Surun suremn/
Saaresa/
Suomen surmjesparwesa.
patthawalsten
.
'

Malnmn walkmn

Sen ei ikän täydellisesti

Folla Humala mickt ttettäwA
on
siä neuw«sians SMMtt tähden
erinomaisesti tätä Suomen Wriä chhi
hirmPfchi/, cuitengin liällftsti raiiMnut/
/

jo cecs

cslme Ajafiaics. Mulm caickttn
rascgmM i^Z?.

V
sPsal. iof.-15.) Ia hän eutzui Nsljcln Maciy
pällle / ia wei caiten teiwckn waran pois.

lThren».- n.) Eaicki
Cansans huocawal
ieipäs/ he annoit parhat cappalens Auast.
(Amos. 4- Minä olen cai«s Cauvungns teille
joulilae Hambat andanut, ja leiwsn puuwmiscn l'3<
cai,!s leidcln paicoisan/ ji, efle sittekän Wn»änet teitW minun lygsni, sano HERw- S^nläKdsn

(Thren. 2:n) Im<wckstt ja psscuicet Ca„pun<
gin Caluilla näännyit/ cosca he cknott HttMtis-cp.
ft on ieijxli' jo annoit Hengms Hitine Spi,w>
'

Weisslan

euili.»

Ray nyt Sielun caikell
i.

mielell/tt.

suur on minun Tu>
scan/Tckmän surkeun walzus
Sääs/Murhen myrssli wai<
wan pusca/ Maahan jyöxe
Cruunun Mft.' Ulem uitan

Ch cuing

Nuoleni/Hartgzl Kyyneleilläni/ Taalla
surkeel NaWn Aajal!/ culn nyt pyöri joca
Majall.'

2.

Mscsn
Ahdlstuxen all/Zoca hetki täyty taipu/
Sydän murhell rajcshall.- Zösenei myös
caickimuut/Käten/ Falcon/ Sääriluut/
Perät pojes raukein wäsy/ Mullax muutNyn ett minun Sielun waipu/

tu,haikeelhäsyll;

?-

Duomar jow Ta iwsn täyttä/suurell C«!Nmall laita am /Wihsns julmun siilon käyt-

lan/ Plltz köyhin Ptjrin tain/Puututtain
nyt ElncnpolS/Peliolst/NtzlUlst ja Lsxelst/
Ett«

EttaCansa nalzasnännyi/ Act)
km Larwax kliannyi:

nöiM2a-

4.

Nawinnox juur wähö löytan / Iyw<ln
suonda Suomen Maas/Waan nyt t<tytn
laffe Pöytään/ Pala tuikia sijn sias/Cuin
ol Hercust parahast/ Ruoca ennen runsa»
Hast/longa tähoen waikia cuullan/Huu-

to/ Parcu Catuill/Cuilla.

Eiköst suuret pienden canfia/ Ztcun wir.
ras uistele /TW lyölcks Surun lansas /
Ooca Nurcas nuiffele? Cowa wieras Näl»
ka suur/ Mastoin tahtossyöman juur/Waali heitä Heini /Olki / Zalwöillans joit ennen polglt.
6.

Apu sijs el taida

anoa/Tshckn Sugut/

Tuttawat/ Sill et caickem tulecanda/
Tcktä Tacka taucomat/Stjhen astttt HErra wiel/ Lopun teke waiwan päal/ Curituxens meild pois otta/Wihast wlhdsin Ar-

mons luotta.

?.

Sillä wälill monen Sydän/ Zumal nckhtön hiuke läal/ Soisit heitans Meren sy,
wan/ Nielewän tain Sannan paäld/Ettei
Armoo teldakän/ Parhald MMdak<in/
WusA2

c>
-

heidlfn puuttens päalleu / Waan
iulta säälien.
8.
Hetken rahous Nalkck nurja/ possist nu>

le punan pois/Monen köyhän

curjan/

ettei eniimbkäyffel woi; Slll nßn nuoren
Cucolstus / Cuin myös wanhan jurkaistus

Wistcaalwn cuollon puolten/ Armattomall

Nchan Nusiell.
sicanill on WZtzans täyttckn / Ruohon
Quurtil/ CuorMmyös Peldomics/ jong
cuiteng santckn/ Jumal (on ratk rascas

työs) Maala.wiljelemäban.- Waaneinytt
Emetta; Slll on Taiwan Raudax la«
stm/ Ia Maan tehnyt nHncuin Vasten.

saa

Leicki Haitia/T<3sii Suo»
men Sodomaas/Ettö Walitus nyt Walkia/
Cuullu jsca Louckahas/ Nhn ett Silmät
lauckewat/Itcthlln/ Ia raukewat: Moneld
Sydämen pois wuoli Jumalan Mr wi-

hgn Tuli.

n.

