgi vapralt sõitlesime,
surnuid oli loogus maas;
palju wenöi kautafime
tapeluses ägedas.

Cõpuhs aga alla anda
tuli meile ikkagi . . .
M\\ meil oli walus kariba
seda Kabi — mõtelge!
Mik, kes farwiliste hulgast
elusse ja terweks jäid,
wõitjaft pavunitesalgast
p ä r i s o r j a k s tehtud said.

(Nina üksi petsin silma
waenlaste! ja plehku sain,
ja nüüd hulgun mööda ilma,
nagu wennatapja Kain!
Nii on lugu!" ohkas kurwalt
endne põrgu peremees,
ja siis lahkus ta mu kõrwalt,
kadus paksu metsa sees.

ж

sugu „mässajast".
kaupmees Cerawnina oli
tõsi - wenemees,
eKK küll sündind Cesti talu
suitsutare sees.
Ci ta sallind silmaotsas
„politiklasi"
ega tahtnud vabadustest
kuulda midagi.
(Dustasaja püüdeid tuetas
südidusega,
warm korra kasuks sõitles
teu ja sõnaga.
]a et vvõita loorderisi
pake endale,

falanuuskuriks ta hakkas
wõimumeeste ie.
ßiljuti siin pelgu läinud
oli kesgi mees,
keda süüdistati juurtes
kuritegudes.
Olla teine juhatanud
rahwa mitinguid,
äratanud, wirutanud
unes suikunuid.
Raua nuusiti ta jälgi
suure hoolega,
aga nuuskimised jäiwad
tagajärjeta.
Cerawnina ülesandeks
tegi endale
pelguläinud tähtsat lindu
tuua walgete.
Ja ta pani tööle oma
nina terawa:
piilus, luuras, tuhnis, nuuskis
hoole, murega.
30

Paraku näis tübja läinud
kõik ta waew ja bool:
„mässajast" ei olnud jälge
leida kusgi pool.
Juba rabwas nuuskimises
teda kabtlustas . , .
Asi tõutas halwaks minna:
boikott äbwardas!
„Wõtaks tont neid mässumebi",
kirus mebike,
„nende pärast kas wai sure
nälga wiimati!"
Übel päewal ilmus poodi
wana talumees
samast külast, kussa elas
kadund „mässumees".
peale muude tarwiduste
kõige lõpuks see
mõne kopika eest saia
küsis endale.
„Waata", naeris Cerawnina,
„kus mul maiasmokk!

Capfi sinul ju ei ole,
wanapoifijohfc!"
„CKsid, wennas: ma wiin saiad
Mulgu Mikklile."
(Nõnda peituläinud mebe
nimi oligi.)
,.0n siis (ТШеі koju tulnud?"
küsis erutult
Cerawnina külamehelt
ettewaatlikult.
„Wai ei teagi? Waata imet!
Kodus ju teist kuud",
sõneleb mees hooletumalt
ja teeb minekut.
Oli mees wast mõned sammud
jõudnud eemale,
saatis üerawnina teate
strasdnikkudele . . .

Wäikses unerahus puhkas
Mulgu õuewabi,
32

Kui seal ootawatalt algas
inimesejaht.
Üaluboone püssimeestest

sisse piirati,
ja siis wanal tutwal wiisil
tööle asuti.
ЯЫ, Korsten, Kirstud, Kapid,
lauasadtlidgi
majas Kõige Hoolsamini
läbi otsiti.
5lga sarwik wõtaks lugu —
jälle asjata
olid korrakaitsjad pidand
waewa nägema.

tusatujus poe juurde

pöõrsid otsijad,
kaupmeest waleteate pärast
daugutasiwad.
Cdmatanud üerawnina
strasdnikkudele
seletas, kuis asjalugu
olnud õieti.
3
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Cebti otsus: wiibimatali
minna tagasi,
Külameest, Kes asjast teadnud,
wõtlst Käsile.
Mitte wäbe imestanud
polnud Külamees,
Kui ta bilifeiö ööwÕeraio
nägi oma ees.
„Mis? teil Mulgu MibKlit waja?
Mulgul käisite?"
„käisime küll." „Ja ei leidnud?
Weider lugu see!
Õbtul weel, kui nendel käisin,
Oli kodus ta.
kubu ometi ta soge
wõis nüüd kaduda?"
Ruttu mõned bilbuö selga
tõmbas külamees,
ja teejubina siis sammus
strasbnikkude ees.
Mulgu aknast iiilewalgus
nõrgalt kilgatas.
34

Mindi sisse. Ceejubt kobe
kärmelt pajatas:
„ennäe, mebeb: seal ta praegu
magab mureta!"
Ise lapse balli peale
näitab näpuga . . .
korrakaitsjad soolasambaiks
kiwinefiwao ;
minut biljem uksest wälja
kobisiwaö nad . . .
*

*

flrwan wäikest seletust siin
waja olema,
muidu lugu lugejale
arusaamata.
Warsti peale „mässumebe"
pelguminekut
oli selle naise juurde
üürnik kolinud.

Sellel oli poisikene,
keda samati,
nagu pelguläinud meestgi,
Mikkliks kutsuti.
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Rikas mees ja
waene Eaaflarus.
5eal rikas mees pihustab lossis . . .
6ulK wõeraid ta ümber on koos:
nad priiskawad, sööwad ja soowad
ja tantsiwad metsikus koos.
]a llaatsarus rikka rnebe wäljal,
kui wande- ja needmisemärk,
end tööga nii rängasti tapad,
et higiga wabutab särk.
pea õõgub tal otsas kui tules
ja hirmsasti walutab küür,
sest päike on kõrwetaw palaw
ja rukis nii tine kui müür.
3?

CQI naine on suremas Kaige,
hulk lapsi . . .tõest' wüets ta järg.
Nälg waritfeb nksist ja aknaist,
ebfc töötab mees küll nagu kärg.
]a wäsinuU wabib ta üles,
kas Nabramit silmaks ta ju,
kes kannaks ta ära siit ilmast,
kus elu nii õnnetu . . . .

