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3ohda«to.
Tämän kirjan tarkoitus on seuraama. Jos

tyttö pojalle tai poika tytölle lähettää tai an-
taa jonkin tässä kirjassa mainituista kukista
eli kasmeista, moi tyttö eli poika eli kuka ta-
hansa ilmaista ajatuksensa sanoitta kukkien ja
kaswien amulla. Tätä ajatusten maihtotapaa
kutsutaan kukkmskieleksi.
Valkoruusu.

Säilytä puhtautesi, miu sinä pysyt ikui-
sesti nuorena.

Varmasti olen sinun.
Punaruusu.

Olen iin kum tämä ruusu, mutta ilman
okaita.



Villiruusu.

Kyllä.

Sameilirvusu.
Sano aika ja minä kiiruhdan luoksesi.

Rurinkoruusu.

Asteri.
Minkätäkden olet niin snnkkämielinen?

Olen maiti kuin hauta.

Minä en ymmärrä silmäpeliä.

Viimmarjaoksa.

Minkätähden taiwitset sinä minun rak-
kauttani.

Koska minä taas näen sinut, kaunis lapsi?

Eikö rakkaus koskaan saawuta sinun yl-
veää sydäntäsi.

Vaikka minulla olisi tuhannen sydäntä,
niin kaikki lahjoittaisin'sinulle.



Viinikukka.
Älä anna huolten laulaa,

Mitä sanot sinä?
Sinä taimitset minua.

Kuolema main taitaa meidät eroitt««,
mutta rakkautemme on kuolematon.

Pellava.
Toimotan sinulle kotoista onnea.

Nuku makeasti ja uneksi onnesta,

Anna minun painaa käteni masten syk»
kimää sybäntäsi.

Tahdomme jakaa.

Laakeri.
Kunnioittanut olen sinua aina, mutta ««

kastanut en koskaan.

Mitta iloa ja onnea seuratkoon sinua elii-
mäsi tadalla.



Pellavan kukka.
Varmasti tulen minä sinulle.

Miksi itket kun minä olen sinulla.

Lumpeen lehti.
Waro itseäsi.

Sinä olet malloittaja.

Puolukka.

Woinko saawuttaa rakkautesi?

Terwc tuloa kotiin, rakastettuni.
Mina olen kärsiwällinen ja odotan,

Kielo.

lalkaisi juuressa makaan ja »vannon si-
nulle uskollisuutta.

Kaimaten heittelen silmäyksiä toiweilten
kauniiseen päämäärään.

Ei mitään ilmaiseksi.
Sydämesi on jäätä, rintasi on marmoria



Menetkö naimisiin mai etkö, siitä on ky-
symys.

Krassi
Punnitse mitä puhut.

Minä lupaan sinulle warmaa uskollisuutta.
Ole termetullut.

Älä rehentele.

Tahdon ruokkia sinua että tulisit woi<
makkaaksi.

Äidin vihreä.
Minun rakkauteni moi sinut saamuttaa.
Älä puhu siitä asiasta.
On onni lemätä rakkaansa käsiwarsilla.

Olen onneton kuin Job.

Eläköön mapaus.



Neerium.

Muskotiikukka.

Oranssin lehti.

Otanssiri kukka.

Oranssin oksa.

Kanervan kukka.

Persikan kukka.
Taidanko moittaa sinun rakkautesi.

Sinä olet narrannut minua.

Nyt tai ei koskaan.

Meidän rakkautemme on puhdas, se kuk<
kii kuin Saarontn ruusu.
Minä uneksin paratiisista ia kaunein mielii
olit sinä.

Minun puhdas rakkauteni ansaitsee was»
tarakkautta.

Minä säästän rakkaudentunnustuksen so»
pimaan aikaan.

Jalojen sielujen ystämnys syttuy usein
ensi silmänräpäyksessä.

Usko, toimo ja lakkaus seuratkoon sinuclalati.



Rakkauteni sinuun ei taida kaskaan sam-
mua.

Potaatin kukka.
Miksi olet kylmä ja lakkaudeton.

Amorin nuolilta et moi itseäsi waijella.

Me emme erkane.
Sinikello.

Rakastan sinua enemmän kuin elämääni.

Mitä muistoja se tuo sieluuni kun kat-
son silmäisi snmyyteen.

Ole wahwa kuin minä.

Etsi niin löydät.

Hiljainen mesi on usein symil.
Rosmariini.

