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Ensimmäinen,
w.c. Minun sielun jälken pian,

M?Oi! mitäs Sielun huutelet/ Ia
walitat nijn walkiastl' Woi! mi-

M muotos lnuuttelet / Ia itket aiwan
haikM? Mix olet noin "^yc lcwotoin/
Käsias mnös sitltt tann heität/
han eatzoin wMoln/ Cuswos
Aurmqow peität?

2. Sy on minul kyll cuicutta/ Ia
Murhien wjrttä laula/ Sy on lninull
kyll ruikutta / ja surun nuotti pauba /
Sy on minul jsca siwul: SM HErra
nuolens umbuis/ Peldoni paäll/ siclä ja
täall/ Sijs ilo minus sammuts. «

?. Costa tulo jo rupölsi Cäun:sta cu-
coistaman/ lost' nia/ wqimon za lilpsem/
Luulimina eincm saawain Ntjn HErm
chur caick' tyyni iuur/ Murscmm ricki
hackms/ Nisun/ NuM/ caick myös
Nium nijn/ Suikiastl maahan trampms.

4. Raket olit mwan suuret/Ictc äW
alas tulit/ Scntähd' ei jään muut cuin
juuret/ Vaickan cuhun ne culijt, Calat
myöstin löi pyöryxm/ lotcu suurimmat
olit; Muut Pienet ne ci kestänet/ Waan
pcrat pojes (uolit.
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5. Raket maan wMas lakaisit/ Joit
paxuld oli sangen/ Ia paiwall colmancll
manusit/ Stjn cuhung olit langcn' Lel-
nulll tuli/ wcttä tuli/ Nsin Ett' sillatkin
sijrsi/Aidat oijs ja myös loijs/ pal-
coistans pojcs kiersi.

<). Tämä nijn paljo matcan saat/Lää-
nisä Cma kircon/ Ett hän Tulon nijn
maahun caas / Ettei se ena ivirgon;
Waan täydyj lyöd Eländen syod/ Ne
jälken jäänet sänget, Ia nyt cinettälN e-
Hilnän/ Täyty metzähän ängct.

7> Mutla jo männytin puuttuwat/Me-
tzan corwcs !a mäcll/ Sill sin mennan
kyl! puuttumat/ loucottaln cackcll wacll/
Kewjeln tämä licne wäha / Cuin coht
maantleUc/ käandy/ Laftcn cansa arwol-
lansa/ siclläk nälkän näädy.

8. Tätä tcttmän totisest/ Meit HEr-ran wiha waatl/ Costa hän wyösiin pi-
eaistst/ Carjmume wähqr siutttl/ Nntcll
julmall/ tauoiU tuimall/ loca maan alla
ratki / Wajot Härkam/ ntzn myös Lch-
mäin: Sijs barcki ftöd an packl.

9. Aica jo waati kylwamän / Mntt
sicmcnd ei ol' buomns; Kylwy jäll kaste
tpndämäil/ Waan lulM maca cu'p's/
Jos itz wcdam jeca erän / Wounan se

pojes



pojes lvl>pi: Ei!l barcki ratk' rieseatq
paitz/ Llhan paäldmnme u)öpi.

Maidon candlisa tuopaja/ Sl)wäZ
maan alla lnaca; Scntählen tnyly huo-
gata/ Ett caiklst olcn wara. Nm täy-
ty mun kB cuiwal! siml/'Puun cuoren
paale purra; Wiuck huutelen ja rucoilen/
En sa/ Waan se on turha.

il. Jo mä nyt/ racas Sieluni/s)len
kyll suulla saanut/ Mingä tähden sä lui--
suni/ -Surusa olet mannut: Wackcne nyt
jo cuule Syt/ Jota sun suremahan/Pi-
tnpi taall/ catklU waell/ Langeten ratki
maahan.

12. Syndiäs sielun murhajat/ Sureile
sinä aina; Syndtäs Carjas- surma»at/
Kyyneleill alas Pmua; Syndtus mvös /

joca sun työs/ Pellosas tnrhar tch/It-
ke hartast/ waiit rastasi/Se leiwM suu-Z
stas wett,

i;,Tam wilzmmn ajmftn/ HErrasun päalks heitti/ Ettei sirua ijaincn/
Sammuttamatoin liecki / Syndels tah-
den/ piruin nähden Helwetin jarwet
paistaisi Maan ett .Siclus ijat llos/
Taiwan herckuja maistais.

