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Lystillinen ja Kaunis
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Wcisu,
loutilaisina hetkinä kokoonpandn

Khdeldä Rakasiawaiselda personald^
Wuonna 1764.

Ah mun rakas Linduisen )c.

Lukia hywa ja rakas,
Jos wieläkin on raha wakas,

Niin ostan minä;
Saat toki sinä
Ilon suruina paiwina.

Präntätty tänä »vuonna.



W. k. Ihminen, jong Jumal loi ?c.
> Eli niinkuin:

Ackulinna että stä )c.

B)sh mun rakas linduisen, Mun sy-
<4- dämen ruusuisen, Sinun tygös
lähenen, Minun rakas ystäwän.

2. Näin nyt wirten alotan, Tällä
hetkell' laulaman, Sydämen on pa-
lama, Rakkaudest halawa.z. Tall nyt yrin laulelen, Surusan
weisailen Pois on kuldan kulkenut
Minun yxin jättänyt.

4. Sydämen on suruinen, Sinun
tähtes ruusuinen Koff' mä menen
wuotellen Aiwan surkiast huokailen.

5. .Silmän wettä wuotawat/ Kat-
kera sit juorewat, ninkuin wirta wä-
kewä Koffisi' alas menewä.

6. Ei kukan mua lohduta, Eikä
murhest wirwota, Waan sä minun
Kuldaisen Minun rakas linduisen/

7. Jos istun, jos käwelen Murhetäyttä sydämen, Maatesani muistelen
Olet aina mielesän.

8. Ehtoll maata mennesän, Aamull
ylös nostesan, Ajattelen sinua, Älä
hyM minua. y^Sinä



9. Sinä olet saattanut, Minun
mielen käändänyt, Sinun rakkautes
juur, Joka minus onzhi suur.

10. Sinun silmät ihanat, niin
myös huules Rakkaudest
palawah Aiwan kirkraast paistamat.

11. Räin on aika ikäwä/ Wsläpitkä kuluttaa. Pois on Kuldan
ohestan Kuin on paras mieleflam

12. Kostan aamull heräilen, Ensaa unda silmillen., Ehtoll samall
tawalla Olen mielell karmalla.'

13. Niin on minun sydämen,
Joudu pian linduisen, Lohduttaman
minua Ikäwöitzen sinua.

14. Joudu, joudu linduisen, Mun
sydämmen ruusuisen, Muista lupau-
xes pääll, longas läteises teit tääll.

15. Sikanieman mäellä, Sillä
lakiall' kedolla, Uuden Portin takana,
Kuin on Turun puolella.

16. Wuonna yxi tuhatta Seitze-
män sata kirjotta, Kuusikhmmend'
wielä pääll', Silloin erkanimme tääll.

17. Heina-Kuusa lämbymäll Päi-
wän heljäll, Silloin sä mun jätit
tänn' Lupaisit myös tulla jäll.

18. Ah mun rakas ystäwän, Toi-
won sinun näkemän, Kuin morsian
Mämiehens Hartast' toiwoo nähdä-xens. 19.



19. Niin on minun sydämen Sop
sin sinun näkemän Juuri tarkkall ha-
lulla, etzin sinua todella.

20. Niin ma läxin ehdolle Wiher-jäisell paikalle, Siell' mä kuldan ha-
waitzin Josta suuresi riemuitzin.

21. Nyt ma itzen lohdutan, Suu-
resi murhest wirwotan. Linnut kuu-
len laulaman Ihanasti puhuman.

22. Kaikkinaiset linduiset, Niin
myös pienet Pääffyiset Wisertäwät
kylisälKaikk' linnut myös metzisä.

23. Kaikkinaiset Kukkaiset, Niin
myös ruusut puunaiset, Hajun hywän
andawat Hedelmän myös kandäwat.

24. Lehdet puihin puhkewat, Henge-
ttömät wirkowat, Metzä pauhaa iloi-sans, Niin on rakkauden kans.

25. Näin on Suwen sanoma, Kuin
me kaikki kuulemma; Rämät owatpojes 011, Kylmän talwen ajatt. .

mä aut laulaman, Aikaru-pe joutuman, Meiningi kans puuttu
muld, Ia hywäst otan suld'.

27. Jo nyt pannan seisahtu, Tämä
wirs on weisattu; Jää nyt hywäst'
Kuldaisett Minun rakas Linduisen.

28. lääkät hywäst weikkoiset. Niin
myös rakkat Sukuiset. Tämän wir-
ren pikaisesi Kirjoitin mä sydämestä


