
Caxt
Uutta ja munista

Ensimmäinen.
Siitä surcuteldawasiara<cass« raesatest, loea
sinH z p. Kesä Cuusa Wuonna «7,4 Usteian
Vitajätä, Erindmauain Emä Kircon Läämsä,
Pellot furk.asti waohan löi; Qpixi ja synnin
cortamWi, Vpcldä Nusrucaiselda samasZ
Seuracunna, cocon pandu, luin on:
Wsi! mitäs sielun huutelet/ Ia n.

W»c Minun sielun jäiken nyt pian,
Mixi M ihmiset nuriftwat heidän e.äisänst
locainzn nurijcan hänen syr.dejans wastan.
ler, walit wiv v. <y°
Sinunpahudes tähden finua nuhdellan,jasinutt
tottele nattsmudes tähden sinua curltetan. ler.z.v »^.

WäldH wäärytta>nijn ei sinulle wahingotK
tapahdu. Svr «. v ». >

Tomen
O mmtman pahus luuri? ze.

W. c H.dGn huudan HErra.

Tmufa Prändätty Wuonna 1745.



CnjlMäinen.
W.c. Minun sielun )älken »vt plan/.

IMMOi! mitäs Slelun huutelet/ In
HM walitatnijn wa,kmftv

muotos muuttelet/ Ia ttkcl m<
wan haiklast? Mlr olet nom nyt len o-
toin/ Kusias myös sinn tann hei'at/Maahan catzom luondos wa.toin/ Caft
lvos Auringold pettal?

T. Sy on mmuli kyll cuiculm/ Ia
murhcn wirttä laulla/ Sy on milnck kcll
tmcutta/ Ia surun nuottzpauba/ Sn on
minull joca siwull: S?ll HErra nnolcns.
ambuis/ Peldsui paäll/ sielä za taäll/
Siis ilo minus sammuis.

?. Cosca Tulo ;o rupelsi Caunista cu-
coistaman/ lost'mä/waimon ;a lapseni/
Luulimma einem saawnm Nijn HErrasuur caick typni mur/ Murftutzi ricki
hackais/ Nisun/ Ructin/ caicr myös
muut nijn/ Sutkiasti maahan tramvais<

4 Raket ol«t aiwan suuret/lotc äklst
alas tulit/ Setttahd' ei MN muut cuin
lumet/ Paickan cuhun ne'culijt; Calal
myostm löi vvöryrin/ lotca suurimma,
olit, Mutt pienet «e ei kestänet/ Waa,
perät pojes cuolit.



5. Raket maan walkiar lacalfit/ Joit
paxuld oli sangen/ Ia MnM colManell
macaillt/ Sijn cuhung' oltt langen'Lei-
mut tutt/wettätull/ Nijn Ett' sillatkin
siirsi/ Aidat oijs ja myös lotzs/ paicois
stans pojcs kicrsis. Häinä nijn palio matean saatt/ Lää-
nisä Emä kircon/ Ett han Tulon nijn
maahan caas / Ettei se enä wirgon;
Waan täydyi lyöd Eländen syöd/ Ne
iälken jaance sangot; Ia nyt einertsm es
tzlinän/ Täyty mehahän änget

7. Mutta jo manntmn puutmwat /

Metzan corwes ja mäell/ Sill fin men«-nän kyll puuttumat/ loucottam caikellwäell/ Kcwlemb tämä liene wäha/ Cuin
coht maantielle/kaandy/ Lasien canja ar«
woUanja/ Ia sicUU nalkän Mdy.

tekemän totisesi /. Meit
ran Ma waatl/ Eo»ea hän mpöstm
caijest/ Carjamme wähax jaattl/Rutoll
julmalla taudill tuimall/ loca maan alla
ratti/ Waiot Härkäm/ ntzn myös Leh--mäm: Sijs barckl syöd'an packi.

Atca 10 waati kplwämän/ Mmt
siemend eiol huomas; Kylwy M käski-hndmnän/ Waan Juhta maca ««opas/

Jos



Jos itz' wMMfoca erän/ Woiman se
po<es wiepii Sill barckiratk' rlejcata pmh/
Hihan paäldämmc syöpi.

iv Maidon candaza cuopasa/ Sywäs
maan alla maca-. Scntähdcn täyty huo-
gata/Ett caiklst olen wapa. Nyt täyty
mun kyll cuiwatl su n/ Puun cuoren päaiz
purra Walct huutelen za rucoilen/ En sä/
waan se on turha.

~. Jo mä nyt/racas Sieluni/ Olen
tyll cuulla jaanut/ Mmgä tähden sä lm-
fani/ Surusa olet maauut: Waikcne nyt
ja cuule Sm/ Jota lun suremahan/ Pj-
täm taäll/ caM wael/ Langeten ratki
maahan.

i« Syndiäs sselun murhajat/ Surej-
le stnä aina; Syndiäs Carjas surmaiar/
Ksyncletll alas paina. Syndiäs rm)ös!/
joca sun Työs/ Pellosas turhar tcki/ It-

ke hartast/ wM rascast/ Se leiwan luu-
stas weti

»;. Tain witzauM ajaisen/
sun psälles chettti/ Ettei sinua ijainen/'
Sammuttainatsin liecki/ Syndeis täh-f
den/ piruin nähden/ Haetin järwcs pai-
staisi Waan ett Sielus jjät llos/ Tm
wan herckuja nunstms.



14. Cahös/ cuing H< 5
tuuttas calklll mwolU/
teetttle/ L«oden sinua walwolll/ Etz
nylsit ja wäänylsit/ Pois sildä lawiald
licldä/ loca Sulnn paistij: pirun/ Hcl<
wetln Tulcen ricndä

»5. Ah!tee seutahden cammus/ Pois
synnin tuloa wäanny; Tee myös yr'
olkia parannus/ Ia HErrcm tygön
käänny- Ann witzan suut/ ja älä sunt'
Waicka sewähä lpöpi/ Ei setapa/WaaN
juur wapan Ilon stjälle wiepi.

16. Ristin all' älä jano sa: Jo HEr-
ra on mun hylkän/ Näin onnetoin nyt
olen mä/ Ett mistanölen Man, Waan
tiedä se ja hawaitze/ Ett HErra omi-
«ns täällä Curittelc/ rasittele/ Ia wy-
mein saasta siellä.

17. Sano lwtähden päätöxcx- Wws
sull racas W/ Edestä tain curitUxes/

all sä nnnull l«sä/ Ain kärsimpst
> tyrymyst; Ia pääsi wijmem pois wai-
ist/ Pyhais pachn woiton G«W/I-

M riemun Taiwas!

Teinen



Wlruttomlldcst.
Mirutoinsn synnin orja,
Co-vin cnollen curja,
Eikä cm,le caickunata,
Vaiinenftcen pauhinata,
Ehk' ajat on muut^urnaijer.
Pian täM puutt»waistt;
Ciliteng ouorsu cuolemoffa,
Huocu, helwetin haudassa.

sinä joca macat/
WW Ia nouse y!ss cuoluista/

Nim lEfus sinua
ylös walaijc.

Pawalm Epistsiast Ephestrein työ 5> IuZUS
Weisttan c«in,

HadäsHn buudan lc .'

Mallman pMs jumi? SN ele-
UW tän / Ia maatan Mncis

cowin/ luur aiww muchetoini
Walck'culNMHGMuhca Wlhans hir-

sudel!/ SananspazweWincmua/lotc
rtoiwmkyyncleil. /

Ahl sy on Mia aiwan./ Näin r'


