
Kaksi

Wlrttll,
EnsimmHinen:

Isän neuo ainoalle pojallensa nuoruu»
den wieltamlseslä ja naimisesta.

Eletlyäs ainofeni! «vuotta «.

Hoinen:
Näkin Polsla

eli
Wille tanssaS ringiS weljelsyywen

(Ruotsista suomennettu»)

TURUSSA
Pläntätth Chr. Ludlv. Hjellin tytöns, ««26.



v. i

«aultttawa luin: Luonnon suuren lapsukaiset, ja n, e.

ainoseni! wuotta Viisitoista,
Alkaa rakkaus rinnasasi leimuta ja loistaa: -

Ah ah! ihana
Tämä tunto ompi,
Wain se waltana
Tuonen sullen tuopi;

V. 2.

Kas.' kedolla obaketta, kuinka se kukoisti,
Kukkaisilla koristettu, purpuralta paisti:

Ah ah! tuulella
Myrsky kukat karsi,
Ia nyt iälellä
Alustoin on warfi.

v. z.
Min on ruusu rakkauden kaunis, kukoistawa,

Main



Wain se onkin toiwon oras, aroin suo jellawa;
Ab ah! luiwennul
Kuin on tämä kukka;
Riemu rauwennut,
Elo onnen hulla.

v. 4.

Niinkuin laiwa lainehtima «ereU' mylstyifchä,
N,in on nuorukainen täällä, tiellä tuonisellä.

Ah ah! taidolla^Aamun koitto käytä,
Niin ei ehtolla
Suru sua jsytä.

v. ;.

Mallas! siemen saarne» puun on pienin alussansa,
Wain se puista puhkewin on ihanuudessansa;

Ab ah! oksissa
Lintu parwi pauhaa,
Ia sm suojissa
Rajulla on rauha.

v. 6.

Näin on heelmä burskauden wähin wesasfansa,
Wain f< Taiwaat saawuttapi täynnä toukonansa;

Ah ah! Engelit
LatwaS' laulelewat,
ELin mandelil
kehwiS' loistelewat.

v. 7.



>. 7.
Pyydäs tämä sielun siemen pyhin säilytellä,
Hätä töillä kaunofilla aina kasmalclla.

Ab ah! poikani!
Ole orwon Isa
Se on, omani!
Ilos isoin lisä.

v. 8.

Huinsas «iehisldissäs mielit «ennä tofimahan,
sllis waihq raktauttas riistahan ja rahan:

Ah ah! lhlmä on
Kulta Kumpanma,
Hopea binnaton
Yljän ystawänä.

v. 9.
Eläs anna kauneuuden «ielläs maanitella,.
Jos se olit yhdiftettty sydämmen sapella;

Ah ah! warjona
Kauneus kuin katoo; »

S°ta seurona
Eli murheen mato.

V. 10.

Wain jos näet neidon nuoren, aran, ihanaisen,
Siweydellä siiwiStetyn, töissä tailawaisen,

Ah ah! suotuisin
Tässä sullen Tyttö;
Sulhal suloisin
Vydämmefi sytls.

v. >l.



». ir.

Höndä tvalittu» helmaillessas waimonafi,
Täällä sulla Edin ilo, taalla lmwadasi.Al) ah! rakkaus

Awuil' kruunun antaa,
Rattaun rikkaus
Kalliit touot kantaa.

v. »2.

O! kum Tammet Libanonin ilmoil' ltwencwat:
Vamom lapset, lasten lapset, ttitä fylliltwät.

At) ah! elossaDnni osananne,
Tuonen tullessaTailvaS lawaranne.

Hoinen.

». i.

Wllle lanssas »ingiS weljelsyywm
Itäisen ween »ierellä;Ehton henki lasti leivon, siiwenVlillen luonnon lem««llä;

Kasteet loistelit
Reunoilla Ruususten,
Rattaat laulelit
Lalwoissa lehmusten,

Öiset



-öiset lensit lehtvjllä,
Ia Taiwaan tähet walkyit »esillä.

v. 2.

Enkeli jo unell' suloisella
Pojan tuuwitti piencftn:
Kuin hän kuuli, hymyll' biljaiMa,
Kantelen äänen kaunofen.

Nätli istuien
Lumpehen lehellä,
Soitti ilyien
KabilainZlestellä:

"Jos onnee aiwot nautita,
Niin weisun kallis arwo käsitä."

v. 3.
Wäha Wille rannalle nyt riesi:
Suuwos oppia soittosi!
Tules kulta! kaytäs tänne läft,'
Sulolla täytän tahtosi.

Nätti tajua
Wain weisut wesiSsä,
Ia Men neuwoa
Gai nlerm salissa:

"Jos onn« aiwot nautita,
Niin weisun kaMs a,wo käsitä."

v, 4.

lo3ä tunnet toiwon «äalätlömän
Syttyneenä syännmsfä,

.

Otas Harppu «lvi» äärettömän
Ha»



Hawatta saat se» äänessä.
Taiwaan tarholla
Kuin tahet koittamat,
Laula soitolla
Ia wuont waftaawat:

"Jos onnee aiwot nautita,
Niin weifun kaltiS arwo käsitän

V. 5.

Wille kosti tieltä kantelessa
Ia ääni, säteen «motossa,
Waristen meni keon kultaisessa
Ia aawan meren kalwolfa.

Usein illalla,
Kuin kannel aänteli,
Hän nyt rannalla
Näkin kani lauleli:

'Jos onnee aiwot nautita,
Niin weifun kallis- arwo käsitä."

v. 6.

Toiwon koitteen, kirkkaan Harpun päällä,
Völlä kuu kaunis walaifi,
Wäinön haamu, weellä hämäMs,
Surelvan louhteen kuwaifi.Willen powessä

loSsa pyhyys paloi,
Harpun lyywessä
110 ja suru soi:

"Jos onnee aiwot nautita,
Niin wtisun kallis anoo käsitä."

v. 7.



d. ?.

Willen pitää mennä koti maalta,
Ei Nalli enään weisaile:
Wain jos syän huokaa huolen alta,
Te luin unessa kuwailee;

Sanoo fiwiä
Soittojen keskellä;
Muistas Näkkiä
Kuin lauloi lehella:

"Job onnee aiwol nautita,
Niin weisun kallis armo läfita."

v. 8.

Villen majassa jo majailemat
lapset lystit ja iloiset;
Kanteletta Isans kuuntelemat,
Kuin laulut soittaa suloiset.

Weisun Jumala
Giell' näyttää asuwan,
Pyhäll' uskolla
Lapsellen lausumani

"Jos onnee aiwot naulita,
Niin weisun kallis anvo käsitä.