B
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Orja laul,
Ori mo olen ja orjake ma jäen,
kuni ma elan ja Kanasse laen.
Orjuses ema mind ilmale kandis,
orja osa karm saatus mulle andis;
orjus mind ootab, ükskõik, kudu laen.
Ori ma olen ja orjaks ma jäen!
Wäikjena juba, kui jala weidi kandis,
ila mind mõisa siakarjaseks andis,
üibii seal sõimati läbi mu keha,
tibti sain kepiga tutwufigi teda.
Mõtlesin: kubu ma ikkagi laen?
Ori ma olen ja orjaks ma jäen!
Pärast, kui mebeks ma sirgusin juba,
anti mull' korteriks moonaka tuba.
Suwel seal wihmaga uputus kange,

talwel Koik nurgab täie härma ;a bange.
Яда kus minake paremat näen ?
Ori ma olen ja orjaks ma jäen!
Hommiku koidikust kuni ÖÖ ligi
pisarda mõisniku põllule higi,
kumarda saksa, kui piirita wõimu,
kannata sündsate toorust ja sõimu.
Ometi — kudu ma hingega laen?
Ori ma olen ja orjaks ma jäen!
Olgu, et orjan ma suweö kui talwed,
tühjad on siisgi mu kotid ja salwed,
pere on rohke ja alati mure,
et aga lapsuksed nälga ei sure.
puudust ja häda nii tihtigi näen —
ori ma olen ja orjaks ma jäen!
Rüü on fee orjade elu siin kibe,
tee on nii kiwine, konarlik, libe,
kunagi pole sul wabamat tundi,
järjest kõrw kuulma piab wastikut sundi.
Waewalt wõin loota, et paremat näen —
ori ma olen ja selleks ka jäen!

ГПігш lapsepõli.
Paljud ülistawaö
lapjepõlwe nii,
tema mälestusi
tõftwaÖ taewant
ODinu lapsepõli
oopts teisiti —
äratab mu rinnas
õudseid tundmusi.
ßella ema armu
pole maitsnud ma:
teda hautasin ma
tillukesena.
4!

fšurnaw töö ta hauba
enneaegu wiis . . .
Rasked a;ao mulle
algasiwad jiis.
Оде wõõrasema
ilmoormutö
jagas hoopa selga,
piinas näljaga.
Warsti anti Kodust
wõera juurde mind,
Kus ma leinasin Kui
pesast ladkund lind.
pisarad ja oKKed,
kannatus ja piin
oliwad mu osa

alatasa siin.
Cübi kõkt ja taplus,
ülearu sund;
magada ei lastud
kunagi täis und.
weiste laste pilge
kodus, karjateel
42

tegi minu elu

sapisemaks weel.
Caulgu teised kiitust
lapsepõlwea,
minus äratab ta

õudse tundmuse!
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Talumehe häda.
Raba, raba! anna raba!
seda Kisa igal pool,
pööra sammud Kubu tabad —
päris bäda sellel lool!
Jubtub nägema sind berra,
Kobe Kärgib Kurjuste:
„Jüri, lontrus, rent sul wõlg«,
millal ära maksma Zee?"
Cäbeo mööda vallamajast,

jälle süda vabised:
maksud wõlg« — kes teab, kunas
baamrimees ju ligineb!
Isegi, kui pübakotta
astud sisse paleele,

Kuuled: siingi wastik mammon
saanud sõnaõiguse . . .
Robanorimifefcijast
Kõrvad aina buugawao;
jumal teab, Kui Kauaks nõnda
nad weel sõna fcuulewaö!
Rui ka vilets põllunäru
rublatükka kasvataks,
kaktlane, kas sellest weelgi
kõiki poole ulataks!

V
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mass.
(Üpris wäga Kaie jo Kalmiani lugu, mis kodumaal
enne 15. sept. 1908. on sündinud.)

näljakäpakülas oli
nagu taudiks saanud fee:
werejanulifi hirpa
sigines seal rohkeste.
ODitte ühtgi ööd ei saanud
magada neist raibetest:
pöörle woodis nagu tules,
uni putkab silmadest.
See a'as maksa üle kopsu
wiimaks külaeitedel,
nii et werist kättemaksmist
wandusiwad waenlaste!".
Igal õhtul peerupaisiel
löödi wapralt lahinguid.

Ф

Waesteft waenlastest jäi mäda
lugemata langenuid.
kogemata juttus lugu
sakste kõrwu puutuma
Näljakäpa lahingutest
„mustasajalastega".

Robe kõlas bädapasun
läbi 5aksa lehtede:
seal ja seal maanurgas olla
labti mäss ja t a p m i n e !
Rahwas olla wastu bakand
seäduse ja korrale:
kuritööd ning rööwimised
tulla ette jarjeste. —
Mll siis Näljakäpa rabwas
birmul oli igapäe' —
kardeti: ei enam lõppu

sõjaseadusele näe!
0 jerum!

Rumal soow.
€i nüüd palju teisi ibkeiö
kuule talumehe suust,
muud kui seda übte soowi:
antagu tal w a b a d u s t !
Sõber, kuda wõid sa olla
nõnda lapsik ometi,
et seesugust tühja kanni
igatsed nii endale?
Ütle: kui ta sulle katte
tänapäew piaks antama —
mida hakkaksid sa peäle
selle wabadusega?
On ta hobuseks, et kõlbab
adra ette rakenda'?
46

On ta lehmaks, et ta lüpsab,
Karjaks, et wõiö tappa ta?
Aas ta sünnib fubu pista,
patta panna tulele?
Aatab ta su naist ja lapsi,
kui need paljad, balasti?
Wõib ta ulualust anda
sulle kurja ilma eest,
kui sind mõisaberra heldus
wälja mõistab maja seest?
Dii kuis näed: ei misgi tulu
tunne sinusugune
sellest ülistatud asjast,
mille järel' ibkad nii.
vabadus on nende asi,
kelle muudgi õ i g u s e d :
nende tarwis jumal loonud
maiusasjad sarnased.
Nemad, kellel' looja annud
üpris targa mõistuse,
mõiswad säherdusi asju
tarvitada targaste.
4

(Deie, rumalad, ei oska
ümber käia nendega,
sellepärast t u l e t i k k a
l a s t e l e ei usta ka!
Meie õnn on: nende põldu
palehigis kanda;
ainult sellel teel me wõime
kingeõndsust pärida . . .
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Õnnelik „õnnetu".
Ca oli rikas, siis tabtis ta
ka elada elumehena.
Ca tormas lõbuöemeresfe
ja uputas ennast seal kaelani.
Ob bäba: see karikas tübjendud!
Ci leia ta enam midagi uut.
Rõik lõbud läind wanaks ja läilaks ju —
ta on nii lõpmata õnnetu! . .
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€esti keele tähtsus.
(Ditme! Cesti »suguwenna!"
tundub Käbiks emakeel;
paljud jäwad oopis maba
Cesti keele ajateel.
5aksad aga asja peale
saawad leise pilguga:
(esii keelt on dakand nemad
ülitähtsaks pidama.

juba nende häälekandjad
Eesti keeles ilmuwad,
kes ei tunneks sakste ledti
„Noorust", „waadet", ..isamaad"?
huwitusega me jäeme
seda aega ootama,
millal dakkab ,,Vüna-3eitung"
Cesti keeles ilmuma.
S B
52

ГПеіе aja roariserid.
Пеео nurjatumad Kiiilewao:
neil olla usk ja jumal;
ja jiisgi feba koorimad,
kes jõuetu ning rumal.
€i tööga endid waewa nad,
beaö põlwe siisgi maitsejad
siin waefe mbwo kulul.
Nad jutlustabad kitsast teest,
kuid kaiwad laia rada;
nad teevvad sõnu kõlblusest,
kuid endil pole seda,
maid warjatult ja katte all
nad Iobuduste allikal
end tihti joowastowao.
53

Nad lööwad „taevapasunaid"
ja muud seesugust prahti.
]a küllalt leidud rumalaid,
kel belöeö käed on ladti,
kes nende lesti ostawad
ja kokku kandwad tudandad
ja täitwad meeste taskuid.

