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uteli' minä tahdoism, Jossa olis kie<
li kcrckiä, Maast', jost olen kuosin,
wi plta,et, Wieran mallalla,

Omalla Maal a, Suomen pojat, Wanhat mu«
jat, Näitä aikoi ltkekät.

2. Wlhoittanet wiriN, Taiwan kruunun ja
Maanhtna:,, O Suomcs luruijes, Synninsumu, wuoret,wirrm, Mctzat, maat ,a mau-
d ret, Saattit kowuteen. K>ror koirudem'Taiwanmiehet, kylckeudet, Heidän maallanssurewat.

3. Suomi »vielä pvrkepi, Palmdella pilwet
peitta, Siunauxi wältläpi, Itzens synnin luokaan
heittä, Siulle pane Zionin Suuret hywättyöt,
Waickas heicä lyöt Miekan terail, Rutoll,Nal-
jäl, HERra, nijnkuin Salemin.

4- Taiwais sinua kijttawat, Kansat jotkakaf<wol lange. Koffa wlrttas weisawat, Suuret
Elementit sangen Sila k/lwom tektwat, SuunTkauhia Ei ann kunnia, pyhäin majaa, Taiwanraja Suomalaiset wihawat.

5. In



5- I lopeurat korwesa, Kl)3p,'t welieins kaik<
kein kansia Ia ne kuin maan powefa, Kijttawät
<ua kielellänsä Luondons ialken kilwoten, Linnut
hawistos,Knt kuusistos,Kalac symasMermki-
das, Kiicläin »oukos loydeten.

6 Waantnewtt'toisin leMe,synneil! woitam
jo Sodoman, jonaa tulel kuulemme, poltetua
nijnruin Gomormn, /a se wur Jerusalem, woi
woi pahucm, suomen kowutta, losua sijs näke
pilwes sota, joukot tuleman.

?. Katz nyt wiha alkapi, Suomen kedoil syn<
new mhden, kohta meri wuolapi, Borgos,Hil<
fingforsis i.Hhden sota joukottulewan, Suonien
rannoille Ia mvös muorille; Turku velka Että
selkä Panilan poro kandaman.

8. Pälckä, peras maistapi Weren makun k,ih«
dest Sangareitkostkaatuoi, Pälkäne!,
tsäl kuulu wahwastnlpar oytzyt amb!iwan,miek«
kawälkyp!,MichilanZep!,Taiwankuulutamähu<
mua mieras pito surkia.

y. Kapi awand o'ci sim, loucko suuri etelästä,
Ia koht, porm pani kijn, Pohjan vortei ci m»ös
sästä, aw.md pyrke: oleman; wa>>!da sit sinenLä<
Pi Ikalin, lanin, Kyrös ääni kuului
toilien Pälckänell.

ia Hä n oil' kauhia, Jouko kari yltteen
juori, plditpellolpauhina, Herr Arinsilti jaGo<
litzi), jouckons edelt molemn«'n, teit täsa lyöt,
yli p nw t oöi, wihal >ulmal miesten surma!,
tättlu pito pidelin.

Ti. Ouni cahol' ymmölkain', Jumal ci täl
eräl tahton anda ilo, Suomi, suli, waan ol'
wielä sua kol):au Kijwas HERra Zedaots) ki,



sse tehdä tääl weripesson pääl mmyei suchruu-
meit tubri, nain on HERran duomiot.

12. täk ols meille oll'. Mut ciwielä
silloin laytun HENran wiha sl!osi«l, Waicka
Sangar sen ols tahcon, Ia myös surkiu Suo-
men maa; Sill kost mieka on tupella ulkon,
woitto kuiteng, El Sangancn, Maan suidHERm he sen wa.

«3 Sitten kuin siel sodittin, Suomen kurjat
pojat wmnat, Jotka pello! haudac:in, Hmvoite,
tm pakenemat, Tiele nttki'n sunnattin; PohMRakel, wiela itkepi, Poika<us pärän moudaerä,
aän et kulu pilwihm.

14. Jollen sitä mmna wiel Pohjan
jaCajauan, murhi suuri tehdän sxl, Anna ?nsist
pan an maban, Wäki tui l poldttan, rii nat
waimoilda, La set aidoilla, Taiwan alia alaswl,
na, jäner mrkun aietan.

l5 Naiten alla on nyt maa wuotta kari kerta
neljä,kärsin mondakowutta, ?a myös tayly kärsi
wielä,Mena?n tykönäns, Siihen päiwan
ast.KHa tästä maasi, HENra heidän Me
mennä Omal maalle ko>s!ans.

. 16 Ma aiwan surkiast, Z)li kaikein muitten,
Suomi Sureaiwcn waikiast, Josta päästi suu-
ren porun, Itke sna risti tail. Kyllä Suoma»
lain, Tämän muista am, Wiel nijn kauwan
kuin saa rauhan, Aurina käydä polkns pääl.
" 1?. jalken syndyman, Lunasiajanyri
tuhat, T«gö sata seitzemän. Ia karkymmend'
wietin poiat, Isat lapsi joukolda, Sum seura
myöt, Waimor yli yöt, Itke tätä, hywast jättH
Armans meren rannalla,

:8, Md' nvc swnn Moi!da tu-
hat



hat Suomalaista, Tällä eräl snrusans, Ehi si«
nu laiwan maasa, Asia ombi, HERrci auc»,
WierasEsuvald' ottalsan maald; H cild
W umold miehen, Lapsi loukold Isan suut.