Cauneus on Taswolst langen/ Monen tui»
man todell poiS/loeca ennen hoyta sangen/
WMlein ktzloämyxis wolt/ Ioil! ehk Lun»
Hg puymmbl/ Mattoo myös oi' walkiam-

bl/ Zho punaisembCoralli/KirckaMcai-,,
leimbat. Crystallti
MM
Heidän cuiteng Muotöns muunnun/Picaiseld on musar näm/ Ett lo janet ckhto juuttu/Caswons käändämäst heltpäin/
Nyt sijS aicoi codotla/NÄM heit ja wajst-

ta/Nijn ett Nahca

sjöjenlst pois tippu.

Lmsa rippu/WM

l).

Eiköst Surun oica cowa/ Tämä tosin
wahda oll'' Mi Lapsens cansta oman/

Taytly

MM Tuonen huoll; Eofc fijSLapss p«rhällans/ÄltinsßmnoiN tawakans/
Leikiye coht Näljän käsill/Kättetan Maan
powen pasyll.^

,4.

Lahjoit ennen Taiwan Armo/ Siunauxell armahall/ Suloisen tain Suomen par»

nwn/ Vuoden Tulon runsahan- Mutta
taitamattomat/ Asujat tawattomat/ Tämän HERran laupian LMon/ Wäariu
köytit Syndeins cauhiull.
'f.

Johdat mielees Suomi rucka: Cuin«
ga Kätes käynep nain i' A'ca lama ca»
mal huckan/ ZulmuttanSei suas Mn/

K<Unn6 waan

tas

sanoA?sull:

HERrim
lygö

.lyzom«Kdat

tuli/Tamcknylitz suuresi huol.

Lapses näkäan cuolle!
.

»6.

Nyt sijS Suru Suomen

Saares/ Am»

bu Luodins ttzndiäld/ Ynsian sen Sugun
parween/ Että taidais tihkiäid / Kylwä
Kyynel-Ptlaril/ Zuspu Itcun «Picarlst;
Sillä hänen Paisun LlhanS/ Kehoit HEr»

ran cauhian VZihasn.
o.

Unest sinun Syndeins nosta/Mahdat y«
lös pyynnsisäs/ Ia nijn HERran lygö
Msta/Itcun Suulla Paastoll/läft Zos
sä Nuhtes andex wiel/Anot/ uhrit hartat
jäll HEArall Sydsmestas cannat/ Ar«
mons hän sull wistisist anoa;
13.

Sillä chk'hän sinua wihall/ Tähän ast'

on peittänyt/ Rascall rangaistuxens Wi'
tzall/ Smun Clwpasn heitanyt; Em.
leng jos sus nöyrytat / hän kyll Wihans
löyhytta/VMdat sijs sun tuscas laicos/
3iucouxes näin nyt alca.»?^

tzlch! nyt HERra ZElu racas/MCorwis kcktepois/ Mlnun huudosta»/ett la«
cat

cat/Minun Itcun-AaldlMwoiS: ÄläMn<

<auhiutl/ Soima wtcain «ngarult;
Sill eip smullhywli liene/ Jos mun cadein

dotureen wtenet:

'

2°.

Mua tosin pahat tecon/ Cowin rasia-

Murhen.Gumu/ waiwa/pelco/
Maahan hgutewat; Waan mun
HERran ZEsuxen/ Ehdi «ml. mun tur«
wlxen.'.Liewiftäin tai cowa Aica/ Mul>
hen sijrr<i ZloPaickan'
ultawal:

2)!tnun

i>.

EtMle Vainioin Waot/ Sinun Siunauxella s.'Kylmät Ilmat pojes pacot/
Sinun Armos Paistella! Tee ne Wtdell
rickaxi /Laihosi minull awuxi! Casta ny«
den tehty Kyndö/

Mil Lapfis anna

ylsn.'

«.

NiNn nyt Elalurem anna /

HErra Iu«

mal laupiast: Nijlle köyhille myös canna/
Leipää Mens runlahafi/ Pellon Tulosi
caikm/EtteihuculS peräti: Wirwot taas

sun Pericundas:

cansas'

Stuna hywäst köyhck
2).

Asuman meil caicli wtzmem; Lasse sinun

nunMajahans! öiot Sydckn wajyn ilmei/
Elon/ Zlon hecumall/ Lujast Huones hy«
wydeft/ Rawitz Sielum pyhydes/ Wn
we sinull Mtos Laulun/ Engelitten Cuo-

ns

paubam.

<lmen

9: ,9.) Ach HERra cuule / Ach
ole
HEAra armollinen! M HERra ota waari/ja tee se/ ja elck ivtzwy «he täv«

(Dan.

tes/ Minun lum«lan; Sillck sinun CaupunglS ja Eansas on sinun Nlmellcks nimitetty!

fiuna tmie

AittMyös

jejf!

cain

/

HffAra sinun

Arm«dd/ Sielum

wslaise! HERra Husml Mwss tään j
5Za sun Rauhas meille liickn.» JM
Po/all/ Hengell Pnball: Olcon
Cunnlatzatylhall!