Onnellinen ystäwäni.

Onni on rakkauden palkka.



Tämä tie, rakastettuni, wie warmasti aina
perille.

Tuomenkukka.
Kauneinta elämässä on rakkaus.

Kiitän sinua sydämellisesti.'

Ole makaa kun elämän myrskyt raimoo.

Olet petturi, Juudas.

Oi että me käsi kädessä saisimme kulkea
unelmien maille.

Koirankumina.
Waara uhkaa, tue minua.

Sinä olet kemyt ja suruton.
Sinä olet kauneuden kuningatar.

Tuletko ensi juhlaan?

Tsiwotan onnea,



Neiisgl Maarian kukka.
Onko rakkautesi aina niin lämmin kuin
tänään?

Voikukka.
Me näemme toisemme pian.

Pyöreys sinua kaunistaa.

Ketä sinä odotat?

Minä luotan sinun uskollisuuteesi.
Sinä teet minusta narrin waimasti.

Koska »voimme yhtyä.

Tulen warmasti, rakkaus ajaa minua
kuin koira iänistä.

Emmekö moi saada toisiamme.

Miksi olet synkkämielinen?
Kalajan marja.

Ola nainen niinkuin hön on.
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Minun aimoitukseni menlmiit hukkaan.
Näen sinut mielelläni.

Minä odotan että saan kutsua sinut omak»
seni.

Lumikukka.
Päimin ja öin ajattelen sinua.
Toimoa moit, että kaikki käy meillehymin.

Usko minuun niin ei sinulla ole mitään
peljättämäii.

Nätäruoho.
Sinä lopetat minun karstmiillisyyteni.

Tahtoisin aina suojella sinua.
Me moimme tulla onnellisiksi.
Minkä muoksi teit minulle näin?

Lohduta minua ystäwäni.



Missä minä olen onnellinen? Ainoks»
taan sinun seurassasi.
Mene pois, sinä olet auttamaton.

Sinä taidat aamistaa rakkauteni.
Älä unhoita minua.

Merkitsee samaa kuin kukan nimi.

En tahdo tietää sinusta enempää, poistu
kiireesti.

Horsma.
Olet lahjoittanut minulle useita onnelli»
sia tunteja.

Timoteiheinä.
Pidän kauniista nimestäsi.

Tahdon nähdä sinut aina kauniina kuw
päimä.

Ainoastaan sinun on syy.
Porkkanan lehti.

Ota esimerkkiä minusta.



Minun sydämeni on surullinen.
Saarnin lehti.

Sinulle tahdon elää ja sinulle tahdon kuolla.

Pidä iloinen luonteesi kuolemaan saakka.
Jumala elää — Hän walwoo puolestamme.

Toimoo sitä parhainta,

Sinä tarwitset minua sinä miisastelema
lapsi.

Ruoho.
Minä toimon pikaista mastausta.

Sinun aikomuksesi ilahuttaa minun,

Älä jätä minua yksin suruissani.
Kuka moi wastustaa kauneuden woimaa?

Kiitoksia sinulle, anna minun unhoittaa
yksinäisyydessä.
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Sinä olet luotu rakastamaan.
Pavun lehti.

Taiwas kuulee rukouksenne.
Sinä olet kaunis, mutta heitä pois yl«
peytesi, niin olet mieläkin kauniimpi.

Sinun rakkautesi on minun onneni.

Sydän joka etsii rakkautta, menee ohi
kylmän kauneuden.

Peliounikko.
Sinun silmäsi omat sielusi peili.

Hymästi lakastettuni. me näemme taas
pian toisemme ja jalkamme lupaamaa
keskusteluamme.

Mustikka.
Läsnäolosi poistaa kaiken iloni.

Lasken kunniani sinun käsiisi.
Sinä olet silmäini walo ja sieluni aateluus.



Kahila.
Sinä olet noitunut minut warmasti,

Onko totta mitä silmäsi puhumat.

Ilahutat minua paljon.

Ruusun ransin seppeleitä
Minä kiifimalrella kannan.
Ia rakkauden muistoksi
Minä nämät sulle annan.
Me oomme ruusukaisia
Tuon lemmenkukan laisina,
Siis riemutanssin mukahan
Tuon ruusun kiehkuran.
Sinulle minä nätti tyttö
Sydämeni annan,
3a sen kauniin ruusunkukan
Kätehesi kannan.
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