14. Catzos cuinZ HErra etzellc/ AU--
Wuttas clulltl tmwoill/ Itzcns wihalscr



tiettele / Lyöden sinus waiwolN/ EHkaanyisit fa wäanyisit/ Pois
tielda/ loca Sielun pmstif pirun/ Hel-
pein Tnlecn rimda..

15. W! tee stntahden catumus/ Pois
synnin ticlda waannp; Tec myös yx'
oikia parannus / Ia HCrran tyzön
käänny: Ann witzan sNut/ ia ala suut'
Wuicka st w.Wi lvöpi/ G sc tapa/
Wucm jurr wapan Ilon sijalle wiepi.

,6 Ristin ali' ala jano sä; Jo HErmon mun bnlkän/ Nain onneloin nyt o-
lm mä/ Et mistan olen Pikan; Waan
tiedä se »n hmvachc / Ett HErra omi-ans taalla CunlttK/ rasittele/ Ia wij-
lncin saustä si lla.

'7. S>'no ftntähden päätöxex: Kiitos
su!l raoas Isä/ Edestä tain cnriluzes/
lonq all sä minull Ma/ Ain kärsimnst
ja tywmyst; Ia paast wijnlem pois
waiwast/ PyhW parij woitoi Saliju/
Ilon ja riemun Tmwas.

Toinen



Toinen.'
Nykyises ajan

Suruttomudest.
Surutoinen jännin orja,
Lowin cuollen mgca curja,
iNtä cuule caickunata,
paimenitten pauhmata,
M)k ajat sn muuttuwaiset,
pian täällä puuituwaiset;
Cuitcng cuorsu cuolematza,
Huocu helwetin haudasta.

sinä joca macat/
EZ Ia nouse ylös cuolulsta/

lEsus sinua
Ulos walaise.
pawalin Epistolasi työ 5. lug

N), c. Hädäsan huudan HErra,

MailVan ,'pnhus suuri? Sill eletä
surutöin / Ia maatan synncls c<

zvin/ luur aiwml murhetoin,
euinga HErra uhca Wlhans hirmuift



dell/ Sanans MmhalN taUta/ lotcwaroiwat kyynelcll.
2. Ah sy on. surfia mwan/Nyu wai-

kiast wulitta/ EttHErran Sana turha/
Cansalle saarnatun/ Loic ei de
vta/ Ehk cuinga neuwotan/ Wan kilwan
synneis cohta/ Pain hclwetti juostan.

z.Woi waaraMu aica/ Mihing' os
Km elänet/ Sill waicka cunga paickan/
Nyt ltzcs kuuiidanct/ Nijn hawultztt ja
näet/ Ett ujut wPlleiset/ An Meitä lähe»
siyuet/ Ia eletau synöisest.

4. Ah wor woj minua waiwalst! Sill
pclka waplftn; Ett HErrn Jumal Tais
wast/ Wihan sytty hltmlnsen Ab! etkös
Chrisiit racas / Sy ol jo pelata/Cosc
synnit joca pmcas/ WallaN saa wallital

5. Ah Woi meit onnettomi/ ( ain )
cläm jurutom/ Ia maeam fynms cowin/

' Railiuas murdewiu. Culng HErran il-
' mestysta/Taall mahdam odotta/Ia rie-
mu Iloiscst taiwotta.

6. O HErra corkia Taiwan/ Sä suuri
, Cutn olcm ansain snnneitla! Ia «la ann
,> meidän hucku/ AU rvidas h,nnuisen /

cuoUon eauhian nucku/ Iteun Mr
. iäisen.

7. Ah



7. Ah ChrisMt caick rackm / Sijs
wliarl ottucat; Ia olcat ama waipat;
I<mr
wila/ Leprlnen Jumala/ M hirnnuju-l
dell mettä/ Taull tahdoi«l eoydaca.

8. Alat W Chrisiit racas / jo näj?t
muumwan/ Iss ennätät wict racas/
Plcaiftst catzonlan / Waan cuitcng ncu>'
wo paras / Ett hyljät mallnlan / W
pyydät tulla Talwas/ Ija-ftn cunmen:

9. Ah! autuas onstllclu/ Iol! om-
bi mailmas/ Yx wilpitöiuen halu/ Etzi
riemu Taiwas; He saawat wlhdoin nah»
da/ CaritzaN haat cauni'/ lotc uston

cauua täällä/ Sen onnen kästtit.
LOPPU.


