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minä tahdoisin, AM olis kitt
krrckia, Maast',wst olencotosin,

Wclfein <des, jotca carckioit 'Pai,
wi pitänet, Wieran wallalla.

Omassa Maalla, Suomen pojat, Wanhat mu-
jat, ??äita aicoi ittskät.

2. Wihoittanet wiriäst,. Taiwan cxuunun jL
Maanherran, Olem Suomes suruises. Sonninsumu, wuoret, wirrat, Metzat, maat ja man,

, dent, Saattit cowltteen. Kirott' cvirudem l
Taiwanmiehtt, corckeudet. Heidän maallans
smirewat.

3. Snomi wiela pmkepi, Pahudella pilwtt
peittä. Smnauxi wälttäpi, Itzens synnin luocaan
h itta, Siulle pane Zionin Suuret hywat

Miecan teräll, Rutoll, Näl-
jät, HENra, nijncuin Salemin.

4. Taiwais llnua kiittawal, kansat jotca cast
wol lange, Co»'ca wirttäs weisawat, Suuret
Elementit fanaen tekewat. Suomi
cauhia El ann cunnia,Hyham maja, Taiwan
raja Suomalaiset wihawat.

5. Ia-



s. Jalopeurat eorwesa, Corpit eaic-cansa. Ia ne cuin maan powesa, Kijttäwät
sila kielellänsä Luondons jalken kilwoten, Llmnit
hawiftos. Käet cuusistos, Calat sywas Meren ki,
das, Kijttäin joucos lmMän.

6.Waan me tott'loisin teemme, synneill woitamso Sodoman, jonga tulel cuulemmo, poltctun
nijncuin Gomorran, ja se suur lerusqlem, woi
woi pahulta, susmen cowutta, losua sijs näke
pilwes sota, joucot tuleman.

7. Catz nyt wiha alcapi, Suomen kedoil lyn,
nein, tähden, cohta wevi wuotapi, Borgos, Hel-
singforsis lmhdan sota joucot tulewan, Suomen
rannoille Ia myös wuoylle; Turku pelkä Että
selkä Pannan voro ccmdaman.

z. Pälckän, veräs maistapi Weren macuu cah-dest cänsast, Sangareit cosc caatupi, Päikunei,
täälcuulu wahwast cupar ambuwan, Miec-
la wäikypi,Miehi langepi,Taiwan cuulu tämä hu-mua wieras pito jurkia.

3. Caxiawand otti sijn, loucko suur: etelästä,
Ha coht, portit pani kijn, Pohjan ?ortei ei lnyös
sastä, awand pyrkei ottaman; waelda sit sinen La,
pi Icalin, Masan lanin, Kyros aani euului
tyinen Pälckänell.

10. Aani tätz oll' cauhia, loucko cari yhtien
juoxi, pidit pM pauhina, Herr Armfelti jaGo-
litzij, jouckons edest molemmin > leit tasä työt,
yli pänvät Mt, wchal julmat miesten surmal,
tämä pito Mttin.

«. Onni ol' pmmörkäin', Jumal ei täl
eräl tahton anda ilo, Suomi, sull, waan»r wielä sua cohtan Kijwas HENm Zebaoth kä-



ffe tehdä tääl weripellon pääl murhei suuri, ruit-
meit tuhri, näin on HENran duomiot.

»2. Woitto tatz ols meille oll', Mut ei wielä
silloin lahtun HERrau wiha suosiol, Ma,cka
Sangar sen ojs tälMi, Ia myös surkia Suo-
men maa;Slll cosc mieca on tupesta ulcon,
woitto cuiteng, Ei Sangarten, Mau» sudHERra he sen saa.

i?.'Sitten c.m'n sicl sodittin, huomen curiat
pojat wainat, lotcaMol haudattu,, Hawotc,
tut pakenewat, Tielle netkin surmatta; Pohjan,
Rakeli wclä itkepi, Pz.eams peräll mouda erä,
ään et culu pilwihin^

14. s?alken sitä mennan wiel Pohjan perän
ja Ca'-,an, murhi suuri tehdansiel, Linna enslst
panu.-.u mahan, Wäki tulel poldetan, rinllat
waimoilda, Lapset aidoilla, Taiwan alia alastoi-
na, jänet turcun.ajetan.

15.Näitten alla ön nyt maa wuotta caxi kerta
neljä, kärsin monda cowutta Ia niyös täyty karsi
wiela, Wenäen joucko tlMnms, Sijhcn pälwän
afi, Cosca tästä maast, HENra heidän kaste
mennä Omal maalle cotians.

16. Ma aiwan surkiast. Yli caickein mlntten.Suomi Sure aiwan waikiast. Josta päästi suu-
ren porun, Itke sitä risti taal. Kyllä Suoma-
lain, Tämän muista am, Wiel nijn cauwan
Cuin saa rauhan, Auring käydä pblcus päal.

17. Wuonna jälken syndymän, Lunastajan yxi
tuhat, Tygö sata seitzemän. Ia eaMmmend'
wietin poiat, Isät lapsi joucolda, Suru seura
myöt, Waimot yli yöt. Itke tätä, hywäst jättä
Armans meren ran.^lla.

