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Bernhard Büdibinderl operett kolmes maal.
Georg Jarno muusika.

Aleksander CriHiärw'e tõlge.
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vv. Ehrenpreis*! trükk,
Tallinnas.
-

ÖP^3E

Osalised:
Würst Esterhu-zy.
Würstinna Esterh^zy, tema abikaasa.
Prints Esterh^.zy, nende poeg.
Joseph Haydn, komponist, kapellmeister würsti juures.
Ludwig, tema wennapoeg, koolmeister.
Elena Montebelli, tantsijanna Wieni ooperis.
Brigitia, suurtaluperenaine.
Nesel, lehmatüdruk.
Peeter, muusikant ja teener würsti juures.
Salomon, rändaja kaubajuut.
Komtesse Pälfmg
Komtesse Schwarzenthal
Parunesse Ladon
Komtesse Debttng
hoowidaamed
Parunesse Heim
Paruniproua Schweidnitz
Paruniproua StoÄing
Preili von Wegen
Krahw Steinfeld
Krahw Iuckerberg
Krahw Heiden
Krahw Schuldorf
keiserlikud paashid
Parun Korss
Parun Steffen
von Degen
Prantsuse söjawäepeattk.
Korporal.
Kathi, talutüdruk.
Küla kõrtsimees.
Kõrtsimehe naine.
Kawalerid. daamed, keiserlikud paashid, soldatid, talupojad,
talunaised ja lapsed.
Esimene waatus mängib Austria kulas Nohraus Angria
piiril: teine — Ungria linnakeses Eisenstadtis, würsti
lossis; tolmas — sellessamas linnas kapellmeistri elukorteris.
Aeg: 18.ne aastasaja lõpp.
I. ja II. waatuse wahel on kahekuuline waheaeg, II. ja III.
waatuse wahel üks öö.

Sistejuhafufeks.
e s i m e n e w a a t u s . Übes Robrau-nimelifes fiuftria hulas Ungria piiri
läbeöal kuulus helilooja Josef Davdn, kes naabruses olepas €isenftaötis würst
CslerdaZ^ juures kapellmeistriks on, tuleb Robrausfe oma kodukülasse wõõrusele, kus tema ainukene wennakea kooliõpetaja koduseid täidab. 5esk taluperenaine Brigitia tabaks kõigest hingest noorele, ilusale kooliõpetajale mehele
minna, kooliõpetaja armastab aga perenaise lehmatüdrukut Refeli, kes oma
süüta lapseliku meelega ka Eayönis tema wastu lugupidamist äratab, perenaine
Brighta on aga tähele pannud, kuda kooliõpetaja heasüdamlike kaubajuudi 5alomoni abiga ühe prantslase, keda salakuulamise pärast taga aetakse, salaja
üle piiri tagaajajate eest warjule oli saatnud. Ja nüüd, kui ta teäda saab, et
kooliõpetaja teda mitte kosida ei taha, annab ta tema süüteost ülemusele teäda.
Kooliõpetajat tahetakse kui äraandjal wangi wõtta, aga Resel, kes teda kõigest
südamest armastab, päästab ttöa selleit, ülemusele teatades, et mitte kooliõpetaja, waid tema selles äraandmises süüdi olewat. ftayön aga, kes kõigest kohe
aru säuh, ütleb ennast oma wennapojast lahti ja wõtab Refeli enesega ühes €t>
senstadti, kus ta kuni kohtualuseni tema wastutuse ja järelwalwamife alla peab
jääma. Würst Csterhazy, suur naistekütt, on esimese waatuse jooksul reisiwankri wigastuse pärast oma armukesega, tantsijanna Clena Montebelliga, kulasse ilmunud, kus teda Resel nägema juhtub ja tantsijannat eksikombel würstinnaks peab. Selle aja sees on ka weiderdaja Peeter mänguplaanile ilmunud,
kes würsti mängukooris fagotfistiks on ja wabal ajal, kui mängu ei ole, würsiile teenriks peab olema.
C e i n e w a a t u s . Kaks kuud hiljem, würsti lossis 6isenstadtis. Resel
on lossis, Rayoni üksikuses korteris, ühes aiamajakeses, ilma et keegi lossielanikkudejt sellest oleks teadnud, warjupaika leidnud. Wõrukael Peeter ja noor
prints, kes, nagu tema isagi, tüdrukutele heameelega järele jookseb, saawad sellejt aga hai>u ninasse ja saladus, mida l)aydn warjanud, tuleb awalikuks. Würstinna tahab Reselt näha saada ja Peeter toob teda ka, selle aja sees kui f5a\>dn
kodu ei juhtu olema, würstiana ette. Reiel, kes CDontebellit würsti abikaasa arwas olewat, peab nüüd tõsist würstinnat würsti emaks ja nõnda tuleb würsti
terwe armulugu awalikuks. Würst ilmub peäle selle Wienist ja teatab, et kel-

