.
'

<

hi lanqepi/Taiwan cuulu Tllma humu/
Wlerasplto surkia.
y.Carl awlmd otti / loucto suuri
codt portit pani klzn/ pobEtesesta ha myös
portl ei
Ma/ Awand pmcki
ottaman/ lVaelda fitt sizn Lepi Ikalin/
wasanlänm/ Rörös aanl Cuulutomen
Pettänen.
la.Aänl tasi ol taulua jouko caxi l)h-ten juoxl/ pidit pellol pauhina Hl. Arm.
molemin/
seltl ia Göllhi / jouckons edest
yät/
/

wihaljul.
täsa tyat/ yli vmwet
mal/nnestensurmal/tmuä pltopidettm
Lvcky tafi ol ymnrkm/ Jumal ei tal
eral tahtonandailo Suomalain sull/wan
wielsua cohtan Kiwas
Zebateit

~

olh Keste teddätälwcri pellon

pal mur.

Min on Her-

hei suret/rulnclt tuhri /
ran huomiot.
ll.Woitotaso!'s niille 01l mut eiMe»
lä stlloln lahtun. HEnan wcha juosiot /
Miicka Sangar fcn ols tvhton/ za mycs
surkia Luomen

maa/

sin costmiecka

on/

tupcsias uicon/woito culicng/el sanZar»
< ten/ wan Su!d HlLrra He sen saa.
l?. VlttenculN sici fodlttuz/ Suomen
-

.

jokeen/ pello!/ baudattln / haawoltetM patenewat/ teille,

sorkiat pojat walnat/

,

mtktnsmnmttlN / Pohjan Rakell wielä

ittcpl polcans pcren/

cuuln pilwlhllu

l4,Za!kcn

monda erä/ ett ään

sitä mennen wiel

/

Pohjan

Caianan/ inurht mun tehden siel
LIIMK elisist pannan maahan/ wekt tulell'
poldetan/ rlnnat walmotlla/kapjetaidolla/tlNwan allä alastoma/ saanet Turcun
asetan.
»5 Näitten alla on nytmaawuotta capcrcn

p kerta
cowutta / ja
jouckoty.
töyty
myös
kersi
/
tönäns/ sizhen pälwen ast cossa tästä

nwst HErra heidän kesse

menne Omal

Malle cotians.
16 Mta äiwan snrkiast yli caickein muit-

ten furmn Suomi sure waikiast / josta
päästi suuren porun/ itke sitä risti taall /
kyllä suomalain tämän muista atn / wiel
nincauwancuin la rauhan/ Aurmg kavdä
polcuns paäll4
,7 Muonna jelken syndymen Tunassa-

jän

pojat/ Wt
myat/ Wuuuot rli

joucolda/ Suru seura
yät Itke tätä hywäst jatiä Arnmns mc-

ren rannoilla.

,

'B.

iB.HEna.joud nyt nyt awun cans/

Monda tuhat Suomalaista / Talla eräll
smulans/ Ehti sinu Taiwan lnaasa/ Aaut/ wicras iLsiwald,
sun ombt
Otta Zlan maald/ Nitlld pojan / wat«
mold mlehm/Lapsi joukold 7jsän suot.

lVaimo käypl mandcrell / Täyty
cahdell kadcll ruocki Lapsi »oukon tande»
rell/ pois on se luin puolen autti/ wertans wicmll cauppamas/Costa jotakil»
Lapsi nuokin / Ayneletllä partahilla /
Caipa waimo arwahans.
,y.

,«>.

HiDrra

jos

sa

tämän teet Mtas

BabelEa/Ia
lotca mietin Siomsta / Niin
(Nlinioitta/

coot

nntcctia-tulon

säät/

Su calcki
Suomen tuhannet Owat lu<
wannct / Mos nostes / maata pKNttes
Kijtos-UlMn cohdata.
Ti.

Suomalaiset suruft»/ Ajatelkat en-

dista rauhallistaicoia/Costa KirkotScou.

lut wiela Kirkoin Isild hallitin /Turcku
tllvfans/ Papit wirasans/ HErran arki
Armon mercki/Arwos wangoil pidettin.
12 Laki oli Rauhalla / Miehet iKuit
Turun tmvis waldamiedet
.Oikcut annoit asiois calkis/ Costa waä»
rfs wallan zai/ Sara Turulla/ möipl

suruta/Mesi marja Sara sarja/ Cusa on
nyt Rauha tai'«^
Styttitt
/ HelstnM
ajetan
Nnlme
2?.
ruostM
sorsin/ Hämen linnan 'Rauta
maahani.
Miell
ruoskitan/ Hewoincn ia
Lange alla watwan tain Loska wasyß
iubt Sicramist ja suust/ Weriprulssu/W
woltadnuustu / Culn nyt täyty karsi»
.

/

/

/

!

am

.^V<
powelam/
leipä
WiMo
Parki
24.
taiwanalla/ Plancku stntis
Täyty syädä/ elä Mllä/ Costas wä>yt /'
kropsitmV Coskai huutelet/ Nyrcki suu«

telet Wieran waen / Cowan miehen/
Cah naln syndt coslctan.
25. Joka wtMo oletan Meilda wero
Wenaen wacl/ Haawat iälken yletän/
Tyhjät nilat/ tyhiä taUel/ illrnnyr tnhia
Maimoil ia
siasans/ Nehca peldowäelnijncuin
ohta/
Lapscil/ Taft on wnhta
wmal
loulsas.
Armaod
,6. Nnt on alca pnoleldas^ouduLen

fi Pobia maistas/ Käykäm

yiös

surusa

ylös näistä/ TVaiwam edesmeit Alas tmcandacnm T ott' ci

'

<

/

wast Hell/ Enslst antta/ Sitten saatta
Raul?an ymbar meidän maan.

