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Ach m'un rakas lmduism tc.

9ukla hywa ja rakas!
Jos Melakin on raha wakas,
"Nijn osta minä;

Saat loki sinä
Ilon snmngin paiwina.

Prandatty tänä Wuouna



W> kuin: Ihminen jong Jumala loi :e.
Eli nijnkuin:

Akkulina että sta :c.
WMch luun rakas linduiscn, Mun sy.
ND dämen ruusuinen, Sinun tngös

lähenen, Minun rakas ystawän. ,
2, Näin nyt wirten alotan, Tällä het.

kell laulaman, Sydämen on palawa,
Nakkaudest halawa.

3. Tääll nyt yxin laulelen, Surujani
weisailen Pois on kuldan kulkenut Mi«
nun yrin jättänyt.

4 Sydämmen on smuinen, Sinun
tähtes ruusuisen, Koff mä menm wuote«
len, aiwan surkiast huokailen.

5. Silmän wettä wuotawat, Kätke'
rasti juoxewat, Nijnkuin wirta wäkewä
Koffest alas lnenewa.

6. Ei kukan mm lohduta, Eikä mur«
hest wirwota, Waan sa minun Kuldai,sen, Minun rakas linduisen.

7.' Jos istun, jos käwclen Murde tayt<
ta sydämen, Maatesani muistelen Olet cn«
na mielesän.

8> Ehtoll maata mcnenesim, Aamul y.
lös nostesan, Ajattelen sinua, Älä hylja
minua.

9. Sinä olet jaattanut, Minun mielen
kaändänyt, raktMtes juur, Jokannnus oucht suur.

,o. Siim»



iv. Sinun silmäs ihanat, nijnmyös
huules punaiset, Nakkaudest palawat, Ai-

kirkaerst paistawat.
11. Näin on aika iräwa, Pötä Mäkuluttaa. Pois on Kuldan ohestan Kuinon paras mielestän.
12. Kostan aamull heräilen, en sa undasilmille», Ehtoll saznall tawalla Olenmie.

lell karwalla.
13. Näin on minun sydämen, Joudupian linduisen. Lohduttaman minua, Ikä»wöitscn sinua.
14. Joudu, joudu linduisen, Mun sy-

dämmen ruusuisen, Muista lupauxes pääll,
longas lehteisas teit tääll.

15- Siikaniemen mäellä, Sillä lakiall'
kedolla, Uuden Portin takana, Kuin oirTurun puolella. «».

16. Wuouna yri tuhatta Seitsemätlsataa kirjoitta, Kuusikymmend' wielä päall,
Silloin erkainimme taäl.

i?' Heinä-Kuusa lämbymal, Pälwänvaisteell helijäll, Silloin sä mun jätit
tann', Lupaisit myös tulla M.

i- Ah mun rakas nstäwan, Toiwonsinun nakewän, Kuin Morsian Plkämie-hen, Hartast toiwoo Mdärens.
'

19. Nijn on minun sydämen, Soisit,
sinun nakewän, Inuri hartai halulla, Et,
sin sinua todella.

20. NHH



20. Nijn mä laxln kedolle, Wiberjäisel
paikalle, Sieli'mä kullan hawaitsm, Jos.
ta suurest rielnmtsin.

21. Nyt mä itsen lohdutan, Suurest
nmrhest wirwotan, Linnut kuulen laula»
wan Ihanasti paubawan.

22. Kaikkinaiset linduiset/ Nijnmyospie»
net Paästyiset, Wisertawat kylisä, Kalkk
ltnut myös metsisa.

Kaikkinaiset Kukkaiset, Nijnmyös
ruuzut punaiset, Hajun hywan andawat/
Hedelmän myös kandawat.

24. Lehdet pnihin puhkewat, Hengettö'
mät wirkowat, Metsä pauhaa iloisans,
Mn on rakkauden kans.

2.5. Nain on Suwen sanoma. Kuin
me kaikki kuulemma: Namat owat pojos
011. Kylmän talwen azan all.

26. Ei enä aut laulaman, Aika rupe
joutumaan, Meiningt kans puutu muld,
Ia hywaiset otan suld.

27. Jo nyt pannan seisahtn, Tämä
wirsi on weisattu; Ia nyt hywast Kul<
daiscn, Minun rakas Linduisen.

28. lakat hywäst Weikoiset. Nijnmyös
rakkat Siukkuiset. Tmnän wirren pital"
jest Kirjoittin ma sydämesi.