ser tema juure Külaliseks tuleb. £t keisert õige pidulikult wastu wõtta, siis on
ta Wienist keiserliku teatri baletitantsijad selleks õhtuks oma lossi tantsima tellinud, sellega loodab ta ka oma armukest teistest tähelepanemata oma lähedale
tuua wõiwat. Ca ehmatab, kui ta Reselt näeb ja nüüd saab ta oma abikaafalt kuulda, et tema armulugu juba awalikuks on tulnud. Chk küll taluperenaine Drigitta ühes Peetriga, Reselt kahtlustada püüab, aga sellest ei tule midagi wälja, sest würstinna wõtab Refeli oma kaitse alla. Müa ilmub aga
ftavdni wennapoeg, endine kooliõpetaja, sõjawäljalt tagasi, kus ta wapralt würsti
sõjawäes Napoleoni wastu on wõidelnud ja teda tema wapruse eest ohwitseriks
on ülendanud. Ca peab keisri käsul kui kuulus wõitja würsti ette ilmuma.
Resel tarwitab juhtumist ja palub Daydnit, et see oma komponeritud riigilaulu,
mida Daydn keiser 5ranz Jofefile pühendanud,') laulda ja mängida laseks.
I5aydn annab selleks ka wiimaks luba, Kaik on waimustatud, laulawad ühes
ja würst wõtab oma sõjawäelipu ja laseb seda komponisti auks Doydni ette
langeda. —
k o l m a s w a a t a s . Mängib teisel päewal peäle teist Waatast kapell»
meistri aiamajakeses. Daydn, kelle rinnus Refeli wastu soojemad tundmused
elule on ärkanud, on oma wennapoja peale armukade ja soowiks ise Reselt
omale naiseks kosida. Oma asju korraldades leiab aga Resel ühe wana Daydni
komponeritud laulu, mille ettenäitamisel Daydn temas oma tütre ära tunneb,
keda Reseli, juba hulk aastaid kalrnusängis puhkaw ema kui wäljaspool ahielu sündinud waestlast puudusesse ja waesusesse maha oli jätnud. Ciigutatult
ja pisarsilmil surub ta oma armsa lapse oma rinnale ja annab temale luba
tema wennapojaa mehele minna.
Ceo (Deli13, Operettenluhrer.

*) Ajalooline fakt.
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eiimene coaatus.
Jfc 1. Koor.
Oh õnnistust saada,
Helde oled sa!
Nüüd tänu sulle siin awaldan ma!
Nüüd Peeter ja tyavill
Koit* kiidawad Issandat,
R Semus on meel.
J a lõpuks sits laulame,
trallime weel
Meil elamust pakub NÜÜD fee paik,
Enne on palwe, siis lõbusad kõik!
Nüüd Peeter ja Paul!
Brigitia.
Jah nii, aeg selleks käe.
Meil Peetri-Paaweli päew!
Koor.
Tõest' kena naine ta! Kas mefyd' Web weel sa?
B r i g i lta.
Kas teil fee korda laeb.
Mis saladuseks jääb?
Koor.
Kui mehe saad weel sa.
Meid pulma kutsu ka! Eks ju?
Brigitia,
Ja muidugi!
Nüüd, lapsed, seadke endid ritta,
Kooltmeistert täncge.
Aega pole enam wiita,
Kõik nüüd õnne soowige!
L a s t e koor.
Nüüd sinu sünnipäewaa täna

Palm õnne soowime,
Isaks meile oled sina,
Selle eest nüüd täname!
Armas kooltonu.
Seisame su ees.
Wõta wastu tänu,
Kallis lahte mees!
Me soowime, et igal a'al
Sa rõemu, õnne ikka näeks.
J a tulewikus ikka ka
Meil nõnda armsaks lahkeks jääks!
Ehk meil küll süüd ja wead,
Meid sa siiski armsaks pead!
Meestekoor.
Ju jälle kuulda trummi kära:

Uued kasud, seadused.
Naistekoox.
Ju tüütawad meid üsna ära
Äraneetud prantslased!
Korporal.
Siin kõigile teada annan ma nüüd.
Prantslastest keegi teinud rasket süüd:
Ta tähtsamad paberid wargselt ära wiis,
Warjule siia tuli ta siis,
Sada dukati saab antud pea eest!
Aga, kes warjab seda süüdlast meest,
Seda siis wiiakse sõjakohtus se
Ja kohe maha seal lastakse!
jfe 2 Laul.
Brigitia.
Ta jälle ära läks?
Ei jäänud oot'ma mind?
Ma loodan, et weel püüan sind!

6
1.
Ei salli minu meel,
Kui mehed arglikud,
Ma loodan weel.
Et awada neil mõistan suud. —
Noort ilust leske, ah,
Kõik mehed ihkawad.
J a tale suurel hulgal kosja tulewad.
R e f r : Üks pilk, üks sõna —
J a wangis ta;
Koik teewad seda.
Mis nõuan ma.
Kui lesk on ilus ja rikas ka,
Siis wõib ta mehi weel walida!
2.
Kõik tublid naised nüüd.
Ei karda enam meest,
Sest ohwerdawad meie eest.
Ma kõigi wastu hea.
Et kõigil rõemus meel —
J a lõpuks tema omal' wälja waim
weel.
R e f r : Üks pilk, üks sõna —
J a wangis ta. j.n.e. j.n.e.
Xs 3 . G t t e a s t e l a u l .
Resel:
M u nimi Resel,
Sa mu eesel.
Ei teda maha jäta ma.
Kui hüüab Resel:
„ M u kallis eesel!"
Rõemsalt wastab ta: „ I i — a h ! "
M u nimi Resel,
Ta mu eesel.
Sõbrad ikka oleme.
Ma nagu Resel,
Tema kui eesel,
Me hästi kokku lepime
Mina ja eesel,
Meid on nüüd kaks.
Mina kui ema.
Tema kui laps.
Tark olen mina,
Loll pole ta.
Teeb ta mul nalja.
Naerda saan ma.

