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Rakkauden

W e i s u,
loutilaisma hetkinä tokonpandu

Vhteldä Rakastawaiselta Personalta>
Wuonna 176^.

Ah mun Rakas Linduisen n

iukm hywä ja rakas!
Jos wielakin on raha wakas,
Niin ostan minä;
Saat tosi sinä
Ilon surungln päiwänt.

Wiipurissa Vawtt» ««.



Weisatqn kuin: Ihminen jong Jumal loi, >c,

<li luiilkuin:

Akkulina että sio )c.

3ih mun rakas Linduisen, Mun spdamen
ruusuisen, Sinun tpgos lähenen, Minun
rakas pstäwän.

2. Näin npt wirten alotan, Tällä Heikel!
laulamaan, Spdämen on palawn, RattaU'
dest halawa.

5. Tääll I npt pkssn laulelen, Surusani
weisaillen, Pois on kuldan kulkenut, Minun
pkstn jättänyt.

4. Spdammen on furuinen, Sinun tah-
tes Ruusuism, Kosk' nlä menen wuotellen
Aiwan surkiast huokailen.

5. Silmän wetta wuotawat, Katkerasti
juoksemat, Niin kuin pirta wäkewä Koskist
alas MiMelvä^

6. Ei kukan nma lohduta, Eikä murhest
wirwoita, Waan 'sä minun Kuldaistn, M
nun rakas Linduisen.

7. Jos istun / jos käwelen Murhe tapt«
jää spdämen, Maatesani muistelen Olet aina
mielessä».

8. Ehtol nmata menttesatt, Aamull M
nostefan, - Ajattelen sinuft, M HM n>inu^



9. Sinä olet saattanut, Minun mielen
Undänpt Sinun rakkaudes juur, JM
«inus ombi suur.

10. Sinun silmäs ihanat, Niin mpos
Met punaiset, Rakkaudest Palawat, Ai»

MN tirkast paistawat.
11. M'n on aika ikäwä, Vö'tä pitkä

kuluttaa. Pois on Kuldcm ohestan Kuin
en paras mielestän.

12. Koskcm aannlll heräilen, ei sa unda
silmille», Ehtoll siuual tawalla Olen nlie«
lell karmalla..

15. Niin on ulinutt sydämen, Joudu
pian linduisen, Lohtuttaman nunua, IM«
Msen sinua.

14. Joudu, joudu linduisen, Mun sp»
Umen ruusuisen, Muista lupaukses
Zonkas lahteisas teit tääll.

15. Sikaniemen mäillä, Siellä lakiM
kedolla, Uuden Portin takana, kuin ott
tnrun puolella.

16. Wuonna pksi tchalta Geiiftman
fata kirjoitta, Kuusikpnzmeud' wielä päälle
Silloin erkanimme taab".

17. Heinä kuussa lambpmal Paiwatt
pmstel helial, Silloin sä MM jätit tänif
Lupaisit mpos tulla jäll'.

Is< Ah mun rakas pstäwiln, Toiwott
sinun nakewän, Kuin morsian Mä mw
hens, Hartast' toiwoo nähdäksens.

19. Niin on minun Wmmm SoiM



sinun näkemän, luur hartall halulla, Etsii
sinua todella.

20. Niin mä läksin kedolle, Wiherjaise!
paikalle, Siell' ma kuldan hawatsin, losti
suuresi rirnuutssn.

21. Npt mä itsen lohdutan, Guurei
wurhest Wirwoitan, Linnut kuulen laulawa,
Ihanasti pauhawan.

22. Kaikkinaiset linduiset, niin nlpös pi,
net pääskpiset, Wisertäwät kplisa kaitt' lit
NUt mpos metsissä.

25. Kaikkinaiset kukkaiset, Niin mpö!
ruusut punaiset, Hajun hpwau andawat, He
delmän mpos kandawat.

24. Lehdet puihin puhkeewat, Hengttti
Mät wirkowat, Metsä pcmha iloisans, M
on rakkaudens kans.

26. Nain on Suwcn sanonla, kuin m
kaikki kuulemma; Naulat owat pojes
Kplmän talwen ajall.

26. Ei enä aut' laulaman, Aika rupe
joutuman, Meinmgi kans puutu muld'
Wwäst otan suid'.

27. Jo npt pannan seisahtu, Tämä wirs
on weisattu; Ia npt hpwäst' Kuldaisen mi>
»un rakas Linduisen.

28. laakäät hpwäst weikkoistt. Niin
myös rattat Sukuiset. Tämän wirren pii'
kaisest kirjoitin mä spdämest.


