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Sünni- j» ninuM« soowil.
Eünnipäewats.
Õitswa õnneloowiga
Tulen stnu juurde ma.
(ВД tüll olen wäike weel,
Siisgi juba eluteel
Soowin sulle kõike hääd:
Päike siligu su pääd,
Taewas andku sulle rammu,
Jumal juhtigu su sammu,
Inglid eluteel sind kaitsku,
Süda rahupäewi maitsku,
Et weel kaua, kaua sa
Wõiks me keskel wiibida.
Sinult mina õppust saan,
Sest sind ikka arnmstan. Sull' õnne
Sest muud
Mu wastu
Siis ntina

soowin musuga,
mul pole kinkida:
ikka lahkeks jää,
olen rõõmus, hää .

ЕМ

Kirja»-::.

eurni

АгЬ.іу.у-аіііоаікоди

356 54

Sõnad mul kogeloes tulewad suust,
G unna lüsi siin kellegist muust:
Ikka ma arniastan füdameft
Sind, minu kallimat emakest.
Onnefoolu mull liitrike:
Sina, minu emale,
Ela, kosu rõõmuga,
Armas ikka mulle sa!
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Weel hilja kandsin kleidikest,
Ш\ wäike olin ma.
Nüüd ässa talund nnmtus, sest
J u puksa kannan mci.
Ma oskan ka ju kõnelda
Ja õnne soowida,
Seepärast sulle üilen ma:
Õnn, ema, sinuga!
Muud ei ole mul sull' anda,
Muud ei ole katte kanda:
Ainult minu musuga
Pead rahul olema.
Minu anne wõta sa
Wastu, armas isa, ka,
See on kõik, mis annan fülle,
Ole armsaks isaks mulle.
Süda tuksus tuks, tuks, tuks,
Kui läks lahti kambri uks,
Ja kui tulin siia ma
Sulle õnne soowima.
Palju, palju aastaid weel
Ole mulle kaitsjaks teel,
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Sind siis Ma armastan,
Armastan ja auustan.

Kui nimetut) mind wallatuls,
Siis süda tuksub mul tuks, tuks!
Ma kardan, et mind karistad,
J a meelehaigust minult saad.
Kui ütled aga: lapsuke,
Sa oled armas minule!
Siis füda jälle tuksub sees
Kuid rdõmulikult sinu ees;
Mull' itta armsaks isaks jää,
Siis, elada mul hää, nii hää.
Õnnistus siin kroonigu su Pääd
Juhatust mull' anna ainult hää«
Seda soowin sinule,
Minu hella emake!
Isa, kui ma ärkasin,
Sinu pääle mõtlesin.
Sinu hällipüha täna,
Ob see on ju wäga kena.
Ela rõõmsalt meie seas,
Liigu meie rõõmsas reas.
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Sinu fõrm ikka ma
Tahan kuulda rõõmuga.
Hää meelega sull' ütelda
Ma tahan "täna seda,
50ttg liigud mmu rtrmasfa
Ja mis mul tunneb süda.
Kuid maga wäike olen meel,
Ei leia küllalt sõnu,
Ja suus mul alles pudikeel.
Sest foomfl pole mõnu.

Ma Mai sulle ütelda
Neel tahan täna seda:
Oh ela kaua rõõmsalt fa,
Su päralt on mu süda!
Emakene, hellakene,
Kuldakallis katmukene,
Sulle palju õnne ma
Soowin täna foojalta.
Sina mind siin imetasid,
Oma suu pääl susutasid,
Palju tänu wõlgnen ma
Sulle oma eluga.
Paistku õuuepaike sulle,
(&t weel tauats jääd fa mulle

Hellaks emaks, hoidisaks,
Minu waese luarjajaks.
M u hää ja annas wanaisa,
Su sünnipäew an täna nüüd,
Oh Jumal, elupäewi lisa
Sa temale! on minu hiiud.
Weel kaua aastaid ela sa
Ja oma lapsi armasta!

Su lapselaps sull' ligineb
J a sootu isonu kõneleb:
Mu armas wanaema, sa
Weel kaua pead elama.
Su häädust tahan tafitda
Ma südamliku tänuga.
Koik, mis ial hää ja ilus,
Elu wanaduse wilus
Sind siin hellalt ehtigu,
Seda soowib minu situ.
Ei see ole ial hää,
Et laeb halliks juba pää,
Aaa lapsed rõõmu teewad,
Siud siiu hellalt ümbritfewad,
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Nii wõid unustada ka,
Mis uäed ilmas paha sa.

Armas onu, urnile
Euowin õnne rohkeste.
Paiftku sinu päiile päike,
Ininal juhtigu su käike,
(?:t sa wõiksio kaua wee!
Rännata sim eluteel.
Tädikenc, kullakene,
Süm annas Annikene
Tnleb sinu juurde nüüd,
Soonnn õnne! on ta hüüd.
Ara Põlga soowi sa,
Wõta wastu armuga.

3iistiema, sinule
Soowin õnne rohkeste
Kus sa ial kõnnid, lähed,
SaaMl sind siin taewatähed.
Arm ja heldus ehtku sind,
Seda foowit» minu rind!
Sind arm ja, truudus ehtigu
Ja iludus sind lehtigu,

_
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Et wõiksid kaua, kaua sa
Me keskel weel siin kõndida,
J a juttusid meil' wettata
Sa wõtaks endse hoolega;
Seks olgu sinu elu pitk
J a õitsew, ilus, õnnelik!
Ni«cpäewaks.

Sinu nimepäelv on käes,
Isakene, nüüd me wäes
Sulle õnne soowime
Palju, palju tõeste:
Muud ei ole meil sull' anda,
Südame siin sulle kanda
KiugM meie tahame —
Wõta lahkelt wastu see!
Selle lillekimbu ma
Kiiissiu sulle foowiaa:
Glll kaua, ela weel
Sada aastat eluteel!
Tänapäew on õnneidu,
Sest meil käes on tähtjas pidu;

— 9 —

Ema, armas emake,
Onne soowin sinule!
Iga hommik nnesti
Paiftku sulle päike
Arm ja trnuouö hellasti
Ehtigu su kaike.
Mured mingu kaugele,
Hädad mingu ära,
Ainult õnnes laugele
Tulgu piifafara.
Sinu eln olgu pikk,
Ilus, rõõmus, õnnelik!
Su niniepäew on täna käes,
Seepärast hõiskame siin loäes,
J a õnne sulle sorninme,
Et paistaks sulle päikene
tibif eluaja,
Kuts sulle waja,
Et elu oleks sinul pikk
J a ühtlasi ka õnnelik.
Waata, särasilinadega
Sinule siin liginen,
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Sulle oma sõnadega
Onnesoowi falmttsen.
Häädusi, armastust ja truudust
Sulle soowin südamest,
Siis sul pole mingist puudust,
Onn fu päralt igawest.
Mis ial rõõmusteleb sind,
Sull' soowib osaks minu rind!
Õnn sul olgu aruta,
Elu ilma maruta, ,
Armastust sul palju, palju,
Ise ole nagu kalju,
Siis fa õnne näha faad,
Mindgi ikka armastad!
Ülesandeks mulle
Tehti, et ma sulle
Õnne soowima
Pean täna ka.
Mis siis ütlen mina 1
Ela õnnes sina,
Ela iluga —
Seda sooww ma.