—
Rääkida puhtalt raske on tal,
Ehk ta küll muidu terane küll.
Arwaia kokku tema ei saa;
Üks kord üts wõeras mul enesel ka.
Muusikat tunneb
lasti küll ta,
aulab sull ühes:
„Iia—a —ah!"
Armukest pole.
Nii kui ka mul.
Tema mu ainus,
Armas ma tal.
Mehed kõik petjad.
Suured neil süüd,
Eeslidki truudust
Unustan'd nüüd.

t

N° 4. Armastuse laul
Resel:
Ma lahkuma pean sinust
Ja süda raske mul.
Üks laul mul toob weel troosti,
Mis pühendasin sul
Kord öösel Ütsi olles.
Nüüd seda laulan sul:
Armastus tihti toob kurbtust, walu ta,
Truudus kuid selles, ei iial lõpe ta.
Armastust kiidab ikka minu suu:
Armastus kindel, kui oled sa truu!

•N° 4A Armastuse laul
Haydn:
Ma lahkuma pean sinust
Ja süda raske mu>,
Üks laul mul toob weel troosti,
Mis pühendasin sul
Res e l :
Kord öösel üksi olles.
Nüüd seda laulan sul;
H a y d n ja R e s e l :
Armastus tihti toob kurbtust, walu ka,
Truudus kuid selles, ei iial lõpe ta.
Armastust kiidab ikka minu suu:
Armastus kindel, kui oled sa tr«u!

N° 5 .

Duett.

Elena:
Mo caro, see wast oli
Ootamata lõbus nali,
Meelest ei fee minna taha,
Kuda kukkusime maha! Ratsch!
Würst:
Ei ma leia küllalt sõnu
Loojal anda tänu,
Et ei olnud lõppu elul,
Hobused on jälle jalul!
Elena:
Nüüd naerdes koju sõidame.

Würst:
Sest terwed ikka oleme.
Nüüd wonker warsti pärandub
Ja kõik on jälle unustud.
Elena:
Ja jälle saab siis sõidetud!
I.
Mis iial juhtuks täna.
Mul ikka rõemus meel,
Ei nõnda kergest' mina
Siin julgust kaota weel.
Ma olen elaw naine.
Kes lõbu armastab,
Ma seda kõike Põlgan,
Mis südant kurwastab.
Ma tahan tühjaks juua.
Kõik rõemu- karikad.
Nii kaua hõiskan hullan,
Kui liikmed wäsiwad l
Kui tahad kurb sa olla.
Siis naise juure jää.
Kes aga rõemu ihkab.

Ei see siit ära läe . . .
Hui! Ma naeran, olen elu,
Ma tantsin, olen lust,
Ma suudlen, olen waba,
J a maitsen, maitsen armastust!
Ja!
Ma olen Montebelli,
Kes mõistab tantsida,

Kõik tantsud, piruettid
Sul ette tantsin ma!
Ma olen Montebelli.
Kes wõidab südameid,
Ula olen lust \a elu.
Mind uskuda ia wõid!
Ma olen Montlbelli
Kes mõistab tantsida.
Kõik tantsud, piruettid
Sul ette tantsin ma!
Würst:
Ta on see Montebelli,
Kes mõistab tantsida,
Koik tantsud, viruettid
Mul ette tantsib ta!
Würst:
II.
Sa oled näkineiu,
Ma sellest aru saan,
Ma olen sinu peiu,
Ma pattu armastan . . .
Ka mina olen elaw.
Kes lõbu armastab.
Kes naljatab ja tantsib.
Kui kodust mahti saab. —
Elik sagedaste lodu
Küll naisel' tõotan'd ma,
Et sinust, ilus kurat,
Ma tahan lahkuda.
Kuid jõud mul puudub selleks.
Ei parane mu wead,
Miks ei saa sinust wabaks,
Kas seda põhjust tead?
Noh?
Elena:
Ma naeran, olen elu.
Ma mntsin, olen lust,
Ma suudlen, olen waba.
Ja mansen, maitsen armastust!
Ja!
Ma olen Montebelli,
Kes mõistab tantsida.
Kõik tantsud, piruettid
Sul ette tantsin ma!

Ma olen Montebelli,
Kes wõidab südametd,
Ma olen lust ja elu,
Mind uskuda ja wõid!
Ma olen Montebelli,
Kes mõistab tantsida,
Kõik tantsud, piruettid
Sul ette tantsin ma!
Würst:
Ta on see Montebelli
Kes mõistab tanisida,
Koit tantsud, piruettid
Mul ette tantsib tal
X° 6 Finale.
Koor:
Nad elagu! Nad elagu! jne.
Kes wõib öelda nüüd, uijeh.
Imet arwa näha saab?
Waat' noortmeest weel uijeh,
Brigitta armastab!
Nüüd lõbu meil, uijeh,
Koolmeistril tõeste õnn,
Ta tosib naise nüüd, uijeh,
Kes wäga rikas on!
Koolmeister:
Ma teie soowi täita ei saa —
Waba ei ole enam ma.
Koor:
Mis räägib ta?!
Brigitta:
Ah so! Ja ja: waal'
Lehma-Resel armas sul!

