
.ta/ caunisia/ HengeW^

W i r t t i,
Ensimmäinen.

nä woi nyt walitta:c.
n cowan ilman cautta Medellä huckantullen Hywasti-jättö Wirsi.

Toinen.
ajaamull'mailmaftnc.

en Lesti-waimon Walitus-wirsi Hänen
ja Orwoin surkiasta tilasta.

Colmas.

/'sun,racaösiclmnen,:c.
murhellisen ja joca taho!da sorretun

Sielun lohdutus,Wirsi.

Prändätty wuonna 5766.



HV. c. Walitta mahta ihininen:c.
Eli cuin:

Sielu täst huuta haikiast/ f« walitta

ena woi nyt watitta, Tär
catkerutta, En taida suutän
Engä enftngän puhua.

2. Sil wedet olvat käystellet PääliK mm
pään waeld.llet, Mun suuni kijni tukin
huulen yhteen lukinnet.

3. Keng ei mahdais nyt watitta, E
sujutella. Jos wettä olis pääsäni, I
hädasäni.

4. Ei tätä ylösnosiesan. Eikä myö'
pannesan, luosnut mun ajatuxihin. El.
näin olis saan kijn.

5. Linduisen nijncuin lendawän, Ma>
waisen ihmisen, Mun sysäis aaldoin Kceli:,
Elämäsi tutti tuonelle.

6. Ihanast auringon walost, Suvxi wgi,
liun wetten war/oon; Sijs aina w>'
wocam, Synnist meitäm cawahtaco

7. O! nyt mun racas puolisan. ssm
halduun Jumalan; Menen pok ;Esu-
xen, Mun Auringon ihanaisen.



hywäst! M.jallens nähdä saam ' inen
toisem ilos Taiwan, Ehk emme täs mmlmasa,
ssnami"' saa yhdes olla.

y. Ah! minun rackat Poicassm, Posan hal-
duun ainocaisen Mä i'.tän teidän, Jumalan
lEsuxen, teidän tawaran.

10. Nijnmyös te rackat Tytteren! All>it tcit
en murhe!een, Pois-menon plih' andaco;

Ilimalast äl?ät luopuco.
n. Jos olett' pojes mistannet Isänn', ia or-

ivoix jäänehet, Kyll on Jumal! isättömain I-
sä, Turwa turwattomain.

12. N»t wiel itzcn tabdon, 3)".iw''''
i B »a Langoin: Hywää yötä teille sanoil; ?°

. ä on nyt minun menon.
13. Pois jää mailman prameus, Hecu>,.,

> suurcoreus, t.ot.
Ia caicki si)!,distt men^t.

14. Olen jo päris Eilgelein, M s m'Ä
häin Ystäwäin, Cb"istuxcn Gb5

ja Palmu kädesii.
ls. Ilos ja riemus lnm
con loppumat, Meill caikill jvitl se wc
't, la«lust ombi ai^otett.
16. Cuul lEm rucouxeni, Ia minun ss-

hä huutoni: Auta tääll caickij lfäl
mia Lapsia.

17. Amen! jo lackan laulamasi. Kiitos
malan Taiwahast.' Hän on. mun waiwvlst
wapahtan, Sielun Taiwaseen tallell paml.



<olnen.
W. e. Murhetta cosca» muistelen,e.

Eli luin: <v.' Msu ChrisN S» amaoe»

v. l.

Ä' maiaa mull mailmasa Löydy, i> m-
hung' culjen, Maan toiwon saadma, Sill' sen sndämmeen suljen. Jos can<

n karsiwäisest täall Ristin, jong lum:!s.<l-
paall, Täs turhas elos sangen.
2 Löydy ei minull ystäwit, ?l

"icka muolla, Kylläp'on minull wainoit,
mmalita Suolla, lote minull aina anda
:a hetki myös candawat,Kiwiä cuorman p

ltcull' mun täyty culkea, Ia kym
liill, Caick mieleheni sulkea, Ia käydä

m owill, Cuin curja aina cuulla saan,
sa ihmiseld sanan tain: Ei fas' sull maja

4. Suruhuun olen heitetty, Ia murhe
mustaan, Auringon pilwill peitetty, A>'n
ftan suruu, tuscaa, Ei ole cuca armaht

uca vaalien carwähta, Maan Jumal yxi,
v.Aaldoihin 'olen wajowa, Ia wetten a

wäin, Woiman on pojes hajowa. Edes
i>an hywäin; Jumalattomat wainowac,

Mlelda cainowat, Sylkewät, häwaisew'
6. Blomster,'! on mull muuttunet, Cu.

caatunehet, Caick ilon paiwät puuttunet,
hexi maamnehet, Nisn etten ena ihmisex N
paremmin maan mtoisex, Itzeni werrat taisa.