ж
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„Tõe"-kuulufajafele.
„firmas wend ja armas õde,
küürutage, roomake!"
Umbes selle jamast „tõbe"
jutlustate rahwale.
€i me sarnast „tõde" taba —
hapuks, läilaks läinud see,
sest see „tõde" salgab maha
inimese wäärtuse.
Orjameelselt küürutada,
ükstapuhas kelle ees, —
sellega ei walmis saada
suuda enam igamees.
Inimene pole mitte
mõni koerakutsikas:
5b

tema mõistus — meel ja mõte
seisab astme hõrgemas.
(Dõistus — see piab wabanema
orjaaja kütketest,
w a n a ilm piab t a g a n e m a
u u e , w õ i m u k a m a eest!
£lu wabastawat tohe
kuulutage ilmale,
siis teil' iga „weno" ja „õde"
tuleb wastu labkeste!

V

,.musfade" laul
See hallis orjaõpetus,
mil põbja pani tagurlus,
et rahwast Köida waule —
fee suurest hulgast polg'takse.
Ju see on wiimse päewa täht.
Ci põrgutulest boolita,
ei sarwilisi kardeta,
waid meelsus tulipunane
nüüd wõtab wõimust wägise.
JU see on wiimse päewa täht.
Ci taha enam tööline
siin olla sunnitööline,
kes perpetuum mobile'na
ööd, päewad liiguks waheta.
Ju see on wiimse päewa täht.
57

Daö nõudwad pubhuft — Kuulake!! —
ja palka mis töö kohane.
^as sagedamaid soowisi
wee! mõtelda wõib kunagi?!
]u see on wiimse päewa täbt.
Nad laitwad eraomandust,
mis tekitanud wõimalust,
et targemad ja kawalad
siin kebwat bulka kurnawad,
J« see on wiimse päewa täbt.
Ci elusõnast booli nad,
waid teadust taga nõuawad:
see on see uss, mis järjesti
sööb kodanluse juurest.
]u see on wiimse päewa täbt.
Nad seltsid endil' suetawad,
kust waimuwalgust otsiwad,

justnagu kõrtsist, kirikust
ei leiaks küllalt walgustust.
]u see on wiimse päewa täbt.
Siin karskus maal ja linnas ka
maad wõtab ülbe wõimuga:
nad kõrtsid kinni suluwad,

ja — meie Kukrud kuiwawad.
Ju fee on wiimse päewa täbt.
Weel külg, kust kada laheneb:
maal laste robkus wäbeneb.
£ks ole selge tõendus see,
et kõlblus läinud liiale?
]u fee on wiimse päewa täbt.
ka meeleausus rahwa seas
on kohutawalt kaswamas:
ei leia enam teenrisid,
kes nuuskuriteks kakkaksid.
ju see on wiimse päewa täbt.
(De kõrgeid autor'teetisi,
mis pühaks peetud senini,
ei paljud enam kumarda
siin ebajumalatena,
ju see on wiimse päewa täbt.
]a koolides — ob jõledust! —
seal antaks' waimubaridust.
kas selleks waja oligi
neid rumala maarahwale?!
ju see on wiimse päewa täht.
B9

Ob päike, miks weel täkad sa
neid nurjatumaid walgusta' ?
ODiks mustaks so ei wihasta
ja kulu iibes meiega?
JU fee on wiimse päewa tähtOb wälk ja pikne, purusta
see rabwasugu armuta,
kes kangekaelne, nii kui sikk,
ja ülearu kõlbulik!
]u see on wiimse päewa tät.
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Я p p i!
Appi, appi! Ilm on KuKas,
põrguriik on wõimujes,
kurat keksib inimestel
püstijalu südames.
Rabwabulgaö pöörwab selja
külmalt pühakojale,
ab-Qarbawab kas wai jätta
leiwaft ilma \еЪаЦ.
Ruulge, mis nad bädematad
wälja kõik ei mõtle nüüd,
ütlewaö: meil endil olla
selles näbtawufes süüd!
Meie boibwat nisalt kinni
orjaaja saadetest,
61

waaiwat rahwa peale alla
herralifcuft Kargusest.
]a siis meeletumad nõuded
meile ette pandakse:
meitel tulla ligineda
rohkem oma karjale!

Rubu jäed siis sedawiisi
wana mõistlik ilmakord:
et on herrad ja on orjad,
nagu Jumal seadnud kord.
Caewas tule ise appi
weewlisaju, tulega,
awita Koik nurjatumad
SooÖoma, Romorrana!
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Õela kiusatus.
Kuradid
magasid
püüdroad eksitada,
patu sisse saata . .

ODöiraw lõukoer ümber käib,
otsib, keda neeloa;
luurab siin ja luurab seal —
kes wõib teda keelda?
Isegi
karjase
südamesse tikub,
selle ära rikub.
Cks te näe, kuis lugu läks
wäga varesega,
medega, kes isandat
orjas truudusega?

Morraga
saadan ta
wagadusa raiskas,
patumülka paiskas.
Õela ässitusel mees
sõimas Wene „matsi",
ja mis kõige kullem weel
kodus asus platsi!
Silmapilk —
ob sa silk —
wõid sind rumal wiha
ilma naeruks teda!
Nii see lugu ikka on
kõigi nagadega:
waim neil walmis oleks küll,
liba nõder aga!
5õnades
wäga mees,
aga teud — od kada! —
täis on patumäda.

m
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Õndsad on . . .
Õnofao on hõik waimust waejeo,
kellel pole midagi,
Kes siin füsgi suured KuKjad
IOOWQÖ rikkust — teistele!
Õndsad on kõik rakunõudjad,
kes ei foowi midagi,
sest et neil on niigi küllalt
kõiki eludeadusi!
õndsad on kõik „armulised",
kesse suurest Heldusest
laskjad oma puksa pait'a
balba talumatsikest!
Õndsad on kõik wagao nutjad,
kelle silmist woolawaö
5
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rahwa wilet Juse peale
Krokodillipisarad.
õndsad on, kes tõtt ja õigust
wisalt mäda {algawad,
sest et selle ..waewa" tasuks
suure palga saawad nad!