Koo l m e i s t er:
Ta armas mul!
Brigitia:
Siis sauna soojaks kütan t a l !
Koor:
Kes wõib öelda nüüd, uijeh,
Imet arwa näha saab?
Waat' Reselt weel, uijeh,

Koolmeister armastab!
Nüüd lõbu meil, uijeh.
Ja naerda saame — küll!
Nüüd toogem siis, uijeh, uijeh,
Ka pruuti laudast tall
Kõik:
Ehk küll ennast ehtind sa,
Nüüd peod majast lahkuma!
Resel:
Te kurjad olete —
Ja mind weel pilkate!
Brigitta:
Kohta pole tarwis sul —
Koolmeistrist on sul nüüd küll!

Resel:
Siin seisan ma, lõik tigedad,
Mispärast nad mind wthkawad?
Ei keegi caha ütelda.
Mis turja olen teinud ma.
Kas tõest' nii suured minu süüd.
Et leiwata mind jätsid nüüd?
Nüüd ilmas Ütsi olen ma,
Kas keegi mind ei juhata?
Oh, Taewaisa, palun sind,
Sa ära jäta maha mind!
B r i g i t t a , koor.
Nüüd ilmas Ütsi on siin la,

Resel.
Nüüd Ütsi olen ma.
B r i g i t t a , koor:
Ei teegi teda juhata?
Resel:
Kas keegi mind ei juhata?
B r i g i t t a , koor:
Sind, Taewaisa, palub ta
Resel:
Ma valun sind,
Oh, Taewaisa, aita mind!
Brigitia, Koor:
Aita sa!
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Brigitia:
Nüüd sellest küll ja lahku siit!

Koolmeister:
Ma Refli oma juure wõian nüüd!
Tal pole mingit süüd:
Ta armas mul!
Resel:

-

Resel:
Sa lahkelt wastu wõtsid mind,
Nüüd tahan mina peasta sind!
Süüta ta; sellest mehest ei tea tema,
Mina ise olen warjand teda.
K oor:
Mis? Mis räägib ta?
Koolmeister:
Mis räägite?
Resel:
Ma palun, waikige!
Koo lm e i s t e r :
Suurt ohwert pakud sa!

Oh, Jumal, tänan sind!
Ma armas tal.
Brigitia:
Sel kätte maksan, kes ära põlgab mind!
Ei see teile korda läe!
Korporal:
Sada dukati saab antud pea eest!
Resel:
Aga. kes warjab seda süüdlast meest,
Kui oled peästetud.
Seda siis wiiakse sõjatohtusse
Siis wabastan end ka!
Ja kohe maha seal lastakse!
Brigitta:
Bri g itta:
Sa
räägi,
kuidas
sündis see?
Siin keegi on, herr' korporal.
Otsida pole teil waja.
Korporal:
Teil näitan ma —
Noh, räägi!
Seal \ti\db ta!
Koor:
Sa räägi, kuis see sündis?
Meestekoor:
On see tõsi, et ärandja ta?
Resel:
Noh,
oota,
tunda
saad weel sina.
Korporal:
Et ohwri käest sul wõtan mina!
Räägite õigust?
Kui soowite, siis räägin teile ka,
Naistekoor:
Kuis see wõis nõnda sündida.
On see tõsi, et äraandja ta?
I.
Brigitta:
Ma olen noor ja elaw neiu,
Ta warjas seda salakuulajat,
Kes soldatitest leiab peiu —
Kes juudiga üle piiri läksiwad.
J a prantslane weel oli ta.
Kel munder hästi passis ta.
Ko or:
Ta wurrud olid imekenad
Juut? Kas Salomon?
J a wäga armsad tema sõnad.
Brigitta:
Kui õrnalt silma waatas ta.
Kas wõite ennast kaitseda?
Mu mõistus kadus korraga...
Ehk
nad siin küll waikiwad,
K o o r:
Aga
kõik nii teeksiwad,
Kas wõite ennast kaitseda?
Kui üts kena kroonumees
Seisaks teie ukse ees.
Kool meister:
Ei siis keegi küsiks ka:
Mui kätte maksab ta!
Kas ka meie maalt on ta?
Teid, auwäärt onu, palun ma . . .

Mis mul rahwus korda laeb
Kui ta aga meheks jääb. . .
Naistekoor:
Ehk nad küll siin waikiwad,
Aga nii ei teeks küll ma,
Kui la kõige kenam mees
Seisaks minu ukse ees.
Mina ikka küsiks ta:
Kas ka meie maalt on t a ?
Koolm. Korporal. Meestel.
Ehk nad siin küll waikiwad,
Aga kõik nii teeksiwad.
Kui ü's kena kroonumees
Seisaks teie ukse ees.
Ei siis keegi küsiks ka:
Kas ka meie maalt on ta?
Resel:
Mis mul rahwus korda laeb,
Kui ta aga meheks jääb. . .
Brigitta:
Kui jõle! See peal on weel uhke ta l
Resel:
Ma loodan, teie teate seda,
Et häda sunnil räägin mina?

II.
Mul meeldis tema kena kuju,
Ta mõistis mulle teha tuju. . .
Kui õrnalt kätt ta surus mul,
Mu süda peksis nagu hull.
Nii palawalt mind suudles tema,
Wist sellest aru saad ka sina?
S»e eest küll wangi lähen nüüd,
Kuid ei ma tunne omal süüd.
Ehk nad siin küll waikiwad jne.
B r i g i t i a ja n a i s t e k o o r :
Ehk nad siin küll waikiwad,
Aga nii ei teeks tüll ma.
Kui ka kõige kenam mees
Seisaks minu ukse ees.
Mina ikka küsiks ka:
Kas ka meie maalt on t a ?

