
Lystillinen ja Kaunis

RMOm HetA:
Ah! mun rakas Linduisen ::.

We.s. k. Ihmmen jonk' Jumala loi ».

Il«> suvunkin päiwiuä.

Wiipurissa, I, Cederwaller poikineen.



vi.
Ah! mun rakas lintnisen, M»n sydä.

men ruusuisen, Sinun tygös lähenen, Mi«
nun rakas ystäwän.

2. Näin nyt wirten alotan, Tällä het'
tel' laulaman, Sydämen on valama, Rak»
landest halawa.

3. Tääll' nyt» ykssn laulelen,
sani weifaillen, Pois on kullan' kulkenut
Minun ylsin jättänyt.

4. Svdämmen on surninen, Sinun
tähdes ruusuinen, Kosk' mä menen wuotel«
len Aiwan surkiast huokailen.

5. Silmän' wettä wnotawat, Kätke»
lasti juoksemat, Niin tuin wirta wäkewä
Koslist alas menewä.

6. Cj kukaan mua lohduta, Eikä mur«
hest wirwota, Waan sä minun Kultaisen
Minun rakas lintuisen.

7. Jos istun, jos kaivelen Murhe
täyttää sydämen. Maatessani muistelen O«
let aina mielesän.

8. Ehtoll maata mennesän, Aamull
ylös noustessa», Ajattelen sinua, Ala hyljä
»ninua^



9. Sinä olet saattanut Minun mie»
len kääntänyt, Sinun rattaudes juur, Jo-
ka minus ombi suur.

10. Sinun silnläs ihanat, niin myös

huules vunaiset, Rakkaudest palamat, Ai»
wan kirttaast paistamat.

11. Näin on aika ikäwä, Yötä pitkän
kuluttaa, Pois on Kuldan ohestau Kuin
on paras mielestän.

12. Koskan aamull heräilen, En saa
unta silmille», Ehtoll samall tawalla Olen
mielell karmalla.

13. Niin on minun sydämen, Joudu
pian lintuisen, Lohduttaman minua Itä.
wöitsen sinua.

14. Joudu, joudu lintuisen, Mun sy.
dämmen ruusuisen, Muista lupaukses pääll,
longas lähteisäs teit tääll.

15. Sikaniemen mäellä, Sillä lakiall'
kedolla, Uuden Portin takana, Kuin on tn»
run puolella.

16 Wuona yksi tuhatta Seitsemän sa»
ta kirjotta, Kuusikyinmend' wielä pääll, Sil«
loin erkanimme tääll.

17. Heinä«Kuussa lämpymäll, Päiwän
paistell heljäll, Silloin sä mun jätit tänn',
Lupaisit myös tulla M.

18. Ah mun rakas ystäwän, Toiwon
sinun näkemän, Kuin morsian IlkämiehenS
Hartast' loiwoo nähdäksens.



19. Niin on minun sydämen, Soisitt
sinun näkemän, Juuri tarkall halulla, Elsin
sinua todella.

20. Niin mä läksin kedolle, Wiherjäi'
seN paikalle, Siell' mä kuldan hawatsin Jos,
ta suurest riemuitsin. ~^..,

21. Nyt mä itsen lohdutan, Suurest
murhest wirwotan, Linnut kuulen laulaman
Ihanasti pauhawan.

32. !lintuiset, Niin myös
pienet Pääskyiset, Wiserläwät kylissä Kaitt'
linnut myös metsissä.

23. Kaikkinaiset Kuttaisek, Niiu myös
ruusut punaiset, Hajun yywän antamat He»delmän myös kaiitawat.

24. Lehdet vuihin puhkelvat, Henget»
tömal '.virkkoVat, Metsä pauhaa iloisans, Nliu
ou rakkauden'

25. Näin on Suweu sanoma, Kuin
ma kaitti kuulema; Nämät owal pojes 011,
Kylmän talwru ajall.

26. E, ena aut laulaman, Aika ru.
vee joutuma». Meininki kans puuttuu muld,
Ia hywäst otan suld.

27. Jo nyt pännä seilattu», Tämä
wirson weisattuu; Jää nyt hywästKultai-
sen', Minun rakas Alituisen.

28. lääkäät hywäst weittoiset, Niiu
myös rakkaat Sukuiset. Tainan wirren pi.
taifest Kirjoitin mä syoämeöt.


