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enä wdi nyt walltta, Tämän elon cat«
kerutta,' En taida juutan awata, Eng
ensmaän myös puhua.

t, S'l! wcdct owat fäystellet, Päälitz mun >
pään waeldclles/Mun suuni kijni tukinet/Ia
huulen yhlen lukinet.

z,«Keng ei mahdais nyt walitta? Eron ylitz
surcutella, Jos wettä olis pääsäni, Itkisin itz
hädäsäni.

4 Ennätä Ajatell' maata pan-
nesan, juojnut ajatu/ihin, Cuing' cnolem!.
minun 'sawut ktjn.

z 'Mdvistn nijmuin ländäwän, Matcusias
waisen ihmisen, Mun spsäis aalovin kestelle,
Elämäsi nivtti tuonille.

6 IlMast auvinZo» walost, Sysxi wallm-
hun weten warion, Sfts aina wisust walwos

7. racas puvlisan, lätcln fun rau«
han Jumalan, Menen pois tygä lEsuxen, '
Munaurin aon ihanaisen.

5. Hywäst', en tääll sitt' nähdä saa, Sun can- ,
sas evg yhdes olla, Hywäsi kyll jällens nähdä ,sam, Toinen tois m ilos taiwan.

y. W minun rackat poicaisen, Pojan batdm
ainocaisen, Jo jätän teidän Jumalan, lEsuM ,
teidän tawaean. .

«0. Mn myös mun' rackat,- tyttären, Mät «
teit suuren'sunlstn,Erandon ylitz nndacö, lu-
«Mgst Fl?ät luopuco. " )



n, Jos olet polesMestanetlsän, IN)orwoixl
jänet, Hän on Isä isätlömäin, I<a laupiat
t.urwattomain.

,l. Nyt wiel' itzen käändä tabdon, Ystäwäln
tygö ia langoin/. Hywä ystä teille sanon, Tä-
mä on nytt minun 'menon-

»;> Pois iM mailman prameus, Hecuma lasuur coreus,, Jo macan kylmän paarten päät,
lost kenaän ei oll' pääsnyt tä^l;,,

Oll'. pyydän, paris engelcin, Ia phdes
pyhäin ystäwäin, CKristuren caswoin edelä,
Seiso ja lampu Mesä.

»5. IloS ja riemus lackamat, Jona Jumal
suockon loppumat,, MM caikill jM se walmi,
stet, Ia algust ombi aM^t.t,

,6. Cuul lEsu rucouxenis Ia minun köyhH
sieluni,, Ot' Ylös tgllell taiwasen, RuumiswittWn maan powen-

»7- Amen jo lackan laulamasta Kistos Juma-
lan taiwahast, Hän on mun wanvoist wch
pahtan, sielun taiwaisen talle! paan. Amen»

Toinen.
maija mull mailmasa, Löydy jos cuhunZ

(uljen, Waan toiwon sawan taiwaja,
Sill sen sydämen sulien, Jos cannan kärsi»
wai-sest tääl, Ristin jong Jumal ftlli pääl,
Väs turhcs elos langeen.

». I<syd>ei minull ystäM, Täll
W muolla, Kplläp on miHM^ln«Wum



.faWllta sualla, lote minuV oma «,ndawat>
I?ca hetki mpös candawat, Kiwiä c«ormanni
päälle,

;. Itcull mun tsyty, culkis, Ia fynneleillä
montll, Caick mielehem luikia,. Ia käydä mo-
llein owig, Cuis curia aina cuulla saan, locamieheldi sanan taan, Ei täs sull maia liene-

-- Buruhu ol«n heitetty, Ia murheftn mu»
Autln.ao pilwill peitetty/ Wn maistan su-

tun tussan, Ei ole cuca armahta, G cuca
'len carwahta, Mutt Jumal yxinänlä.

5. olen wajowa, Ig »vetten alle sy-
wäin, Woiman on poies hajowa/ Edes mailma
bywclin, lotc minua aina wainowat, loca puo-.
ltldg cawowat, Sylkewät häwiistwät.

4. Llomsterit on mull muuttune, Cuckaisct cg-
Caik ilo päiwän puuttunet. Murhe-

fi maatunehet, Etten, nyt enämb Ihmiftz, Wa»
on paremmin maan matyilex, itzcn w?-.
zah laihan.

7 Lij ole aita edefän, E>k huoncd pääni pa>
sN, on kädefän, Jos cuhung kHu,
Nyn täällä., Sill siin cuft, aita matalin, «M-äpä
Mckl ylikm, Nopiast hypMcn>ät.

nämäkin suruist fydändän, Kiwisielcpi m-
Ra« Että nyt minun ysiäwän, Hauta eteni cai,
wa Johon, mua wajotta, <i
Ifsaata on lunastannut.

-

Z Mnau cytwani cuule«"ss, Silma'ni^äsie«



mM, AM jo suuni puhumasi, Dmmarrys
loppu päästä, Ei kielen enämb puhua woi,,tatn
mailman tapoi pahoi, Joita Mli paljon kärsin.

l». Xynnelden canfa kyselen, Lestein ia oy,
wokn tila, Eiksst mailma heit sysellen, Eik sojs
liidän maan pääll olla, Ci au.t mailma wihas
luuri/ Taiwasa on heillä, muuri, Sie,ll on hej<
dän wahwa linnans.

