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y>
MM. M
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D,lk<lt jakatzökär

wasn

päällä

Q,r»sa

HErratt itkojH/.iokH
sinkaldaisec häwichxid teke»

wastäudestä PränVätty rkrxcxkl.i.i6

Kirjan

»Prändisä

Wuönna i?B7.

Ensimmäinen Wjrsi.
Lisabonin häwitpxestä U muista

merkeistä:

ajan
W. k. Ach surutöin, kossas synnistä Zc.

h

su

Suomen maa, ja koko Suomen
Saatin Nyt ota armon ajast wi-

waari: Sill, jästet olet

Duomiost hir<

muisest; Kuin Lisabonis näytin masn

powest.
2.

Maan jaristyrell, kuin ssel oli alkan

niin wain»!nme!, löysi kowan palkan; Sill

saman

paiwän, tuin ne duoinitan, lotk
uston tatzven siel ain wainocan;
3. Niin yerals HERra Duomioicten m!,
kall, Maa järis, wapis, ettei warciat ustall
Niit uston fangei enä pidättä, Waan
k«»e, kost' pelwön idättä.
4- Siell Muurit kamu, tornit alas lange:
Tai wihan myrffy, surkeus <uur sangen,

tvijskymmend mhar ihmist hututta, Ia
lerwen kiwirounion nututta.
5. Ah surkia meno! sill se myös wiel laa»
tu, Kuin pakene, ja aiwan pian mamu;
Kuin muurit päälle lange paetes, KuolemanS
wastan riends kuljetes.
6. Ei MW ei alhaisi täall saastet, Ei
toisesi waldakunnast huowi päälw: Sill
Spaniast

tlpanlast yx suuri waldamies, 3äs hukklt
lans ja waipu samas työs.
7. Waikk' pakene,niin lohko Muurisi kaa«
lu, Ennen kuin ulos pääsi: wielä mantu
Mderen henge hänen huonestans, Ainoa

poika pääsi kohdastans.
8. Nyt Spanial myös näky kowast käynm; Sill he myös wainomisist owat täynen; Ia Paawin uffon pääl niin stisowat,
Ett monda onnettomax saattamat.
9. Waan Lisabonis, josta puhe laxl,
Maa, mli, wesi, onnettomat käxi: Mailma
maka suruttumodes, Waikk' HERran woi»
M pauha maa,i powes.
10. long maa wiel ssästä, niin
tuli polcca, long tuli )ärrä,
al<
doin alda: V7iin kaikki luodur raja rekewär, luur HERran tahdon, kostos
wäkewät.
tt. Kuningas suur, pattskuittna'pääsi,
Waikk' linna järis- sill ca.< HERra »aasi,
Mucamil paon hengen waarusta, lock mo«
>iis puutttis kuueng' sairasta.
t2.
hecke ruat ol<
lan, Sicll sällin lakeudell; mual kuollan:
Waan täsä paos wielä saästetän, Ne kuin
nyt hengis ulos päästetän.
Kuningas tosin oli toises Linnas, Ci
Liftdonis, ahdistuxen rinnas: Mutt jari»
stys myös siellä käsitti, Ia pakeneman pel,

sen

wsst

htt

häkytti.
14. Tas Lisaboms
ja

waimot,

isät, äitit,Mie<

nuoret pojac, neitzer,

A

»

,

Ia

nälät

lapset wiela juoxusans, Pnn' in,l,
wäisten piendtn lasten kanS.
,5. Kuin arwcn taimn, tuhanitten keffell,
Kuolema ioum myöffin monel lestell, imel>
läwaisill, rassaili waimoill tantz, Nyt yIM

wZhät

waaras heioän ollesans.

