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N enä woi nyt Mlitta, Tämän
elon cackerutta. En taida suutanv^^awata, Eng ettsmgän myös puhua,

, t-SiN wedet swat käyj?ellet,PäölitzMun
.pHHn waheldillet, Mun suuni Hni tukineh
la, huulen yhtön lukmet.'Kenq ei niaydais nyt walitt.l? Eron ylitz
sircutella, Iss wettäolis pääsHm, Itkisin itz
hätzässni.
4 En tW ylösNostesan,AjateU'maati» päN'-,nesan, Ei ftosnut ajcltuxihin, Cuing' cuolenl

minun sinvut, kijn.
5 LindMstn nitnclllN ländäwan, M6tcusta-

waistn ihmisen, Mun sysäisaaldoin keskelle
Eläckäst tulti»'ruMlle.

6- Ihanasi auringon waldst, Syöxi Wallius
hun weten warion, Ms ainawijust walwo,
man,Synnist meitäm cawahwtam,

?, minunracas puolisan, Jätän sun xau«hckch Jumalan? Menen pois tpgö
Mun Auringon ihanaisen.

z Hywäste!s,eäallsitt'!>!ähdäsaa>Suntawsas eng Yhdes olla. Hywäst kyll jällensnähdäsam, Toinen toistm ilos taiwan.
9°Ah!minunrackatpoicaistn, pojan haldunainacaisen, Jo lätin teidän Jumalan, lesureteidän lalp.aran,
H«>Nhn myös mun'rackat tyttären, Olkät

. smWnsurustu, Erandon plitz andaco, Iu-MMst MO luopuco. /, Jos



«l. löZ oletpojesmeWnet Isän, 3a orwsi>i
jänet,Hän on Isä isättömiin, Isä laupias
turwattomain.
»l. Nyt wie!'itzenkäandä tahdon, Astäwäiy,

tygö ja langojn, HywH yötä teille sanon, Tä-
mä »n nytt minun menon.

~. Poisläs mailman prameus,.Heeuma jasuur coreus, Jo macan kylmän paarren pääh.
lost kengän ei oll' päälnyttäMH

»4 Oli' pyydän paris knaelcin, Ia yhdes
pyhäin ysiäwäm,Chnstuxen caswoin edesäf
Seiso m lampu kädcsä.

»S.llos ja riemus lackaM, long Jumalsuockon loppumat, Meillcaikilljoillse walmi-
stet, Ia alausi omdi airöotct,'
,«. Cuul lEsu rucoureni, Ia minun köyhä

sieluni, O/ ylös
wietWn, maan powen.
t?, Amen lolackan laulamasi, Kiitoa Juma-

lan taiwahast,Hän on mun maiwoist
pahtan, Oielun taiwaisen

Toinen
mailmam, Löydy joscuhM

culjen, Iyaan roiwon sawan taiwasa,
Sill sen sydämen sulien, Jos cannan kärsi-wäisest tääll, Ristin jong Jumal salli Ml,
Tas turhas elos langeen.

z. ei minullystäwit, Täll malla taj.
cka muslla,Kplläp onminullWainAt, Cuinsamma--



«malita suolla, lotc minuy aina andawat,
loca hetki myös candawat,Kiwiä cuormanipäälle-

3. Itcull mun täyty culkia, Ia kynneleillH
monill, Caick mieleheni sulkia, Iakäydä mo-
nein ow!ll,Cuis curia ainacuullasaan,loca

taan, Ei täs sull maja liene.
4. Buruhu olen heitetty, Ia murhesen mu-

stan, Auringo pilwill peitetty,Ain maistansurun tustan', Ei ole cuca armahta, Ei cucapäällcncalwahtaMuttlumal yxinsnsä.
5. olen wajowa, Ia wetttn alle sp-

wäin,Woiman on pojes halowa,Edesmail,
man hywäin, lotc minua aina wainowat,
loca puolelda caintzwat,Sylkewät hawäi-sewät.

s.Llomsserit on mull muuttune, Cuckaisec ca-
atunehet,Caik ilo päiwän puuttuet,Murhex
«naatunehec,Etten nyt enämb Ihmisex, Wa-
on paremmjn maan matoiftr,Minäitzenwt-
rat taidan.

7. Ktj ole aita edesän, Eikhuonet pääni pä-

non ltjn cusa aita mmaliN/ sitäpä
laicki ylikin, Nopiast hoppelewät,

8 ftruist chdänvän, Kiwisielepi
aina. Että nyt minun ystäwän, Hautaettnicaiwa, Johon mua pytäwKtwalotta,Waalr
ei he ftata cadotta, lEsus on l^nastannut.
Z. cmwlmi cuulemast/ Silmäni näke

MttstZ/



mäsin, Laata jssmn! puhumass, Vmm 'rrys
loppu päästä/Ei kielen,"nämb vuhua oi, tain
mailmantapoipah»! lAta täällpaljonkä'^

,«. Xynnelden cansg kyselen, L>stein »a m
woin rila, Eikost mailma heit syjcllen,Eikic
heidän maan pMtl ola, Ei aut mailmamhee
suuri, Taiwasa on heillä muuri, SiellonWsdän wahwa linnans.
,«. tsmm»uih!n tuonelaan, Mun M-wänirac.s,län tänne y,rin Kuosman, kylläp
rn murhen takas, Minulla täällä kändllmi/st/Ek ole, orwoilandamisi, Waan (oiwon
wcm Isald.

