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1.

Riamaa laul.

Hküüd laulgem, sõbrad, rõõmuga
siht ilusamat laulu:
Soo lani on meie isamaa.
Kllst tõif nüüd rõõmu tundku.
S'ust isamaa on laulnud ta
J o wanast Eesti rahwas,
wui prii weel oli meie maa, —
Rüüd olgem ka nii wahwas.
Sest parem acq meil' katte saand
Nüüd faili Keisri läbi.
Kes raskd orjust lõpetand
J a saatnud meile abi.
Nniid on meil toolid, kirjad käes
Ja õigus igapidi;
Nüüd õppida >oõlb igamees,
M i s enne ärakeeldi.

Küll aega mööda paraneb
Weel enam Lesti elu,
Mci' Keiser, kes meid armastab —
Tal' olgu tuhat täuu.
1*

Sest iga õige Eesti mees
Nüüd tallist Keisert fiitfu,
J a igas auusais seltsides
Ka rõõmsast aega wiickl.

2. laulge Ocsti ncindclc.
Ö>li laulge Clcoti neiudel'
J a neile auu ciudfc,
Neid liitku peiud teie teel
J a südames ueid tandke.
Eesti neiud, Eesti neiud õits'gu, elagu!
Need õrnad taeira õiliued on
Siin tühjas elu waewas,
Ka nendelt tuled meie Õn,
Neid andis meile taelvas.
Eesti neiud j . u. e.
Neid armsaks, tallits pidada,
Teeb auu noorte meestel',
Sest laulge kandli mänguga
Neil', kena Eewa lastel':
Eesti neiud j . u. e.
Neil sinisilmad särawad
Täis armastuse tulest

Ja nende palged punawad,
Kui päike tõuseb unest.
Eesti neiud j . u. e.
R'ad M n m pärjad palmiwad,
Kui uieil on muret, lurdtust,
Ja pärja sisse sNmiwad
N'ad armaswft ja truudust.
Eesti l,eiud j . u. e.
Seepärast meie kohus ou
Neid kätte peal siin kanda,
Neist tuled meile elu õu,
Htcid unuvad rahu-rauda.
Eesti neiud, Eesti neiud 3its'gu, elagu!

3.

Prundi l i i t u s .

,o pruudile istud seal tammepuu all,
Ma istun ta körwas, fee rõõmu teeb t'al.
Widirallallallaa, widirallallallaa'.
Vla iotuu ta kdrwas, see rõõmu teed t'al.
3ui armas on kuulda ta lauluheal mull'!
Tee warasta' südaud wõib mul, tui ta sul.
Widirallallallaa, widirallallallaa!
See warasta' südaud lvöib mul, kui ta sul.
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Ta mängib ja laulab, kät pakub mull' ka,
Ta liukis mull' füdand, kust õuue saiu ma.
Widirallallallaa, uudivallallallaa!
Ta kinkis mull' südaud, kust õnne sain nia.
Ta hakkas mull' kaela ja andis mnll' suud,
Mis ilmas wsin tahta weel paremad muud?!
Widirallallallaa, loidirallallallaa!
Mis ilmas wõin tahta weel paremad muud?!
Nüüd olen ina mees, et kiita wõin tõest,
Et minul on Anna, kes armastab truuist.
Widirallallallaa, widirallallallaa!
Et minul on Auua, kes armastab truuist.
Mis Auua mind käsib, siis seda ma teen,
Ja uuest' ta armastust ikka ma näen.
Widirallallallaa, widirallallallaa!
Ja nnest' ta armastust itta ma näen.
Oh Anna, oh Anna! sa armastad mind,
Oh tuile! mina armastan sind!
Widirallallallaa, nüdirallallallaa!
Oh tuike! mina armastan sind!
Nüüd olen ma rõõmus ja hõiskau: hurraa!
Mul on jo üks pruut, keda armasta» ma;
Widirallallallaa, niidirallallallaa!
Mul on jo üks pruut, keda armastan ma.

4.

Petis noormees.

M e t s kohiseb ja pilwcd joolswad ruttu,
Üks neitsit istllb jõe kalda peal.
E i kuule laeued tema kaeb'jad nuttu,
Ta istub süda öösel üksi seal.
M i s on see häda, mis ta südant waewab?
J a t'ale nõnda palju kurbtust teeb!
Et kassi ringutes ta seda kaebab.
J a lõhkedes ta süda rindus lööb!
Ta hüüab meele äraheitmisega,
Et metsast kõlab tagasi ta heal:
,.Mis on need lilled oma õiedega,
„ M i s on mul armas weel siiu ilma peal?"
„ M o kõigekallim selle hädaorus,
„ M o armas peig' on mahajätnud mind,
„Kus on mo neitsi anu ja tõik mo lootus.
„ M i s on see Palk, et armastasin sind?"
Ta taewa karwa silmist lõppemata
Nüüd wool'wad walusalt tüll pisarad;
N'ad aitwad tema walu kergitada,
J a on kui roosil kaste ülewelt.
Sest uimeta, mis kastab eluweega
Üht südand peale kadund armastust?
J a täidab teda uue lootusega,
Et rõõmu laulud helisewat suust.

Et pisarad tull mööda palet jooksivad,
Ei too n'ad tagasi sull armastust,
Ja siiski tema walu kaebtus jäewad
S u l l ' troostiks, mälestuseks igawest.

5.

Õnnetundmine.

@i tea, mis tähendab see,
Ei süda rahule jäe,
Üks ennemuistne jut mul
Ei lahe meelest ä':
&N õhtu kõik jo waikueud,
Ei kuulda ükski heal
J a jogi eha walges
Kui werest punab weel:
tiks kena neitsi istub
Siis tõrge kalda peal,
Kuldkamuliga oma juuksid
Ta sueb lauldes seal.
See laul tui tormi mürin,
Kui tuule lõhute siis,
Sell laulul imeline
Ja wäga wägew wiis.
Waat', lootsikus istub ja mõtleb,
Ja muretseb poisike,
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Ei näe ta kiwi rinfu,
Näeb üksi ülesse.
J a enne kui ta märlab
J o põhja läinnd ta,
J a seda petis teinud
Nät oma lauluga. *

<l.

Tõrmns.

Aeal kus laine igaweste
Kohab ranna! rahuta,
J a kuuwalge tasakeste
Öösel paistad iile maa.
Seal kus roosi põesa nulus
Laisalt puhtad Türklane,
Nõianeitsi noor ja ilus,
Andis mulle sõrmukse.
„Wõta", ütles suud mull' andes,
Kaunis armas neiuke,
Seda armumärti landes
Saad sa suure mõimnse.
GH tüll pitka noorust maitse
Sina selle wNmu seest,
6 i ta igawest sind kaitse
^lirdtnse [a mure eest.
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Wara, rikkust ta ei anna,
Aun ei kuulust nime ka,
Läbi lainte sind ei kanna,
Sõas sind ei kaitse ta,
Ta ei anna snlle wsitu,
Kni sind piirab waenlane,
Ta ei paku sulle sõitu,
Külmast põhjast lõuualc.
Aga kui kord kurjal tunnil
Petab silm sind himuga,
Annab kawalnse sunnil
Ncin snnd snll' armuta,
Kui sind mõtlemata sammul
Himu petab truudusest,
Siis mo sõrmus imerammul
Peastab sind ta workudest.
*8-

7.

Rinaldiini.

Kaugel suure metsa põhjas,
Varjul wailse koopa sees,
Rinaldiini rahul puhkas,
Roosa seisis jo ta ees.
Hüüdis pehmelt: „ Rinaldiini!
Rinaldiini kuule mind!
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Päike on jo ammu tõrges —
Tõuse — mehed ootwad sind."
Rööwel ärkas rõõmsal naerul,
hüüdis: „£ere homikut!"
Hattas taela, suurel armul
Andis abikaasal snnd.
Wäljas kuuldi waenu tara,
Walju koerde haukumist;
Kõigist oli kuulda ära,

i&t neil sõtta seadimist.
Rinaldiini sõariistnl
Astus nende kestele:
„Tere, tere! miks nii rutul?
Mis on juhtund? — rääkige."
„Meie waenlased on tulnnd,
J o neil lootus wõita meid!
Waata, waata, juba paistwad,
Tulge, ei 'me karda teid'!"
„Surm ehk wõit, teist peab saama."
Rööwlid hulgal karjusid,
Mäed ja orud kostsid wasta —
Juba püssid paukusid.
Küll n'ad lasksid, Hitt n'ad tort'sid.
Stiili" n'ad mõegul raiusid,
Siiski nnimselt loõerad wõitsid —
Wereojad looolasid.

1-J

Rinaldimi sisse piir'ti,
Siiski peastis lmhta wccl:
Waenlastest ta raius läbi
Iooffis patsu metsasse.
Seal ta wanas taljull^sis
Veidi'? kaits'mift, armastust
Armsa Roosatese seltsis. —
'Polnud hirmu waenlastest.
Rinaldimi talval rööwel,
Roosa meelest armas mees;
Wäljas rööwli tööl tüll tange,
Kodu elad armil sees.

8. kahludes.
Äiud hoitln Humal armute,
tfut lahkun mina Tust!
S a ära liiast kurwasta,
(5t mind ei enam näe;
C'nd waikista, end waikista,
Stni fiida wõtab faedada,
J a mõtle seda alati.
Ži see on taewa tahtmine.
Ka otsast lahtub leheke
Ja 'väljalt õieke,
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J a tuul käib üle mere maa,
Ei wõta puhata.
See on ju nende loodud suud,
Siiu igaweste ilma peal;
Sest loaga süda rahul [ae,
Et see on taewa tahtmine.
J a kui kord tuleb kewade,
J a linnud tagasi,
Nii jõuab ka kord tunnike,
Kus tulen minagi.
Sest ära ennast kurwasta.
Ma loodan seda kindlast ka
J a mõtlen waimus alati,
Et see on taewa tahtmine.

tf.

Kurwa meele jahutuseks.
pilled teele korjage,
Unustage waewa,
Ühte sõrme pitkuse
Auti elnts aega;
Täna suudab tantsimist
Poisile weel nõnda,
Inda homme surnu rist
Näitab tema hauda.

