
Laulu
Nuoren miehen rakkaudesta morsiameensa.

Pikaisesti ja yksinkertaisesti kokoonpantu.

W. k. Ole sielun iloinen j. n. e.
Myt mä, tällä erällä, Alan pännän terällä
Kirjoittamaan laulua, Arvio-liiton kaunua.

2. Wiifi wuott', ja wähä pääll', Olen ra-
kastanut tääll' Yhtä kaunist' piika-naist',
Nuorta neitsyt' ihanaist'.

3. Hhwaä huoment' hstäwän! Mä nyt
teitä terwehdän. Kuinka woitte elää nyt,
Koree, kaunis kulta-mytt'?

4. Onko teill' oll' terweys, Ia myös töis-san menestys? Sitä minä kysyn tott', An»
takaat se tiet' mull' koht'!

6. Kuuluut" mitään outoo siis Hhwas ky-
läs, kaupungis? Sitä minä teNtä kans' Ky»
syn tässä kohoastans.

6. Se on kaikkeen pahin mull', Että hstä-
wän on tull' Minust' kauwas asumaan Mo«
nen penikulman taan.

7. Minä sanon teille sen, Minun kulta
Briitasen, Etten teistä eriä, Teidän tahdon
periä.

8. Minun kulta »myttyjen, Awio-tvaimo
nyppysen: Dlkaat siitä wakuutett', Etten pilk»
kaa teit' enk' pet'.



9. Joka Neitseen uSkottaa, Niin se kyllä
Herralta Rangaistaan täall' kauhiast', Eroi.
tetran laiwahast'.

10. En mä suinkaan narraa teit', Enkä
waaraan itseen heit'; Heitä pyydän naidawaan, Puolisoksen' tulemaan.

11. Ehkä olen arwollans' Korkeemmasta
säädyst' kans', Kuin mun kulta Briitani,
Oma rakas sulhani.

12. Waan en minä huoli siit', Kyll' on
ollut monta niit', Jotka owat huonommast'
Suwust' naineet halwemmast'.

13. Abaswerus kuningas. Woimallinen ruh.
tinas, Köyhän Esterin myös ott', Drottnin»
giks sen teki koht'.

14. Kats' näin Ahaswerus suur' Palkka«piian otti juur', Ei hän huolin aateleistaKeisaritten tyttäreisl'.
15. Ah näin myöskin minäkin, Pidän teiS»tä, Briitakin, Teit' en pidä pahempan' Mam»selliä halwempan'.
16. Hlkäät pahan mailman Antak' teitäpettää, waan Kunniall' itsen'käyttäkäät, Nöy.

ryht' kaikill' nähttäkäät.
17. Mailma on kamala, Sill' hän monell'

lamalla Pyhtää nuorukaisi täall' Häpiä-meren
liukkaat' jääl'.

18. Minä wielä Briitastan Sangen kau.
niist' waroitan Ajan-mietteist' turhista, Tan»
seist', leikeist' julmista.

19. Ne jotk' höllä reijaawat, Hyppy. huo.
neiS keinuuwat, Pian tulee petethks, Hä»Piä>orrell' heitethks.

20. Herran sanaa lukekaat Koska toisetkulkemat Phhä-paiwän ilossa, Kirotussa pi.
dossa.



21. Niin Jumal' teit' Nunaapl, Ia myös
runsaast' antaapi Rikkautt' teill' mailmas.
Ilon suuren taiwahas.

22. Ah mun armas Briitahan, Älkäat ml»
nun neuwostan Ollenkaan nyt hämmästy!',
Minulle myös närkastyk'.

23. Wiel' mä nytkin juttelen, Tässä lau«
lus puhelen Teidän kanssan rakkahast', Sy»
dämmetztän' hartahast'.

24. Ah! mä olen kuulla saan. Että teit'
mvös pilkataan Ihmisiltä kawalilt', Häijyilt'
pcchan-ilkisilt'.

25. He on teitä harmittan', Kiwi kuorman
myöskin pann' Sydämmellenn' painamaan,
lonk' wiett' awio-rantahan.

26. Olkaat kärsiwäinen te Wäbä aikaa,
kyllä he Wiimein lakkaa pauhaamast', Pilkka»wirttä laulamast'.

27. Ei woi kukaan lukita Wiekkain suit'
ja tukita; Seppä ei hän millään laill' Kie.
len»tukkua tehdä taid'.

28. Wielä yljän tawalla, Rakkauden sa.
nalla, Sanon teille, Briita Park', Älkäät ol«
ko puheit' ark'.

29. Nyt mä wielä puolestan Teillen ker»
ran ilmoitan, Että teitä naidani Pyydän,
kulta Briitani.

30. Mutta tämän asian Jätän Herran lu.
malan Haltuhun ja huomahan; Hänen tah>
toons thdhn ain'.

51. Jos sä olet, Herra, luon' Ia tain
Briitan mulle suon' Awioks ja waimoksen;
Sinun haltuus annan sen.

32. Herra mua aut' ja kuul'l Briita on
kyll' rakas mull', Niinkuin Rachel laakobill',
lonkas wiimein annoit M'.



33. Ah! mun Briita pieneni, Jumal' puhe»
mieheni Olkoon minulle ja teill'; Siunausta
suokkon meill'.
. 34. Herra myös mull' toimita, Hywä kump-
pan' sowita, Ionk" kans' iloll' rakkahast' Wa-
ellaisin hautaan ast'l

35. Minun wähä kyhkhisen, Briita kulta,
mhttyisen, Jumalala rukoilkaa!, Niin he hy«
wän miehen saatt'.

36. Meidän tulee molempain Jumalala ru-
koill' ain' Liittoamme siunaamaan, Saädys»
samme asumaan.

37. Wielä wärshll' muutamcill' Briitalleni
ihanall' Ilmoitan ett' ikawä Minull' talwi
wieraaks jää.

38. Ehtooll', maata pannessan, Aamull'
warhain nousteösan Olette mun mieleösän,
Unissan mvös edessän.

39. Koskan olen paiwäll' thös, Niin ma
silloin kanssa myös Ajattelen Briitaa waan,
Enkä muuta ollenkaan.

40. Ah! mun Briita-kultaisen, Rakas, kal-
lis sulhaisen, Semmoinen on laitani, Kuin
nyt sanoi lauluni.

41. Lauluni nyt lopetan, Sill' ei aika mhö>
den ann' Kirjoitella enempää, Parempaa ja
pidempää.

42. laäkäät Herran Jumalan Haltuhun
ja huomahan, Minun kaunis piikani, Rak»
käin kulta Briitani!

Il»i>iliu»tlir! O. H. Blil>m>lr!c.

Turussa, 1855,

I. C. Flenckellin ia Pojan kirjapainossa.