19. Waimo käypi manderel, Awy kahdell
kädell ruocki lapsi joukon lnnderci, Pois on se
kuin puolen autti, W>rt<ms w«e all koupanias,
Koffa jotakin, lapsianokin, Kyl>cici!!ä hariaiiia
kaipa waimo ammans.

20 HENra jlls sa läminlect, Ct<as koot
Bibelista, Ia niil kotia tulon säet/ Jotta lvie»
lin Zionista, N»'jn sna kackiku mioita. Suo-
men t,hanget ösnosies, Ma-
ta panes K nos uhreil ahdata.

21 Suomalaiset surusa,A!<mlk. t siä rau<
hallist ackoija,Koffa Kirkot, Sko,«lucwiel iKir-
koin isild hallittin, Turku tilasaiw, Papit wira-
sa-'s. HERranArcki, Armon nercki, Nmvos
wanhoild pidetin.

22. Laki, oli rauhalla, Mielm isiuii Turun
tuw>'s Waldamiehetwalialla, Oik.ut on on a-
stois monls, Koffa w<irys sa>; Saxa lu«
rulla Myypi surnta, M si inarjoi, Saran sarjoi,
Kusa on nyt rauha tai?

23. Nyt me kyycin azetan Helsingforjin,Ha«
menlinnan, Nautaruoffil ruostitanHewoinen ja
miesi mahan Lange alla waiwan tain, Koffawäsy jnht' sicramist ja suust Weripruiffu,Woi

.lät nufiu, kun, nyt täyty kärsi ain.
24. Pettu «cwH powesam, Wiko wijsi tai,

wan alla, Hirsi kyytis oiesam t yty syödä, e-
la täällä; wäsyt kropsitan, Koffas huu-
telet nyrcki suutelct, Wieran wäen kowan mie-
hin; katz', nsin syndi kostecan.'

25. Joka



25. Jokawijcko otetan, Meilda MvoWma-
läisill Hawat alken »utecan, tyhjöt aitat
kormt, Pynnyr tyhjä sia'as, Wehka pcldowael
Waimo! »a lc.psel Tajt on watza niinkuin otza,

lnmal loulus paall'.
26 Nyt »n aika puoleldas, Joudu lensi Poh-

jan maistas, kaytam «lös surusa, Astukamme y,
lös naista, Waiwam edeskandakam; Tott' ej
Jumal meit Alas taiwa,i hm; Enssst auna sit«
te saatta rauhan ombär me iden maan.

27. Muistut lEsu hawasnyt,
vli taiwas, Etz nijl maxoit Rikein syyt, Silloin
kuin sä täs mailmas, Golgan' päälä olit työs,
Weri pisaras annoit sijn>imaas,Ulos juufta,la
niin sästq meitä iiäisestä yöst.

28. Muista G' ne hawat myös, Kannoit suot
ihmisten edest, Itze lunasturen työs Lohdutus
wanhurffaudes, Armoll lEsu, Kuingom U-
pot rikoxem Meren sywyten, Em' mst edes tul'
nijn eies. Kuin me mennet ?eim.

29. Kuule Christe lupaus, Tsmän päalme
kaiki wanom, Et sull tulekunnia uus, Kijtäm
niin palj' kuin me taidam Teisesti lEsu Christ,
mitä jäapiwiel, Täots weljem'siel, Henges kan»sa taiwan maala, Sowit mvöstm Engelis.

zc». Isä sinun kädesas On myös Kuningasten
sydän, Kään heit armoon lapsilles, Et he olsit
meille hywät, Ia meil armo annaisit, Christe
Kuningam, Aja asiam, Siellä ylhäl, Ia tääl
alhal, Ett meil rauha jakaisit.

31. Lehtimajan owesa, Nyt me jMmiesi sei-som, Kuin Israel korwejc», Itkem yli paha
tetom,Alla wuoren Horebin, Moses joudu nyt,

Syo.



Sowit ludan syyt, Että HERrawielä kerran)
Autais lapsi Zionin.

32. Is nytloppu laulumme, Lopet lElu sota
wuodet, lopet kipiät paia amme. Kätke, po-es wi,
han nuolu, Kaswae rauhan oljuvuu Ett' sen
lchlein all, Kukin Isäns maal, Saisi ellaomaS
läära, Ia kitttä yhdcl suu,.

33-Kaikis näisä pydönnis, Tapahtukon simm
lahws, Maasa lliinkuin miwabis, Waan los
Vielä meidenkohtam, Wihas HERra palapi,

Rijn an kärsimys. Ett me täja tvös,
Sulle «läm, lygös tulem, Kosta

tuoni surmapi, Amen.