II

Neiu läheb rõõmuga
Laulataja ette,
Enne õhtu-kastet ta
Langeb surma kätte;
Saadte mured tuulesse,
Nutma ärge jäcgc,
Meiegi siit läheme,
Siis neid jälle näeme!
Täna naerad sõbraga,
Elu rõõmu nähes;
Juba homme uutad sa
Tenia hauda tehes!
Ta siis mulla rüppe sees,
Mui so rinnnl magab,
Hingel, taewa õnned kaes,
Mis t'al Jumal jagad.
Ema täna oinastel'
Weel wõib abi nõnda:
Inda Home furnu-leU
Saadad teda hända:
..Mes nüüd hoiad, kaitseb meid?!"
Waesed lapsed nutwad,
,.Kes uüild toidad, katad ueid?!"
Õht'wad nende tuttawad.
Nõnda leinad mitn siin
Oma seltsi takka,
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Ei neiT mcH leib ei wiiu,
Ükski rõõm ei hakka.
Siiski mure lahkub neist,
Rõõmsaks ialle saawad.
Leidwad ikka jälle teist,
5leda armastawad.
Oh, seepärast, inimene.
Ära nuta wäga!
Kõik, ims Jumal teeb, on hea,
Mõista aga seda!
Näed, kui tauuist elawad
Need, kes õigust teemad
J a nlis rahu tunnewad,
Waemastti, mis uäemad!
Sest kui aga waga meel
Kergitab fo waewa,
Viis siis juhtub ilma peal,
Oll stiiT saatjaks taewa.
Arm ja waen meelt tõstaivad,
Kui ka südant söömad,
Meie kombed sõelnmad,
Puhtaks n.'iljaks teemad.
Ole sest siis õiglane
Igaühe wastu,
Anna südant sõbrale,
Katta tema pattn!

Ui

J a fui see eest raatsiks ta
S o meelt pahandada,
Waata helde silmaga
Tema peale sina.
Uus aeg iga kewade,
S u i weel ifrn toitnud,
Tänini ka sügise
Talwe kartust wõitnud.
Maitskem siis mis rõõmustab,
Kannatagem waewa!
Jumal äraparandab
Koil, ja siit wiib taewa.

10.

N u t u l a u l ühe isa haua j u u r e s .

Hntsad on, kes lootes hinge heitsid,
Kallis isa? õnnis oled ka:
Inglid tõid snll' krooni, lni sind hnndsid
J a sa läksid rahuga!
Kõnnid seal, kus alla jäcnd tõik tähed,
Maailln kadund põrmuks sinu eest,
Silmapilkmel nendest mööda lähed,
Loojat näed sa igawest.
Selge snl, mis meil siin weel on nxirjnf,
Elu-hallitalt jood januga:
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Igawene walgus paistab süml'
Ja so õn on otsata!
Siiski ärawõitja ehtes waatad
Sa so ingli näuga mo pcal'!
Palwed sa Iehoowa ette saadad
M o eest, ja ta aitab teal.
Warja, kui mo elu otsa jõuab
Mis iiiulT Ininal jätkand weel,
Warja sa, kni ftttm mind wõtta nõuab,
Mind mo snrma woodi pcal.
Et tui surwa langet walu kannan,
Sinu palmioks mind jahutab,
Et ma jnlgest ihu hauda annan,
Kust mind Jumal äratab.
Ja siis taewa sinu kõrwa tõtau,
Õnne sinu seltsis pärima.
Ühes elus sinuga siis wõtan
Taewa Isat täuada.
Õitse senni roosi põesa ilu
Tema hingamise koha peal!
Kaswa, et so õie warju wilu
pabulaks mu südant seal.
(Üte wana laul)
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11.

Hnud.

M u i kiird ja folc mata
On haua fügawus,
Kes luõib sull' sõna saata,
Mis katab pimedus.
S i i n lesed, pruudid kurbtust
Ta kaldal nuwwad,
Ja waestelast« laedtust
Ei kuule wanemad.
Ei linnu laulu ilu
Ta põhja ulata,
Vaid üksnes surma wilu
Seal elab li?pp'mata.
J a siiski kuskil uuiial
Ei leia rahu sa.
5tui sina omal ajal
Pead ilmast lahkuma.
Kui elu-torm on möödas,
S i i s leiab kodumaad
So süda üksnes haudas,
Kus tormid waikiwad.
B-r.

12. Katil auusast mchest.
5 -iri magus ou )"cc timlda teal,
•Wiit auusast mehest lauldakse,
Ka fcilct iial õige meel,
Muust palgast see ei hoolige.
Õu uiul. et laulma õppiud ma,
Et auust meest lauldes lvõiu kiitada.

J o eemalt tiuiliils' mürinat,
Sealt lõuna poolt tuul löötsutad,
J a pilwed näikse jootseivad,
Nii kui huut lambaid hirmutab.
Mets raksub ja platsud, et hirm on käa,
J a paukudes lõhkeb jõe peält jää.
Koik lumi sulab mägedes,
Suur woolas wesi laugebte,
Et igalt poolt ta kohiseb,
J a jõgi tõuseb rutuste.
Ta woud tui mere peal ajawad,
Iea-riugid, et hirm on, seal möllawad.
Seal oli kuue wõlwiga
Üts sild tüll tõrgest müüritud,
Kesk silla peale oli ka
Üts weike maja ehitud.
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Sce tolncv*) ta naese, lastega
Seal elab nii rahul ja kartmata.
See põrutad ja raputab.
Kui suuritükka lastakse;
See tõluer pead waugutad
J a läheb üles katukse.
Oh ^umal, oh Iunlal! oi) halastal
Kes tuleb, te-? tuleb uieid aitama? ,
Jeä'ringid ikka ajawilb
See silla wastu tormiga,
J o kalda poolt jo langewad
Seal w3lwid jõkke korraga.
See toluer, ta naene ja wäetimad
Weel enam kui tuuled seal huluwad.
Iäe-ringad woud ühtlase
Nüüd looidu pekswad fillakft,
J a rufuts pewtud wiiakse
Wõlw loõlioi järel waeste käest.
J o baktab see wiimne wõlw nõrkuma.
Oh Jumal! oh Junial! uiiiid aita sa
Waat rahwas kaldal hulgakesi,
Seal mehed, naesed, lapsed ka:
Need nutawad lõik südamest,
Kes läheb aga aitama?
*) Sillaraha »Uja.

See tblucr, ta naine ja wäetimad
Koik põlwili appi soal hüüawad.
Mo laul! null' sa sii» nimetad
Meil auusat meest. kell' wahwa meel!
Mill' rõõmsad sõnad kuulutad?
Mill' magusas laad sinu heäl?
J o lippub fee wiimne wõlw langema,
Et tule nüüd, auus mees, et tale sa!
Üks trahwi härra tuleb sealt
Waat', tuhatnelja ajades,
Ta näitad oma heldet meelt
Kuldraha fot on temal lües:
^Kats tuhat ja enamgi rndla sell'
„Kes aitad neid waesid seal silla peal!
Kes oli nüüd see auuwäärt mees,
^See trahwi härra? küsid sa.
Jah, tenia oli auuwäärt mees,
T'ast annsamat 'veel tean ma.
Kes oled weel auufam, et tule siis!
Jo jälle tiik silda see jogi uni*.
Tee jogi tõusis kõrgemaks;
Tnnl itta enam lõõtsutas,
J a iga silda maani lats.
($h\ härra tüll neid kinnitas.
Et jona. ct jona, sa abimees!
J o surm on neil 'vaestel sea! ukse ees.
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Et olge mehed! aitäh:
Krahw fyüüab raha näidates;
Ei ükski lausu fõmicjc,
Neil aga wefi silmades.
See tölner, ta naene ja wäetimad
I o surmale nutes end enmawad.
Waat iluta ja Õiguses,
Üks külamees, kes maantee peal,
Kes tüll ou alwas riietes,
5lell' aga õige rahwa meel.
See tuleb ja kuuleb, mis lubataks'
Sell', kes ueid waesid weel anutaks.
Jumala nimel läheb ta.
Nüüd paadi sisse julgeste;
Ta wõitleb wee ja tuulega,
Saab siiski hästi sillale.'
Oh aga, mis häda! paat wäiteue Ei sünni neid wõtta tmk ühtlase.
Teist korda jälle läheb ta,
Tood jälle mõned wäetimad:
J a kolmat korda lääb weel ta,
Toob laste kätte Vanemad.
Kui Viimsed jo saiwad ka kaldasse,
S i i s langes sest sillast see Viimane.

Kes on, tes on see auuwäärt mees?
Mo kallis lcinl nüüd ütle sa!
Eks ole see mo külamees,
Kes surmaga läks wõitlema?
Ehk teqi ta seda, et koti sees
Kuldraha nii magusast helises?
Seal hüüdis trahw: mo armas wend!
Siin on so palk, mis teenind sa!
Eks krahw nüüd heldest kõnelcnd?
Eks helde oln'd ta süda ka?
J a siiski on ülem mo külamees,
Eht tema küll näutu riietes.
„Ma olen toest wanu küll,
Ma 'pole siiski nälga näind!
See raha andke tölneril,
Kes nüüd on kõigist ilma jaend."
Nii ütles ta inglite healega,
J a oma teed läks ta siis roomnga.
Oh, see on magns knnlda teal,
Klii annsast mehest lanldakse;
J a kellel iial õige meel,
Muust palgast see ci hoolige.
Õn mull, et ma oppinnd lanlama,
Et auusat meest lauldes saiu kiitada.
R. J. W.

13.

Andreas Hoofcr.

Truu Mooser oli wangis
Mautua linnas seal,
Ja waenlaste hnlf saatis
Nüüd teda surma teal.
Ta lornoe süda tillus werd,
Koik Saksamaa sest oli turb,
Ja lõik Tiroolimaa!
Ja toil Tiroolimaa!
Ja koil Tiroolimaa!
Käed selja peal, ta astus
Seal lindla sammuga^
(ii wõitnud teda kartus,
Nüüd surma minnes la.
Ta oli enne waenlaste!'
Jo surma saatuud mitmetel'
:,: See Tiroolimaa sees. :,: :,:
Ja siiski, tui ta silmad
Või wangihoone peäl'.
Sealt trellidest truud wennad
Uaed sirutasid t'al.
Ta hüüdis: ^Iumal teiega!
>tõil Saksamaad nüüd aitkn ta.
:,: Ja Tiroolimaad la!" :,: :,:

Kui Hoofer oli jõudnud
Jo surma wärawa,
Ei truluulilööja tahtnud
Seal enam põrista.
Kui seisis surma paiga peäl
S i i s koidikus — ka waba seal
:,: See Tiroolimaa mees! :,: :,:
.Sini kästi põlwil heita,
Ta hüüdis: „Ei maa tee!
Ma tahan uõuda surra,
Kuis wõidelu'd kantsi peäl,
Nii elagu Ulo Keiser teal
:,: J a ka Tiroolimaa!" :,: :,:
Käed peasteti t'al paelust, —
S i i s wiimist korda weel
Ta Jumalat seal palus
Nüüd oma surma eel'.
„Nüüd andke tuld, heast kehwatel" —
Ta hüüdis, Laudist lasksite! —
:,: Head ööd, mo isamaa!" :,: :,:

14. Teekäija saeweslis.
M a faewestis täna
Nii wäsind istusin,
J a jookswa lvee mängi,
J a rattaid waatasin.
Ma panin Fui poolulles
Ka saagi tähele,
Hui paksust patust läbi
Ta leikas ruttuste.
See pak kui elaw oli