!8. HERra joud' nyt awun «ms, Moyda tu-



hae Suomalaista, TM erät surusans, Etzi st»
nu taiw.m mqasa, Waowbi,HEßla am,

ssnr.-ld' otta Isän maald; Uitild pojan
Maimotd miehen , Lapsi zoucold Isan suot.

19. Waimo käypi mandettl, Täyty Mhdell
kade!! rnocki laosi joucon tanderel, Pois' on ft
<ui': puolen autti, Wertans wierall calipamas,
Cosca jotalln, lapsi anotin, Kyneleillä hartailla
caipa waimo auctaians, '

20. HZRm >os sä tämun teet, Ettäs «oi
VabMa, Ia m,l cotia tulon saet, lotcawie,
tiu Zionista, Nijn sua caicki cunnioitta. Suo-
men tuhannet Owat luwannet, Alösnosies, Ma-
<a pannes Kijtos uhreil cohdcua.

21. Suomalaiset surusa, Aiatelcat rau-
Hallisi alcoijs, Cosca Kireot, Skoulut wl.iä Kir-
coin isi d ballittin, TusM tilasans, Papit wira-sans, HENran Arcki, Armon mercki, Arwos
wanhoild oidettin.

22. Laki oli ra;ihasta> Miehet istuit Turun
tuwis Waldamietzet wallalla, Oikeut annoit a-
siois monis, Cosca warys wallau fti; Sara tu-
rulla Myypi suruta, Mesi marjoi, Saran sarjoi.
Cusa on Mt rauha tai?

Nyt me kyytin aietan Helsingforsin, Ha-
«nenlinnan, Rauta ruoffil ruoffitan Hewoimn ja
wiesi mahan Lange alla walwan min, Co'ca>wasy juht'seramist ia suust Weri pruistu, Noi
tat nuffu, euin N'.» täyty kärsi oin.

24. Peml leipä powesam, Wico wiiss tai-
wan alla, Hirsi knvtis »lesäm täyt» syödä, e-
la täällä:,Coscas wäjyt kropsiian, Coscas huu-
telet nMi suutelet, Wiemn wäen cowan mie>
M; catz', näin syndi costetan»

25. loca,



2s. loca wijcko »tetan, Meildä wero Wena-
läifill Hawat jällen jätetän, tyhjät aitat tyhjät
cmsut, Tynnyr tyhjä siasas, Wehca peldowael
«Waimol ja l.ipsel, Tast on watza nijlicuin vtza,
Armat Jumal joulus pääll'.

26. Nyt on aica puoicldas, Joudu länsi Poh-
jan maistas, käokäm ylössurusa, Astucamme y-
lös naista, Waiwam edescandacam; To«' ei
Jumal meit Alas taiwast heu; E!>sist autta sit-
te faatta rauhan nmbär meidän maan.

2?. Muistut lEsu hawas nyt, Pyhäl Wll
yli taiwas, Etz nijl maxoit Rikein s,!yt, Sillmn
cuin sa täs mailmas,Golgan'päällä olit lyös,
Wcri pisaras annoit sijnä maas, Ulos juosta, Ia
nijn säjtä meitä ijäisesta yöst.

23. Muista ctz' ne hawat myös, Cannoit suot
ihmisten edest, Itze lunastnxen työs Lohdutus
wanhnrscaudes, Armoll lEsu, Cuningcmi, U-
pot ricoxem Memi sywyten, Em' täst edes tul'
nijn etes, Cuin me menncil wllosil teim.

29. Cuule Christe lupaus, Tämän pääl me
caicki wannom. Et sutl tule cunnia uus, Kijtäm,
nijn palj' cuin me taidam, Tvtisesti lEfii Christ,
Mitä jääpi wiel, Täytä weljem' siel, Henges can-sa taiwan maasa, Sowit myöstin Engelis.

30. Isä sinun kädesas On myös Cuningasten
sydän, Kaän heit armoon lapsilles. Et he olsit
meille hywat, Ia meil armo annaisit, Christe
Cuningam, Aja asiam, Siellä ylhäl, Ia taal
alhal, Ett meil rauha jacaisit.

31. Lehtimajan owesa, Nyt me soca miesi sei-som, Cuin Israel corwesa, Itkem yli paha
tecom, Alla wuoren Horebin, Moses joudu nyt,
Sowlt ludan synt, Että HERrawiela terran,
,Autais läpsii.Zionin.! 3«. Jo



Z2. Jo N!)t loopu laulumme, Fupet lElu sota
wuodet, lopet kipiät päiwämme, Kätke pojes wi-
han nuolet, Caswat. rauhan oljupuu. Ett' fen
lehtein all, Cukin Isäns waal. Saisi elä omas
täärä, Ia s!!a kijttä yhdel suul.

??. Caikis näisä pydönnis, Tapahtncon sinun
tahtos, Maasa nijncuin taiwahis, Wacm jos
wielä meidän cohtam, Wihas HERra palapi,

Niin an kärsimys, Et me täsä työs, Sulle
eläm, tygös tulen:, Costa tuoni luo

mapi, Amen.


