
Axi lyMnen ja caun^s
Rackauden

loutilaisna hetkinä cocoonpandu
Hhdeldä Racastawaiselda perssnalda,

Wuonna i?b4.
Ach mun racas linduisen tt.

Lukia hywa ja racas!
Jos wieläkin rahaa on wacas«

Nijn osta minä;
Saat toki sinä

Ilon surungin paiwina.

Prändlltly tänä Wuonna.



jong IntM lo 1
Eli nijncnin:

Acculina että sts:o> Zc

mun racas lmduisen, MW 3
DUITI sydämen ruusuisen, Simm

gös lähenen, Minun racas y',°
ftawän.

2. Näin nyt wirten alotan, TälFhetkell laulaman. Sydämen on pam,
wa, Rackaudest halawa. "

3. Taällnyt yrin laulelen, SurusiM weisailen, Pois on culdan culkenut.
Minun vM jättänyt.

4-Svdämmen on suruinen, Sinun"
tähtes rnusuisen, Cosc mä menen wuo>.
telen, Aiwan sursiast huocailen.

5. Silmän wetta wuotawat,
kerasti juorewat, Nijncmn wirta wä>«
kewa Coffeft alas menewä.

6. Ei cucan mua lohduta, Eikä mw'
hest wirwota, Waan sa minun
daisen, Minun racas lmduisen.

7. Jos istun, jos käwelen, Murhe'täyttä sydämen, Maatesam muistelenOlet aina mielesan.
8. Ehtoll maata mennesän/ Aamu!Ms noftesan, Ajattelen sinua,

hyha minua.
9. Sins



9. Sinä olet saattanut, Min
en Mndänyt, Sinun rackautes juur,
Ma minns ombi suur.

10. Sinun silmas ihanat, Nijnmyös
Mles punaiset, Rackandest palawat,

kirckaast paistawat.
ii. Nain on aica Mwa, Vöta pit-

Pois on Culdan ohestan
«luin on paras mielestan.
." 12. Costan aamull heräilen, En saa

silmillen, Ehtoll lamall tawalla
,)len mielell carwaalta.

l3. Näin on minun siMmen, low
pian linduistn,. Lohduttamaan mi-

«m, Ikawöitzen sinua.
' 14. loubu, joudu linduistn, MM
Mmmen ruustnsen, Muista lupaurcs

> Ml, longas läHteisas teit tääll.
l5. Sijkaniemen mäellä, Silla ta»

kedotta, Unden Portin tacana,
. zmn on Turun puolella.
' 16. Wuonna yri tuhatta Seitzemän'iltaa kirjoita, Cuusikmmend' wielä
.'äall!, Silloin ercaimmme Ml.
' 17.Hema-Cuusa lawbymal, Päiwan
'msteell heljal., Silloin sa mun ja«
lit tann', Lupaisit myös tuUa jall.

18 Ah mun racas ystawan, Toi«
wn sinun nakewan, Cuin Morsian Ub
lMichens,Hattast toiwoo nahdaxens.

19. RIM



. Nijn on mtnun sydämenW
fin sinun näkewän, Juuri harwlulla, Etzin sinua todella.

20. Nijn mä läxin kedolle, WiyerM
paicalle, Siell' mä cultan hawaitzi,
Josta suuresi riemuitzin.

21. Nyt ma itzen lohdutan, Sy
rest murhest wtrwotan, Linnut cuulllaulawaa, Ihanasti pauhawan.

22. Caickinaiset linduiset, Nijnmyö
pienet Pääffyiset, Wisertawät kyW
Caick linnut myös meW.

2;. Caickinaiset cuckaiset, Nijnmyö
rmyut punaiset, Hajun hywän and
wat, Hedelmän myös candawat.

24. Lehdet puihin puhkewat, Heigettömat wircowat, Metza pauhaa!
loisims, Nijn on rackauden cans.

25. Nain on Suwen sanoma, Cmme caicki cuulemma; Nämat owatp!
jB 011. Kylmän talwen ajalla.

26. Ei ena aut laulamaan, Aim rlpe joutumaan, Meiningi cans pmch
muld, Ia hywäifet otan siitd.

27. Jo Mt pännän seisahtu, Tä
ma wirs on weMM; Ia nyt hhwaCuldaism, Mnun racas Linduijen. !

28. Jätät hywäst Weickoiset-Niillmyös mckat Siuckuiser., Tämän wHren picaisestKirjoitin M spdamest.


