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7. Jos istun los, käwelen Murhe
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nakewan, Juuri hartal halulla, Etsin sinua
todella.
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21. Nyt m'ä itsen lohdutan, Suuresi
murhest wirwotan, Linnut kuulen laulawaa
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Kaikkinaiset linduiset, Niinmyös pienet
päaffyistt, Wlsertawat tylisa, Kaitt' linut
myös metfisä.

23. Kaikkinaiset Kukkaiset, Niinmyös rnu«
sut punaiset, Hajun hywan andawat, Hedeb
man myös kandawat.
24. Lehdet puihin puhkewat, Hengettölnät
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