16. Ei isa, äiti taitan lastaus autta,Waan
«lawanä menit yhteen haman; Sill aiwan
äkist kaupung tulistui, Kaitt wahwat muu»
rii murstar murendui.
17. Tas huttu kullat, hopiat, pärlyt kallil,
Ia hengen elo: Sill ei tätä sallit, Om<
maan enä mitän huonestanS, Waan pakoon

iuoston kohdastans.
Eli
Jos niin kl,in alast, eli alamaisesjäri<
myös waattes ynnä ylimmässes, Kuin
stys täs lungin kohta waan, Siin täyiy
nennyt

18.

riendä jonglin mrwan taan.
19. Ei hengeil elo muistet, ei myös mmx
ta, SIII järistys tas pakenemaan huma;
Ia paljan he: z n luke salihix, Kuin enm
luultin aiwan rilkahir.
20. Niin Jerusalem mmnen häwitlttm,
Koss HERran armo kaunan heit on ctzin:
Niin Duomio tule w,'imein hirmuisesi, Kui>>
syndi kaswa kauwan ilkiast.
21.
tunnu starvat: ercä siirä ajast,
Ruin
> däwicertin n;aiast Raikk
ci
ihmisec
suurcmb' surkcurc, Oi'
wiel: o

koston anZarm!

Kuoleman lmki näky kaikil edes, Wi!»
meincn wara, Sielnl rninnil k.ldes: He
smwval: o avmahd Jumala Nyr Sielua»;
niin Duomio hirmutta.
23.
22.

Nimitäin', ne kulu paos jälken jääIa wielä hengens saalihiri wiewät;
Sill kuollon pello wiel on edejä, Ia ai»

»z.

«at,

wa»

suur

häinniästys kädäsä.

ylös otta,
Niin jälken jäänet
kaikkiwaldian
totta; Sill
S>!»
kädest:
näisH täytetän, ja muille
hänen DuomionS
«simerkir näytttän.
2;. Englandin aluxec kuin olit siellä,
Ia omat myös, ajemn iur maan päälle,
Niin meren allot täsä pauhawat, Ia mon»
da rakenust kukistamat.
26. Niin meri kuohui ylös sywydestans,
Ec maalle syöre aldons ytimestäns, Ia
painiesten kalut hukutti, Ia Magazinir
,4.

sano

.

kaikki

upotti.

2?, Ne kuin sitt palais paost, tänne tu»
lit Ka»»pungin rounioill: surkian äänen kuu»
lit, Kuin muurein all puol kuollet walitit;
Ei «uita taitan, ne kuin kuldelit.
28. Woi ihinisi kuin HERran Duomi»
oo»
Se kosto on sitt hirmuittawa

sangen: lotk HERran
soilta, Kuka

sen

woima maahan ta«
taita «nä korjata?

29. TäS esimerkki koto Christikunnall On
s>!!en näytec monelle maakunnall, Sit enäm»
inin kuin sama järistys, Tai monis paikoiS

lundui wärisiys.
30. Enst porrugalin koko waldakunnas;
Gane I?bes täsä hukkui myös maakunnas,
long meren mesi ynnä upotti, Koff jäysty»
IttS «Ilot kuohutti.
kaupung porrm
zi. Coimbra
A 3
Za!w

suur

Zalis, On liki niinkuin Lisabon yp saalit

lällstyxel: Braga wiela sitt, On ja»
mast waiwast palion kärsinyt.
32. Jo, io nyt kuullan, niist kuin me»
nit mhteill Wiel Lisabsnin niinkuin omill
lähteill läll asumaan, ne owat hulkunu,
Kaupungin Mm myöskin kukistet.
33. Ab surkeut! ne jäänet walkian waaras
Maa»,

Myös owat kyläs, kosto mones
sm?gen snrkiast-lewittä,
tallit, kopit häwlttä.

TaS itzens

haarasi

Ia

lM

34. Täs uusi Herra Spaniast jall mi,
sta, Siel kusa laurahuoneis p.itä wisti,kaitt
liki kaluns; koffa waldamies Siell järjstl,,
sten on nyt vtimes.
35. Algardias wähaises myös maakunnas,
Wiel Portugalin omas waldakunnas> On
jaristyxes monda
kuolly surkia Z

tuhatta Ihmisist hukluni

36. Englandiu alus kuin wi« elatusta Nyt

jl,isahonin, merell »vapistusta Myös iomu

tiel niin wah.w«st tundemaan, Ettei Koni»
patzi ama liikkumaan.
37. Sitt Spanias on kowat järistvrel,
Paakaupungis ia mual waristprel: Sen Ku'
ningas myös pelwost pakene, Ia nytPÄ»
kaupungihins

mrwanne.