V
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Kirjafuum.
„Rrmfaö bingeb, ärge püüdke
tiibja ilmlift mammonat:
endid kuradile müüte,
teenides kabi isandat!
Nõudke taga taewa wara,
elumanna lõpmata,
mida koi ei rooste riku
ega wargad katte saa!"
Nõnda küüdis kirikherra
kantslist kogudusele;
toon, mis põrutaw kui äike,
lõikas kuuljail üdini.
Mulle weidi wõeras kõlas
jutlustaja loogika:
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teadsin ma ju teda ennast
«mammona" sees ujuma.

seadsin, Kuda moonakukjad
kirikkenal' kantud said,
kuida talle ümber aasta
woolas kokku tudandaid.
pikkamisi sain ma kätte
khjatuurna ometi:
meid teeb õndsaks taevamanna,
mammon — kirikkerrasi. . .
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Unenägu.
(Da nägin unes mustasaöa,
bulh pimeousewaimufio:
neil rippus tulel biiglapaoa,
Kus nõiarobtu segasid.
Seal mõned nendest wõtsid sarwed
ja puhusiwad lõikawalt.
Siis tulid Kokku rabwaparweö,
kes närus käisid wiletsalt.
kui hullumeelne tormas ligi
see nälgiw kari pajale.
Sealt wõeti keedist, mis kui pigi,
ja anti juua nendele.
Ja korraga seal sundis ime:
jook pani Koik kunstunesse;
69

Kes maitses, oli Kurt Za plme,
ja Kautas iga tundmise.

€i märgand nad, Kuis padad waimud
neid piinasid ja waewasid,
Kuis iseoma nimekaimud

neil nadka seljast nülgisid.
Ci üdtgi obket, walukisa
ei kuuldud piinatute suust,
waid kiideti weel taewaisa,
ta põhjatumat kalastust.

]a ikka rodkem
neid õnnetumaid
(Du keda kattis
kui ärkasin ma

kogus ligi
pajale . . .
hirmuhigi,
ülesse.
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näpunäide.
Cf kurat übe peaga
ja habe farwega,
ei fuuoa Kurja rabwaft
teps enam talifuf a.
Seeparast tarwis luua
tont feitemepealine,
ja iga päbe panna
tall' tosin farwefi.
Siis wabeft wärtjema
lööb buKKalainud Hm,
ja üles poole lootes
neil jälle pöörab silm.
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ITlärgufõna surmale.
,.5mm, hus nüüd sinu oda sai
Kus põrgu wõim ja woli?"
Nii laulsid need, Kel enne sind
nii wäga tarwis oli.
]a Kurwalt pea sa longu lõid:
tööd oli tõesti wabe;
wast arwa mõnel' ohwrite
said anda wopsu päde.
Rui töötas inkwisitsion,
kui loitsid tuleriidad, —
neid aegu sina wististi
küll walestad ja kiidad.
5iis ülirodke oli saak,
sul oda tilkus werest,
ja kädakisa, needmine

pea kostsid igast perest.
72

Nüüd jälle on su oda töös,
ja põrguwõimuo lahti:
hulk huradifi päewaö, ööd
maailmas piawaö jahti;
jõus jälle inkwijitjion,
nii armuta, nii walju —
ja wõiöurõernul õiskaö sa,
sest tööd sul palju, palju!
(Dil lõped sinu rdöwifõit,
mil nüriks laeb su oda?
(Dil vvabalt jälle hingab ilm,
ja möödas oht ning häda?
(Dil lõpeb Kõik — ei karwapeai
me suuda ette näha,
kuid kindel on, et sinule
jäeb piöupäiwi wähe!

?afa margana...
Cöbi otsatuma kõrbe
liigub karawan:
kauge Meka linna jõuda
reisijate plaan.
tülpinult ja täöinenult
mindaks' edasi;
palawus ja janu waewab
Kõiki hirmsasti.
Kärsitumas igatsuses
loom kui inime'
ootwao, mil oaas kord Kerkiks
silmapiirile.
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Korraga käib rõõmubüte
reisijate juust:
kaugel naba tükikene
balsast palistust.
Warsti paistawad ju palmid
silma selgesti.
Ob, kui mõnus oleks beita
nende wilusse!
Wiimast jõudu kokku wõttes
tõtatakfe nüüd;
rutem pubkusele jõuda
igamebe püüd.
Kuid ob bäda! järsku kaub
nõidlik kujutus,
pole naba muud kui ainult
kõrbe otsatus ! . .
Reisijate meeleolu
raske kirjeld'a —
kõigil selge, et neid petnud
Sata m o r g a n a !
*
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Cabtmata siin küsimine
kerkib keelele:
kas ei ole sama saatus
tuttaw meilegi?
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Kas naera lõhki ! . .
kül! Weider on, kui waatame
me weidi laia ilma:
seal imeasju robfcesti,
mis erntawao silma.
5ee «kord", mis praegu olemas,
on otsani nii naljakas,
kas naera end wai lokki!
öeal näeme Kitse st-kärneri,
kes karib lilleaeda:
ta „töötab" nõnda wirgasti,
et kuwitaw on kaeda . . .
]a lilled? sirge üelaeai:
need — „edenewad" jõudsasti.. .
kas naera end wai lokki!
B u n t kõnnib lambakarja ees,
kui kunagi truu karjus . . .
11

Kas aga aimad peremees,
mis sünnib põesa warjus?
Kust wõib ta sebct aimata,
Kui lamba-Keel tal tundmata . . .
Kas naera end wai lõbhi!
ka m e s i k ä p a-herrala»
ei ole wäga wiga,
ta rakul olla täiesti
wõib oma ametiga.
ODis muud wõiks soowi olla tal:
meepotid ta kontrolli a l l . . .
Kas naera end wai lõbhi!
]a õiguse waekausi ees
me näeme seiswat a b w i :
näul mõtterikkal kaalub mees
seal süüdlastele trabwi.
€t amet mebe kobane,

see on wist selge kõigile . . .
Kas naera end wai lõbki!
5 o k k kapsawabt, ja r e b a n e
end seab molaliandjaks.
kuid e e s e l üksi, waeseke,
on jäetud koormakandjaks:
ta orjab kas wai binge seest,
73

saab piitsa palgaks selle e e s t . . .