M u l ka rahwus korda laeb.
Ehk ta küll mul meheks jäeb.
Koolm. K o r p o r a l . Meestek.
Ehk nad siin küll waikiwad,
Aga kõck nii teeksiwad,
Kui üks kena kroonumees
Seisaks teie ukse ees.
El siis keegi küsiks ka:
Kas ka meie maalt on ta?
Mis neil rahwus korda laeb,
Kui ta aga meheks jääb.
Koo lmeis ter:
Nüüd on selgest näha.
Et lahkuma ma pean l
Teil wannun ma:
Karta pole teil mu'st paha!
Ma tean, et ainult weel
Saan rahu sõjateel.
Te lahke olete,
Siin Reselt kaitsete!
S a ikka meeles pea neid armsaid sõnu:
Armastus tihti toob kurbtust, walu ka,
Truudus tmd selles, ei iial lõpe ta.
Armastust kiidab ikka minu suu:
Armastus kmdcl, kui oled sa, truu!
Brigitta:
Mis ootate weel?
Kas arg teil meel?
Koor:
Kas arg reil meel?
Kas arg teil meel?
Mis ootad weel?
Resel:
Mind nagu isa kaitsete!
Ei ole. Siit lahkun rõemuga.
Brigitta:
Ä' oma eeslit unusta.

Resel:
J a h , see waene, armas loom
Mul ainsaks lõbraks ilmas oli.
Mu nimi Resel,
Ta mu eesel,

—
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Resel:

Ei teda maha jäta ma.
Kui hüüab Resel:
M u kallis eesel. . .

Mis mul rahwus korda laeb.
Kui ta aga meheks jäeb. . .
Bri gitta:
Kuidas julged sa,
Teotada meid?
Häbemata nõid!
Wangi wõtke ta!

Ehk nad siin küll waikiwad,
Aga kõik nii teeksiwad,
Kui üks kena kroonumees

Seisaks teie ukse ees.
K õ i k:
Mina ikka küsiks ka:
Kas ka meie maalt on ta?

Hahaha'

Mehed:
Hahaha! Hahaha

leme waatus
N r . 7. Ensemble.
Prints:
Nüüd moderato. . .
fS&aat nii, monsieur!
Nii pole õige,
Toujour, monsieur!
Nüüd rohkem dolce
Ei lähe mi. . .
Ah, monsieur Peter
Teeb teisiti.
P eter:
Nii palju jalgu, oh, häda mul!
Ei ühtki käiku enam tea:
Need kenadsiidisukkad,ah.
Mul uimaseks nüüd teewad pea l
Spineti peal ei lähe see,
Ma tahan õige katsuda
Kord pizzicato algada —
J a wõtan selleks wiiuli kätte.
Koor:
Peäle kiigub,
Keha liigul.
Käed nii õrnalt puusadel. . .
Waatad maha:
Jalgu näha —

Ah, see meeldib silmadel!

Prints:
Nüüd siis ruttu.
Hästi ruttu.
Wälgu kiirul.
Tantsu keerul!
Igas ringis wõtted uued,
Kõrgemale tõstke kuued!
Kõrwu kostab siidi sahin,
Daamet kisutuda tohin!
Keegi ei nüüd lähe koju,
Nüüd wast alles algab tuju!
P r i n t s . P e t e r . Koik:
Nüüd siis ruttu jne.
Tra — la — la — la!
La—la—la —la!
N r . 71/2. Qaamtbt

äraminek.

Koor:
Peake kiigub.
Keha liigub jne.
N r . 8. Waltfer-eouplet.

Prints:
I.
Kui jahimees, kui karjus.

Ma rändan metsa warjus,
Kes ikka jahti peab,
Koit paigad ära teab.
Ma tõmban armu-loosi:
Kas Grete, Minni, Roosi?
Neid kõiki walwan ma
Ja kinni püüan ka.
Ehk noor küll olen mina,
Kuid kawaluses wana.
Ja wäga terane,
Kes paneb tähele.
Küll wara ja ka hilja
Ma jahile laen wälja.
Kui ühte näen seal ma,
Ei käest siis peaie ta. . .
Refr.: J a ! Ma armastust otsin.
Kui neiut leian ma
Ma armastust otsin.
Nii teinud isa ka. —
Ah! ah! ah!
Ma armastust otsin,
Nii teinud isa ka! —
II.
Liig wähe wälist lõbu
Mul pakub minu elu.
Nad nõuawad, et ma
Pean palju õppima.
Küll diplomati teadust,
Küll sõja, riigiseadust,
Ja mitu wõerast keelt,
Mis lolliks teeb mu meelt.
Seal juures nemad aga,
Waat', unustawad seda,
Et õppida on ka,
Kuis naisi meelita. —
Et seda tõeste waja,
Siis jätan maha maja
Ja metsas rändan ma,
Et seda õppida.
Refr. Ja! Ma armastust otsin jne.
Xs 9 . Waltseri-duett.
Resel:
Ehk õige tuttaw küll
Mul juba Wieni linn,

Kuid ei weel tea, mis seal
See kõikse kenam on.
Nii palju kuulnud kõrw,
Nii palju näinud silm,
Et uimaseks jäi pea
Ja kirju terwe ilm. . .
1.

Prints:
Kas kindlus on weel meeles sul?
Resel:
On küll! On küll!
Prints:
Ja linna uhked wärawad?
Resel:

Ja ja! Ja ja!

Prints:
Kas Praterit ka tead sa?
Resel:
Ah jah! Ah jah!