J a walllst wabises.
Ta kiitsns. kääksns isi

J a tasa kõneles:
„ S a oled õigel tunnil
Just seie tulnudki,
S o pärast häda sunnil
Mind loaewatakse nii.
„Sest pea saab sul käidud
Siiu ilmas elu tee,
Siis saab neist landest tehtud
Sull' surnu kirstuke.
Ma uägiu seal kuus lauda,
Mo süda raskeks läind, —
Ma tahtsin selgem kuulda —
Saed olid seisma jäend.
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15. Wang.
M a istun wangihoone sees,
Kus igawus mo seltsimees
J a mustad trellid akna ees,
Et 'pole rõõmn elades.
Kui wahest ärdast nutan teal,
Siis tuleb meele prundi heäl.
Kui mäng'sime seal rohu peäl,
Kus lille-poesad siin ja seal.
J a armsad linnud siill ja seal
Mei' rõõmuks laulsid puude peal,
See seisad meeles lõpmata,
Mis ei wõi iial uuusta.
Siis süüdis mull see õuuetus,
Kus sees mind tapab igawus;
Siis müristas ja wälku lõi —
See tähenda tes kurja tõi.
Nii rutust rõõm sai lõpetud,
Me' teine teisest lahutud,
Kus jäend kõik endne armastus?
Mis kinni kattis kurwastus?
Oh mina waene wilets hing!
Mul osaks ou uüild uut ja wing;
Üks häda tuleb teise peäl',
Kõik ära kannatama pean.
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Oh minu armas pruudike!
Sa uutad luift ka alati,
Ja õbkad rasles terätufeS,
(il ma ui raske häda fees.
Ei wõi sult olla teine waim,
Wist oled nii, tui närtsind taim
Sind wõtku Jumal trööstida
Seal kaugel oma armuga.
Mo süda on nit tuimaks laiud,
Viis walu kurbtus mulla teiudEi mõista seda ütelda
Wist waewalt märkan mõtelda.
Need rasked rauast ahelad,
Hiiud ööd ja päcwad waewawad,
Ja siiski loodab minu meel,
Et Jumal mind siit pcastab weel.
Km saad mo asi seletud,
Siisi saan wist lahti mõistetud;
Nii kaua katsun lauuata,
Kui Jumal wõtad aidata.
Ul. E d a s i .
Eesti pojad edasi
Asttem oma radasi!

Laulgem rõõmu loojale,
Pidupääwa toojale.
Lipumees
Rvllgi ees
Lchwitagu lippu mes!
Lauldes rõõmu radasi
Eesti pojad edasi.
(5. R< Linnutaja.

17. Ocftlnuc olen.
A e M n e olen ja Eestlaseks jäen
Kunni ma elan ja hauasfe laen.
Eestlaseks taewas mull du on annud,
Eestlaseks ema nui ilmale mnnud,
Eestlaseks ema mind imetcnld rinnal,
Eestlaseks astnnd ma isamaa pinnal.
Eestlane olen ja Eestlaseks jäen
Kunni nia elan ja hauasfe laen.
2. Eestlane olen ja Eestlaseks jäeti
•Vinnilt ma elan ja hauasfe Kicn.
Eestlase waim mull soonte see* wehib,
Eestlase süda mu rindu mull ehid,
Eestlase teel minul huulte peal tolad.
Eestlase meel minul mõtetes elad.
Eestlane olen ja Eestlaseks jaen
Kuuni ma elan ja hauasfe laen.
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3. Eestlane olen ja Eestlaseks jcieu
Kunni ma elan ja hauasfe laen.
Eestlase niine ma altustuseks pean,
Armastust tema sees asumas tean-,
Pakutaks lniilsnst ja pakutaks raha
Eestlase niine ei jäta ma maha.
Eestlane olen ja Eestlaseks jäen
Kunni ma elan ja hanasse laen.
4. Eestlane olen \a Eestlaseks jäen
Kunni ma elan ja hanasse laen.
Eestlaseks surmani ennast nia tKüan,
Eestlaste heaks nuua elada piiiicui,
Eestlaste õnnetust tahan nia maitsta,
Eestlaste õnne ja õnnistust kaitsta.
Eestlane olen ja Eestlaseks jäen
Kunni ma elan ja hanasse laen.
M. J. Eiscii.

18. Homme tuleb teele minna.
1. j o m i n e tuled teele minna,
Lahkumise kord on käes,
Knrloalt neid, kes armsad meile,
Jumalaga jätame. :,:
2. Mäe pealt, lns maantee kallad.
Waatalne weel tagasi,
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Näeme küla wiimaft korda,

Astume siis edasi. :,:
3. Aga läheb talw kord mööda.
Jõuab jälle kernade,
S i i s kui linnud jälle teele
Valmistama datlame. :,:

4. Mömuga siis lööme lendu,
Koju poole totame.
Sobrad, süda kipub ikka
Waua armsa pesasse. :,:
K. Malm.

19*

Hiie Jumalusta.

1. Jäe Iflunalaga isamaa!
Iäe Jumalaga niiiid!
Sest wöcra maale lähen ma!
Iäe humalaga nüüd!
Sest ma laulan turwa meelega,
Suu-, südame- ja keelega!
Iäe Jumalaga uüüd!
2. S u taewas, põllud, heinamaad,
Oh armas isamaa!
M u l l ' palju rõõmu tegewad,
Oh armas isamaa!
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Jumal teab, et ma sind armastan
J a siiski lahkuma fuft pean.
Jäe Jumalaga nüüd!
3. S a armas jogi, saadad mind,
Jäe Jumalaga nüüd!
Et lahkun, see teeb kurwaks sind,
Jäe Jumalaga nüüd!
Orust samnieldannd kiivi pealt
Sealt tõstan wiimast korda healt!
Jäe Jumalaga nüüd!
I»,'. St. 3. Hermann.

20.

Kewade ootus.

Jõua kätte kewade,
I g a w meil jn ootes,
Jona jälle, kallike,
Meid kõik rõõmustades,
Ehita uüüd Vlaarja maa
Ennast kena ehtega
Kewadise kuuega
Kenaks pruudiks jälle.
2. Tule, tule, linnuke,
Oma laulu laulma,
Venda, lenda nodeste,
Meie juure soua!
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Rutta lahke lõoke,
Põllud lumest lahti jn,
9httta kallis kiioke,
Pea pajud haljad!
3. TSufe. lahke KJfcfc,
Sinine ja koldne!
Tnlc õitsma, õiete,
Punane ja walge!
Tõnse, armas lilleke.
Mustast mullast ülesse,
Kõik sind juba ootame,
Tõuse, tule nobest'!
M. Körber.

31. Citjc ja haljenda Eestlaste maa.
Isamaa HUgawa pinnalta paistab
Kodu meil kannike kallike:
Isamaa sinawa wõlwilta waatwad
Wilkuwad toidud meil orusse.
:
i H^l la, la, la, la, la
Õitse ja haljenda Eestlaste maa! :,:
2. Kukulind kauniste kõrwa meil kostab.
Äratad ülesse lootuse:
2

Helinal õhud ja healcd meil hüüdwad,
Helinad saadawad südame.
:,: Hoi la, la, la, la, la
Õitse ja haljenda Eestlaste maa! :,:
3. Walwamas isamaa maini meie wahel
Looduses liikumas lennulla;
Süda ei aina wõi wangisfa lviibi, —
Hõiska ja helise õnnis suu!
:,: Hoi la, la, la, la, la
Õitse ja haljenda Eestlaste maa! :,:
L. Koidula.

22.

Kodumaale.

Mas tunned maad mis Peipsi rannalt
Käib Lääne mere rannale,
Ja Munamäe metsalt, murult
Käib lahke Soome lahele?
See ou see maa, kus minul häll
Kord kiikus ja mu isadel.
Sest laulan nüüd ja ikka ka:
See ilus maa on minu kodumaa!
2. Siin teretawad metsa latwad
Nii lahkelt järwi, rohumaid;
Siin taewa wihmal oras wõsub
Ja päike paistab wiljapäid.
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See on see maa, lus minul hall
Kord tiitlls ja irni isadel.
Sest laulan nüüd ja itta ka:
See ilus maa on minu kodumaa!
3. Siiu kaswab Eesti meeste sugu
J a sammub wabadusele!
Siin kaswab priskelt Eesti neiu
J a sirgllb Eesti mehele.
See on see maa, kus minu häll
Kord kiikus ja mu isadel.
Sest laulan nüüd ja ikka ka:
See ilus maa on minu kodumaa!
4. Siin tõstab rahwas põllu rammu
J a matab endist lviletsnst;
Siin püüab rahwas waimu walgust
J a wõidab wõimsalt pimedust.
Oh tõotagem südamest
Me mehed olla igawest
J a laulgem nüüd ja lõpmata:
S a kosu, kaswa kallis kodumaa!
Dr. M. Weske.

23. Koju tahutjiu ma jälle.
Mõju tahaksin ma jälle,
Kodu oleks jälle ma,
2*

Paistab ometi mull kodu
Päike teise iluga.
2. Kodu elab arm ja heldus,
Kodu õnn ja rõõm mull ees,
Ja uii wäga, oh nii wäga
Kaebab ihaldus mo sees.
3. Oh mis ihaldus mind wacwab.
Mis ma oh lau lõpmata?

Niis waest südant teeb mull raskks
Selle sala murega?
4. Waatau siin maa haljad wäljad,
Seal ja laewa lipud teel;
Mõtlen lagast ma koju,
Iäeb uii kurwaks minu meel.
5. Isa. armas Isa taewas,
Vase seda sündida,
lHt ma ükskord weel saaks näha
Oma kalli isamaa!
,V Nuöjoi

24.

Tilmawesi.

M u i iuimcue tuled ilmale,
Siis silmaweega uutad loäetike
Ja õnnistades paneb ema tatt
Tiis lapse pähe. eiua silmas loelt.
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2. Laps kaswab rõõmu fees ja waewas U~,
J a mis ci mõista õödla sõnaga,
(Siis süda räägid seda selgeste
Tall stlmaweega: „Täl>ll emale!"
3. Siin kaswab meheks üles poisike,
Seal plikast saanud kena neiuke;
Nad lähwad paari, saawad laulatud
J a filmawees faab truudust lubatud.
4. Nüüd tuleb rõõmu hulka wiletsus,
J a mehe südant koormab kurwastus;
Waat naene loodab taewa I s a peal
J a silmaweega ütled: „8ooda weel!"
5. Mees läheb wanaks, tuleb wiimne lund,
hing, ihu wäsind, nõudwad surma und;
Ta omaksed ta ümber leinawad
J a silmawees weel wiimaks tänawad.
<!, (Siit surija jil taewa rõõmu näeb
J a palwes lapse lapsi õnnistab,
Nüüd hingab weel, •— nüüd sureb rahuga;
Weel silmis wesi: „Jumal teiega!"
W. Kentmann.