«. temmattihin tuonelaan, Mun ystH-
wäni, racas, län tänne yrin huoleman, Fylläp
on murhen takas, Minulla täällä kändämist,
Eik ole orwoil andamist, Waan toiwon <a«
wan Isald.

»!. ?iemua toiwon taiwahas, Ia ilo alwo-
maist, Embänyt huoli mailmas, Jos cuina mun
käppi cowast lEfuxen tygö huokailen, Ia HZ-neid apua anelen, Näis waiwoisani simris.
~z christusta castyoin, Saan taiwa»

hasa aina, Caickein Pyhäin cans weisalla,
Semb HErra minulle laina, Tämän elämän
pläsiä, Cuin langa loppu kerästä/ Ia klasinulos juore.

,4. K'Aoren minä lEsu sinMn, Cuin mur-
hetta tääl anna, j,q näytät nstiä minullm, SN-
läpäs mua taiwastn kaunat, Embi nyt huoli
matlman duomiost, Eng silmän carfast katza-
noista wakwast kqnni ripun.

Colims
W:e: Ole Memn nsinen, ze. EHk



sun racas Sieluinen, Mastoin?äy
oll iloinen, Älä sen wuor epäel, HEr«wsi kyll autta iäll.

». Luota turwa Herran vääll, EläisHs aini-
jan tääll, Kärsiwäiftst kärsi myös, MitH,
HErrald lange tyaöZ.

; lulist itzes Hiodin. cans, loca smires
murhesans, Itzcns lohduttain sanoi: HErra.
otti HErr andoi.

4. Sua waick tääl wihatan, Panetellanparjatan; Mncuin Simei Bawidi Kiroill,
häwäis, cadetti.

5. Ain HErra caick näkemä, Costaja myss
wäkewä, Pahoill, palkan andapi, catteen pä-
ähän candapi»

6. Bechelis myss Poicaistt, Eliseusi pilckai-
sit; HErrald palcka madetun, Ett he pedo-
ild reweldin.

7. Esimrrki monesi muusi, Sitä Pyhäsi N"
matust, Tämän pääll on nahtäwä, Itz cukiu
myös tähtämä

8. Tämän tähden Sielmsen, Pid am itzes
iloisen; Aiä cadet, hämmästy/ loS tääl!
toilell menesip.

9. Hywä loppu ei saane, Cuin tääU toisi ca«
Vettine, Waan on joulun pahall tiell, Itz .

'

tähän asti wiel.
»0. Achitophell a.igarastl Wainois Dawiv

CuninHast!



Cuningast, longa pois, Ia hän
'itzens .hirtt wihois.

n. chlardochai Haman myös, hirsipuun ra-
kens ylös; loyong itze hirtetcin, Maroochailunnioittttin.

»e. W mun racas Sieluistn, Olan ,'tzeg
murheseen, Jos M köyhys packo pääll, Py-

lujan aina rääU.
>; Tämän mailman tawaru, I.imalattoman

Hurscan 'wähH paremb on, longa
hällen suon-

l4. Zareptan. Lesten HErrs myss, Callil
. ajall piti ylös, Wähäll Olipll Crusises, Jau-
ho pioU wackaises.

l;- David Prophem tunnusta, Psaltarisansennusta, Ettei hurscas hpljat vll Ikänsns,
iltik näljäs cuoll.

«6 Ol' stjs sielun iloinen, Sillä HErr' on
suloinen, Laupias ja myös armias, HpwH
eikä carmjas.

l?, Tandin tust' jos tule pääll, Sairaus
sawutta täHll, HEcra An jun wirwotta,
Sairaudest kirwotta. .

,«. Tckäl hartast Zuninganmies, Poicans
st rucvil myös, ITsust joca paransi, Sen

« taudin huojensi.
15. Thkäs fangix wietiisin. Pultein cahleinlystäisin.- Omba Hsrra sieläk lätz', Auttamas

cum muus hädäs. «, yfl>



»o Kistis, >M»s Uw»n hawus i>s«vus, HErra sill. cH» ru.oi!,, Hamn l;göns tur«
lua,le.

:,, ah! sicluiftn, Mins jtzci wurhcftn,
Annat ntzn surct tääll, NailMn turhan menon
päall.

i,« Costa fiiiull Miwa on lEsns pa«
ws, ftä lääll aimap!, Taiwäas s<»«
attap,.

23. Isä jos uchottan, Atti pn-al, pois jattan,
Gugut langot sUitttun.ts Mmvät pois puulluntt.

,4. Unhotta ci itanäns, Tahdo HErro sua pai,
näni; Waan sun wäsiyn otlapi, Edeftes mi>öi >ra>
stapi.

.

35. inyös tuall aina, Nnda«andcx, rau»
han laina, TussiS waarvis »arjcle, lolc laallpäallcs larjele.

, -6, Engclrins cautta wiclä, lohdattain oikiall
tMI, Erhelyxist »titlä Pihas, maiai pijrittä.

:?. Nyt ftntahden Snluistn, Lida ltzcs ilot»
fen, luota aina HErran paäll, Hau sun sa«tta
cunnlan tääll.

28. Ijäll pitkäll rawltze, larpet caick
laritzr, Ia pcräst tämän Anoa tull 3«i»
»an iloon.

,?.M! Mun racss Sicluistn, Pidä itzcs
,!o>scn? Kijtä iiw a Lunastaja, Pyhä

Hcnge Pyhittäjä!

HOPPU.


