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Proloog

Aeg ilmuda jo ülim, täis on tund.

Te hulka, laulikud, ma julgest’ tulen.

Mu saatus see, mu mullapäälne pund, 

aeg ilmuda jo ülim, täis on tund.

Kas alla jään või mõne ringist sulen,

ükskõik; see nii, see olemise sund.

Aeg ilmuda jo ülim, täis on tund.

Te hulka, laulikud, ma julgest’ tulen.

Mu päevi veesse naised köitnud loed.

Kui varglik pilk käib süstik läbi lõime,

üks teise järgi kinni lüüaks’ koed.

Mu kanga veesse naised köitnud loed.

Nad madarate verde kastnud põime

ning kangasteljil’ teinud raudsed toed.

Ah, päevi veesse naised köitnud loed.

Kui varglik pilk käib süstik läbi lõime.

Hää jätta endast kõiki jumalaga,

kes olnud karmid, olnud mulle hääd

ning laulda sest, mis mööda, seljataga.

Hää jätta endas kõiki jumalaga,

hää mõttes silitada naise pääd,

end mässi juustega kui humalaga.

Hää jätta laulus kõiki jumalaga,

kes olnud karmid, olnud mulle hääd,

Ah, kallid mälestuses silmaveed.

Mu laulud – naiste sammud üle läve.

Ah, armsad, armsad mulle tunnid need.

Ah, kallid mälestuses silmaveed
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ja rõõm kui kuldse muinasjutu käve, 

kui kauge ilma seljataga-teed.

Ah, kallid mälestuses silmaveed.

Mu laulud – naiste sammud üle läve.

Mu laulud, kallid minu südamelle, 

oo, naine, sinu käte soojusest.

Need laulud olen laulnud eneselle, 

mu laulud, kallid minu südamelle.

Mu laulud enda ihu roojusest,

ah, need on kõik, kõik laulud kurbuselle.

Mu laulud, kallid minu südamelle,

oo, naine, sinu käte soojusest.

Miks laulan oma unistustest nüüd?

Kas raudse ajaga pean tasakaalu?

Oo, ei! Nii võõras minule see püüd.

Miks laulan oma unistustest nüüd?

Et aja luhtund jõed võtaks vaalu?

Oo, ei! Nii asjatu te küsi, hüüd:

„Miks laulan oma unistustest nüüd?“

Vast endaga ma endas pean tasakaalu.

Aeg ilmuda jo ülim, täis on tund.

Te ringi, laulikud, ma tahan astu.

Mu saatus see, mu mullapäälne pund, 

aeg ilmuda jo ülim, täis on tund.

Kas mõnitust või kiitust tuuaks’ vastu, 

ükskõik: see nii, see olemise sund.

Aeg ilmuda jo ülim, täis on tund.

Te ringi, laulikud, ma tahan astu.

1917
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Aeg oli ülim. Keset verd ja surma

te sekka, laulikud, ma, laulik, sain. 

Olümpos nõrgalt pidas minu turma.

Aeg oli ülim. Keset verd ja surma

teeb irvit’es tööd timuk, tapab Kain.

Ma nukker vaid, et minu laul ei hurma,

kui aeg on ülim. Keset verd ja surma

te sekka, laulikud, ma, laulik, sain.

Lehekuu  1919
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Kolmkümmend aastat südamete lugu

ses eluraamatus on kirja pand.

Lind taevaalune, kel täitnud pugu

kolmkümmend aastat südamete lugu?

Käest saatuse see ülikallis and:

ma olen vana laulikute sugu.

Kolmkümmend aastat südamete lugu,

ses eluraamatus mis kirja pand.

Lehekuu  1939
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Kurbuselle ja emale

Jo sinu ihun, minu hellik ema, 

mu verde imbus ilma sapisõru.

Et elu sinu suule oli mõru,

kas läksid sellest ilmal’ kõnelema.

Su elupäevad löövad pudenema,

neist langeb üksik nagu tammelt tõru.

Mind aga köidab nooruskuldne võru

ja saab mu jõun ning meelten tugenema.

Kuis tahtsingi, mil tantsiskelid jalad

ning pillerkaaritasid võimud salad,

et neile ikka anda võiksin koja.

Kas sellest sõnada, et murdusivad talad

ja hingest läbi nõrgus leina oja?

Sa mõistsid, ema, ilmal omad alad.

1915
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Kui kuurdub armulill

Ma ihkan kurba vaikust oman rinnan kanda

ning tunda hämarust kui vesimusta siidi,

end õhtu purpurpehmeil tunnel tahaks anda.

Siis oled vaikusen mu ligi üksi sina.

Kui õhinast, nii imelisest, meeled viidi

teed ihalduse siis; sind õrnalt hoidsin mina.

Suud suruden su käele, helluden su ette.

Oo, öine tund, loo sellest unistusest tasast viisi, 

kuis kuurdub armulill, mis pandud silme vette.

1911