25.

Wäike postimees.

M u i rõõmus on mu meel!
ttrns lustil laulab keel

Ma rändan mööda ilma,
(SH laska sooja, Kiima;
Kord olen siin, lord seal
Ma oma reisi peal,
J a itta hüüab mu heal:
Ma olen wäike postimees,
Maailm on lahti minu ees,
Hallii, halloo, hoi lallalla:
On lahti minu ees.
2. Kas tena kewade,
(5bk snme sügise,
Kas suwi ehk la tali,
.Sini tiilm on wäga wali,
Mnll itta rõõmus meel
On oma pikal teel,
J a setka hüüab mu heal:
Ma olen wäike postimees,
Maailm on lahti minu ees.
Hallii, halloo j . n. e.
3. Kui miua rõõmsaste
Kord jõuan tagasi,
S i i s toit mnll ruttab wasta,
Ei taha mööda lasta:
M u l l kirjad, patid peal,
Need teewad rõõmu seal,
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J a ikka hüüab mu heal:
M a olen wäike postimeech,
Maailm on lahti minu ees j . n. e.
4. Kui on mull käidud tee
J a jõuan kodusse,
Mutt naene wastu tõttab,
J a riided seljast wõtab,
Siis kõigil rõõmus meel,
Et olen elus weel,
J a sekka kõlab mu heäl:
Ma olen wäike postimees,
Maailm on lahti minu ees j . n. e.
5. Kui ükskord sure» ma.
Eks kõik mind mäleta,
Maa püüdsin õigust ilmas
Küll igamehe stünas;
M u haud siis seisab seal,
Ka ristil tiri peäl,
M i s isi soowis mu nleel:
„ S i i n hingab wäike postimees
Nüüd rahul wäikse haua sees,
S i i n hingab wäike postimees
Nüüd rahnl haua sees."
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2 « . Wäike mees.
M a laulan ühte laulu.
Niis wäiksest mehest on.
Küll wõib see wähe kaalu,
M i s nõnda tilluke,
Ei leia teegi kergest'
N i i wäikest suurte seast.
See tüdruk teeb küll targast'
Kes wVtllb U'äitest meest. :,:
2. Suud anda pikal' mehel'
Ei naljalt ulata,
Peab tõusma kiki warwul
(5'hk teised aidaku.
J a riiet tema kehal
Vaeb palju otfaw.
See tüdruk teeb tüll targast'
Kes wõtab wäikest meest. :,:
3. J a kui weel juhtub sõda,
Pitk mees peab minema.
Eks tilluke jäe kodu
Siis seltsiks naesele,
Ei armastajast elust
Ta lahtll elades.
See tüdruk teeb tüll targast'
Kes wõtab wäikest meest. :,:
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27.

Karjane.

M^a olen wäike karjane,
Mull loodud laulja feel,
Sest laulan kui üks lõoke
J a rõõmus minu meel.
2. Ma waatay taewa iile*ü\
Siis tuleb meelde see,
Et seal üks hea karjane,
Via tema talleke.
3. Siud kallis taewa karjane.
M a tänan südamest,
Et hoiad, kaitsed heldcste
Miud oma tallekest.
m. Kõrber.

38.

Kodu tänawas.

M e i l aia-äärne tänaioas,
Kni armas oli see,
Kus kasteheinas põlwini
Me lapsed jootsime.
2. Kui ehaui ma mängisin
Küll lille, robnqa,
töuft ivanataat käe kõrioas mind
Wns tuppa magama.
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9.

Küll üle aia tahtsin siis

4.a tõmbel waadata:
„Laps oota," kostis ta, „fcc aeg
On tiir knll tulema!"
4. ikc[ tnli. Maa ja mere peal
Silm mõnda seletas, —
Ei pool nii armas polnud seal
Kui küla tänamas.
L. Koidula.

2 9 . kewade.
M e i l katte jõudnud kewade,
Nüüd metsas laulab liunute,
Nüüd weres mäugib talale,
Nüüd karjas kargab talleke.
2. M e i l katte jõudnud kewade,
Nüüd õitseb lahke lilleke,
Nüüd lehkab kena kaseke,
Nüüd tilgnb magus mahlale.
3. Meil katte jõudnud kewade,
Nüüd taewas selge, sinine,
Nüüd paistab paike soojaste,
Nüüd meri kulla sarnane.
4. Nüüd fätte jõndnnd kewade,
Kõik linnud laulwad lahkeste,
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Koil loomad liitwad rsVmsaste.
Kuis ma siis waid iäcii iiffüic?
5. Mull loodud ta mu huilete.
Mull loodud ta mu jalake,
Sest hüppau tui üks tallete
J a laulau tui üts loote.
M. Körber.

30.

Oma leel.

M i u u kallis oma teel,
Oh tui anuas oled sa,
Oh tui ilus siuu heal,
Oh kui tmast kõlad sa!
2. Olitt ära loõeral maal,
Wõeras rahwas, loõeras u»iis,
Wõerad kombed, wõeras teel,
Oh kui hale miuul siis!
3. Nüüd ma jälle omal maal,
Oma rahwas. oma wiis,
Omad tõmbed, oma teel,
3lüüd ma oleu rõõmu täis!
4. Waewalt rääfsiu rahwaga.
Ütsti mõistuud täiest' mind,
Kuulsiu ueude juttu ta,
Oma teel, ei tuuluud siud.
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5. Üksi taewa Isaga
Rääkisin ma oma keelt.
Tonia kuulis armuga,
Jahutas mu kurwa meelt.
6. Miuu kallis oma feel,
Oh kui armas oled sa,
Oh kui ilus siuu heäl,
Oh tui teuast tolad sa!
J. Hasselblatt.

31.

Arg kosilane.

M l u l l mõtles on üts aiuule.
Üks kallis ainule!
Oh tui ma selle piiga saaks.
Ta ou uii nurk ja wiisakas,
N i i wiisakas,
M a elaks Ecdeuis.
2.
See tütarlapse tõeste
M a kosiks endale!

Tall ala lahke meeleke
J a nägu kni üks maalite,
Htlli maalite
J a silm kui tuluke.
3. J a tui ma teda kaugelt nä
Vaeb pima palgcöse;
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Mull süda hakkab põksuma
Ja lvesi weereb silmasse,
Mull silmasse:
Ei tea mis lugu see?
I,

Weel reede o()tu waiuu peal

Ta küsis minu käest:
„OH ütle mutt, mis wiga sull?
Ei õige lugu iial sull?
Ei iial sull?"
Ma ohkstn kõigest wäest!
5. M a oleks pidaud raalima.
Oh miks ei rääkind ma!
Ja oleksin ma rikkam mees.
M u l l süda pisut kergem sees.
M u l l kergem sees.
Ala räägiks teniaga.
!»>', %• -*»- Kreutzwald.

33. Isamaa.
M l l meeles seisad alati
Mu hiilgaw isamaa!
Kus rahwas waikne, südamlik
J a lootuses uii kannatlik:
Mu armas, kallis maa! :,:
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2. Kuis kõrgelt hüüab kukulind.
Kuis metsad Khawad,
J a orud rahus hingawad,
Kus lehed tauuilt hiilgawad
J a ehad piuuiwad. :,:
3. Wcel kõlab teel silu tindlaste
Ta waual põhjilsel;
Weel mäed siiu juttu westawad
J a orud köuet kauuawad
S u sõnu lehtedel. :,:
4. J a Eesti poegest tunnistab
Neil fõua, rikas heal:
Nad loahlvad U'õitjad sõdades
J a kiludes käiload, lülloades
S i i u isa pinna peal! :,:
8. Koidula,

33.

Dh mina waene.

O h mina wame wõeral maal, wseral maal,
Suure, ra-õfe risti all, risti all,
Sugu. seltsi pole mull, pole mull;
Siit tulin seltsi otsima, otsima.
Abikaasat nõudeina, nõudeina;
Tere õde, pruudilt, prundite,
Kas sa wled minule, minule?
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Heidan su ette põlwili, põlwili,
Kätt slill annan Wwaste, kõwaste,
Suud sull annan südamest, südamest!
Oh ma palun, oh ma palun,
Ära jäta maha mind!
Oh mis hale, oh mis hale,
Kui kaks ühest lahkuwad!
Rahwa mana,.

3 4 . £ttt*« l a u l .
Aealt Lääne luere kalda pealt,
O u kuulda Linda leina healt,
Ta ohkab raskest, südamest,
Ja leinab kallist kaasatest.
2. „OH Kalew, et nii wara sa
J u pidid surmas uärtfima!
M a olen Ütsi ilmas nüüd,
Ei olnud mull, ei sinul süüd.
3. „ M u pika leina pisarad
S n mängu muru täidawad;
Kus, kaasa, rõõmus kõndsime,
Seal lainetab nüüd tiigike.
4. „Seal mängib ükskord rõõmsaste
S u kõige nooreni pojuke,
S u kotkas ja su rauast rind.
M u tuike ja mu pesa liud,
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5. „OH Kalttv, tule uuest' sa
Weel tedre tütart kosima;
.Siui kaua, kallis, tahad sa
ifcüU kalmu kambris wiibida?
6. Kui kuuled sarwe pae pealt.
J a wainult Wanemuise healt:
Siis kalmud katki purusta
J a tõuse uue jöuuga!
7. Ei saa siis Linda leinama,
Ei silma wesi woolama:
Siis elan uue iluga
J a uuest' hõiskab Eesti maa!
K. Kuhlbars.
35.

Süda tulsnb. -

Kuda tuksub: tuks, tuks. tuks.
Mine lahti uks. uks. uks.
Et me lähme Mallega,
Saare kalu püüdema.
:,: Hopsasa, Mallega
Saare kalu püüdema! :,:
2. Oh tui saaksin mina seal
Kõrge mere silla peal
Malle tõnva sõnada,
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Ootaks wene jõnada.
:,: hopsafa, Maitega,
Ootaks 'vene jöliada.
3. Kui on hüwa päri tuul,
lendab wme nii fui kuul,
& meil aega Mall ega
Sala juttu westada.
:,: Hopsasa, Mallega,
Sala juttu westada! :,:
4. Kui on talad rooqitnd.
Intnd ära räägitnd.
Siis mc lähme Mallega
Maale tala kanpleina.

:,: Hopsasa, Mälleta,
Maale tala kauplema! :,:
5. Koju tulles tiirestc
Wõtan Malle kaenlasse,
Siis me lahlne Lontowa
Pulma ehteid ostema.
:,: Hopsasa. Mälleta,
:,: Pulma ehteid ostema! :,:
Rabwa laul.

