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W. k. Ole sielun iloinen :c.

V. i.

A>yt mä tällä ärällä, alan pännän täräl-
lä, kirjoittaman laulua, «wio liiton

kaunua.
v. 2.

Wiisi wuot ja wähä pääll, olen rakasta-
nut täal, yhtä koret piikanaist, nuorta
Neitzyt ihanaist.

v. 3-
Hywä huomend ystawän, mä nytt teitä

terwetän, Kuinga te woit elä nytt, kore
kaunis kuldamytt.

v, 4.
Ongo teil! 01l terweys, ja myös töisän

menestys, Sitä minä kysyn tott, andakat
se tiett mull koht.

v. 5.
Kuuluk Mitä outo siis, hywas kyläs

kaupungis, Sitä minä teilda kans, kysy
tasä kohdastans.



V. 6.
Se on kaikken pahin mul, että ystawän

on tull, Minust kauwas asuman monen pe-
nikulman taan,

v. 7.
Minä sanon teille sen, minun kuloa

Briitasen, Etten ma teist eriä, waan tah-
don teidän periä.

v. 8.
Minun kuloa myttyren, awio waimo

nyppyxen, Olkat sen pääll wakutett, etten
mä teit pilk' eng pett'.

v. 9.
Joka Neitzen uffotta, st ihminen Her-

ralda, Rangaista» kyll kauhiast/ eroitettan
taiwahast.

v. 10.
En ma suingan narra teit, engä waaran

itzen heit, mutta Frijan todesti, teidän ty-
gdn kohdesti.

v. n.
Ehkä olen arwollans, korkkemmasta säa-dyst kans, Kuin mun kulda Briitani, oma

,rakas sulhani.
v. 12.

Waan en minä huoli siit, kyll on ollut
monda niit, Jotka owat huonommast, su-gust nainet halwemmast.

v. 13.
Ahaswerus Kuningas, woimallinen Ruh-

ti-



tinas, Köyhän Esterin myös ott, Drotnitt.'
gir sen teki koht.

v. 14.
Katz' näin Ahcwwerus sunr, palkka pil-

kan otti jnnr, Ei hän huolin adeleist, kei-
saritten tyttäreist.

v. 15.
Ah nain mydstin minäkin, pidän teistä

Briicakin en mä pidä teitä pahemban mam-
selliä halwempan.

v. 16.
Älkät pahan mailman, andaka teit pettä

waan, Kunniall itzen kayttäkat, ndyryt
kaikill näyttäkät.

v. 17.
Mailma on kawala, sill hän monel ta-

wala,, Pyytä nuorukaisi tääl häpiä meren
liukkal jääl.

v. 18.
Minä wielä Briitatan, sangen korest

waroitan, Ajan wietteist turhista, danseistleikeist julmista..
v. 19.

Ne jotk yölä rejawat, hyppy huoneis
keinumat, Ne tule pian Pttetyx, häpia or-
ret heitetyz-.

v. 20.
HErran sana lukekat, kosta toisetkulkemat, Pyhä paiwän iloja, kirotusa

pidosa.
v. 21.



h. 21.

Niin Jumal teit siunapi, ja myös run-
sast andapi, Rikkaut teill mailmas ilon
suuren taiwahas.

v. 22.

Ah mun armas Briitahan, älkat minun
neuwostan, Te nyt yhtän hämmästyt, ja
mun päällen närkästyt.

V. 2Z.
Wiel ma nyttkin juttelen, tasä laulus

puhelen, Teidän kansan rakkahast, sydame.
stan harmhast. v. 24.

Ah ma olen kuulla saan, että teit myös
pilkata», Ihmisildä kawalild, tainmailman
wiekkahild.

'

v. 25.
He owat teit harmittan, kiwi kuorman

mydstin pan, teidän perän painawan jong
wiet awio randahan.v. 26.

Olkat kärsiwäinen te. wahä aika kyllä
he, Wiimein lakka pauhamast, pilkka wirt-
tä laulamasi. v. 27.

Cn taid kengän lukita, wiekain suita tu-
kita, Sepät ei tääll millan laill, kielen tuk-
ku tehdä taid.

v. 28.
Ahma wielä, tawalla, rakkauden sanal-

la,



la, Sanon teille Briita park, älkät, olko
puheit ark.

v. 29.
Nyt mä wielä pnolestan, teillen kerran

ilmoitan. Ett mä tahdon naid, siit en ko«
sian waiket taid.

v. 3".
Mä jätän tämän asian, sentän Herran

Jumalan, Haldun ja myös huomaan, hä-
nen tahtos tydyn ain.

v. 31.
Jos sää olet Herra luon, ja tain Vrii-

tan minull suon, Awioxen ja waimoM, si-
nun haldus annan sen.

v. 32.
HErra minua aut ja kuull, tai Briita

on kyll rakas mull, Niinkuin Rachell Ia?
cobill, jongas wiimein annoit sill.

v. 33-
Ah mun Briita pieneni, Jumal puhe-

mieheni, olkon minull ja teill, siunausta
suokkon meill.

v. 34.
HErra myös mull toimita, hywa kum-

pan sowita, long kans ilol hauttan ast,
ain eläisin rakkahast.v. 35.

Minun wäha kyhkyisen, Briita kuloa
myttyisen, Jumalala rukoilkat, niin te hy-
wan miehen saat. v. 36.



v. 36.
Meidän tule molempain, Jumalala ru-

koili ain, Et me hnwän aikahan, menisin
awio aittahan.

v. 37.
Mä wiel warsyll muutamall, morsiamel-

lan Briitahall, Annan tiet et ikawä, minul
talwi wierar jää.

v. 38.
Ehtosi maata pannesan, aamnl warhain

nostesan, Te olet minun mielesän, unisan
myös edesän.

v. 39.
Kostan olen paiwall työs, niin mä sil-

loin kansa myös, ajattelen Nriitan pääll,
sqtel, tuistull pyry sääll.

v. 40.
Ah mun Briita parkani, soker mandel

sarkani, Nain on nytt mun kansan lait,
kuin täs laulus kuulla sait.v. 41.

Nyt ma weisun lopetan, sill ei aika myö-
den an, Enämpatan waiwaa, pidemmaldä
kirjoitta.

v. 42.
Ma jätän Herran Jumalan, haltun ja

myös huomahan, Minun kore piikani, rak-
kan kulda Briitani.


