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Aeisri laul.
Jumal Keisrit kaitse sa!
Wägewalt, wõimsalt
Walitsegu kiituseks, kiituseks.
Elagu kaua Ta,
Walitsegu auuga.
Jumal Keisrit kaitse sa!

Kellad wessed.
(Wiisil: Ärüder, lagert euch un .«reise.)
Hellad w elled astkem kokku
Vustipidu laua ümber;
Tõstkem klaasid, tõstkem kannud,
Laskem priiust elada.
Vapsepõlwe ladus lootus,
Mis mu kaisus enne kaswis
Mängimisel pehmel murul,
Ärka jälle ülesse.
Vaena julgust, laena jõudu
Targa tööde toimetusel';
WahwMa sa meie waimn
Onnistnseks isamaal.
Hellad welled, tõstke klaasid (toobid)
Nende meeste anuks, õnneks,
Kes on tähtsa tegudega
Eesti põlwe pärandand.

Hellad welled, joogem jälle
Neile heldeil' emadclle,
Kes on kanllud kangeid poegi,
Kaunid tütreid kiigutand.
Joogem noortel' neiudelle
Tühendelles kannud, toobid,
Kübart (käsi) keerutades kõrges;
Eesti ueind elagu!
(Tasa:)
Täitkeiu klaasid ääre tasa,
Autkem ohwrid Eesti mullal,
M i s ou lnuistfel ajal joonud
Wahwa Eesti meeste werd.
Joogem rõõmsast jälle welled,
Sest weel elab Eesti sugu,
Kaswatelles kangeid poegi;
Eesti silgu elagu!
M.

Oesti laul.
(Wiisil:

Gaudeamus igitur (aegamööda).

Eesti lauast laulu heäl
Tõuse pilwe poole!
Taewa kojast wiisi wägi,
Kungla kullast laulu jõgi
Vange meie maale!
Wapper wanemate waim
Kõrges Taewa kojas,
Tnle meie pidu laudal
Too meil truuwnst nagu rauda!
Liigu laulu ajas!

Helise siis laulu heal,
Üle Eesti kõla!
Tuule keelil kõigil' poole
Hüüa meie Eesti soole:
Eesti silgu ela!
Eesti meel ja Eesti arm,.
Hoia koos nie' hinged!
Pidu laulu laente koha
Kuswtagu waenu, wiha,
Wõitku wõõrad wingcd!
Meie waprad wõitlejad,
Eesti esimehed,
Kes me' elu-knnnalt kannud
Teile tõstame nüüd kannud:
Glage, mc' ehted!
Auusus, tõde, truuwus, arm
Eesti pinnal olgu!
Wenna waenlnst wihkageme,
>täsi andes ihkageme:
Rahu meile tulgu!
Keda kannud Eesti eit,
Eesti pinnal ela!
Eesti truu ja tngcw peiu,
Eesti helde, nägus neiu,
Teile hüürnn': ela.
Meie kallis, kuldne maa,
Vesti «ets ja meri,
Eeoti taewas, Eesti jogi,
Eesti jun snll laulu tegi,
Laulab Eesti weri.
Sest me sulle, kallis maa,
Eesti laulu loome,
S u u ja juba sulle jäägu,
JJm sinn M e saagu!
Sinu omaks jääilie!

Mu Keiser mittu kallim laul.
(Wiisil: Mu isamaa mu õnn ja rdõm.
M u Keiser mtnu kallim laul,
M u armsam salinike.
See kõla woolab soouedes,
Ja tuksub sojalt südames.
M i i wägew Keiser minu jõud,
M u elu ülem nõud.
Ha Keiser oled päikene
Meil autud Jumalast;
&a hiilgad headust Riigile,
J a teadust, seadust kõigile.
S u Isa heldus wägewast
.«üll kaitseb iga last.
Ei paista päike üksinda
Meil taewa kõrguselt,
Tall kallis kaasa kumaw kuu.
5tui Keisrist kõlad õnnis suu,
Siis Keisri Proual rõõmuga
Ka hakkad hõiskama.
Sa ime kuuke walgustad
Meil mure pimedust,
Sa kallad woolust, wagadust
Ring hingedesse armastust.
Oh Riiai-Ema rõõmuga
Siud tänab terwe maa.
Kui leiua-pilwed karwad maad
Ja ahastuse õõ,
Siis Riigi taewas hiilgawad
Weel õnne tähed heledad:
Me' Keisri Lapsed iluga;
Reid Issand õnnista!

Suur Rugt laew, — käi kartmata!
Tu lootus Hubel ou.
.Mui tormis waukmnas maailm,
Siis Troollipärandaja silin
Ou hiilgaw põhja-täheke,
Sell sihil söuante.
Siud, keiser, Jumal kaitsegu!
S a Riigi õnn ja auu!
2Ke tahame <5ull elada
Ja julgest S u eest surra ka;
Me Sulle, Siuu sugule
Siin truudust wannume.

Isa sõnad.
(Wiisil: Gott erhalte Franz den Kaiser.)
M n u isa ütles mulle:
Prii on jälle meie maa,
Prii on jälle meie rahwas,
Armas poeg, sest rõõmusta.
„„Kudas priius meile tuli,
Ütle isa minule?""
Isa ütles: „Priius tuli
Km fee koidutähele."
„Priius hakkas meile paistma
Kül fee kume wara koit.
Priius hakkas helendama
>tui se lõkkew koidu loit.
Priius tõusis kui see päike
Koidu kuldse katsu seest.
Orjapõli puges ära
Km see udu päikse eest."

Mina uuest isalt nõudsin:
Jtaä meilt priius jälle kaub?"
Isa kostis: „Gi ta kau;
Priius tõuseb, orjus walib."
„ Wõiwad ohjad jõge hoida
Kui ta kolab kewadel?
Kes wõib priiust paelu panua,
Jlui ta paisub paistusel?"
Kes wõib meie metsal fymtda,
Kui ou käes kewade!
Kaasik, ära aja kasu,
Lepik, ära lehitse!
Kes wõib oraselle hüüda:
Ara wõrsu, wõsu sa!
Kes wõib haljal' aasal' öelda:
Ara hakka õitsema!
Kes wõib tõusjal' päiksel' hüüda:
Weere jälle tagasi!
Teda pilw küll warjab wahel,
Aga päew ou ometi."
^Aleksander audis käsku:
„„Priius, paista Eestimaal!""
Priius Eestimaal nüüd paistab,
Jäägu paistma igal a'al!"
M. W.

Pahanduse laul.
Vaigistage kolle kõmu,
Kulllge tõsist laulu nüüd!
>illulge, sõbrad, tõe sõnu,
Mehed, tõe laulu mõnu,
Kõla wastn, koori hüüd!

Meie armsal' isamaale,
Lausa laulu kõlaga!
Isamaa, sa helde, püha,
Kuule meie pallwe iha,
Meid su hoidjaks pühitse!
Pühitse meid, üli armas,
Ikka hoidma Eesti meelt!
Hoidma wabaduse idu,
Parandama Eesti pidu,
Kosutama Eesti keelt!
Löögem wennad käed kokku,
Tõstkem silmad taewa pool':
Isamaa, sind armastada,
Gesti elu ülendada
Olgu ikka meie hool!
Kaugele sa hääl ka kõla
Üle kõige isamaa!
Ärata kõik Eesti sugu
Kuulma meie laulu lugu!
Igaühte ärata!

M. W,

suri poolest lubatud. -

Tallinnas II. Nowembril 1881.