,

38. Escurialist Madritihin riendä, I«
mäki kyllast etzi lakia nienda; Waan ho»
win hammästyxest kauhiast, Seisahda tel<
Voin, toilem aamnun ast.
39. Madritis Papit altarildajuore, Koff
Kirkko läris, halke, maahan syöre, M
kiwl

kiwiristi« ylhäld judotta, Ia taxi lasta
murstax murenda.
40. Kaikl'pakenemat, sillä huontt hääly

Pääkaupungis, waikk' wäki wiela saäly:
Jos lasten pääl täs Duomio aljeran, Niin

uhkaurel

pelasteta».
41. Ah, mikä juaxu, pako, näisä kuullan,
Kuina',juures hämmästyxes yhteen lullan!
O HErran woima kuin näin peljattä,Waikk'
muut

sumist waaroist usiat sellun.

42. Säästetyt täs nyt jo myös kunnian
anda Jumala!, toifel aamut: uhri kanda
Kiitoxis," weisain kirkos wirsi se,O Jumal
sinua me kicrämme;
43. Ett säastecyr lviel tulit lowist wai<
woist, Maan jaristyren hirmuisemmist aiwoist, Kuningan Kässyst tämä tapahdut,
Niin HERran pells tasä «nielistyi.
44. Wiel samas waldakmmas, jaristyres
Gewillän tgupunz liikui waristyxes, Ia
kaikkein kaliin DuomioKirkko wiel, Kuin
parhar löUtin, myöskin täris siel;
45. Niin liikutttiin tuimil p»distuxill, Ett
torin repeis auki halkemurill, Ia kirkkon käy»
minen fiin lyhenin, Vr lainen kirkko myös
siel suljeinn.
46. Huone, m kaamis, Nahdexan
henge, Täs ynnä hukkuis nuiutannhin tyn»
get Rauweuncil, huonein alle kaunittin, Ia
»»siat kaduc kiim suljemn.
47. <Vx kaupung Cadix tunde jaristyxen',

Ia huonein woimaNistn
A

4

liikuturen, Kaikk»

sei»

seinät

«vaplsewat nmkimus,

Ihmistt katz«°

lewat «tchenS.
48. Ei tiedä, luule pyöryttHwän päätä,
Vx loisen päälle latzele: «ik tietä, Ett G
waara «de« seislt siin, Sentähden huoneit
liikuttapi niin.
49. S>tt mm paisui aiwan yldä kyll«,
Ka>,pu,'gin muurisi mursi sata sulda; 2>ax«
»oistakMmend henge uppoi siel, Ia Kir»
kot asutcomir halke wiel.
sy.

Ia suurewb' wara nähtin

muuss

pai kas, Kuin penikulman tcun meri aukais,
wei, Sim
Ia kaikki l>uon«t pojes wwa
jäi.
meren
he,tgf
alboin
La.ra
§l, Tas seischd' nyt ja kahll, kuinga fuo»
stu Tas mli, maa ja west, kosta ruostu
Mailma synnis, kostox hirmuifer: Ia T>u««

«nion merkkei muista miimeiftr.
52. Maan järistys on iho Tuomion
merkki l') Mutt siinä witt on qika enamb'
tärkki; E« meren altot pauha lMltta, Ku»
lg fill muodolt uskoi pauhina.
53. long Vapahtaja lEfus ilmoileapi,
Duomion merkkei mones felittäpi:
3Neri ja atlor picä pauhaman Ia taiwan
wftilnae liikutertaman. (")
54. lotk ei nyt uiko kosta näitä kuulu,
Se seura oman lihans turha luuloo: O
lEsu anna merkkei nmnosa, Ott sinun

itzens walmista.
«iän merkkeist tahdot otla waa»
ri Jumalan Sanas: HEeran armon kaari
55.

Jos

Sull

(*)

Match.

,4'.

?«

(««>

Luc.2i:2Z,2ö.