Prints:
Ja kodaniku kaitfewäeft?
Resel:
Nii heast! Nii heast!
Prints:
Nüüd aga wiimaks ütle mul,
Mis kõige rohkem meeldis sul?
Resel:

Mul imestades meelde jäi:
Et keegi palja jalu käi.
Ei ühtki anetarja ma
Näind tuttawatel hulluma.
Seal mõtted läksid segi peas,
Kus kõrged majad seisid reas.
Ja Donau jõe sügaw pais
Küll on see aga wett nüüd täis l
Kell kümme õhtul on nii waik,

— 13 —
J a maja uksed kinni kõik.
Waat Stefanuse torn, uijeh,
See on wast suur ja raswane l
J a siis on näha igal pool,
Kuis tungib rahwatung ja wool.
Kõik naerawad ja laulawad,
Kõik heäled kenast' kõlawad!
*

*

Ma §mi järel mõtlen tüll.
Et wastata nüüd kohe.
Mis kõige rohkem meeldis mul.
See on küll raske wähe. . .
*

Kuid seda siiski tean ma:
Seal kõik on ühel nõul.
Seal waltserite kodumaal
Seal sündind tantsu-laul.
La—la—la—la jne.
Seal sündind tantsu-laul.
2.
Prints:
Kas seal teatris käisid ka?
J a ja!

Resel:
Ja ja!

Prints:
'kas Wieni tants ka meeldis sul?
Resel:
Jah küll! Jah küll!
Prints:
Kas liuwälja nägid sa?
Ah ja!

Resel:
Ah ja!

Prints:
Ja lasid ise liugu ka?
No ja!

Resel:
No ja!

Prints:
Nüüd aga lõpuks ütle mul.
Mis kõige rohkem meeldis sul?
Resel:

Kõik ohwitserid, nägusad,
Mul silma kohe paistsiwad —
Ei öelda wõi, et uhked nad,
Koik lahkelt silma waatawad. . .
Ka nägin naerdes sedamaid,
Et pühitakse tuttawaid. —
Ja oaamed, kui on wihmane,
Seal sabad tõstwad kõrgele. —
Seal sõidab kõrtsi wankriga
Mees oma naise lastega,
Kus rõemsad laulud kõlawad
Ja kannud ringi rändawad.
Siis muusikandid algasid.
Üht Wieni laulu mängisid.
Nüüd paarideks kõik kogusid —
Ja ruttu tantsu algasid.
*
*
*
Ma hästi järel mõtlen küll,
Et wastata nüüd kohe,
Mis kõige rohkem meeldis mul
See on tüll raske wähe. . .
*

Kuid seda siiski tean ma:
Seal kõik nad ühel nõul,
Seal waltserite kodumaa,
Seal sündind tantsulaul.
La—la—la—la jne.
X* 10. Duett.
(Marionettide armastus)

Resel:
Ma olen marioneti neiu!
Peter:
Ma olen marioneti mees!

Resel:
Mul mamma, papa pole kodu.
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Peter:
Siis olen ma ehk tüliks ees?!
Resel:

Ma tahaksin siis teäda seda,
Kas nendelt küsima peab luba?
Peter:
Sa küsi, mis nad arwawad?
Kas naiseks sind mull' lubawad?

Resel:
Ma kardan sugu!
Peter:
Mina ka! Mina ka!
Resel:
Sa oled kawal!
Peter:
Sina ka! Sina ka!
Resel:
Mul tuksub süda!
Peter:
Minul ka! Minul ka!
Resel:
Sa armas mulle!
Peter:
Sina ka! Sina ka!
Mõlemad:

Me suudleme nii armsaste.
Kui head marionetid.
Me palju lapsi soowime,
Kui teised marionetid.
J a kui me ükskord sureme,
Kui wanad marionetid,
: , : Siis nukutaewa lendame,
^ Kui wagad marionetid. :,:

—

2.
Resel:
Me kümme aastat abielus!
Peter:
Jah nõnda kaua wangis ma!
Resel:
Nüüd pole ma sull enam ilus!
Peter:
Ma lõbustan nüüd teistega!
Resel:
M u l annad wähe söögiraha,
Nüüd lahkun ma, sind jätan maha!
Peter:
Kuid ära seda unusta.
Et lapsed ühes wõtad ka!
Resel:
Mind petsid sina!
Peter:
Sina ka! Sina ka!
Resel:
Nüüd petan mina!
Peter:
Mina ka! Mina ka!
Resel:
Ma otsin troosti!
P eter:
Mina ka! Mina ka!
Resel:
Ma sind nüüd põlgan l
Peter:
Mina ka! Mina ka!
Mõlemad:
Me riidleme ja kisume.

—
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Kui teised marionetid.
J a lahutust nüüd nõuame,
Kui teised marionetid.
Kui aga lastest leiame:
Nad head marionetid,
Slis abielu taewatee.
Kus armsad marioneiid. . .

X° 11. Marss-kwartett.
Prints:

Olgu würst eht ektselents,
Armastuse konkurents
Ilka üks on kõigile.
Seisus jääb siin kõrwale. . .
Kõik n e l i :
Olgu würst ehk ekiselents,
Armastuse konkurents
Ikka üks on kõigile.
Selsus jääb siin kõrwale. . .
See armastuses ainult õnne näeb,
Kes armastuse wäljal wõitjaks jääb.
Ja wõidu peäle julge on see mees,
Kes wõidab jõu ja nooruses. . .

