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Präntätty tänä Wuonna.



-Äh, mun rakas linduisen, Mun sydämeni ruusui-
nen, Sinun tygos lähenen, Minun rakas ystäwän.

2. Näin nyt wirten alotan, Tällä hetket' laula-
man, Sydämen on palawa, Rakkaudest halawa.

3. Tääll nyt yrin laulelen Surusani weisaillen
Pois on kuldan kulkenut Minun yrin jättänyt.

4. Sydämmen on suruinen, Sinun tähtes ruu-
suinen Koff' mii menen wuotellen Aiwan surkiast
huokailen.

5. Silmän wettä wuotawat, Katkerasti juo-
xewat, Niinkuin wirta wäkewä Kostist' alas me-
newä.

6. Ei kukan mua lohduta, Eikä murhest wir-
wota, Waan sä minun Kuldaisen Minun rakas
linduisen.

7. Jos istun, jos käwelen Murhe täyttää sy-
dämen, Mamejani muistelen Olet aina mielesän.

8. Ehtoll maatta MMnesiin, Aamull ylös noste-san, Ajattelen sinua, Ala hpljä minua.
9. Sinä olet saattanut, Minun mielen käändii-

nyt, Sinun rakkames juur, Joka minus ombisuur.
10. Sinun silmäs ihanat, niin myös huules

punaiset, NaMudest palawat, Aiwan kirkaast
paistawat.



11. Näin on aika ikäwä, Pötä pitkä kuluttaa.
Pois on Kuldan ohestan Kuin on paras mie>

12.' Koffan aamull heräilen, En saa unda sil»
millen Ehtoll samal mwalla Olen mielell karmalla.

13. Niin on minun sydämen, Joudu pian lin>
duisen, Lohduttaman minua Ikäwoitzen sinua.

14. Joudu, joudu linduisen, Mun sydämmem
ruusuisen, Muista lupaures pääll, longas lähteft
säs teit tääll. «, „,

15. Sikaniemen mäellä, Sillä laklall kedolla,
Uuden Portin takana, Kuin on mrun puolella.

16 Muona yri tuhatta Seitzemän sata klyotta,
Kuusikymmend' wielä pääll', Silloin erkanimme

17 lämbymäll Päiwän paistell
hchall, Silloin sä mun jätit tänn' Lupaisit myös tulla

'"18 Ah mun rakas ystäwän, Toiwon sinmnä«
kewän, Kuin morsian rMmiehms Hartast toiwoo

on minun sydämen Soisin sinun nä-
kewän, Juuri tarkall halulla, Etzin sinua todella. -

20 Niin mä lärm kedolle, Wiherjäiftll pmkalle,
Sil!''mä kuldan hawatzin Josta simrest mmuch n.

21. Nyt mä itzen lohdutan, Smirest mmhest
wirwomn, Linnut kuule:l laulawan Ihanasti pau-

linduistt, Niin myös pienet
Pääffyisec, Wistrtäwät kyiisä Kaikk' imnut myov

NUtzisä-.



23. Kaikkinaiset Kttkkaiset', Niin myös ruusut
punaiset, Hajun hywän andawat Hedellnän myös
kandawat.

'

,

24. Lehdet puihin puhkewat, HenMömät wir>
kswat, Metzä pauhaa iloisans, Nii non rakkam
den kans.

25. Näin on Suwen sanoma, Kuin me kaikki
kuulema; Nämät owat pojes 011, Kylmän talwen
ajall.

26 Ei mii am laulaman Aika rupe joutuman,
Meiningi kans pMttu mulld, Ia hywäst otan
suld'.

27. Jo nyt piinnän stisahtu, Tämä wirs on
weisattu; Iä nyt hywäst' Kuldaisen Minun rMs
Linduisen.

28. läkät hywäst weikkoistt. Niin myös rakkal
Sukuiset' Tämän wirren pikaisest Kirjoitin mä
sydämesi.