Ras naera end wai lõbki!
Oü on hõik „korras" kenasti,
meil' tõendatakse seda;
just nõnöawiisi jõudsasti
ilm wõida edeneda . . .
Kuid mulle — ob ma patune! —
naer tükib peale wägise,
kas naera end wai lõbki! . .
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Kilpla kangelased.
Cesti-Cesti kilpla wögi —
waat, Kus wabwao poisid on,
WQot, Kus leidud kangelasi,
geeniusi leegion!
CDts nad Kõik ei tee ja ole —
surelik, ent imesta!
Ainult karw neil weiöi tume . . .
kuid — mis sellest rääkida!
kilpla mebeö „teewaö" karskust
suure suuga, sulega,
wemmelöawao joomawenöi
„ülemaalse" koodiga,
lse aga samal ajal
^iinategijatega
(esti-Cesti sõbrust joodad. . .
kuid — mis Alest rääkida!
öo
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wiisila mebeö Kirjutawad
iebte talumbwale,
selgest, puhtast armastusest
wiimse wastu muidugi.
Kurjad Keeled teadwad aga
saiakesi sõnuda:
lebt neil olla lüpsilebmaks. ..
Kuid — mis sellest raakida!
kilpla mebed uue „Cinoct"
lööwad Eesti elule,
kes piab tooma mererüpest
warandused walgele.
Rmvnamebeo aga kurtwad:
„ M e s weel lasti elada,
nüüd nad sellegi meilt wõtwad" . . .
kuid — mis sellest rääkida!
kilpla „ilmatargad" leidwad,
et liig kiisas Cestimaa:
waja nõiakunsti abil

seda weidi wenit'a,
et saaks popsidele ruumi,
muidu pistwad punuma,
ja — kust siis weel orje wõtta . . .
kuid — mis sellest rääkida!
6
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Rupia leeris eluifewaö
suremata Kunstnikud,
kelle suurust kuulutapad
„Cimlie pöörises" ja muud.
Rabju ainult, rumal „masse"
neid ei oska hinnata,
ainult „Suomeiar" ja \аЩаЬ . . .
kuid — m i s sellest raakida!
Palju, palju suuri asju
Rilpla leeris sünnib weel,
mida kirjeldades waliks
minu nõdra sulg ja keel.
Sellepärast sedapukku
wõib see lugu lõppeda.
Jätkub elu, eks siis jälle
teinekord wõi jätkata.

Kodanlase hümnus.
( 7ШП: Mu isamaa armas . . .)

Ob Kapitalismus,
find Kumardan ma,
:,: su jumalikku suurust
ma kiidan lauluga! :,:
€i puudus, ei kada
mind tabada ei saa,
:,: kui sinu pekme süle
mind sarjab armuga. :,:
Mul hõbedat, kulda
task täis kuhjani —
:,: mis läheb korda mulle,
et nälgib tööline? :,:

-

Ob õitse weel Kaua,
sa, suur Kapital,
:,: sa üksikute rikkus
ja waimuwara salw! :,:
Su poole ma koian,
sull' truuiks ma jäen,
:,: niikaua kuni ükskord
su — onnist õtsa näen! :,:

V

Ilad räägiwad rahust . . .
Daö räägiwad mbust, Kuid seda
ei leia Kusagi! silm,
sest elu eest wäsimatalt
on wõitlemas terwe ilm.
Ob ärge sonige rakust —
fee uni wana ja libt!
Meid waimustad wõitlus, sest selles
on elu mõte ning siht.
Meid waimustab wõitlus, sest uueks
Koik kõdunewa ta lood
ja tardund üksluiZusesse
uut wärskust, wadeldust toob.
ja kõrgete aadete tiiwul
me tõttame edasi,
ses teadmises, et meie päralt
on tulewik kindlasti!

Ж

вз

slende Гоого.
„eesti! eesti! eesti! eesti!"
üheö õisfcawaö.
„Rahwa Kasu! Rahwa Kasu!"
teised Karjuwad.
5üöames neil aga Kõigil
sala soowike.
„Oh, et rohkem kulda kukuks
minu kukrusse!"

Meie aja kõlblus
ehk

kahesugune möet
Kui p e r e n a i s e l ' Ciiule
kurg toona tuli wõerale,
kuis eided siis aukartuses
üksteisel' räak'sid sofistes:
„Seal jumal jälle heldeste
on kinkind noore wofuk'fe!"
Kui aga t ü d r u k Wiiut ka
fee saatus juhtus tabama,
siis krimpsutati nägusi
ja põlastades sõnuti:
«Wai litsiks läks ja wärõja tõi,
oh, mis see kurat kõik ei wõi!"

• шпион
Flemad ongi . . .
Meil räägitaks', et kuradit
ei olla sugugi,
et rahwas muinasjuttusid
tõeks pidand tänini.
Ruis wõin ma seda uskuda,
kui oma silmaga
ma kuradist hulgana
näen ümber kolama.
Nad ahnelt wälja imewad
Koik rahwa üdi, werd,
nad wiletsus! suetawad
ja pisaratemerd.
Nad maitswad aina päiwi häid —
las teised orjata;

nad on hui looma seljas täid,
nii jälgid, täitmata.
Res nülib, nöörib orjasid,
et ise priisata —
Kas hirmsamat weel Kuradit
wõib olla, Küsin ma?
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Ilmade effefeuulufaja.
Satiromeetri järele.
] Q О П Ц Q Г.

tuifutaati tormieite
armastawab Kakelda.
„Zuslal" waefe! tuleb tibti
lumebemges puhata.
W e e b r u a r.
Riigiduumas sõimusadu
mustad rnebed jätkajad.
Eduerakonna udu
matab paksult Eestimaad.
Märts,
paastukuu saab, nii kui ikka,
märjarikas olema:
90

„paastujate" pisaratest
ujub terwe Wenemaa.
Яр.гіИ.
palawus on baruloane
selle Kuu Keskpäewaas:
moonamebeb palja peaga
põlwitawad berra ees.
CO ai.
llm on roosa, linnasaksad
sõitwad „rohelisesse":
seal ja teal wõib naba ikka
punetawaid „nuppusi".
] uu ni.
põubne. Roit ja ebapiiga
kaelustawad terwed ööd.
Mõisa teumees rubib teba
kabeksateist tundi tööd.
Juuli.
CunÖ ja rabet... ebk siig wabest
parasiidid^) birmuwad,
*) Sääsed, pannud ja muud werejanuMed
elukad.
9г

kes töörahwa Koduast kehast
wiimse were imewad.
Я и g и 11.

llm on sompus. €re talus
pole püsi päewal, ööl:
Koodid Kaitsewad taktis
(esti-Cesti rehetoal.
September.
Sügise ööl palju poegi:
mõni nendest endale
wõtab mälestuseks kaa\a
külamehe hobuse.
\
Oktober.
Sajab. Cinnaalewites
mõnda imet naha saad:
elanikud paatidega
uulitsatel sõidawad.
Howember.
Cinnaisaö rõõmustawad:
külmataat wiib jällegi

raske porihüfimufe
õnnelikult lõpule.
Detsember.
Coornas tuiskab, jõuluwana
ilmub, Kaasas õllewaat:
Kulamebed Kesvvamärga
„waewa peale" rüüpajad.

H
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Kuldterad.
Ara püia tegudega
käia teiste ees,
kelgi ainult sõnadega —
oled wõiöumees!
Õigusest ei peeta lugu
selle ilma a'al:
teiste kulul täita pugu —
nüüdne ideal!