Kokku tulge,
Kärmed olge,
Noorust on meil weel!
Elumarus,
Igas harus,
Julge olgu meel!
Ja julge olgu meel, jah meel, meel!
Hurrah, hurrah, me noored kõik weel
oleme,
Nüüd sõjariistad wälja!
Hurrah, hurrah, kui ühes koos kõik
tuleme,
Ei mõista me 7.'J nalja!
Hurrah, hurrah, kes julgeb ette astuda,
See warsti langeb nüüd ka!
Hurrah! Noorus uueks loob l
Algab torm, wõit ehk surm lõpu toob!...

X° 12.

Finale

Koor:

Nüüd me wõitjad oleme,
Wangi teid siin wõtame!
Mo n rebel l i :
Kui ma rahu siin ei saa
Pappat appi kutsun ma.
Kopr:

Selle trahwiks oh sa hull
Musu pead nüüd andma mull!
Montebelli:
Keegi wõib siin näha meid,
Palun, palun teid!
Koor:

Oh, preili, teid siin palume.
Üht sõna meil weel lubage!
Ja wõtke mantel seljast nüüd,
Oh, kena laps, teil pole süüd!
Palun teid. palun teid,
Palun, palun, kuulge meid!
Palun teid, palun teid.
Palun, palun kuulge meid!
Montebelli:
Ma olen Montebelli,
Kes mõistab tantsida,
Koik tantsud, piruettid
Sul ette tantsin ma.
Ma olen Montebelli,
Kes wõidab südameid.
Ma olen lust ja elu,
Mind uskuda sa wõid.
Kõik:
Ta on see Montebelli,
Kes wõidab südameid.
Montebelli:
Ma olen lust ja elu/
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Kõik:
Mind
sa wõid.
uskuda
Jah
küll wõib.
Resel:
Olge waik! Olge wait!
Ma muidu appi kutsun kõik!
Resel. Peter:
Pardon! Pardon! Pardon I
Resel:
Oh süüdi pole tõeste mul!

Olge lahkelt terwitud!
Ma mäletan kui seekord külas
Würst andis teile suud!
Neid mu>usid, mis andsid nad,
Wist mitu, mitu tosinat . . .
Jah õnn sel ilmas elades,
Kel truuiks jäänud ilka mees!

Würstinna:
Teie au, mis kuulus Wieni linnas.
Nüüd ta juba külas kõrges hinnas l
Montebelli:

Ah tühja ka!
Nüüd waba ta —
Ei armukade ole wa!
Mis mul ta iial juhtuks,
Mul itka rõemus meel.
Ei nõnda kergest mina
Koor:
Siin julgust taola weel.
Ma olen elaw näme.
So, sol Aha! See on siis ta?
Kes lõbu armastab,
See laialt kuulus Resel!
Ma seda kõike põlgan
Resel:
Mis südant kurwastab.
J a ! Ma naeran, olen elu,
Jah—ma—ma—ma—ja—ja
Ma — olen see — see laialt kuulus Resel. Ma tantsin, olen lust!
Ma suudlen olen waba,
Würst:
Ja maitsen, maiisen armastust!
See on seesama tüdruk,
Resel:
Kes seekord külas nägi mind!
Mis noorel proual juhtunud,
See ongi siis fee wäike nali,
Ei tea weel ma?
Mis huwitanud sind?
Ta ehmatas, kuid nüäd on rõemus ta!

Würs tinna:
Koik mina andeks annan sul!
Nüüd lubage, et esitelen teile
Siin Reselt, kes on tulnud meile!

Resel:

Mul raske leida selleks sõnu.
Et awaldada sulle tänu!
Nüüd wäga rõemus olen mina.
Et nõnda lahke teie ema!
Koik:
Mis emast räägib ta?
Würs tinna:
See ema olen mina.
Resel:
Aa l See on prõua würstinna,

Würstinna:
Sa eksisid, mu armastatud laps!
Ma ainuüksi würstinnals.
Resel:

Oh Jumal, nüüd ma õnnetu,
Et seda rääkis minu suu!
Peter:

Ei wõi sina enam oodata,
Nüüd pean küll würsti hädast peästma
ma!
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Resel:
Nüüd wabandusi siin palun mina:
Würst süüta, süüdlane on tema!
Peter
Siin keegi palub luba.
Kellel ammu teada juba,
Kuis Reflift wõib teid peasta ta. .
Würst:
Ta tulgu, teda ootan ma!
Brigitta:
Ma palun siin wabadust!
Kuulge minu awaldust:
Keegi tüdruk salajalt,
Püüab petta kawalalt. . .
Würstinna:
Mis räägib ta?

Ja homme, mu armas,
Pea meeles nüüd sa,
Et Reseli homme,
Wiin Wieni ma!
Resel:
Ahja!
Koik:
Ja ja!
Prints:
Jah, sellest rõemu tunneb ta!
Koik:
Ja ja!
Prints:
Kõik lähme ühes temaga!
Koik:

Kõik:
Mis räägib ta?

Ja ja!

B rigi tta:
Siin Resel, minule tuttaw neid,
Ta tahab ainult petta teid!

Siis Praterit näen jälle ma!

Resel:
See naine waletad!

Prints:
Ma tahan lossi wiia ta!

Brig itta:
Ta koolmeistri armute
Ja prantsus'mehe kallike.
Nüüd onu teda siia tõi.

Ja ja!

