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W. k. Ihminen jong Jumal loi lk
Eli niinkuin

AckullWg että M;c.

mun rakas linduisen, MlttMM Wdämen ruusuisen, Sinun ty.
gös lähenen, Minun rakas y.

stawän.
2. Näin nyt wirten alotan, Talla

Hetkels laulamcut, Sndämen on pal»
laiva Rakkaudest halawa.

3. Tagll. nyt N3i!l laulelen Surusi
m weisaillen Pois on kuldan kulkenut
Minun urin jättänyt.

4. Ovdämmen on suruinen, Sinu»
tahtes runsuAen Koff' mä menen wuo«
tellen?iiwan surkiast huokailen.

6.- Silmän wetta wuotawät, Kat.
terästi jusxcwat, Niinkuin wirta wa<
kewä Koffist' alas mcnewä.

6. Ei kukan mun lohduta, Eikä
het wirwota, Wian sä minun Knl-
Yaisen Minun rakas linduistn.

7. istun, jos Murhe
täyttä sydämen, Malttejani muistelen
Olet aina mielesHn.

8. Cbtoll maata mennesän, Mmull
ylös nostesan, Ajattlen sinua, Ala

MjNUfi.
9. SM



Z. GinZ otet saattanut, Minnn mie.'
len käändänyt, Sinun rakkautts juur,
Joka mimls omhi suur.

10. Sinun silmäs ihanat, niin myös
Kuules punaiset, Rakkaudcst
Wwan kirkaast paistamat.

n. Nain on cttka ikllwa, Yötä pitkä
kuluttaa. Pois on Kuldan ohestaN
Kuin on paras mielestän,

12. Koff.n nam E heräilen, En saa
unda st mielen. EhwU samal tawalla
s)len mlclell karwalla.

13. Niin on minun sndimw, low
du pian lmduisen,. Lohduttaman mw
nua Ikäwäitzcn sinua.

.14. Joudu, joudu linduisen, Mun
sydämmcn
päall, l>.yteDs teit tää!!.

15. Sikuntenlen märlla, SUla la.
kiall' kedolla Uuden Portin tatana,
Kuin on tnrun puolella.

i6.Wuona yxi tuhatta Seitzennm
fata kiriotta, Kuusttymmer.o' wtela
pääll', Silloin erkanimme tääll.

17. Hemä-Kusa lambynmll Paiwän
paistell heljäll. Silloin sä mun
tann' Lupaisit myös tulla jall.

18 Ah mun rakas ystawän, Toi-
won sinun nätewän, Kuin morsian M.
kämiehens Hartast' tolwoo nahdaxens.

i- Niin



19- Niin on minun sydämen OoK
fin sinun nacewän. Juurii tarkall W
lulla, Ehin sinua todella

mä laxin cedosle,Wirberjäisesl
paira e, S'ell' ma kuldan hawatzin
Josta simrest riemu ihin

21. N t mä iften lohdutan, Suu.
rest murhcst wirwötan, linnut kuuletj
lauiawan Ihanasti pauhawan.

22 KMnaiset lwdnisei. Niin myöö
pienet Paastyiset, Wisertäwät kyllsa
Kaitt' liUnut myös metzisä.

23 KmttinaisetKukkalset, Niin myös
ruusut punaiset/ Hajun hywän andas
wut Hedelmän myös kandawat.

24. Lehdtt puihjn puhkewat, Heli.gettömät wirkowat, Metza pauhaa i«
loisans, Niin on rakkauden kans.

Näin ön Suwett sanoma, Kuttl
me kaikki kuulema; Nämät owat po>
jeS öll, MmäkMwen ajnll.

26. Ei ena aut laulaman/ Ma
pe jöutunian, Meiningt kans puuttli
mulld, Ia hywäst otan sulh'.

27. Jo nyt pänNan seisahtu, M
mä wirs on weisattu; Ia nyt hywäst*
Kultzaisen Minun rakas Lindujsen.

28. Jätät hywäst weittoiset. Niiw
myös rakkat Sukuiset. Tämän wit<
«n pikaisesi Kirjoitin ma sydämesi.