Pööra tuule järel nina,
uju peri wett,
siis wõid ilmas maitsta sina
õnne, nagu mett!

cabaö, et sull antaks,
rabu elada,
ära, taewa pärast,
misgi m õ t l e sa,
wai, kui mõtleb, ära
mõtteid awalda!
*

*
*

On külmale maale sul reisida lust,
siis puuduta korraks — maakusimust.
*

Kui watid kindla seisukoba,
siis on sul täbar wõidelda,
sest wastaliste nooled wõiwad
sind üliõlpsalt tabada.
Rui aga kargled sinna, tänna
sa abwiosawusega,
siis lastud nool ei trebwa märki,
ja pääsed terwe nabaga . . .

Kes roomab ulekobtu ees,
on aus ja lugupeetud mees;

kes oga õigust aateks seab,
aus seltskond selle ära neab.

€luwõitlu5 sellele on nali,
kes ei võitlusabinõusid wali.

H

\

Tolroe loul.
Müd walju talwe walitsus
on maale asunud,
ja Kewadene Kenadus
siit pakku pugenud.

Rus iial seisatab mu silm,
on elu hääbumas;
nii kurba waadet pakub ilm,
et lootus raugemas.
Nii metsiktoores sõimu bääl
käib kõrwu duuma poolt:
dulk muste kaarnaid kraaksub seal
ja püiab kalada koolt,
et wabadusekoiduke
meil jäedwalt looja laeks,
et manifestist lõknagi
ei enam järel jäeks.

7
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Jõulurõem.
Jälle Kuulutawad Kellad
patuse maailmale,
et on tulnud jõulupühad,
rõemupüdad — Kõigile.
Istun üürikambrikeses,
kitsas, niiskes, pimedas,
waatan läbi akna wälja,
jSuluröem seal hiilgamas.
küll ei ole minul panna
jõulukuuske põlema,
ega wõi ma ukkustada,
rikkalt kaetud lauaga.
Siisgi kallist jõulurõemust
pole ilma minagi:

mul on — nagu hõbe näete —
lõbu üleliigagi.
ODul on lõbu läbi akna
naba ubket jõulupuud,
mis sealt naabri berrasmajajt
kõlistab nii filmi, suud.
näewad näud ja sõõnud palged
paistwad pidulauasta,
maitsjad road ja peened napsid —
eks see waadet rõemusta!
Siis weel mõõdasõitwaid saksu
wõin ma wabalt waadelda,
kesse tõiwad — baaremisse
jõulurõõmu maitsema . . .
GDa wõin naba, kuda bulgaö
toreduses upuwad,
kuis nad abnelt tübjendawad
lõbustuste-karikat.
Mul on luba naba kuda
kuld ja bõbe woolawad,
ebk mul enesel kull pole
taskus ainust kopikat.
99

Jab, ma tobin silmitseda
hõike ]eba hulluses,
MIS MU oma elust seisab
otsatumas Kauguses.
CKs see ole arm ja beldus
mulle patusele siin.
Kelle alaline osa
selge Kannatus ja piin?!
]a see õnnis lobutunne
täidab binge otsani,
olgugi, et Kõbt mul nutab
nälja pärast valjusti. . .

V
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lõulupildid.

Ca Koolas ametnik — Kes tabaks —
küll unustada sarnast meest —
ja terwe tukat „saiarakaks"
tall' anti agaruse eest.
Nüüd kaunil jõulukuuse walget

ta seisab keset omakseid,
ja rõemust fäöenöawail palgil
nad laulwad jõulukümnuseid.
Nad kiitwad Jeesust, kesse armust
tuln'd ärapaastjaks ilmale,
ja awitanud elukarmust
ja toonud õnne k õ i g i l e . . .
*

*
*

(Dust, Kmb ja pime on fee urgas,
kus istub murtult tööline.
Cal naine, lapsed nutwad nurgas:
neil pole süia midagi.
Mees ilma tööta kaua aegu,
nälg ammu majas peremees;
ja kallid pübaö kaes on praegu —
mis Web waestel süda sees?!
Ras nendele ka, nii kui muile,
piaks päästja sündind olema,
kes koormatuile, waewatuile
niipalju tõutas pakkuda? . .
II.
Ubke losfiboone aknad
walgustatud üleni.
Seespool pübitfewao rüütlid
jõuluõhtut suuresti.
Wahutaw scbampanjer woolab
klaasidesse wabeta.
Nooredberrad, peened preilid
wiitwad aega tantsuga.
102

Manad betreib iswad lauas,
tübjenoawao klaajiji.
pidulikus waimustuses
kõneldakse, naerdakse.
Cosfiberra ubkusega
räägib vägitegudest,
mis ta nime kuulsaks tõstnud
möödaläinud aegadest.
»Ümberkaudse orjarahwa
kange kaela murdsin ma;
ausasti ma maksin kätte
nendele Koik kubjaga."
kõnelejal' jagatakse
kiitust osaks robkesti,
wabwa mebe terwituseks
klaasid kokku löõdakse.
pioumüra lossisaalis
waltab suure walgeni.
joodakse ja möllatakse
kuni jõuetuseni...
*

*
*

Cosfi ümbruses [ei ajal
leina, nuttu otsata:
Cejeb naised, waefeo lapsed
abastawao saluga.
Ш т ja nälg neil jõuluwõetaks,
tühjus hinge seltsimees;
troostita ja lootuseta
terwe tulewik neil ees . . .
III.
„flu Jumalale Kõrges ülewei
ja maa peal rahu, heameel rahvastel!"
Nii Kõlas wõimsalt KiriKherra suust,
aukartusega täites Kogudust.
5vis järgnes pihem Kõne sellele,
Kuis lunastaja sündind ilmale
nii suures viletsuses, vaesuses:
Kesk loomalauta, sõimes, põhu sees.
„Seepärast, armsad, pange tähele,
see olgu teise märgiks kõigile:
ei waejuft tohi kesgi põlata,
wQiö õnnis see, kel osaks antud ta!
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Res Kannatabad puudust, nälgagi,
neeö jäegu selle juurde rahule
ja ärgu igatsegu paremat,
sest see on jõledus ja raske patt.
Meil' lunastaja ise näitas siin,
et inimese osa rist ja piin.
Res kannatuses ustaw surmani,
see pärid elukrooni wiimati!"
pead norus ohkasiwad kuulajad,
ka mitmel nähti silmas pisarad:
wist wõis see süü neil hinge rõhuda,
et nurisenud olid eluga.
*

*
*

Oh, kahjuks polnud näha wõimalust
neil kõneleja maja sisemust:
siit oleks saand nad kindla tõenduse,
et »parem elu" patt ei olegi.
Siin oli toredust ja küllust koos,
kui Nõialossis ennemuistses loos;
laud oli kaetud maiusroogadest
ja ootas kärsitumalt peremeest...
iQ5

