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<! minä tahdoisin josta olis kiclieo.-
kia mastiast olen cotosin/ welien edes/

jotca corkmt paiwa owat pitänet/
tvallalla omal malla suomen pojat/lvau-!
hat muiat naita aicoi itketät i

2. Wihottanct wiricst taiwan crunun/
ja Maanherran / olen Suomes -suruistst/
synnin/sumu wnoret wierat/mehtat/
«naat ja mänderat/sati cowutcn/ kirot coi-,-
rudem/ Taiwan miehet: corkeudet/ heidän
mallans surewat. -

?. lSnomi wielä pyrckcpi / palmdella
pilwet peitti/ stuHauxi waltäpi/ ihcns syn-
nin locan MtM sinulle pane fv-j
ret hywa työt/ waickns heitä lyöt/ me-!
can teräl/ yltol/ neljäl/ HcrranMMN
Salemitt.

4. Taiwais Sinua kittawat/ cansat
jotta caswol lanac/ costa wirtas weisa-.
wat/ surct elemantit sangen ssta
tckewat/ Suomi cauhia ci an
PohäiN main tmwan ram/
wthawat^

5 Jalopeurat corwesa/ korpi
eaickcn cansa/ ja ne cuin man runusa/!
kittawat/ Su kielellensä luonhons jalken'
Mwoten/ iinnutha wlstos/ käet cusistoK



iat smvas meren kidas/ kittain
lyödetan.

6. wun me tosin teemme/ synnessn
tam jo Sodoman jonga tulel culemr
poljetun nijncmn Gomorra / ja se sufl
rusalcm woi woi pahatta/ Suomen«
wutta/ losua fis nake ptlwis/ jota jo
kot mlewan.

7. Cas nyt wiha alcapi/ Suomen ke-
doll synnein tähden cohtn weri wuotapi/

HelsingforM nähtan sotajoucot
tnlewnn suomen rannoille ja myös wuo-
nUc/ Tmctu pelka/ että sclcks pannan po- "
ro callduinan.

8. Palckcn petaft maistapi/wcren ma-
ku cahdest canftst/, Sangercit cost catupi/
välkancl/ lal culu,wahwast/Cupat pytzyt
ammuman/ miecra walckypi/ miehi Lan-
gcpi/ taiwan culu/ tämä humu wieraspi--
lo surckia.

9.Kaxi äwand otti sijn/loucko suri E-
tcZesta/ ia coht portit panl kijn/ Pohian
porti ci miös Ma/ awand.parcki otta-
man/ wacldaistt fijn lapi Iknlin/ MastlN
länin/ h)lös «ni culu tomen Pälctäncn.

1 o. Uni tus ol lauhin/ joucko cM yhten-
l juon/ pidit pcllol pauhina. HerrUrmfti-



jc ja Golltzi/ jouckons cdcft molemmin/
teit tästä työt/ yn valwat wchal iul-
mal/ miesten surmai/ 'tllmä pito pidettln.

i l.Lycky ta§ 01l ymmyrckän/ Jumal
ei tall cial tahton anda ilo Suomalain
Sull wan oU wiel sua cohtan kiwas Her-ra Zebaoch käste tchm tal/ wmpcllön pal
murhcisuri/rumtt tchn/ näin on Her-
ran duomiot

i3. Woitto tDols melUe 01/ mur ci
wielä silloin lahtuu Herran wiha suosio!/
lvaicka sangar stn olis tahton/ ja myös
surtia suomen ma S>il cosc micka on/tit-
pestans ulcon/ woitro cmteng/ ei San-
garten/ wan Suld Herra Heseu sa.

iz. Sltten cum stcl sodlttin/ 'Suomen
sorkiat pojat wainas/ joken pcllol haudat-
ttn hawoitctut pakencwat / tctle nelkin
surumattin Pohlan Nakeli wlela/ itkepi
poicane peren/ nwnda era / et än culu,
pilwihin.