Ei ole aittaa i
ä, Onnettomus i...

n täällä, Sill sini
'pa eaicki nlkin, Nopiasti
Tämäkin siiruist sydändän,

Että nyt minun ystcnoän, Hautta eumi
a, Johon pyytämät wajotta, waan e»saa Mia cadotta, lEsus on Lunastajan.

y. Annan corwani cuulemast, Silmän, r
niästä Laata , ja suuni puhnmast; Z)mn ärrys"
Zopyu päästä, Ei kielen enä puhu woi Tain

an tapo,' pahoj', Joita tääll paljon kärsin.
Kyunelden cantza kyselen, Lestein ja orwsin
Eiköst mailm' teit' sysele, Eik sois mam

olla? Ei auta mailm' wihas suu, Sis
on heil wahwa muur', Siell on

' Linnans.
Ah! temmattihin tuonelaan, Mun Mä,
racas, Jäin tänne orin huolemaan
n. murhen rascas; Kyll vmbi täal-I kyn-

, Ei ole Orwoill andamist, '

Taiwan Isald'.
. N emua toiwon Taiwahaas', Ia i.
naist, Embän nyt huoli mailmas', V

käypi cowast; tygö huoc
lä apua anelen, Näis waiwoisani
Thristusta caswoin catzella, Saan

aina, Caickein Pyhäin cans) weisato
a armons laina, Tämän elämän
anga loppuu kerästä, Ia klasi ulosjt.
Kiitoxen cclnnan sinullen, Cuin m
annat, Ia näytät ristij minullen



.iwn - t. En huoli pahain duo-
mioist, Echa >nyör. carsaist catzannoist. IE«-

Zolmas.
N), c. Vle sielun iloinen, «.

, culn: HNR,r« -Hywäi tijttMc, Iloisist it.
V. I.

sun, racas sieluinen, Mastoin?äy,
ol' iloinen, Elä senwuox epäel, HEl'w
woi kyll autta iäll

2. Luota, turwa HErran pääll, Eläifäs ai-
antääll, Kärslwäisest karsi myös, Mitä Häld'

ge tygös.
;. lulist itzes Jobin cansi', loca suures
ans, Itzens lohduttain sanoi: HERm mN,
Rra annoi. - -(HErran Nimi olco,i k j

z.. Sua waick tä.ill wihatau, Paner icin,
itan; Nijncuin Simci Dawidi,
us, cadetti,
"in HErra caick näkewa, Costa/a myös zväke-

choilpalcan andapi, Catten päähän <-

6.Bethelis myus Poicaiset, Elizcust p:!/°- sit;
ild palcka maxettin, Ett he pedoil.
Dmercki monest muust, Sijl 'häst
'iatust, Tämän pääll on nähtG
~)ös ehtäwä.

tähden sieluisen? Pidä itzes iloisen;
adeld, hämmästy, lostääll toisell m nesty.
Oywa loppu cisaanut, loea toist cc mm,
ion jouilinpayall tiell, Aina tähän c oiel.
chitofthelanMMWalnoisDawidv MM
)nga'Humaslsti pois,ltzens se hirttiwthois.



Miestä,.,'.., ~hadäj
i2.0! siis racas sielumen, ole surl».

män mailman wainost, Wihan, waäryd
iZ, Haman Mardo6)ailiemyös, Hirzi

"enb l.lös, Johon itze hirttttin, Maroochai
"Niottcttin.

14. Ah! sentahden Sielumen, M' ann' i
)e,en, Waicka kvyhys packoo pstäli, P

lujan aina taäll.
is. Namät pahain tawarta, Ia

warat; Hurjccm wähä paremb'
ga HErra hänell suon'.

itt. Sarphatin Lesten Jumal myös, Calll
aM!)iti l)lös, WalMOWcruusises, Jauho

i wackaises.
Dawid sijtä tunnusta, Psaltaris»
Ettei Hurscas hvljätt' ok' eik
cnoll.
il' sijs sielun iloinen, S>'ll'HErra on fMo
anpias ja armias, Hywä ntt

tule pa.lll, Sair
, tää!!, HENm sijn' sun wirwotta,
st ki wotta.

20, D: :N hartast Cuningan mies, Pl,,
,oä' myös, lEsust,joca paransi Sm,
n huojensi.

Ehkas fangix wietaisin, Nauta-cal
; Omba HErra sieliäk' läs

uus hädäs.
Ristis, tllscas, menos muus, Anda ai.

'ian awuns HENra, sill' cuin rucoile, Hänen
turwaile. «N



M omb,' Taiwahas Dstäwa '
sun tääil auttapi, Wijm

<öttapi.
/ Va'. jos sun on unhoitan Isa,

Mn, Sugut, Langot suuttunet, M «Ms
PUUttUlst.

2s. Ei 'mhoda ikanans HErra sinua pnä
zaa sun wastanottapi,Edestäs myös wajn

)<icoxes andex aina Anda, ja ra
Tustist, waaroist warjelc, loc'
tarjele.

Engeleins cautta wiela, loldatta o
M; Ertzetyxist erittä, Pihas, ma-as piir

.Nyt o! racas Sieluinen, Pidä il-
loi. ; Luota aina HEN;an pääil, Hä

a cunnian täall.
.
Ijall pitkall rawitze, Tal-pet caick

ritze, Ia peräsi tämän elon, Auds. tull dÄL
waan iloon.

-o. Amen! kiscos ijaisest, Culmit.aisln
~ Taiwaast, Pilwist, Tuulesta, M
ierest caikesta.

LOPPU.