IV.
„Пао Kibutawao töis bullustujt,
kas jäe wai hobuste jalgu;
nad sõidawad mööda tais toredust,
ei waade su poole wälgu!"
Dii sõnades silmitseb saunamees
teel sõitjaid, Kes mööda tast tõtwad,
ja Kurwad mõtted peaaju sees
tal tabtmatalt aset wõtwad.
«Nüüd sõitwad nad Kiriku palwele,
sest kallis püba ju täna;
kuid kesgi ei buia: ,беі, wanake!
(bk oled wast wäsinud sina?
( k s istu korraks ka saanile —
tee jala on Kaia wisa.
Me Kristuse wennad ju oleme
ja lapsed, kel ubine isa!'
Ci midagi sarnast sul lausu «wend",
see oleks ju alandaw talle:
ta piad nii ubkeks ja suureks end,
sa kaalud liig madalale . . . "

)o obotes Komberdab edasi
ta aeglasel, wäsinud sammul,
teed Kiriku juurde weel rohkesti,
ja wcrnus teeb raugemist rammul'.
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ГПаи sugu.
(De kibwtifema mau sugu,
kes Kurjust ilma külwawao,
Kes waritjewao ühtelugu,
et jalwata nad faakfiwao.
]a rnõjuw on me Kibwtibammas:
kes sattud meie küüntesse,
sel varsti juba wõüafammas
saad otsustama saatuse.
Res wabaoufe poole jõudnud,
neil muretseme vangistust;
kes walguft elus taga nõudnud,
need saadad osaks pimedust.
kes toe lippu kõrgel kandsid,
need wale sõimul sõidame;
108

kes õigusele Kaitset andsid,
need saadame süüpinaile.
(Dis iial beaö ja ausat ilmas,
Koik müüme ära raba eest.
Ruld — ainuke eesmärk meil silmas,
see surmanud meis inimest.
Ja piirita on meie woli
jo öwitow me tegewus:
see neelab nagu kulutuli
Koik õied rahwa elupuus . . ,

Alkohol.
Rõrgel Kaljusel rünkal
seisab hirmutus,
seisab ja näul tal mängib
põrgulik hirwitas.
Cõbe ja taudide kihwti
külwab laiali ta,
õiskad nähes, kuis langeb
okwrisid hulgana.
Sügawal mudases orus
oigawad miljonid,
oigawad, kehas tundes
furmawikatit.
Walu käes wingerdades
saatust needwad nad,

meeltbeites mägede poole
Käsa ringutawad.
Küll nad on püüdnud tonti
järje pealt tõugata,
Kuid Koik katsed on jäenud
tagajärjeta.

kindlalt kaljusel rünkal
seisab hirmutus,
ja ta käe all töötab
surm ja äritus . . .
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Kandimehe keroadelaul.
Ob fcewooe, nii harrn ja walju,
mis beaö sa mulle kaasa tõid?
Wast ainult kannatusi palju
weel senistele lisaks lõid!
M k , mis mul üle jäenud talwest,
on: tüdi kõdt ja wõlad ees.
üuul tõmbab läbi wiljasalwest,
KUS terakestgt pole sees.
€i seemetai saa põllul' panda,
peatoidusest ä' räägigi;
ja kesse tabab laenu anda
küll naljalt kandimebele?
ka järgnew aast' ei parem näita,
sest rukis põdur, kõbnake:
112

fcuiw jõmerliiw ei suuda täita
ta peale pandud lootusi.
Siinjuures weel kui tondikuju
mul mõifaorjue seisab ees,
kus „armuliste" wõirn ja tuju
mu täieline peremees.
(Du pere waotab wastu näljal',
mu naine baige, abita;
ma ise orjan mõisawäljal,
et „kokarenti" tasuda.
5ee on kõik, mida mulle andsid,
ob südameta fcewaöe;
kus teistel' lõbu sülle kandsid,
tõid ainult piina orjale!

8
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SügifehommikiiL
M ja tusane unine iaewawõlw,
kahwatu, nukker ja nutune nurmenõlw:
bilise lille palgel närtsinud naeratus,
nagu täideminemata unistus.
Kurwalt seisab, wäsinud, rammetu,
teekaldal wana elatanud tammepuu,
seisab tõsine, waikiw sa mõtetes,
nagu rauk elumõistatust uurides.
Nagu koduta rändaja salaigatfus,
kuuluwad üksikud bääled eemal lepikus,
eksiwad ämber waikselt nuttes ja kaebades
ja kauwad jälle ääreta tühjuses.
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Sügifeööl.
Cumebalt waleneb kuu
läbi otfatufe warju,
kahwatu, ämar wärk
mäbib mägede harju,
wäsinud hiiglaste
tukkuwaiö päid . . .
ßall öö! . .
unine öö!
Nagu paenaja rõhk,
tünustab uimane waikus tukkuwat pinda . . .

Seal wabiseb õhk
ja sahiseb luul,
kui oigaw ohke, mis pehmendab piinatu rinda,
sahiseb ja —
waikib.
115

Külm äbrnane loor
tiheneb Kilju ja rnäbib
Koltunud aasu ja nutuseid nurmi
ja väsimuses tukkuvaid
biiglaste päid . . .
Rurb ööl , .
unine öö!

N
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€i soowi mo päikest. . .
Ci soowi ma päikest, mis õrnasti
mind paitaks ja hellitaks;
fee ainult lõdwenoaks jõudusid
ja unele suigutaks.
(Da soowin äikest, mis wägew on,
et jumuiögi ärataks:
see peletaks unise laiskuse
ja töödele wirgutaks!
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ffla armastan merd . . .
Ma armastan metsikult mässawat merd
ja tormide möirgawat kisa . . .
See nädtus kui karastaks, ergutaks werd,
tooks jõule uut värskust, uut lisa.
Ma vaatlen, kuis tormawad laeneteriad
kui kiiglased edasi wihas,
kuis udkelt ja wõimsalt nad tõstawad pead
nii tulises wõitluseidas.
kui palju energiat warjabad
nad endis sel sõjakal sõidul!
Koik tõkked teel maha nad murravad
ja tõttawad edasi wõioul.
]a maru — see laulab wabwaste
neil' kaasa wägewat dümnust,
118

kui lobaks to kuulus о ilmale
übt suurepäralist sündmust.
(Da waatlen . . . ja soontes tuksatab
töis tormilist kärsitust wen,
ja põues end midagi liigutad,
mis wõimas kui kobisew meri.

m
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Kõhklejale.
Sa unistab walguse ilust,
kuid ise hirmuga
sa pigistad silmab kinni,
ei julge neid awada.
kuid tea, kõhkleja wennas:
ei nõnda sihile saa,
sest kinnisilmadel walgust
on näha wõimata.
kes tahah päikesepaiste
täit mõju maitseda,
sel olgu ka sedawõrt julgust,
et silmi awada.

miks?..
(Diks püütakse mind kütkeotfas
justnagu looma jubtiöa?
(Diks on mul boidjad ees ja taga,
kui oleks titakene ma?
Miks flutakfe mul silmad kinni,
mis walgus! näha ibkawaö?
Miks walwalakf mind igal sammul,
kui mõnda kurjategijat?
GDistarwis püütaks' taewaft, põrgut
mull' rohkem tundma opet'a,
kui oma ümbntsewat elu,
kus tegew liige olen ma?
ODa pole loom, kel karjast waja,
wai lops, kel boidja tarwüik;

mo olen t ä i e i a l i n e
ja w a b a r i i g i k o d a n i k !
(Da naeran teid, mu wirgab boioJGÖ,
Koik teie waew on tüdine:
ma sammun oma i s e r a d a —
mu juhtijad, kas kuulete?