12: l<'emua taiwahas, Ia ilo alino-'
maisi, Embä, ryt huoli mailmas.los cuing,
mun kaypi cowasi lEsuxeli tygo huokailen,
Ia häneld apua anele»?, nais waiwoismi<uuris.

»;. chrissusta caswomcatzcll, Saan taiwa-Calckein pyhäin cans
Semb HErra minulle laina, Tämän cläm -n
pärästä, Cuin lanZa loppu kerästä, Ia klasin
ulos juoxe.

14- XfttoxenminälEsu si/ullen,Culnmur«
hetta tääl anna, ia näytätristiä minullen,sil-
läpäs mua tailuasen kauna:, Embä nyt huolimailman, duomiost,Ena silmän carsastkatza-noist, lEsuxes wch",aftwnni ripun.

- Colmas.
Mc: Ole SielunMnen, « Wk



Sieluinen, Mastoin käy
iloinen, Älä sen wusZ epäel, HEtt
woi kyst autta M.

tuota Herran pääll, Elisäs aim>
z, tääll, Ksrsiwäistst kärsi myös/ Minä
mirrald lange tyäs.

Hulistitzes Hiobin cans, loca suures
. Hrhesans,ltzens lohductain sanoi. HErra
«ttl HErr andsi

4- Sua waick Mwihawn, Panetellan
parjatan; Nftncuin Dawidi
häwäis, cadetti-!

5- AinHsrracaick näkemä, Gostaja myös'
wäkewä, z «hoill palkan andapi, catteen. pä-
ähän candapi
6. Bethelis myisPoicaiset, Eliseustpilckai-

sit;HErraldapalcka maxettin, Ett hepedo»
ild reweldin.
7-Esimerki monesi muust, Sitä pphäft

matust, Tämän päN on nähtäwä, Itz cukin.
myös tähtäwä. . .

«, tämän tähden Sieluisen, Pld am ltzee
iloisen; M cadet, hämmästy, Jos tM
toisell menesty.

«!« . .^

9, Hywä loppu ei saane, Cum taall tolst
cadetcine, Waan on ioutun pahall tiell,
°ltz ain tähänasti wiel.

.
..

<°. Achitophell anMgst, WawM Dawld



minaast, HErea esti pois, Ia hsn.
~ itztns hirtt wihois-

n. Mard«chai Hamsn myös, hirsipuun
kens ylss; lohong itze hirtettin, Hiardochai
cunnioitttin

,! Ah! mun racas Sieluisen, Man itzet
murhesten,, Jos sull köyhys packo päsll/ Py«
sy lujan aina tääll.

,;. Tämän mailman tawara, Jumalatto-
man wara, Hurlcan wähäparemb on, longa

, HErra hallen suon.-
,4. Zarcptan Lesten HErra myös, Callill'' ajall piti ylös,WäMOljyll Crusises, lau-

ho pioll wackaifts.
3' «j.David Propheta tunnusta, PsaltarisanS

Ettei hurscas hyljätoll Ikänäxs,
<k nÄias cuoll.
»6. Ol' Ns sielun iloinen, Siltä HErr' on

suloinen, Laupias ja myös armias, HywH
' eikäcarmjas.
. »7. Tandin tusc' jos tule pääll, Sairaus

suwutta tääll HErra sijn sun wirwotta,
' Sairaudestkirwotea.

»g. Tääl hartast Cuinganmies, PoicanS
tdestrucoil myss,lEsusi isca paransi, Sen
ja taudin huojensi.
»,. EIM fangix wietäisin, Voltein cahleinlystäisin; Owba HErra sieläkläf, AuttamaS

° cuin muus HHhäS.
' »». Ristis, tuscas/menosmu^Awuhawue



<wl,s,Hsrra lMuin rucoile,H'Ms turmalle.
-l Sentähden ah! sielu>sen, Miris itzesmur-heftn. Annat »a nijn furet tääll, Mailn Ai tur-han menon pääll.

Costa smyll Taiwahas, MawH onlefus paras, locafus tääll auttapi, Wiimeinsaattapi, ,

jos unhottan, Äitiearätpois zättan,Sugut langot suuttunet, Yjtawät pois puut-
tunut,
z'4° Unhotta ei ikänsns, Tahdo lErra suapaanMs; Waa« sunwastanottapi, Cdestäsmyöswastapi.
.25 Mcores myss tääll aina, Anda andex,tMhan, laina, Tustiswaarios wariele, «<otcMl! paälles tariele»

26.- Enmleins cautta wielä, lohdattinocklM tielle, Erhslpxist erittä pihas. majas
PfjrlttH.
'2/ Nyt sentähden Sieluistn, Pidä itzes-iloi-sen, Luota ainaHErrapääll,Hänsunsaatta
cunman

28. Wll pitkäll rawitz, Tarptt caick myös
' tarche, Iaperäsi tämän elon,Anda tull Tai-wan tlsn.

. »9. Ah! munracas sieluistn, Pidä itzesiloisen, KijeäLuoia lunastaia, Pyhä
Hmge PäMM "