:><>• M o i s n i t j«i lambriuc.
Seal sõitis mõisnik ratsntes
J a nägi lambrist oma ee*.
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Wallerii, walleraa, wallerii, walleraa,
J a nägi lambrist oma ees.
2. Seal mõisnik wõtis kübara peast
J a ilusat neidu teretas.
Wallerii j . n. e.
3. „OH pange tnbar paha te,
Ma olen üts waene lambrine?"
Wallerii j . n. e.
4. .,„Kui oled sa vaene lambrine

Ei täiks sa siidis, sammctis!""
Wallerii j . n. c.
5. „Mis puutub see siis teiesfe,
Kui isa mull seda maksta wõib!"
Wallerii j . n. e.
6. „„Mrne tüdruk ära wihasta,
Ehk torni sind lasen panna ma!""
Wallerii j . n. e.
7.
„OH andke armn mulle sats,
Ma mitu tuhat rubla tingin teil'!"
Wallerii j . n. e.
8. „„Ei seda raha taha ma,
S a wangi aga pead mnll minema!""
Wallerii j . n. e.
9. Ma palnn, jätke elu mull',
Ma annan omad lambad köit!,.
Wallerii {. n. e.
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10. „„Kui oma lambad annad mull',
Siis poja annan aga meheks sull'!""
Wallerii j . n. e.
11. „@i sinu poega taha ma,
Ta rumal ou, et teadke siis!"
Wallerii j . n. e.
12. „„Ei taha mu poega meheks sa.
Siis otsi aga, kust saad parema!""
Wallerii j . n. e.
13. J a et see mäng lääb lõpule,
Siis andkem lahkumiseks kätt!"
Wallerii j . u. e7*
14. Ja seadkem seda ringisse,
Kes on siin nende kohased!
Wallerii j . n. e.
Rahwa ringmäng.

37.

Pruudi krants.

M e pruudi pärga puname,
Sull kaunil roosi lillil,
Ja tantsule sind saadame
Nüüd kennat pulma pillil.
:,: Ilus haljas, ilus haljas.
Ilus haljas prundi pärg. :,:
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2. Mull aias kaswab kauniste
Kill! mirta iga sugu;
$US iviibid armas pciufe,
Kas ueist oi peata lugu?
:,: I l u s haljas, ilus haljas.
Illls haljas pruudi pärg. :,:
3. Pruut kedras seitse aasta teed
lkuldlõuga wärtnat walmis,
Kui ebemed uii peeuitsed
Ta ehted tudus, palmis.
:,: Ilus haljas, ilus haljas,
Ilus haljas pruudi H<rg. :,:
4. Kui seitse aastat uli?õda sai.
Siis tuli koju peiu.
J a et ta pulmad kaasa tõi,
Meilt pärja pärid ueiu.
.-,.' I l u s haljas, ilus haljas,
I l u s haljas pruudi pärg. :,:
Rahwa ringmäng.
38.

ttc*

aiasl

Mes aias? kes aias?
Mesilane aias.
Mis on uimi? N ta uimi?
Tänawu aasta naist ei saa;
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:,: Käi läbi, täi läbi,
Mat läbi patu Psesaste, :,:
:,: J a otfi kohta, fuft sa saad!
(£t lütta teine sisse! :,;
Uahwa mäng.

:i!>.

Noosi aedas.

M l i prttut on fciia aja sees,
Ta woodi roosi puude cvs,
Ja kuldne te? on woodi peal,
(iks sära ta liii ime ilusast!
2. Ma palmi Vigeft sildamcst,
Mind laste sisse wärawast,
Et saatsin seana ruttata,
Mu armsamad seal waadata.
3. „Mti lõigelallilit armuke,
Nüüd tulen ma tui inglike!
Siiit annan kätt ja hüüan sind,
Eks tmme sa mu dälest mind!
4. Dl) tõuse kallis püsti sa!
Ja lahkume siis rutuga,
Mul tange! palju kallim riit:
Test lahkume nüüd ära siit!"
S e t e t nfcf§: Poisid [a tüdrukud astnwad ringi,
lif» DCtldeft ac>t»d feofcJc \a lwiab roosi otsa f5e§. Koit
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laulawad tunni 3-ma sal»,ini, sealt tuleb wäljaspoolt
üts meesterahwas ja astub wärawa tohals lahti tehtud
ringi sisse ja laulab „9)iu lVigclallim armute" j . n. c.
tunna teised waid on, ja wiib roosi täes hoidja neiu
laulu lõpel ära, tunna üts teine jälle sisse astub ja
mäng wana moodi edasi läheb.

40. Aidamehe tütar.
Rahwa ringmäng.
M t s ilus mõis on Eestimaal.
Ta suure jõe kalda peal.
Seal elas aida papake,
Sel oli ilus tüdreke.
Kes seda tahab kosida.
See peab rikas olema.
Ta isi istku siidi sees
J a tatud sõitku tõlla ees.
Seal juhtus ühe korraga,
Et kingsep lontis kõrwega.
See tahtis preilid kosida!
J a ütleb tere preilike,
Kas lubad tulla minule!
Siis preili wastas wihaga:
„Miks tuled sa mind pillama?
See tüdruk, minu teenija
Wõid sina endal kosida,
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Noort kindrali ma armastan,
Ta iile ennast rõõmustan."
S e l e t u se t s : Mängijad käiwad ringi, luna „aida
papa" oina tütrega ringi keskel istuwad. Kingscp seisab wäljaspool nngi ja astub nende sõnade juures rin,
gisfe: „Seal juhtub ühe loraga" ja palub „aida papa"
tütrele kät; lunua see teda enesest põlgtusega eemale lütab ja nende sõnade jnures: „Noort kindrali ma arinastan" j . u. e. wõtab ühe meesterahwa riugisfe, praegune tingssep oma emandaga jääb aida papaks, tuna
ringi sees olew walitud noor kindral lingssepats saab
ja mäng nõnda ila wana wiisi edasi läheb.

41.

Talu mees.

Vlalnoa ringmäng saksakeele järele.

Kiin istnb talil mees
Nüüd kena ringi sees;
Ta üks ilus kena mees,
Siin suure ringi sees.
Hurra, ta elagu!
Ta tõuseb tooli peält
J a astub loalja reast,
Sest üksik elu ilma peal
On talu mehel kurblik teal.
Hurra, see kadugu!
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Ma teie seltsi seast
Kül ragin wäga heast.
Üht fena neiu chitud,
Kes minu südant parinnd,
Hurra, ta elagu!
Nünd tehte lahti tee,
Ma astnn ringisse,
J a otsin oma armukest,
Kes ara kadunud nio käest,
Hurra, ta elagu!
Oh tere kallike,
Sind leidsin ülesse,
Siin annan tät sul lAwaste
J a suud nii wäga armsaste,
Hurra, ta elagu!

Nüüd tule seltsi seast
J a seisa ringis heast.
J a ole tubli talu mees,
Kel Eesti weri soonte sees.
Hurra ta elagu!
42.
Talupoeg.
Vesti ringmäng valima suust.
M a ruttan rõõmsalt põllule,
Siin aga mängu ringisse,
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Ma laulan lahkeid laulusid
J a waatan kena neinsid. —
Ma tahan olla peinte,
Kus on miim armas neiuke?
Ma waatan, waatan, otsin heast!
Waat siit ma leian oma seast,
See on nüüd minu armuke,
J a kallikene kaasate.
Ci taha ma nüüd uüidida,
Waid tahan ära reisida. —
Sest olge head ja astuge
Me asemele ringisse. —

43.

Wares.

*§5forc* wäga linnukene,
Lendas linna uulitsale.
Sealt tema teudas katusele.
Toi aga sõja sõnnmeida:
Ketras, ketras, kelle ratas.
Wanamoor! wokiratas.
Wiltad walas, takud lakas,
Koti kangas kuke uokas.
S e l e t u s e k s : Selle ringmängus feifab leegi ringi
kestel, luuna teised viitsi käies laulawad. Sõnade juu

res: „Ketras, ketras, lelle ratas j . n. e." hakkawad miingijad üksteisest segameni läbi käima. — Sõnade juures:
„Kotti kangas kuke nokas" hakawad mängijad üksteise
ümbert paari wiisi kinni, kes aga üksikuks jäeb, peab
ringi sisse astuma ja sedawiisi läheb mäng wana wiisi
edasi.

44. Aadamal oli seitse poega.
Madamal oli seitse poega,
Seitse poega Aadamal.
Ei nad söönud, ei nad joonud;
Ei nad mõistnud armasta.
Nemad elasiwad ühes
Ja siis tegiwad tõik nii. —
Wiimase laulu svnade juures teeb ringi keskel olija
teistele ühe hästi kentsaka wiguri ette, mis aga tvit teifed taas mängijad järele peawad tegema. Kes aga
mitte järele teha ei saa, ehk ka järele teha ei taha, see
läheb ringi sisse ja mäng läheb jälle edasi.

45.

Tiio.

Hiio tasane ja helde
Oli armas minute:
Pea õitses, pea närtsis,
Õitses, närtsis surmale.

f)9

Nõnda ruttab rõõm siin ilmas
Üürikese eluga:
Täna paistab pääw meil' selgest,
Hoine pilwed tatawad.
Kerge muld nüüd katlu Finni
Minu kallist armukest;
Villcd õitsku haua peale,
Ööpit laulgu haledast.
Aga Tiio õitseb jälle
Suure I s a aja sees;
Jõua aeg ja wii meid siuna,
Klls ineid surm ei lahuta.
(Nahwa laul).

46.

Pruudi walimine.
Rahlva ringmäng.
M a uõuan omale pruuti,
Kes armastab mind luist,
Nüüd tule laps, sind silman
Kas sünnid mulle sa?
„Ei, ei, ei sugugi,
Sa sünni pruudiks minule!
Su silmad waatwad senua,
Sa mind ei armasta:
Sest llõuau ma teist pruuti
Kes miud tõest armastab."
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Oh tule minu armas,
Ma panen tähel sind,
Noh sina laps jn siinnid
Siin pruudiks minule.
S n silmad waatwad siia,
Tõest sa mind armastad.
Mufl on üte u>äifc nw isake
Kus wõime rahus elada;
J a ilus kena rohuaed,
Seal wõime kõndida.
Me endal teendrid wõtame.
J a toredaste elame;
Ob tuule kena noormees sa,
Kes seisad praegu meie ees,
Kas tabad tcendriks tulla meil,
Sest hüwa palga annan sul.
>tui teenid hulga aega meid,
Siis mõisa palgaks saad sa meilt.
Nniid Jumalaga noormees sa,
S a auusast mõisa teeninud. —cc ringmäng Vpetab isegi, {nitas teda incingida tuleb

47.

^laas-wabrilant.