14. lälken sitä menen wiel Pohjanpe-
rän ja"Ta)anan murhet sun tohoen siel
Linna ensist Dnnan mahan/waki tulcl
poldetan/ rlnNat waimoilla/ lapset aidol-
la/ talwen alla alastolna/ janet Turckun
ajetan.

«5.



15. Nätten alla on nyt ma wuotta'
Mi kerta nella karsin monda cowutta/ ja
lmyös täyty karsi wlela Nomin joucko ty-
'könäns/sihen päiwän ast/eolca Ma mast/
Hella heidän keste mennä s)mal malle
cotians.

16. Vbtä aiwan surkia/ yli caicken
mutten Suomi suri aiwan waikiast/ josta
Mi suren voruu/ itke ss a risti täl/ tyla
Suomalain/ tainan muista am wicl nnn

cum snrauhan/ anril.Z käydä
wl^lconsval.

17. Wuouna jalken syndymen/lunasta-
jan yxi tuhat/wgö sata secheman/ja cax-
kpmmend mietin pojat isät lapsi jouculda/seura myöt waimot yli höt/ itte tätä
hywäst jättä armas lneren rannoilla.

iB. Herra ioud Nyt awun cans/ mon-
!da tuhat Suolnalailla/ talla cräl suiisalis/
ehtzl sinX nnwan nmsa/ asia ombi Hcria-
aut/ wieras csiw. >!d ötta isän mald/ aitlld,

tPojan waimold nnehcn/ lapsi joucol isänsuot.
, »9. Vaimo käyvi manderel/ täyty cah<'dell kadelruocki/ lapsi jouckon tanderel/
pois on ft cum puolen aml/ werrans wie-
r«l caupacosca /otalcn/' lapsi anekin/ ky-



chilla/ caipa waimo
. Herra jos sa tämän teet etes eoot

tta ja nijl cotm tulon satt/ jotca
Siouista/ntzn Su caicki cumnoitta/
ien tuhannet owat luwanet/ ylösno-

stis/ inatapDncskltss uhreil eohdata.
2 i. Suomlalstt surusa/ ajatclckat endi-

sta tauhallsi airoja cosca tirctot euolm wle-
la lsild hallltm/ Turcu tilasans

- Waplt-wlrasans Herran arki/armen mer-
kl arwos wanhoil pidettin.

22 LM öil rauhatta/ miehet-istuit
run tuwls wssldamiehet wallalla/ oikiut.
annoit asioiK caikis, cosca wartzs wallcm!
fti/Saxa saria/ eula on nyt rnuha tai.

2;. Nyt meMiin ajetan/ Hclsingsor--'
fin/ Hanunlmcku raUta ruosta!! roustitan/
Hewoinen m unesi mahan laugc alla
waiwan tam cosca wasy juht/stcramlst ja
just/ wm o ruisku/ wol tät nucku/ cuin
nät täyty kärst am.

14. Parcki leipä powesam/wiko will
taiwan alla/ plancku kytis olelam/ tayw
syödä/ ?lä talla/coftas wazyt kropsitan/co-

hutelct nyrcki sutelet wietan wacn/
:hen/ Catz nain sondi costctan^



me käypi manderel, täyty cahdel
lapsi wuksn tanderel, pois on se

wlen auti, wertans wieral caupacosta
, lapsianekin, kaneleilla harlahilla,cai«»
nmo auttaiMs.
Herra jo§ SH tämän te«t etes coot Bs-

alista ja nyl cotia tulon säet, joua wjetin
nonisia ,niin Su caicki cunnioic.ta, Suomen

»uwnnet owat-lawanec, ylssnost s,matapan<!
iws vhreil kohdata.

