Aksi

WEISU,
Yhden

Nuoren miehen kanstapuhe
Hänen Rayan Morsiamensa
.

tygö sangen pikaisesti ja yksin^
lettaisesti tekon pandu.

«!>»

o li

»

sa,

»«'»>

Missta» kW' OK Sielun l!««n

»«,

mä lHlla «älli, alan piännän le<
röllä, Ki»joittaman laulua, Awio liiton
kaunua.

V.

2.

Olen rakaWiisi wuol ja wähi päall',
piikanaist,
Nuorta
koret
tiäl,
Yhtä
stanut
Neitsyt ihanaist.

v.

3.

Hywä huomend ystäwän, Mä nyt teitä
terwetän, Kuinga le woit «länytt, Kore

kaunis kuldaniytt.
V.

4»

Ongo teil 01l terweyS, Ia myös töisön
menestys, Sitä minö kysyn lott, Andakat

s,

tiett

m»« kotzt.

V. 5»
outo sii< Hywis lyla<

Kuulul mitä

kaupungis, Sitä minä teildä kans, Kysy

täsi kohdasianS.

v. e.

Se on kaikkein pahin mul, Että ystH-

wln o» tull, Minust kauwas
Monen penikulman taan.
Mini

asuman,

v. 7.

sanon teille
Ette»

Bmtasen,
don teidän peris.

sen, Minun kulba
mä teist eriä, Waan tah«
V.

8.

Minun kulda Myllyksen, Awio »aimo
pZäll w«kutett, Eltän
nyppyksen, Olkot
pill'
pett'.
mä leit
eng'

sen
v.

9.

Joka Neitsen ustolla, Se ihminen Her<
lalda, Rangaista» lyll kauhiast, Eryilel-»
lan

taiwahast.

d.

«0.

v.

li.

En mii suingan narra leit, EngH waa«
tan itsen heit, multa Fria» todesii, Tei«
dön tygön kohbesti.

Ehkä olen armollanS Korlkemmasia säi«
byst kans, Kuin mun kuld« Brlilani, Om« rakas sulhaui.

siil, KyN on ol«
Wasn en Minä
niit,
lut mond-a
Jotka omat huonommast,
Sugust ainet halwemmast.

Ahaswerus

v.

,3.

Kuningas

,

Voimallinen

Ruhtinnas, Köyhän Esterin myös ott,
Drolningiks sen teki koht.
V.

»4»

Kats' niin Ahaswerus suur, Palkka pii.
kan otti juur, Ei hän huolin adeleist Kei«
sarillen tyttärist.
V.

15.

Ah näin myöskin minäkin, Pidän teistä

Briitakin, En mä pitä leidä pahemban,

Mamsellia halwemha»,
v.

!6.

Älkät pahsn mailman, Andaka leit pet«
lä waan, Kunmall itsen käyttakat, Nöyryt
kaikill näyltäkät.

v. 17.

Sill hän monelta»
nuorukaisi iääl, Häpiä m««

Mailma on kamala

wolla, Pyylä

ren liullal jääl.

v. l».
Minä, wielä Briilalan, Sangen lorest
waroitan, Ajan wieltest turhista, z.Danstst
ttikeist julmista.

v.

ly.

Ne M yblä rejawat, Hyppy huoneis
keinumat, Ne lule pian petelyks, Hipiän
-

orrel heitelyks.

sana lukekat, Kosta toisei
Pyhän päiwän. ilosa, Kirolu-

HERran

lulkewat

sa Pidosa.

,

P.

2?.

Niln Jumal teit siunapi, Ia myös runsast.andapi, Rikk.aut teill mailmas, ilon

suuren taiwahas»

v. 22.
mun
armas
Briitahan, Alkät minun
Ah
neuwosian, Te nyt yhtän hämmäsiyk, jo
mun päällen närkästyt.
v.

22.

Wiel mä nyltlin juttelen, Täsä laulus
puhelen Teidän kansan rgtkahast, Sydä«

mestän hartahast.

v.

24.

Ah mä olen luulla saan, Että leit
Myös pilkatan, Ihmisilda kawalild, Tain
mailman wiekkahild»
p., 25.
H« owal teit harmittan, Kiwi kuorman
myöskin pan, Teidän perän painama,:
long well awio randahan.
,

v.

26.

kärstwHinen
Vähä aika
he Wiimeln lakka stauhamast, pilkta
siä laulamasi.
olkat

v.

le,

lylls
wir«

»?.

En taid
lukita Wiekain suita
lukita, Sepät ei täill millän laill Kielen

lukku

tehdä taid.

v. 28.
mä
lawalla
Rakkauden sane»l«
»ielä
Ah
la Sanon teille Briitapark, Hlkät olla
puhiit ark.
S.

29.

Nyt mi «ielä puolesta», Teitten kerran
ilmoitan, Ett mä tahdon Paid, Siit en
koslan waiket taid.
V.

2c».

Mä jätän tämHn «sian, Sentin Her«
ran Jumalan, Haldun ja myös huomahan, Hänen tahdos lydyn ain.
v.

31.

luon, Ia tain Brii«
Jos sää
suon,Herra
Awioksen ja waimoksen,
Einun halduS annan s«n.
olet

tan minull

HERra

v.

32.

minua aut ja kuull, Taißriita

vn tyll rakas mull, Niinkuin Rachell
robill, longas wiimein annoit M.

la->

V.

33.

Ah mun Briita pien««s, Jumal' puhemieheni, Olko»
teili, Viunausta>
suotko n Mill.
v. 34.
myös mu» toinuta, Hywä kum«

HERra
IonZ?««< ilo! haultan, asi,
Ain eläisin rakkshsst.
pansowita,

v.

35.

o.

36.

wähi kyhläistn, Briita kulda
mytlpisen, Jumalala ruksilkat, Niin le
hywän miehen saat.
Minu»

Meidän tule molem ain, Jumalala r»«
koill ain, Et me hyOön aikahan, Menisin
awio

aittahan.

.

v. 37.

Mä wiel wärM muulamall, Morsiamellan Briitahall, Annantiet et iköwä,
Minul talwi wieraks i^ä.
maata pannesan, Aamul Varhain
nostesan, Te olet minms wielestn, Unni»
san myös edefön.

Ehtosi

v.

2y.

°^

Kostan olen pöiwäl työs, Nii» Mä silloin kansa myös, Ajattelen Vr.iit.an piäll,

GM, tuiskull,

My,

sM,

v.

40.

Ah mun Briita partani/ Voker man«
del sarkani, Näin on« nyt mun kansan lait,
Kuin täs lauluS, kuMa sait.
v. 4t.
Nyt mä weisun lopetan, Sill ei aika
myöhen an, Enämpätan waiwaa, Pidemmälda kirjoilta.
Mä jätHn Herran Jumalan/

Haltun

ja myös huomahan, Minun kore Mani

Rnkkan kulda Briilam.

