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W. k. Ole Sielun iloinen lss

?/».yt mä tällä ärsllä, alan pännän täräl»
IZ, kirjoittaman laulua, awio liiton

kaunua.
v. 2.

Wiisi wuot ja wähä Mll, olen rawsta«
nut tääl, pijkangist, nuorta Nei-
tzyt ihanaist. v- '3.

Hywä huomend ystäwan,' mä nytt teitä
t,er,weiän» Kuinga t?, woit elänytt, kore kaunis
Wdamytt.

V. 4»
Oligo teill 01l terweys, ja mpös töisän

menestys, Sitä minä kysyn tott, andakat ft
U«,tt muU koht. v. 5.

Kulzluk mitä 'outo siis hywäs lyläs kau?
Pungis, Hijä minä teildä kans, kysy täsä
kohdastgns».

v. 6'



S« on kaikkiin pahin «ml, tz!tä nstäwsn
pn tull, Minust kauwas asuman Monen
kulman taan.

v- ?.
.

Minä sanon teille sen, minun kulda B«j«
tastn, Etten mä teist eriä, waan tahdo.i tei»
hHn periä.

y- s»
Minun kulda a.y>io waiMo nyp<

ppxen, OKat sen pääll wakutelt, «ltän mä
teit pitk' eng pett'»

Joka Neitzen, ussolta, se ihmlncn Hey.
ralda, Nangalitan kauhiast, eroileuan.
taiwahast. v. ,^.

En mä suingan narra teit, «ngäwaaratt.
itzen heit, mutta Frijan todesti, teidän lxM

kohdesti.
/v. ii.

EM olen arwollans, korttemmasta s<zä<.,
öyst kans, Kuin mun kulda Britani, omg
rakas sulhani-

V- 12.

Waan en mincj huoli siit, kyll on ollut
monda niit, Jotka owat huouommast, sugust
qi.net halwemmast.

v- 13.
tzlhaswerus Kuningas, woimaMen Rub'



iznas, Köyhän Esterin mM vtt, Drotlningix
sz„tett koht.

Katz'.näin Ahaswcrus suur, palkka vii.
kan oni juur, El hän Huolin keisarit-
N!» tyttäri^.

v. N,
Ah näin lnröskin niinäkin, pidän teisti

AHakin en mä pidä tmä pahsmban mam<;
selliZ tzalwemyan.

Zllkät pahan mailman, andaka teu pM
flssan,Kunniall ikeu wyttäkät, löyryt kaikil^näyttMt."

V. l7<
Mailma on kamala, sill hgn monelta«

wala, pyytä nuorukaisi laäl häpja mer«n<>
lmtal Ml.

v. 18°,
Minä witlä Brijlatan, sangen korest.

waroitan, Ajan wiellest wryista,
ftist julmista,.

'

>

Ne jotk yöla rejawat/, hyppy,, huonein
Ne tule pian peteW, häpiän

MM, ','

y» Zo.

HERran sana lu?e?at, kM wifch
Wewat, Pyhän 'yZilyän jlcft, kirotusakihosa.



V. 21.
Mn Jumal teit,siunap't, ja miss rum

sast andapi, Rikkaut teill mailmas, ilon juu,
ren taiWahgs.

v. 2H.
Ah mun armas Brijtahan, slkät minun.

neuw ostan, Te nyt yhtän hämmgstyk, jamun
päallen näNästy^.

v. 2Z.
Wiel mä nyttkin juttelen, täsä laulus

puhelen Teidän kansan rattahast, sydämestän
tzartahast.

v, 24
Ah mä olen kuulla saan, että teit nzyös

Pilkutan, Ihmisildä kawalllv, tain mallman
wiekkahild.

Hl owat teit harmittan/kiwi kuorman
myöffin pan, teidän perän pamazpan jonZ,
weic awiy rqndghan.

y. 26.
Olkat kärfiwäinen te, wähH aika kM

he, Wnmein lakka pauhamgst, pilkkc?
haulalnasti

tz. 2?.
En taid kengän lukita w,«kmn sulia-

kita, Sepät ei tM miltän kitlen luh
ku tchdH taip.,

v. 28.
Ab mä wiilä tawalla rakkauden sanal-

la



la, Sanon teille Arijta park, aM, olko
puhett atk.

h. 29.
Nyt M wielä puoltstan, eeillen kenan

zimoitan, Ett mg tahdon naiH siit en kyssän
waiket taid.

b- 30.
MH jätän tämän asian, stntän Herran

Jumalan, Haidun ja myös huomahan, hänen
tahtos todpn am.

h. 31.
Jos sää olet Herra luon, jfl tain Brii»

tan minull suon, Awioren ja waimox«n,smun
haldus annan sen.

b. 32.
HERra minua aut ja suull, ta, Brijtn

on kyll rakas mull, Niinkuin Rachel! lacobili>jongas wiimein annoit siu.
v. 33.

Ah mun Brijta pieneni, Jumal puhe.
mieheni, olkon minull ja teill, siunausta suok-
ksn nmll.

v. 34.
HERra myös mull huwä kum«pan sowita,long kans ilol hauttaNxast/ mn«täisin rattahast. ,

'"

v. 35>
Minun wähH kyhkäisei,, Brijta kulw

Wttyisen, Jumalala rmoilkat, niin KHMi,
m,elM saat.



b< 36.
Meidän tule molempain, Jumalala tue

koill ain, Et me hywan aikahun, menisin a>
wio aittahan.

b. 37.
Mä wiel wärjyll morsiamet

tan Vrijtahallj Annan tiec et ltn va, Mmut
talwi wiltG jää^

v. 38.
Ehtosi maata pannesm, aamul warhaiii

nostesan, o»et mmun un.lsan
mpös edesan.

AMn olen päiwäll työs, niin M sih
löin kansa myös, oliittelen Brijtan pääss, sa-
itt, tuijkulh sääll.

Ah Mli, Grijta härkäni soker lmindel
sarkani, Näin on nytt mun rans«n lait, kuin
täs lnulus tuulta soit.

v. 41.
. Nyi mä wei/un lopetan> sill ei aika Mys-
- an< Enämpätän waiwaa, pidemmäldä
kisjoittäi

'. v. 42.
M jätän Herra 1 Jumalan, lMun ja

Myös huomchan.,Minun kore piikani, rakkan
kulda Brijtani»


