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W e i

s u.

Abden

Nuoren miehen kansiapuhe Hänen
Nakkan Morsiamensa tygö, sangen
pikaisesti ja yxinkertaisesti
kokon pandu.

TURUSA,

Prändätth Wuonna

isoo.

W, k< Ole sielun iloinen

ic.

v. 1.

?V)ht ma tällä ärällä, Alan

pännän tä«
Kirjpiftaman
rällä,
laulua, Awio-

liiton kaunua.

Wiisi

V.

2.

wäha paal, Olen raka»
tääl,
stanut
Ihta koret piikanaist, Nuor»
ta Neitzyt ihanaist.
wupt ja

V, 3.
Hywä huomend' hftawän, Mä nytt tei.
ta terwetän, Kuinga te woit elä nytt,

Kore kaunis

kultamytt.

V. 4.

Ia myös töi.
menestys, Sitä minä kysyn tott, An?
dakat tiett' mull koht.
V. 6.
Kuulut" mitä outo siis, Hhwäs khläs,
kaupungis, Sitä minä teildä kans, Kysyn
Dngo teill' oll' terwehs,

san

se

täsä kohdastans.

v,

s.

V. 6
Se on kaikkein pahin mull', Että Malvan on tull' Minust kauwas asuman,
Monen penikulman taan.

sanon

v.

7<

sen, Minun kulta
Minä
Briitasen, Etten ma teist' eriä, Waan
tahdon teidän

teille

periä.
V.

8.

V.

9.

Minun kulta mytthxen, Awio-waimo
nyppyxen, Dlkat sen pääl wakutett, Etten mä teit pilt" eng pett'.

Joka Neitzen ustotta, Se ihminen Her.
talda Rangaistun kyll kauhiast, Eroilet'
tan taiwahast.

V. 10.
suingan
En mä
narra teit, Engä waaran itzen heit, Mutta Frijan todesti, Teidän thgön kohdesti.
V. 41.

Ehkä olen arwollans, Korkkemmasta

säädhst

kans, Kuin mun kulta Briitani,
Dma rakas fulhani.
V. 12.

Waan en minä huoli siit, Khll on ollut
monoa niit, Jotka owat huonommast, Sugust nainet halwemmast.

v. 13.

Ahaswerus Kuningas, Woimallinen Ruh-

ti'

tinas. Köyhän Esterin myös ott', Drot-»
ningir
teki koht.

sen

V. 14.

Katz' nain Ahaswerus suur, Palkka-piikan otti juur, Ei hän huolin adeleist, Kei»
saritten tyttäreist.
v. IZ.
Ah näin mhöstin minäkin, Pidän teistä
Briitakin, En ma pidä teitä pahemban,

Mamsellia halwempan.
V. 16.
Hlkat pahan mailman Andaka

teit pet-

tä waan, Kunniall itzen käyltäkät, Nöyrht
kaikill nahttäkät.
v. 17.
Mattma on kawala, Sill hän monel tawala, Pyvtä nuorukais: taäl Häpia-meren
liukkal jääl.
V<

18.

Minä tviela Briitatan, Sangen korest
waroitan, Ujan-wietteist turhista, Tanseist, leikeist julmista. .
v. 18.
Ne jotk yölä rejawat, Hypph-huoneis
keinuwat, Ne tule Pian petetyx, Häpiäorrel heitethr.

HCrran sana

v. 20.

Kosta toiset kul«
kewat, Pyhä-päiwin ilosa, Kirotusa pi»
dosa.

lukekat,

V. Zl^

V. 21.

Niin Jumal te''t siunapi, Ia myös run»
sast andapi, Rikkaut teill mailmas, Ilon

suuren taiwahas.

v. 22.
Ah mun armas Briitaban, Hlkat mi-

nun neuwosian, Te nyt vhtän hämmästy?,
Ia mun paalien närkästy?,
v. 23.
Wiel mä nyttkin juttelen, Täsä laulus
puhelen, Teidän kansan rakkahast, Svdä-

mestän hartahast.

V. 24.
olen
kuulla saan, Että teit myös
Ah mä
pilkatun, Ihmisildä kawalild, Tain mail?
man wiekkahild.
v. 25.
harmittan,
Kiwi-kuorman
He owat teit
myöstin pan', Teidän perän painawan,
long wiet awio randahan.
v. 26.
Dlkat kärsiwäinen te, Wähä aika, kyllä
he Wiimein lakka pauhamast, Pilkka-wirt,

tä laulamast.

v. 27.

En taid kengän lukita, Wiekain suita
tukita, Sepät ei tääl millän laill, Kielen
lukku tehdä taid.

v. 28.

Ah mä lvielä, tawalla, Rakkauden ss,
nalla,

nalla, Sanon teille Briita Park, Alkat
olko puheit ark.

v. 29.

Nht ma wielä puolestan, Teillen kerran
ilmoitan, Ett mä tahdon naid, Siit en
kostan waiket taid.

v. 30.

Mä jätän tämän asian, Sentän Herran
Jumalan Haldun ja myös huomaan, Hänen tahtos tydyn ain.

v. 31.

Jos sää olet Herra luon, Ia tain Briitan minull suon, Awioxen ja waimoren,
Sinun haldus annan

HErra minua

sen.

V. 32.
aut ja kuull,

Tai Briirakas mull, Niinkuin Rachell
lakobill, longas wiimein annoit sill.
ta on kyll

v. 33.

,

Ah mun Briita pieneni, Jumal pubemieheni, Dlkon minull ja teill, Siunausta
suokkon meill.
V. 34.
toimita, Hhwä kummull
HErra mhös
long
kans ilol hauttan ast,
van sowita,

Ain eläisin rakkahast.
v. 35.
Minun tvähä khhkhisen, Briita kulda
myttyisen, Jumalala rukoilkat, Niin te

bvwän miehen saat.

v. 36.

V. 36.

Meidän tule molempain, Jumalala ru.
koill ain. Et me hywän aikahan Menisim'
awio aittahan.
v. 37.

Ma wiel tvärshll muutamall, Morsiamellan Briitahall, Annan tiet et ikawä,
Minul talwi wierax jää.
V. 38.
Ehtosi maata pannesan, Aamul warhain
nostesan, Te olet minun mielesan, Unisan

mhös edesän.
v. 39.
paiwäll
työs, Niin ma silolen
Kofkan
loin kansa myös, Ajattelen Briitan pääl,
Gatel, tuiskut, pyry sääl<

v. 40.
parkani, Soker-mandel
mun
Briita
Ah
sarkani, Näin on nytt mun kansan lait,
Kuin täs laulus kuulla sait.
V. 41.
Nyt ma weisun lopetan, Sill ei aika
myöden an', Enämpätän waiwaa, Pidemmäldä kirjoitta.
v. 42.
Ma jätän Herran Jumalan, Haltun ja
myös huomahan, Minun koree piikani,
Rakkan kulda Arittani.

