
Mi
Lystillinen ja Kaunis

Rakkauden Weisu,
loutilaisina hetkinä kokonpandtt

Mdeldä Rakastawaiselöa personalöa.
llVuonna 1764.

Ah mun rakas Linduisen

Lukia hywä ja rakas,
Jos wieläkin on raha wakas,

Niin osta minä;
Saat toki sinä.
Ilon surungin paitoina.

Turusa, Prändätty Wuonna »323.



W. k. Ihminen jong Jumal lyi ;c.
Eli niinkuin

Akkulinna että stä lc.

v, 1,

Zlh mun rakas linduistn, Mun sydämen
>4 ruusuisen. Sinun tvgos lähenen, Mi<
nun rakas vstawan,

2. Näin nyt wirten alotan, Tällä het-!
kell' laulaman, Sydämen on palama, Rak-
kaudest halawa.

3. Täall nyt yrin laulelen Surujani
weisaillen Pois on kuldan kulkenut Minun
yxin jättänyt,

4. Sydämmen on suruinen, Sinun täh-
tes ruusuinen Kost' ma menen wuotellen,
Aiwan surkiast huokailen.

5. Silmän wettä wuotawat, Katkerasti
juorewat, Niinkuin wirta wäkema Kostist'
alas lnenewä,

6. Ei kukan mua lohduta, Eikä murs
hest wirwota, Waan sä minun Kuldaisen
Minun rakas linduistn.

7. Jos istun, jos kamelen Murhe täyt-
tä sydämen, Maalejani muistelen Olet aina
mielesän,

8. Ehtoll maata mennesän, Aamull ylös
nostesan, Ajattelen sinua, Ma hylja minua.

9. Sinä



9. Sinä olet saattanut, Minun mielen
säandänyt, Sinun rakkauces juur, Joka
minus ombi suur.

iy. Sinun silmäs ihanat, niin myös
huules punaiset, Rakkaudest palamat, Ai-
wau kirkgast paistamat.

11. Näin on aika ikäwä, Pdtä pitkä
kuluttaa. Pois on Kuldan ohestan Kuin
on paras mielestan,

12. Kostan aamull heräilen. En saa
unda silmillen. Ehtoll samal lamalla Olen
mielell karmalla,

13. Niin on minun sydämen, Joudu
pian lmduisen. Lohduttaman minua Ikä-
wditzen sinua,

14. louhu, joudu lmduisen, Mun sy-
hämmen ruusuisen, Muista lupaures päall,
longas lähteisäs teit tääll.

15. SiMniemen mäellä, Sillä lakiall'
ftdolla, Uuden Portin takana, Kuin on
turun puolella.

,6. Wuona yri tuhatta Seitzemän sa-
ta kirjotta. Kuusikymmend' wielä pääll',
Silloin erkanimme tääll,

17, Heinä-Kusa lämbymäll Päiwän
paistell heljäll, Silloin sä mun jätit tänn'
Lupaisit myös tulla M.

18. Ah mun rakas ystäwan, Toiwon
sinun näkemän, Kuin morsian Mkämiehens
Hartast' toiwoo nähdärens.

19. Niin



19. Niin on minun sydämen Soisin
.sinun näkemän, Juuri tarkall halulla,
Etzin sinua todella.

20. Niin ma lärin kedolle, Wiherjaisell
paikalle, Siell' ma kuldan hawatzin Josta
suurest riemuitzin.

21. Nyt ma itzen lohdutan, Suuresi
murhest wirwotan, Linnut kuulen laulawan
Ihanasti pauhawan.

22. Kaikkinaiset linduiset, Niin myös
pienet Päästyiset, Wisertäwät kylisäKaikk'
linnut myös metzisä.

23. Kaikkinaiset Kukkaiset, Niin myös
ruusut punaiset, Hajun hywan andawat
Hedelmän myös kandawat.

24. Lehdet puihin puhkewat, Hengettö-
mät wirkowat, Metza pauhaa iloisans,
Niin on rakkauden kans.

25. Näin on Suwen sanoma, Kuin me
kaikki kuulema; Nämät owat pojes 011,
Kylmän talwen ajall.

26. Ei ena aut laulaman, Aika rupe
joutuman, Meiningi tans puuttu mulld,
Ia hywäst otan suld'.

27. Jo nyt pännän seisahtu, Tämä
wirs on weisattu; Ia nyt hywäst' Kul«
daisen Minun rakas Linduisen.

28. lakat hywäst weikkoiset. Niin
Myös rakkat Sukuiset. Tämän wirren pi«

kaisest Kirjoitin ma sydämesi.