Ta temale siin naiseks jäi.
Resel:
Sa siia waletama tulid
Ja Petrist suudelda end lasid!
Mul ainult ühele soe süda,
Tal truuiks jäänud mina.
Ehk kurbtust küll tõi see ka mulle,
Nüüd aga rõemus olen siin jälle!
Würsti nna:
Refeli suured süüd
Minu nuhelda on nüüd!
Kõik andeks annan mina sul,

S a seisad minu kaitse all!

Resel:
Koik:
Ja j a !

Kõik:
Prints:
Nüüd aga wiimaks ütle mul.
Mis kõige rohkem meeldis sul?

Resel:
Ma hästi järel mõtlen küll,
Et wastata nüüd kohe,
Mis kõige rohkem meeldis mul.
Ehk raske see küll wähe.
Kuid seda siiski tean ma:
Seal kõik on ühel nõul.
Seal waltserite kodumaa,
Seal sündind tantsu-laul!
Resel, solistid
Hm! Hm! Hm!

jakoor:

—
S o t i s tio j a k o o r :
Mis tähendab fee kära?
Ah Wige, waadake!
Waat' sõjamehi näha!
Haydn:
Nüüd sõjamehed tulewad
Ja lehwitawad lippu —
See on see palk, mis keisri poolt
On teie hooleks antud.
Oh õnn!

Resel:
See on ta!

Brigitta:
Koolmeistert näen seal ma!
Koolmeister:
Nüüd kõrgusele siin
Mul au on teada anda,
Meie käes on hiilgaw wõit.
Ei waenlast enam karda!
Nüüd üle terwe maa
On kuulda kiidukaja:
Nüüd kätte saadud tõik.
Mis keisril oli waja!
S o l d a t i t e koor:
Ehk waenlane seal küll
Ei tahtnund alla anda,
Kuid jõud sai õtsa tal —
Ta õppis meid nüüd tundma!
Hurrah! Nüüd wõidetud tal
Hurrah! Nüüd wõidetud ta!
K 00 l m e i s t e r :
Ei kerge olnud fee,
Suur oli meie julgus,
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Mis wiimaks waenlase!
Suud hoopis kinni sulgus.
Lipp oli hädaohus,
Kuid läbi murdun ma,
M>nd sundis minu kohus —
Nüüd, waatke, siin on ta!
Koor:
Sind sundis sinu kohus ka —
Nüüd waatke siia, siin on ta!
Resel:
Nüüd hümnuft algame —
Aeg selleks käes on juba!

Haydn:

Ei seda wõi!
Ei, ei, oh ei!
Resel:
Ma palun, andke luba!
Kelser Franz meil walitseja,
Jumal teda kaitse sa!
Kõik s o l i s t i d ühes
kooriga:
Keiser Franz meil walitseja,
Jumal teda kaitse sa!
Resel:

See on see hümnus,
Suur meister rahwal' loonud seda!
Wägew walitsuses tema,
Wöltudes on kuulus ta!
Keiser Fl-anz meil walitseja.
Jumal teda kaitse sa!
K o i k s o l i s i i d ja k o o r :
I Keiser Franz meil walitseja j.n.e.
GeSriie.

^SD^

—
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Kolmas waatus.
X* 13. Terwituse laul.
K oolmeister:
Armas neiu, kas su süda
Rõemsalt hõiskab sinule,
Et su lähedal nüüd täna
Wiibtb sinu armuke?
Siin nüüd ootab sinu peiu,
Terwitust saadab sul.
Minu kallis, magus neiu,
Armas oled sina mul!
X° 14.

W i e n i laul.

Kuid sellest waikige,
Kes kohe õige hästi
Ka meeldis minule.
Ehk ta küll esmalt warjas
M u l oma armastust.
Ei hoolind mina sellest.
Waid naersin täiest suust.
Oh, armas Jumal, taewas.
Ma palun järgeste,
Head. lõbust naerutuju
Sa jäta minule!

Resel:
1.
Ma mäletan nüüd seda,
Kui hällis olin weel:
El iial nutnud mina.
Waid rõemus oli meel.
Ma tegin walju kisa,
Mis kõiki erutas —
Ja minu wanaema
Nii tihti ehmatas.
Ei hoolind mina sellest,
Ma hällis kargasin,
Ja rõemsalt täiest kõrist
Siis naerma hakkasin.
„OH, armas Jumal, taewas,"
Nüüd lausus emake,
^Head, lõbust naerutuju
Sa ^äta temale!"
Kui olin nõnda wana.
Ei juba Paisus rind,
M a olin kõigist waba.
Ei keegi puutund mind.
M ü l siiski oli keegi.

Ma naersin esmalt hällis,
Nüüd naeran igal pool;
Ec teistel teha tuju,
On ikka minu hool.
Ja kui kurg toob kord lapsi,
Siis seda tõotan ma,
Ei ühtki nimilugu
Neist keegi kuulda saa. —
Ma armastan ja suudlen,
Neid hellalt taisutan,
Ja täiest suust neid naerma
Ma kohe õpetan.
Oh, armas Jumal, taewas,
Ma palun järgeste,
Head, lõbust naerutuju
Sa jäta minule!
Xs 1 4 ^ L õ p u l a u l .
Resel.

Haydn.

Toob ehk küll armastus walu tihti ka,
Truudus k«'d selles, ei iial lõpe ta.
Armastust kiidab ikka minu suu:
Armastus kindel, tui oled sa truul
(Lõpp.)

