
Mi lystillinen jakauM
Rakkauden

louttlaisna hetkinä kokonpandu
Mdeldä Rakastawaiselda perfonalda^

Wuonna 1764.
AO m'un rakas linduisen ec.

Lu?ia hpwä ja mkast
Jo Z wleläkin on raha makas;

Nijn osia minät
Saat toki sinäIlon sunmgm päiwmä.

MMly M Mmnna.



W. k. IbMtten jonF Jumal lbi le. '

eli nijnkuin: Wkulina että stä «.

mun eakas linduisen/Mun fyda«
WM men>ruusuisen/ Sinun tygös lahe<
nen/ Minun ratas ystäwan.

2. Min nyt wirten alotan/ Talla
hetkel laulaman, Sydämen on pala-
wa, Rakkaudest halawa.

3. TM nyt yxin laulelen/ SunO-
m weismllm POls on luldan kulkenut
Minun yM jättänyt.

4. Sydämmen on suruinen/ Sinun
tätztes kuuluisen Kost ma menen wuo?
telM/ Aiwan smkiast huokailen.

5., Silmän wettä wuotawat/ Kat-
keMi juoxewat, Nijnkuin wirta wä-

- kewä -Kostest alas menewä.
6. Ei kukan mua lohduta/ Eikä mur-

hkst winvota/ Waan s'ä mmun tul-
iaisen/ Mmm rakas lindmsen.

7. Jos istun / los, käwelen Murhe
täyttä sydämen/ Maalejani muistelen
Olet sma, mielesän.

8. Ehtoll maata mennssän/ AaMl
ylös twstesan/ AMelen sinua/, M
hyljä minua.

9<',Smä



9- Sinä olet Manut/ Mmm Mie-
len käandanyt, Smm mkkautes juur/
Joka minus olnbi suur.

io. Sinun stmas ihanat, Nijnmyös
huules punaistt/ Mkkaudest palamat/
Äiwan trckaast palstawat.

, Nain on aika itckwa, Uötä pit-
kä auttaa. Pois on tulvan ohestan

ot? paras nnelestän.
12. Kostan aamul! heräilen/ En sa

unda silmillm/ Ehwll samall taivalla
Olen nnelelZ karmalla.

13. Mm on MMM sydämen/ low
du pi<ln lmdzziscn, Lohduttaman mi--
NM/ Ikäwöitstn sinua.'

14. Joudu / joudu linbmsttt/ M'M
sydammen ruusuisen / Muista lupauM
pääl!/ longas lehteisas teit taatt.'

15. Siikaniemen znaellä/ Silla lip
km"' fcholla/ Uuden portin takana/
Kmn o!! Turun puolella.

° 16. Wuonna Ui tuhatta Seitstmaft
jataa kajoitta/' KnusilyMWend' wiela
paäll/ CWom erkainimme taal.

17. lamdymal/Pmwan
belftA/'SilZottr s'a NNM jätit

KMN>LupaOl myoo tuliajall. iB.



IF. M mun takas ystawän, Toiwon st.mm nakewan, Kuin morsian ylkmniehen,
Hartast toiwoo nähdärens.

'9 Min on minun sydämen, Soisin sinun
nakewan, Juuri hartal halulla, Etsin sinua
todella.

20. Niin m'a laxln kedolle, Wiheriäisel pai»
kaUe, Siell' m'a kullan hawaltsin, Josta
suurest riemuitsin.

21. Nyt m'ä itsen lohdutan, Suuresi
murhest wirwotan, Linnut kuulen laulawaa
Ihanasti pauhawan.

22. Kaikkinaiset linduiset, Niinmyös pienet
päaffyistt, Wlsertawat tylisa, Kaitt' linut
myös metfisä.

23. Kaikkinaiset Kukkaiset, Niinmyös rnu«
sut punaiset, Hajun hywan andawat, Hedebman myös kandawat.

24. Lehdet puihin puhkewat, Hengettölnät
«virkowat, Metsä pauhaa tloisans/ Niin on
rakkauden kans.

25. Nain sn Suwen sanoma, Kuin me
kaikki kuulemma: Mmat owat pojes oll'<
Kylmän talwen ajall.

26. Ei enä aut laulamaan, Ma rnpe
joutumaan, Meitnngt kans puMu ls
hywaiftr otan sulo.

27. Jo lnt pännan setsahtu, Tämä wirs
on weGttu; Ia nyt hywäst kuldaisen, M
nun rakas lmduisen.

28. läkat lwwäst weikoiset. Mnmyös
rakkat Stukkuiset. Täniän wimn Pikaiftst
Ktrjoittm m'a sydämest.