M a olen tark klaas wabrikant
.^tes^tööde asjus ime tark,

lil

M i mõistan tõiti õpeta
J a pudelid ta plchuda.
Nii olen üts kalts.
Nii olen üts kalts,
Nii olen üts liiderlik jooma kalts.
2. Sest kübarast jn tnittats meest
Kes katab siin nui peakest,
Ka habe on mull sassi läind,
Sest palaw on tad tärfntand.
Nii olen üts kalts.
Nii olen j . n. c.
3. Vi juuksid ka siin lõika ma,
Pead ta eh! riiuks sellega,
Tõepoolest ütlewad toit mull,
Mis ime teua junts on sull.
Nii olen üks kalts,
Nii olen j . n. e.
4. Hill kuuel põle nööbikest
J a kaitsed tühjad wooderist.
Ta wanadus on mailmata,
Ei tea kas uus on olnudki.
Nii olen üts kalts,
Nii olen j . n. e.
5. Mull on ta nläärind särgile,
Mis ükskord loist oil olnnd uus,
Ta poolest saadik lõhki ka,

N i i olen üts kalts j . n. e.
6. Ei püksid kolba kuhugi,
Need 'pole uued oluudki,
Neil paik on pandud paiga peal,
Kes tühi teab, kust wõetud nad.
7. Ei saapaid ma wõi sallida,
Sest neid mull 'pole olnudki,
M a kombcrdau puu tingega,
Ei need mu jalgel waelva tee.
8. Ah, westi seda 'pole mull,
Ka seda ei wõi salli ma.
Sest mis ma teen siin sellega,
Ta pandiks paneks ma.
9. M u piip tui warsa kabjake,
Sell puudub ikka tubakas,
S i i s soo pealt samblaid korjan
J a rõõmsast piipu põletan j . n. e.

48. Puhas süda.
K a l l i s on üks puhas süda!
Tulgu rist ehk tulgu häda,
Ikka rõõmus, ikka rahus,
Kannab tema waikseste.
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2. Nii tui hallil selgest jookseb,
Igal ajal läbi paistab:
Nenda olgu meie elu
Selge, puhas, laitmata.
3. Mitmed tuuled, tormcd tõuswad,
Silmad sagedast ehk nutwad:
Põle häda, kui on süda
Puhas, tüll tõik mööda lääb.
II.
49.

Kord istus jõe kalda peal.

Mõrd istus jõe kalda peal
Üks waeue tütarlaps;
J a tema hale nutu heal,
See kostis kaugel teps.
2- Ta t)dü§ euuast põlwile,
J a kurtis haledast:
„OH isa! ema! kuulge mind,
„ I a aitke oma last!"
3. Üks rikas mees sealt mööda läks
J a kuulis nutu Healt!

See tema südant pehmendas,
Et haledaks sai meel.
4. „Mis wiga sutt mu lapsuke?
„Et ärdalt nutad sa?
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„OH ütle seda minule!
„Kui wõin siis aitan sind."
5.

„ M a nntan ema haua peal.

„Ka isa uppus siin;
„2Seno tahtis appi tõtata,
„ I a uppus ühes ta!
<',. „Ob ära nuta waene laps!
„Nii kostds wö»ras mees:
„Sull isaks tahan olla ma,
„Kui lapseks tuled mull."
7.

Nii ütles ta, ja tegi la,

See armas rikas mees;
Käis warsi kurwa lapsega,
Kui isa, käsi kaes.
8. Ta wõttis lapse omale,
Ja heaste kaswatas.
Koik muret kandis tema eest,
Kui ellaw isake.
50.

Kornet.

See laul on temast enesest tehwd, wangitornia, enne
tui teda ära hukati aastal 1724.
T a r t u keele järele.
@i kuulda põle olnud teal
Ei Türgi ci ka hiina lüaal.
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Mis teinud olen mina nüüd,
Küll wäga suur on minu süi.
2. Mull oli suur oun Jumalast,
Sest soldatist sain kornetita,
Siis wäga ühteks lätsin ma
J a nõudsin rikkust, raha ka.
3. Siis wotsin ma ka kosida
Üht neiut, uimi Agata,
Me elasime ilusast,
Meil oli ta taks lapsukest.
5. Nüüd alles märkas minu meel,
Kuis kurat ilmub, petjal teel,
J a püiab kõige wäega
Head abielu lahuta.
5. Kes siin ei palu Jumalat,
See langeb tema worku pea:
Sest sündis hirmus lugu ka
Nii wiisi otse minuga.
6. Seal ilmus hakilt soa käsk,
Seal polnud muud, kui jätsin kõik.
Kui hulga maad jo olin läind,
Siis leidsin ka üht korterid.
7. Üks rikkas, ilus preili seal.
See oli neitsi polwes weel;
Ma läffin teda kosima,
Ei põiganud mind ära ta.
3
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8 Siis kurja nõu pidasin
Kuis oma ncrift ma surmaksin,
J a et siis saaksin keelata
Nii ilusa preile waraga.
9. Siis arwasin ma kartmata:
Tee preili pean saama nia,
Sest temaga hea elada
Et on nii wäga rikas ta.
1(>. Siis Saadan taga kihutas,
Et luba aega liisisin,
M i s auti mull hea meelega
S i i s koju wõisin minna ma.

11. Mo lapsed teretasid mind,
Mu abikaas end rõõmustas,
Ka lapsed suure rutuga
MuU wastu wõtsid tõtada.
12. Ma hüüdsiu: „Rõõmsad olge siis!
„Ma tulen kaugelt wõeralt maalt,
„Seal mõisa ostsin, — nüüd wiin teid
„Siis kohe senna sedamaid."
13. Kui öö ju olin olnud seal,
S i i s nou mull peetud warsti ka,
Et emaud kohe lastega
Mu seltsis hakkas kuleani.
11. Kui öö ja pääwa sõitsime.
S i i s riigi rajal jõudsime,
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Seal palju purjetasul ma,
Kust sai mu süda julgust ta.
15. Seal tuli ju Mosahi laan.
Üts ilus Hallik oli seal,
Seal hobust kinni peatsin,
Kus meie maha astsime.
16. Mu lapsed ja mu emand ka,
Seal hakkasiwad mängima;
Nad olid rõõmsad südames,
Ma olin aga kurjust täis.
17. Seal nemad rõõmsast mängisid,
Aia mõeka wälja tõmbasin,
Mu emand hakkas kohkuma,
Ta arwas seda mängmiseks.
18. Ta waatas lahkelt minu peal
J a ütlev: „Kra hulla teal!
„Sest nalja asjast wõib pea ka
„Suur õnnetus ka sündida."
19. Seal kärlisiu ma wihaga:
„Kas arwad sa et nalja teen?"
Siis pistsiu läbi rinnust ta,
Et weri pritsis wasw suud.
20. ka hüüdis surma walus 'veel:
„Küll Jumal taewast seda nääb,
„Et mull ei ole ühti süüd,
„Ehk sina tüll mind tapad irniid."
3*
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21. Ma wastafin siis chmates:
„©ci sure ilma armuta!
„ M i s tehtud on, see tchwd on,
„Ehl sull küll just ei ole süüd!"
22. Küll lapsed nuttes karjusid
J a harvaste ka palusid:
„OH jäta ema elusse!
Me head lapsed oleiue."
23. Seal ema walus heitis hinge
J a lapsed nutsid haledast;
Nad lvacsed kassi kokku lõid,
M « süda siiski kõmaks jäi.
24. Et Saadan minu südames
J u täielikult walitses,
Siis pistsiu tütart läbi ta,
Ma ühe moega pistega.
25. Kui seda nägi pojuke,
Kes oli alles elus weel.
Siis ütles tema paludes:
..Hea laps ma tahan olla sull'!"
26. Ta palus «äga haledast:
..Oh jäta mindki elama!
..Mu riided, rätik, kübar ka,
..Neid tõik ma tiukiu sinule."
27. Ma kisendasin turjastc:
..Sa koera poea, pead surema

„Mu lätte all siin armuta."
Tiu\c\ torksm kurku mõegaga.
28. Siis surnuid metsa tllsfifin
J a matsin kinni okstega,
Siis hakkasin ma minema
J a koledaste ajama.
29. Seal tnli wastu postipois.
Mull hirmu täis siis füda kees.
Seo jootma lats hoost hallita!'
Ja leidis were märgid eest.
30. Seal kuulis häält ta metsa seest,
Ja joolsis ruttu lõiqest wäest,
Seal leidis surnuid risu alt,
Ning tütarlast weel ellisalt.
31. Ta wõttis lapsukfe sealt,
J a tõttas ruttu liuna realt.
See sõnum tormas laiali,
Sivit warsti ilmsiks tõusisli.
32. Vaps sai siis suure waewaga
Weel Üles rääki hädaga,
Kui nemad saanud arinnta.
Seal isast hirmsast surmatud.
33. Seal tõtati mind otsima,
Ja lätte saadi mind ta pea:
Sest preili juures oliu ma,
Kust wana) pidin minema.
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34. Oh foS weel peaks Jumal itititb
Siin armu heitma hinge peäl'?
Sest minu hing on loemee all,
Oh Jeesus! aita armnst teal.
35. Küll wäga ligi surma tund,
Sest kohus mull ju niõistetud:
Mind wangist wälja talutaks',
J a neljaks lõhki kistakse.
3(5. Mn pea saad löödnd posti peal,
Mu ueli osa ratta peal,
Et ulärtu wõttaks iganlees:
Kes knrja teed, mis palk sell ees.
37. Oh armas ristirahwas sa,
Kes elad adielns la,
Sest wõtke Ieesnst paluda,
Et Saadan teist ei jagu saa.
5 1 . Anninga t ü t a r .
M t s kuuinga tütar
J a kuuinga poeg, :,:
Kes teineteist tantsib :,:
J a turbtnses nntsid et tokkn ei saand.
2. Üks hirmus suur pahandus,
Tüli ja riid, :,:
Mis wanemil jnhtnnd. :,:
See lastele raskeste knrdtnst nüüd toi.
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3. Oh häbet! et waucmilt
8uba ei strn! :,:
Nii õht'wad noor ritter :,:
J a kuninga tütar see kurbtust sees.
4. See järw mis meie wahel
On sügaw ja lai :,:
Ta laenetab kangest :,:
Et hõlpsaste üle sest saada ei wõi.
5. Siis kirjutab kuninga
Tütar üks täht :,:
Sell' kuuinga pojal' :,:
J a palub: „OH tule mu juure sell ööl."
»>. „Ma tahan tolm tüüualt
„So pärast wee peäl' :,:
„Siis põlema paima, :,:
„Et öösel uääd tulla just otse mu pool."
7. Kui kuuiuga poeg
See kirja nüüd sai, :,:
Siis hakkas ta püüdma :,:
Ct korda uwiks minna see kardetaw reis.
8. Kui pühapääw homiku
Magasid kõik, :,:
Siis kuninga tütar :,:
J o mõistis et armuke uppunud on.
9. „OH ema, oh ema!
„Mu meel on nit alw, :,:
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„OH lase ma tõtan :,:
„{&t lahket meelt nõuan seal rohumaa peal."
10. „„DH tütar! oh tütar!
„„ÜksPiimis ma sind :.:
„„(St lase küll minna :,:
„ „ W a i d pead ka wõtma so noorema de.""
11. „Dl) ema. oh ema!
„Mn õde on lap^: :,:
„Ta nopid need lilled, :,:
„Ta hirmutab lmnud, mis metsades on."
12. „„Mu tütar, mu tütar!
„„Ükspäinis ma sind :,:
„ „ Ei lase tüll minna, :,:
„ „Waid pead ka lootma üks notym su )vcnh.""
13. „OH emci, oh ema!
„ M u wend on weel laps; :,:
„ T a kattub need tatrad, :,:
„ T a tallab need tatrad seal põldnde peal."
14. „ S i i s wõttis ta mantli
J a läks oma teed :,:
J a leidis ka warssi :,:
Üht kalameest kaldalt, kes kuulis ta healt:
15. „OH kalamees kuule,
„ M i s palun ma sind, :,:
„Et katsu, kas leiad :,:
„Üht kuninga poega siit suure wee seest."