. Suomlaistt surusa,alatelFatendisiärau,
halisi aicojo 'eoska- kirckot cuolut wielH Ärckoin
3s>>d hallirin, Hurcu tilasans Papit wirasans
herran arki/armsn mcrki arwos wanhoilpi«

zn>
""

2i. Laki oli rauhalla / miehet istuit Turun
waldamiebet mallalla,oikiut annoltasi-

caikis cojta wckry? massan fti,SaxaTu-
xulla.myipi surum mesi Maria Saxan saria,
cusa on nyt rauha'tai..

z;. Nyr me ky.ttin äjetan, Hclsinforsm,hä'
menlinnan rauta iuostall roustitach Hewoinen
ja miesi mahan liMoe alla waiwamain, eosta
wäsy luht, sieraslist. ja wst, weri vruistu,
woi tät nustu, cuin nyt täyty kärsi ain.

Parcki le.wä'pmvesam, wiko wisi tai-
wan a'.w,.plancku kytis olcsam,tayty syödä,

ällä,e"sfas wäjyt kropskan, costat
nyrcki siteet miekan wäen, cowan

>8 tläili



,5 Joka wiffo otetan, meilds waro, "

nänwäcl, hawat jälken jämän, tyhiät mlaii
tyhiä tiillel tyhiä siasans, wehka pc!-'
dowäel,waimsiljä lapseil,täst on watza,
luni otza armaht Jumal loulusas.

Nytonaica puoleldas joudu länsi, pohian
maistas, käykam ylös surusg, asiue camma
näistö waiwan edes candamm, tot ei Jumal
meit, alas taiwast heie, ensist autta, sitten saata
rauhan ymbir meidän mam.

17. An io rauha Jumala, Poian Pyhän
Hengen cansa, lopet aica camala, totta caicki
tästä massa, sinun tykös pyrckiwät, S«a ki-
tämän, ja sul andaman, jsällisist ojenu/ist sies
lun wara suttumat.

»z. Muistut lEsu hawas nyt Pyhä! Isäl
ylitaiwas etz nql maxoit tikein syyt, silloin f
cuin Sä tä maila«äs Go!gan pällä olit työs>
weri Pisaras, annoit sinä mas, ules jusia janin
sästä mettä tjäsestä yöst.

Muista ctz ne hawatm!ös,cannoitSuo>
malaisten edest itze lMMyen työs, lohduta
wanhurssaudes armol lEsuKuningan, upot ri-
koxem, mercn sywyten, cn edes tulluin etes
cmnme nienneil wusstl teim

zo. Cule Christe lupaus, tämän päl me caicki
wWnon, ett Sull tule cuma uus, kitäm nin

uin me raidaim, totisesi, lEsu Chmst mitä
, täyty weliem siäl, HenZes cansa



Kitos olcon aina Sull, Suri Herra tai-
Pan pilwis,caicken canftim, lautuin suld, hy-'
Wäin pahoin paiwin piris iotca Sulda/ tulit
Mil, ovetuxexi rangastirexi> ettäs saisit, tai-
»valaisi, töqss syngiän synnein teild

;:. Isä i3,'nun kädeses on miss kuninaasten
sydän, kän Heit armon lapsilles, ett he olisit
meile hywät, ja meil armoi annaisit, Christecuningam,aja asicim , siälä ylhal ja lälalhal,
ett meil raha jacaisit.

3;. Lehtimajan owesa, nyt me ioca miesi
feisom nincum Israel corwesa,ittem y!i paha
tekvm atla wuor.n .Horebin, Moses ioudu nyt
fonnt ludan syt, että Herra, wielä korran,
ackais lapsi Zionnm.

Jo nyt loppulauluni lopet ZEsu jota
wuodet,lopet kiptä päwämme kätke poies wi-pan nuolet, caswat rauhan oliupu, ett senleh,!tein aL cukin isän mal , saisi elä-omas tärH,
a Su kittä yhdel suus.

35. Caikis näisä pydannis, tapchtucon si-,wn tchtos, masa nin cuin taiwshis,wan ios
! vielä meidän cohtann wilM Herra palapi,mn
!>in kärsimys, et nintä sä tpös,SuNe Mm tp-

tulem/tvst meit tuoni surmapi.
AMEN.