M
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Hommik läheneb . . .
С abi ääreta ubuoelina,
läbi põlise mõefmata öö
tungib wõibufcalt elustaw sina —
walge päewa energialik töö!
öommifc läheneb . . . wabastaw hommik,
eluwalguse Kuninglik loit!
Birrnul kahwatab ududewari,
wihas wõimetus põgeneb öö.
Juba waleneb rnägedehari,
pilwi palistab kullane wöö!
Dotntnik läheneb ^ . wabastaw hommik,
mõrsjapunal tal õhetab põsk!
ЯН orus weel takistab wõitu
musta wastase meeltheitlik puud,
123

Kuid ha sealgi ju armastataks' koitu,
sealgi rebeneb kütkestas rüüd.
Bommifc lädeneb. . . vvabastab Hommik,
wärske, figiiaw fcewaoeõbfc!
)uba wägewal vvärinal ärkab
aastasadasid suikunud pind;
sade uinunud hingedes tärkab,
lootjalt tuksatab räsinud rind.
ßornmtfc läbeneb . . . wabastaw hommik,
bauöaöel elu awaneb uus!
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Sõnajalad.
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Minu püüded
€luroarjud
3ke
.
Wäga mees
Põrgu laatus
sugu „mässajast"
Rikas mees ja waene Caatfarus
Orja laul
Minu lapsepõli
,. .
Talumehe niida
Mäls
. . . . .
Rumal fooro
Õnnelik „õnnetu"
kesti keele tahtlus
Meie aja wariserid
„Tõekuulutajatele
„Mustade" lau!
flppi!
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Kirjatuum
Unenägu
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Sata margana
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flutor wahandagu, et — skorpionide päralt —
lelle kogu jauks määratud lauludelt muilt wälja
piab jääma ja et mõned „ajakohaste" muudatustega
ilmuwad, olgugi, et nad juba ennemalt trükis „lubatud" oliwad.
Kirjastaja.
U I »J
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palju, aga lugege ainult häid raamatuid
ja soowitage neid teistele. Kirjanduslise põhu eest hoidke endid ja hoiatage
teisi. Järgmised raamatud, mis ühesgi
paremas raamatukaupluses ei puudu, ei
tohi ühesgi raamatukogus ega lugemiseringis puududa :
M õ t t e d . I. raamat. Piltidega. Hind 1 rbl.
E d a s i I. Kõigist eestikeelsetest raamatutest kõige rohkem
taga kiusatud. H. 30 kop. E d a s i I I . Esimise wääriline. H. 20 kop.
T a g a s i . Ilmus aj an õud ei Edasi III. asemel, H. 20 kop.
W . L w o w - R o g a t s e w s k i : Trükisõna ja tsensuriamet. Sisu:
Trükisõna Läänemaadel ja Wenemaal. Paawstid, kuningad ja kapital ning trükisõna. Kõrbemetsalised. Sõnapiinad. Wabasõna — jm. H. 40 kop.
M. M a r t n a : Soome. M. Sillanpää, Y. Sirola, E. Gyllingi
ja J. Hörhammeri kaasabil. Hulga piltidega. H. 1.50 kop.
L e n d k i r j a d . Sisu: A. Annenskaja „Wabarikk", „Tsebrikowa
kiri Aleksander Ill-le", K. Zetkini „Naisterahwas ja
tema majandusime seisukord", „Bebeli riigipäewakõne", Kautsky „Naisterahwa walimiseõigus", H. Pöögelmann! „Kool ja kirik" ja A. Jablonowski „Teejuht",
H. 34 kop. (Need kirjatööd on ka eraldi müügil.)
Ä . M e n g e r : Anarhismus. H. 10 kop.
L . G u m p l o w i c z : Abielu ja wabaarmastus. Armastus nüüd
ja tulewikus. Abielu sotsialiseerimisest. H. 15 kop.
P . L a s a r g n e : Ajalooline Idealismus ja materialismus.
(Arrestist wabastatud.) H. 10 kop.
S . S h i w a g o : Lehekülg Schweitsi wabastuse-ajaloost. H. 20 к
Т. K o r p i m a a : Ostuühisused je sotsialismus. H. 20 kop.
P e e r g u d e s t e l e k t r i n i . Hulga piltidega. H. 16 kop.

K o h w i aseainete ja söögismepi walmistamme (wabritsemine kõige wähemal ja kõige suuremal mõedul).
Joonistustega. H. 1 rbl.
L e i w a d j a s a i a d . Joonistustega. H. 1 rbl.
Ä . H e r a k l i d e s : Eesti usk. Piltidega. H. 25 kop.
R« G. I n g e r s o l l : Wastukohad piiblis. H. 20 kop.
B r n s t R e n a n i „ J e e s u s e elu". H. 15 kop.
W. M e n s h i n s k i : Jeesus. Barrabase raamatust. H. 10 kop.
F r . D e l i t z s c h : Kelle poeg oli Kristus? Pealeselle weel
H. P ö ö g e l m a n n ! ja t. kirjatööd. H. 20 kop.
M. W o o d - A l l e n : Ütle mulle õigust, armas ema. H. 20 k.
H e r r a d s e l t s i m e h e d riigimoonakateks. Wärwiliste karri»
katuradega. H. 19 kop.
M. T w a i n : Aadama ja Eewa päewaraamatus Lisaga ja
piltidega. H- ВО kop.
Ä . T õ n u r i s t : Kriipsud. H. 75 kop. Kui l o o d e t i . . . H. 7 k.
H . P ö ö g e l m a n n : Jämedad jooned. (Tartu mustad ja Tallinna hallid oigasiwad, kui see raamat ilmus.) H.22k.
W . B u c k : Juku elulugu. H. 10 kop.
J. P u h a s o r g : Meie elu. H. 80 kop. Ka parem seisus.
H. 8 kop. (Wiimne jutt on ka „Meie elu" sees.)
A l w i n e E . : Jõuluõhtul. H. 3 kop.
J õ u l u s o o w . M. M a r t n a tõlgitud. H. 3 kop.
Ä r w i d J ä r n e f e l t : Maaema lapsed. H. 30 kop.
L. A n d r e j e w : Jutt seitsmest ülespoodust. H. 55 kop.
E. Z o l a : Süekaewajad. 15 annet ä 12 kop. Kokku köidetult 2 rbl.