16. Km kalamees hoolega
K3il see järlo :,:
Sai noodaga otsind, :,:
Siis leidis ta wiimaks see kuninga poja.
17. See kuninga tütar
Kuldsõrmus ja kee :,:
Siis palgaks ta andis :,:
Sell' kalamehel warsi ta wae»oa eest.
18. „Scih, wota neid loas tn,
„Ncid annan ma sull' :,:
„Et leiba woid osta :,:
„(&u naescl' ja lastel, ja mis tarwis muud.
19. Siis wottis ta surnu
J a landis puu all', :,:
Siis koju ta ruttas :,:
J a kõige tee nuttis, mis juhtunud t'al.
20. „Iäe heaks mu ema!"
J a andis t'al suud, :,:
„Iäc heaks mu isa! :,:
„Mind suretab kurbtus, mis tõest ou suur."
21. Nüüd ruttas ta senna
Kus kuninga poeg, :,:
Kui oale meel tuli :,:
Siis ise ka suri seal kasepuu all.
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22. S i i s oliwad surnud
Seal mõlemad nüüd, :,:
Ei olnud see uali :,:
Et isa meel wali. — Nüüd lõpetud tõik.
5 3 . Sõbrade lähtumine.
M ü ü d laulgem weel sobrad, sest lahkume pea,
M a lähen teist, kas weel saan näha, ci tea.
M a lahtun teist wäljad, mis harinnd ma,
Teist metsad nii haljad, mu isamaast ta.
2. Sest laulgem weel wennad, loõib olla ka tüll,
Et wiimist kord loahest ehk laulate mull';
Te' jääte mull armsaks, eht lahkun küll teal,
Sest jäegem nüüd wapraks — et laulame weel.
3. Jumalaga sobrad! et lahkume nüüd,
Te' jäete nüüd inaha ja ma lähen siit,
Ei iial siin ilmas ma unusta teid,
Ehk Jumal ka kokku siin aitab weel meid.
53.

Peigmehe l a u l .

E e s t i r i n g m ä n g r a h w a suust.

M i s ühe noore peiule
Küll armsam lveel wõiks olla?
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Kui ilus teua pruudile,
Eks siis wõi pulmi tcha?
Ilus armas
Ilus armas 08 mu pruut.
2. Küll palju lilli' olen nämd.
Ja tuhaudcd larwa õied;
Ei need unud ucuda rVõmusta,
Kui pruudi roosa paled,
I l u s armas
Ilus armas on mu pruut.
.'}. Küll mitme saja hulgast ma
SiiWl silm mull oma leiad,
J a ütlemata armuga
Ta poole ütsucs hoiab.
Ilus armas
I l u s armas on mu pruut.
l. Küll elawate tahtega
Ta uimi kirjutatud
Mu fildames — seal kustmata
Ka surmani saab hoitud.
I l u s armas
I l u s armas on mu pruut.
5. Ei wõi n:a iial iltsti umd
Ta'd meelest unustada;
Mu silda õhkab: wõiksiu lua .
Suud audes üiuber wõtta.
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Ilus armas
Ilus armas on mu pruut.
6. Kui esimest kord nägin teud,
Siis tuksus kohe süda
Ja mõtlesiu: Oi ilus liud!
Tõest, seda ma ei jäta.
I l u s armas
Ilus armas on mu pruut.

54. Neiu wanne.
X.

^ha lehti liiguteks
Lehwitab weel lepitus:
Linmckne uue süles
Õetfub, uinub õilmis, puus.
Lille lõhna laenel liigub,
Õhtu tuldue kingitus,
Rahu, waiksus roosil kiigub:
Igal pool on muutus. —
Armastus ei uinu, maga:
Rind ei öösel rahu saa:
Metsas armul hoone loaga:
Õite hulgas kodumaa. —
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Arm ei faili ilma kära,
Kadedust ei lalinata.
Waiksuse ta walib ära,
Õite hulgas ilmub ta. —
*
*
Tafanduses tõttab täna
Vaikse metsa wilusse
Neiu, üliwäga kena,
Istub maha rohusse. —
Wana tamme oksa wannik
^tatuksena katab ta,
Ümberringi õie palmil
Ehib tewadisc maa.
Nägusad ta neiu paled;
Õitseb õie iluga.
Armu esimesed tuuled
Löönud riuuus leekima.
Põlwili siin teuas paigas
Seisab, silmad ülesse,
Neiu; — süda waikses waewas.
Pisar weereb palgile:
„Taewas, ülem armu hallil,
Vaata, maata minu peal'!
Kuule, kuule kena tammik
Saladust, mis kannab meel.

Iül, kõige armsam I l u !
Miks su silmi näinud ma? —
Sinu waatest sala walu
Hakkas minus õhkuma.
Sinu hellad, armsad sõuad
Haawanud mu südame;
Tööd ja liigutused teuad
Waunud miuu maimusse.

Metsa süles siin ma seisan,
Kurbtust õitel tuulutan.
Voolust Looja peäle heidan:
Ilu. siud ma chaldan! —
Kõnni, konni kaugelt seie,
Kuule minu kurwastust! —
Wõiksid tuuled terwist wiia.
Ilmutada armastust.
Wõiksin ühtki soua saata
Saladusest sinule,
Siis wõiks troosti julgest loota
Sinu huultest omale." —
Nõuda nutad, nõnda kaebad
Neiu nägus rohutaSala arm ta südant waewab;
(ii ta elust rahu sa. —
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Waata, kes sealt sala sammub

Wäikse metsa wilusse;
Tasast sundi rmdus tunneb,
Astub õite ilusse. —
Tasa tungib öeale tola
Waua tamme teusta,
Kõrwu kostab tuttaw soua
— Oma uime kuuleb ta. —
Kliuleb neiu bellaid fönu,
Soowitusi südamest;
kuuleb hüüdmist: ^Ilu sinu
Waade toonud armastust!" —
Edasi weel I l u astub,
Kuuleb tõue ligemalt,
Juba uäcb tui neiu istub,
Palub troosti ülemalt.
Põesad tauwwad paksu lehti,
Neude warjus I l u ta
Tõttab tasa, salamahti
Tabab neiul' ligista.
Tasa I l u ligi jõuduud,
Waikselt neiut waatab ta: —
Kena kuju ammu leidnud
Tema südamesse maad.
Ei uüüd I l u enam jõua

Ennast kauem warjata, —
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Kergelt langeb käsi kaela; —
Pale puudub palet ta.
Sõna ei nüüd cnain ilmu,
Kõne waikid korraga,
Armastuse tuli rindu
Löönud loitel leekima.
Süda südamele ilmub,
Saladuse kaste kaub.
Silmis rõõmu pisar wilgub,
Kurwaswse kate waud. —
Wiimne sõna, mis weel kuluks'
kahkudes neilt mõlemilt:
„Igaweste jacn sul tnuninf*.
Igaweste — tõsiselt!" —
Keua metsa keskel kostis
Sõna ära sulades. —
Puu ja põesas waikselt wastas.
Nagu kurtes, kohkudes. —
Haledaste lepi kus ta '
Hüüdis ööpik: ..Igawest'!"
Healt ei waljust' julgen'd tõsta.
Kurta kurda aimamist.

II.
Kiirel sammul päewad käiwad,
Aastad kärmest' kauwad.

•Sl

Lennul wiiwad a\a tiiwad,
Kõiki, ära kannawad.
Jälle lchti liiguteles
Luusib tija lepiks.
Linnukene ime süles
Õitsed, uinub õilmis, puus.
^ ?illc lõhna laenel liigub
Ohtu kuldne kingitus
Rahu, waikfus roosil liigud,
Iga pool on uimttus.
litsi lahkun'd arm ci uinu,
Raske rind ei rahu saa.
Nutja silm ei uuel suigu,
Kurbtus ei wõi hingata. —
Metsa sülle sammud täna
Kurwaswses lahivatu
Neiu, kes lord olnud leua,
Nüüd ta oru ou õnnetu.
Waua tamme poole tuigud.
Tõttad tuntud kohale. —
Tamme ladwas õhku oigad,
Tõukab tasa tuulele.
Piiual põlwili ta langed,
Murest murtud murule:

Loodus-ilus Issand kuuleb,
Kuuleb, kostab kurtjale.
Kunvalt kaugel' kostwal healel
Hüüab ööpitt põesa seest;
iiüab sõnu — hirmsal walul
iiuleb neiu: „Igawest'!"
Seda kuuldes süda lõhkeb,
Waim t'al walul kihwatab;
Pisar-jõgi lahti puhkeb,
Nõrkus tulla ähwardab:
„Ilu, tõiqe hirmsam I l u !
Miks su silmi näinud ma? —
Noorus-ilu paika walu
Asunud uüüd elama.
Miks sa lvannet oled murdnud,
„Igaweste" kmmtuft?
Sest mu õrnus elu surnud;
Hauas ootan muutust. —
Enne meel, kui hauda laugeu,
Mulla sängi suigun ma,
Enne meel, kui rammust raugm
Sulle wannet wauuuu ka:
Minu surun karwa knsn
Seisku ikka sinu ees.
Tahab tulla röeniu tuju,
Miuu kurbtus müüriks ees.

t

SÜ

Kui so onne rada otsid.
Osaks olgu õnnetus,
Et sa neiu nõrga petsid,
Pettu sind .ta tõotus uus!
Kui sa uue kaasatese
Armu kaisus uimnnas,
Minu nõrga nsrlemife
Tund sull seisku silma ees.
Siul sii lapsed rõõmu tujul
Isa nime hüawad.
Seisku koledamal kiljul
Ees sull hinge kurnajad! —
Iga linnukese laulust
Kostku sulle: «Igawest'!"
Mis sii tSdeahtraist huultest
Ilmunud mull petisest'.
Sinu surma tunni läwel
Woolaku mu pisar ivood,
Sina nunn cln rööwel,
Laulgu ilm sull leina lood.
Paradiisi uksel seisku
Lõhkend süda sinu ees.
Rra petja hinge saatku,
Ära su, sa petis mees!" —
Wiimaks sõnad waikseks jäiwad
Eln rammu raugcues:
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Pisarad t'al werebs saiwad,
Weel ta hinges õhates.
Taewas haledusta tundis,
hirmust häda lõpetas,
Surm ta silmad kinni sulges,
Pitkal' unel' ninutas. —
ni.
Waitfus hingab ilma tuural:
Koidu puna punetab,
Linnud laulawad hellal healel,
Päikene ueid teretab.
Homit hingab õrnnst rinnust:
Õrnast' walgus nnrwendab,
Siidi ndn tõuseb orust,
Siidil kaasik sädendab. —
Ütsi õrn ei ole petis
Rööwel-rind ei rahu saa:
See kes wande walets jättis
Ei wõi enam elada.
Paksu pärna wilus pingil
Istub waikne perekond.
Naeste!, lastel pisar palgil,
Mehel raske walu tund.

