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Houlilu palwe.
Armas Issand Jeesuke,
Anna usku minule,
Et ma elan sinule
Ja saan ükskord taewasse?
J . Bergmann
Ohtu palwe.
W i i s i l : Hoia mind ia õnnista.
Aeg ju heita woodisse,
Kaissu minna unele.
Aga enne palun ma
Ristikutel hoolega:

t-ftM
Taewaisa, saada |ci
Inglid ööl mind warjama.
Hoidku kõige kurja eest
Ikka nad su lapsukest!
Armas Jeesus, tee mind wagaks.
Et ma rahulisti magaks.
Ja mu hinge pühitse,
Et saan ükskord taewasse!
J . Bergmann.

Söögipalwcd.
E n n e.
Tule wõeraks, Jeesuke,
Anna jätku leiwc
Pärast.
Issand, tänu sulle fübärncjfv
Soogi eest ja joogi eest;
Olgu sinu õnnistus
Alati meil uus!

Шпи söömist.
W i i s i l : Oh Jeesus Kristus,tille sa.
Oh Issand, hcldc fmimcjas,
Kuis oled hoolt sa pidamas:
tf a katad laua kõigile
J a annad rooga rohlcste.
M a hakkan rooga maitsema.
Mind ise, Issand, õpeta.
Et aru saan su heldusest
Ja kiidan sind su armu eest!

Pärast söömist.
W i i s i l : Oh Jeesus Kristus,fail« sa.
Viiud söötsid jälle armuga
J a õnnistasid, Jeesus, ka,
Nüüd olen tööle wa lm istud
J a ihu jälle kinnitub.

Oh sööda tamm mannaga
Mu hinge seni sama ka
.'lux sööb ta taewas elupnnst
J a hõiskab seal sull' täiest suust'

Uiuu-laul.
W i' s i l: Wäsind olen, hingata
Ehk: Hoia meid ja õnnista.
Maga, maga, lapsnke,
Uinn, uinu õndsaste.
Maga ilma mureta.
Uinu wäikse unega!

Maga, küll sust ingli tiib
Eemale kõik häda wiib,
Ingel ise warjab sind
Nagu poegi warjab lind.
Maga, maga, lapsuke,
Uinn, uinu õndsaste.
Uinugu ka terwe ilm,

Walwab sind sn Isa silm!

Lapse laul.
W i i s i l : Helde Jeesuke.
Olen Icesu tall
Ieesu wnrjll all!
Ta mind söödab, ta mind joodab
Ta m'ust ülila jüngrit oodab,
Ta mind käte peäl
Kannab siin ja seal.
Olen Ieesu tall
Icesu warju all!
Tema armus suureks sirgun,
Suureks sirgull, waimus wirgun,
Kosun kõigiti,
Kaswa« õieti!
Olen Iecsil tall
Ieesu warju all!
Kuulda tahan tema Ijeate,
Loota ikka tema peäle
Kuni ülesse
Saan ta sülesse!
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Lapse palwe.*)
W i i s i l : Hoia meid [a õnnista.
Helde Jeesus, kuule mrnb,
Mis ma ikka palun sind:
Wagaks lapseks sa mind tee,
Et ma elan sinule.
Hästi tunned, hästi tead
Laste head ja laste wead.
Ise laps sa olid ka.
Nagu laps nüüd olen ma '
^ Tihti olen paha teind,
Oige tee peält kõrwa läind;
Sind ma palun, tule sa,
Õiget teed mull' õpeta!
Lase ikka, lase mind
Taga nõnda, Jeesus, sind.
Hea laps see olid sa,
Heaks ma tahan saada ka!
*) On Rootsi ja Soome keelde ümber pandud.

Koolilaps.
W i i f i l : Ma olen wäike karjane.

Ei mõnusamat kaükil poo'.
Mul pole kui on kool;
Siin tahaks ikka wiibida
J a palju õppida.
Ei hooli ma, et mul on waew.
Sest koolis elukaew,
Mis woolab tarkust otsata,
Kui püüan õppida.
Ma kooli kalliks, kalliks pean
J a seda selgelt tean:
i'iool kaotab kõik minu wead
J a teeb mul palju hcad.
Sest tahan aega pruukida
Ma ikka kasuga
J a haridust nii ahmida
Kui parem õppija!
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Karjane.
Ma olen roätfe karjane,
Mul loodud laulja keel.
Sest laulan nagu lõoke
J a rõõmus minu meel.
Ma taewa waatan ülesse,
Siis tuleb meelde fee.
Et seal mul helde karjane,
Ma tema talleke.
Sind, kallis taewa karjane,
Ma tänan südamest.
Et hoiad, kaitsed heldeste
Mind, oma tallekest!
M. Körber

Laula.
Laula, laula, suukene.
Liigu, linnu keclekcne,
Vlõlgu, marja meelekene.

Ilutse, mu südameke!

-

9 —

Küll sa saad siis waita olla,
Kui saad musta mulla alla,
Walge laudade wahele,
Kena kirstu keskccle,
Rahwa laul.
Minu kallis isamaja,
Ikla meeles oled mul.
Kõnnin ma, kus iial kõnnin,
I t t a laulan lahkelt sul.
Kuldne kodu puude keskel
Kena rohuaia sees,
Sind ma tahaks ikka näha.
Ikka laulda siuu sees!

Koju.
Koju tahaksin ma jäfl:,
Kodu oleks jälle ma,
Paistab ometi mul kodu
Päike teise iluga!

- 10 Kodu elab arm ja heldus,
kodu onn ja rõõm mul ees.
J u nii müaa, oh nii wäga
.kaebab ihaldus ncu tees.
Isa, armad isa taewas,
Lase leba sündida,
Et nia saatsin jälle näha
Kodu rohte rõõmuga.
ss. 3wssow.

