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Äiti sanon minä sull
Mikä tusta ombi mull;
Koht kuin silmän lacon näki,
Sydän kysymyxen teki:
Ongost hywä säädysäs säadysäs
Ilman Puolisota täs?

Jo sitt kolmas päiwä koi,
Kuin hän kukkaisi mull toi.
Niill' hän sauwan korjax teki,
Ia kuin hän sen kaunix näki,
Sanoi äänell suloisell suloisell:
Kaunemb' olet sinä wiel!
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Täs mä itsen unhoitin,
Huokaisin ja punoitin;
Heikouden hän koht' näki,
Se sm Konnan rohkiax teki.



chiti sitt se kawi niin kawi niin,
Ett' hän langes sylihiin.

Ei ollut mull muut turwa täall,
Kuin koiran ja mun sauman paall;
laco turman turhaf muutti,
Annoi Koirall' sauwast huuti.
Ah! kuin se on iloinen, iloinen,
Rakkaudes elämän.

kaunin wirran reunall
Istuin kukkain keffellä,
Täsä paiju-pensaan werrall'
Soitin yrin kandelä.

Ehto rusto wielä wiiwyi
Lännen äaris' palawa,
Kuungin muoto lakkiall' näwyi
Haapain wälill loistama.

Laulaist wäsyn, waipuis' alas
Alku tämän weisaja,
Ilmaan äärist jällens palas
Kohdarensa Akkansa.



Tämä näkö minun liikutt',
Kaipawa ol' sydämen,
Soitoni ei kukkan kuulut;
poijes oli ystäwän.
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Wietelekos mielen' minu?
Huusin hammästynny siin,
Eikost tuolla kandel killu,
Haapain korkiois oxis' kiin?
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Ah! se kaunis Taiwan fiikka,
Kuin ma siellä nähdä sain;
Ei niin kaunist kutkan nikka,
Ei niin iloist ole lain.
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Istu tähän soiton kuule,
Vllä paallen katsada,
Soitoon aiwan huonox tule,
Mielen muita ainej' saa.
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Kostas minun soitoon kuullett,
Muista fiikka minua:
Kostan jällens jostus tulet,
Muista lupauxia!

Mull



Mull wasynyll kullkiall' pimiäll' tiel'
Ah Kuu! sinun walos jäll' puuttu,
Tuo idäisist rannoist sun loistos mull wiel',
Niin kuljendoon haustemar' muuttu!

Kost' yrin mä waellan warjoiten maas',
Sun walos mull' lohdutust' jätta
Wait's pilwihiin lymytt,niin's ilmeistyt taas:
Niin toiwokin wälist meit' pettä.
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Sun walosas kulkewill' yö kuiteng' lie,
Wast päiwä heil kirkautt' anda,
Niin hämärall werhottu on meil' se tie,
Kuin kuolos' wast walistust kanda.

Kost hauta nmll' wihdoingin lepoa suo,
Ia tuttuin seurasi pois' sulke,
Sill' yxnäisell' ystäwäll walos jall tuo,
Kuin kaipain sen reunalla kulke!

Woi



Woi minua fiicka! :<: ett olen wanhar ja
hyljätyr jäänny,

Miestä odotais wanhutteen näänny,
Woi minua fiicka!

Woi minua fiicka! ett olen wanhar ja hyl-
jätyr jaänny,

Miestä odotais wanhutteen näänny,
Nuoret ne minua pillkana pitä,
Toinen mun laitta ja toinen mun kiittä
Woi minua fiicka!

Woi minua fiicka! aamulla warhain mä
astaris pyörin,

Illalla hiljain mä kehrän ja hyörin.
Woi minua fiicka!

Woi minua fiicka! olen kyll mielestän nop-
sas ja willpas,

Waik' wiella pannaisin juoxeman killpas.
Woi minua fiicka!

Woi minua Ma! Puhtisa waatteis' mä
käwellen aina,

Waat-



Waattei mull on taas muillakin laina.
Woi minua fiicka!

Woi minua fiicka! Ollsin kyll sentän jo
nainuri tullu,

Muit minä toiwoisin riktautt hullu.
Woi minua fiicka!

Moi minua fiicka! Mutt kuka huoli, kyll'
aitan jo mene;

En minä otaffan miestä nytt enä,
Waan olen flicka:
Waan olen flicka! moni on namu ja kyy-

nelet wuota,
Naiminen utzein waan murhetta tuotta.
Sill' olen fiicka! :>:

Omasa wallas ei kutkan mu' torru!
En tarwitte tuulella äijäni poru
Sill' olen flicka! :l:

Paras ett teen waan ilolla työni,
Sitt kulu mukias unesa yöni,
Waick' olen Flicka.