Laste fuusta ilmub: ..Isa!,.
Isa waljuft kiljatab,
Südant lõhud nutil kisa,
I l u langest' lahwatab.
Nõrgalt naefe kaela haNab,
Lapsed kokku kutsub weel;
Teise käega silmi katad:
Nutul pajatab ta keel:
„ Jumalaga lapsukesed,
Jumalaga kaasale!
Trööstigu teid tuulekesed,
Õpetagu õhuke.
Sinu silmist kaasakeue
Paistab surma kuiu mull!
Vaste iga fõnakme
Ou kui tuli südamel'.
M u u süü on suureks saanud,
Ülekohus kerkinud.
Pettus ou mull piina toonud,
Walju wanuet teeninud.
Vtiua pean aratött'ma,
Ära armsad teie seast.
Ma pean ilma elu jätma: —
Ohwer uõuab ohwrit tõest'!
„Tõeste, tõeste! igaloeote!"
hüüab ta nüüd jampsides.
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Tõutab ära naese, lapse,
Jookseb nuttes, rutates.
Jookseb läbi metsast, orust,
Ujub läbi ojadest:
Sunnitud on süda walust,
Waewas waim on wanneteft.
Tasa ööde wilu! tuigub,
Tõttab tuutud kohale
Mees, ta palgil pisar liigub,
Weereb maha murule.
Waua tamme juure wangub,
Sinna saades seisatab;
Wärisedes wiimaks langeb
Põlwili ja pajatab:
„Elu miks sa oled kibe? —
Soua miks nii sile sa?
Huultest libisemas libe,
Täita wäga raske ta.
„Igaweste" olen öörnnd,
Ürikeseks pidanud,
Seega neiu südant söönud,
Oma elu huilanud.
Haud teeb lahti oma ukse,
Priiks saab pime waimu riik:
Pea kare surma kutse
Nõuab petja ära siit.

§>a oled ilus, oled armas, fitlbitc.
S a oled kallis, minu Isamaa,
Mu ilu kõik so wasto tühi, muldne,
(5t säragu küll ta ka iluga,
S a oled minu Isamaa — mo Eestiiuaa.
S o muru pinda kastis la lord West,
Nüüd aga lilled temast tärkawad,
See wllÜl eest ka kunoalt kohas meri.
Nüüd aga liude laulud ärkaload.
S a oled j . n. e.

Nüüd möödas wana aeg, sa oled ehtes.
Sa kallilad wana kuude kullaga,
So wäljad, aasad luuistses M u i s , lehtes,
Sind waatab iga neiu rõõmuga.
Sa oled j . n. e.
Et hoia siis, mis käes sa illi armas,
J a pea auu krooni kõrguses,
Oh oleks iga Vesti laps üts wannas,
M s kllltsclt sõraks sina kuue sees.
See on mo soolo, sa Eestimaa - mo Isamaa!

50.

Hsa vohn aedas.

M l o Isa rohu aedas
O n palju wilja puid,
5tus nende okste warjus
M a mäug'siu mõnda suid.
M a maitsin seda rõõmu,
M i s enam ma ci saa,
J a isa, ema armu,
M i s üle ilma-maa!
M o meel läheb lcndcs sinna,
M o kodu waatama,
Kas uääks weel isa, ema
Ehk õde, wenda kaa.
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See ohwri hais neist lillist
Mlill wasw puhuwad,
Ka südant laulu huuled
Nii lväga rõhuwad.
Ma oma Isa majast
Nüid läinud hoopis ara,
l£-bf surm wõlls täna pea
Mind wõtta siit \a sealt.

57. Pruudi lnrbtus.
H I u armas peig', oh tuule
Weel miilu nuttu healt,
Miud rõõmustama tule
J a tröösti kurwa «eelt.
Mu südamel on walu
Suu ilma sinuta,
J a wäga kurb mu elu,
Kui Nlinust lahkud sa? —
Oh arm sa oled magus,
Kui armuke on käes,
Siis aga raske kurbtus,
Kui ta on lahkun'd ä'ä! —
Sind olen armastarnid,
J o ammust ajast ma;
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S u l l ' olen südant annud,
Üht teist ei tunne ma.
M u l l ' mõni julgest ütleb:
Ta teise peiuks jääb.
Kui selle peale mõtlen
S i i s snda haigeks laad.
Oh et sa mind nüüd wõtaks,
S i i s ilmas elades,
M a järgest rõõmus oleks,
Ka ilmast lahkudes.
M i s tahan waene teha,
S i i n laia ilma sees,
Kui jätad sa mind maha
@iiS surm mull' pea käes.
M i s aitad, et ma elan.
S i i n suures kurbtuses
J a silma wet ka walan,
M u raske mure sees.
Mui wõtad tei)"c pruudi,
Snll' soowin õnne ma;
Ei sind ma wannu iial,
Waid ohkan lõpmata!
Oh surm nüüd wle sina,
J a wii mind waikseste,
Siit häda orust sinna
S o rahu kambrisse.

!,I

«Seal hiilgan mina rahus,
Nii mitme teistega,
Siin olen mures, walus,
See turja ilmaga.

58.

Trnnsc wanne.

Jääd sa mull truuiks igawest,
Siis kadugu maailm,
S u rüpes leian hmgamift,
Kui kustub rniuu silm.
J a ou sull ükskord ta see tund,
See wiimne teekond ees.
Siis wõta omaks saatjaks mind,
Mu room siis haua fees!

59. tturbtus ja rõem.
Mõrd läksiil õhtul kõndima
See weit'se rohu ajasse,
Seal tuli wastu miuule
Üks noor mees ratsa hobuga.
Ta hakkas miuult küsima:
„Mis uutate siin waene laps?

„Kas papa, mamma surnud teil'
„SÖi salaja on peigmees toil?
Ei papa, mamma surnud mull'
Waid salaja on peigmees mull,
Äiu peigmees reisis wõeral maal':
Ta reisis kolme aasta peäl'.
J a täna tais tolm nädalat
On peale seitsme aasta ju.
„Ma tulin täna linnast sealt
„Kus teie peigmees pulmad teind.
«Mis õnne soowid temale?"
Nii palju õuue soowin t'al
Kui õbtul tahti taewa all.
„Mis õnne soowid temal weel?
Sini iial puu peäl leltti on.
„Kas tunnete see nina rat?
Mis mulle kaasa andsite,
Kui mina lätsin reisima."

Mks õhtu hilja ist'fiu
Weel Ütsi puude all
J a mõttel ringi täisin,
All orus, heinamaal.

I
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Siis tuli mulle meele
Üte mööda läinud tund
Mui kuulsin laulu heale;
Mutt' 'p ti,Umd euam und.
See sama neiu oli.
Kes mulle rõõmu tegi,
Ta Ostis laulu heale
Kui lalsiu kaasa mäele.
Seal mäel on laiab roosid
Nii õrna õitega.
Kus lasi tätS ma tai siu
Kord kena neiuga.
Mu kumude aasta arus
Kus mäug'sin männa all
Kui käisin tarjal orus,
J a iftsin muru peal.
Siis põln'd mull' laulu annet,
Waid mäng'sin koorest kannelt,
See andis rõõmust tundi
Kui pölu'd weel armu sundi.
Sell mööda läinud väewal,
Ma tundsin rõõmu tujul
Et laul on nõnda wägew
Kui tulest kuttuw säde.
Mis südant keema ajad
J a armastust seal rajab

!M

Küll armastuse wägi
S i i n Wiltad turja M e .
Seal mõttega ma mäng'fm
J a neiud käa peäl kandsin,
Ta oli kui üks õie,
M i s sõlluib armu köie.
Ta keua pehme pale
Kui mõtlen tuleb hale —
Et kaugele m'ust läinud,
M a ükskord pärast näinud.

61.

Lapse põlwe r õ õ m .

M h e l õhtul, kui tõik waikne,'
Ist'siu õues piugi peal,
Looja läinud ott ju paike,
Eha-walge hakkab teal.
Waatsiu hirwalt mere poole,
Mis nii waik ja tasa on,
Siis inull tuli õrnalt meele
Vapse põlwe rõõm ja onu!
>tus ma sõbra seltsis sõudsin,
Kena wäikse mere peal,
Rõõmu tujul kaasa hüüdsin,
Vtttdc laulul metsas seal.

Seal need
Ümber ringi
Kenad lniged
Kewadel siin

mere linnud saartel
lendawad,
jae reegul
huikanxck.

Homitul, kni tõuseb päike
Oma kuldses kiiredes,
Meri kena hõbe läikel
Päit'sel wastu terwitab.
Küla wainul karja kellad
Hündwad kanni healega
Õekesed, wennad hellad
Laul'wad rõõmsa meelega.
Igas kohtas, kus ma käisin
Metsas, nii kni mere peal
RVVmu südames ma tundsin
Kenast fuwe loodusest.
Kni ma nõnda mõtte meres
Kana aega ujusin
S i i s ma nii tui öösel unest
Viimaks üles ärkasin.
Kahju tundis siis mu süda
Et see kõik jn möödas on,
Silmist langes mull üks pisar
Mööda palet maha seal.

«III

Kaugel miinist on mu sõbra,
ftc$ mull truu ja armas oln'd,
Wäga arwa saan toid näha,
Sest 011 wäga kahju mull.

<>2.

Laula.

C&IUUI, lanla, suukene!
Aigu, linnu leelene!
Mõlgu marja meelekene!
Ilutse, mu südauiekeue:
Miili saad siis sa ivaid ta olla,
Kui saad musta mulla alla,
Walge laudade wahele,
Kma tirstu testeclla.
Rahwa laul.
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