S'lN koitta, silloin uffs kiruhta, Etts woi<
fltc waiwois Sielus pelasta.
<>6. Sill kansan ahdistus kantz wielä ricn«
da, Kuin HERra nlustax auringon myös
päiwää ticd: cänäpän rval<

läändä:
mistä,

päiwä

tohti kam

hista.

Sill stntän on Chrrstikund liikutetw,
pmkas ynnä järistetw; Ecc ku»
mones
Wn
kin mahdais merkit harvalta Ia paran,
,7.

lnl e« näräns ojenda.
;8. Tai Mistys Libckis

Ia nnlisa

ja

Dirmarsw

paikois, meren, wirlain warsis,
ja Templinis ynnä kans, i>n

mhly w?sts

heidän kuohuifans.

se merkN oli wiel Mailandis,
waarap
merel myös Hollandis,
Alusten
ja
maal tai werkfi hirmuitta, Siä
Merel
meri panha ilman tuuleta.
6y. Saran maan wirrois liikku wtsi kä«
sti, tvestris, Elbes erinomaisesti, Englan»
din Haminoita liikul myös/ Portsmutis onv
ii wch jamas työs,
päiwan luodois.»
Gardlnias witl
Ia Corsicas, on meri yudos muodos Myös
la wirrat paisunet; KuinZ mones
Aaas on wesi liikutet,
62. <Vht>er«n pätwga jälken Pyhä miesten
Wiel monet paikat ulkomaalla piestän,
Maan järistyxel: «n woi nimiltä Niin ust«
oipmkoi, luin siet jar.i!e.
Schasshaustn, Vern ja Baftl IH,
M» tuntze, Mono muuta paikka: ala siis
Af
M»
;9

Niiiikuin

saman

sz.

nim undun 01l syndinen, kui» näitä tapch

Katz' HENran las» kaikkiin ulottu.
64. Näis huonet muutamat on turmel»

tu:

Ia

myös medet likahtu,
on wielä weden ali,
Po wirran luon, kuin nosn' on korkial.
65. Siel alnoastans yhdes huones huttu
dunet;
net,

Ia

muucamat
monda kylää,

V7el'toistakymmend henZe weteen nuttu:
Etks syndinen näe aiwoi yirmuisi, Endisili,

syndein tähden kostawii?
66. Wiel Ruomin kaupung, lusa Pawi
istu, On merkit' myös nyt HERran tul«n
listan Samasa kuusa: walkia maahan lyl
Taiwast ia polta, waikk' on pimiä yö.
67. Ukkoisen mli tämän täsä teke, Niin
hiljain syxyl, waikt' ei hukut wäke: O kär,

simainen suuri Jumala, Kuin porton ällin
«nsist waroita. «')
68. Sill maikka kahdes paikas tuli sytly,
Pr kloster kuiteng wahingohon kytty.
loinen howi wielä säästetä», Ia wähöl m
hlngolla päästään.
69. Islandis on myös maalla taloi hul»
kun, Jo syryl emien waikl" ei ihmist nul»
kun: Niin Christikunda on

jo

Mkutet,

Z«

HERran uhkauxel h-rmuitet.
70. 'Wiel wiimein «des mennes Tamm»
kuusa, Ferraras ja Italiaisten maasa, Maan
järistys niinwahwast pudisti, Ett kellot W
pamähän liikutti.

'

71. Se yöllä tapccht, mäki hämmästypi,
Ia ulos Kaupungista rienoänepi. Frankli»

lii

(»)

Ilm. Kirjan

,?:

5.

kis on myös wuvret kukisteld', WaiplMtt
alas niinkuin maan tascill.
72. Koff' holandis on paasto päiwi pi»
det, Maan järistyxist jong täs!, pelko edän;
Niin samanaamun-iäristyxistä/Mond'
la lillui wäristyrcstä.
73- Ia yhdeS paikas niin ett wäki rien»
si, Ia huoneist ulos, luumamalmyös hienKuiten»
si, Ettei
silloin paljon
gin monis paikois liikkunut.
Tas Spanion nil ös HENra jäll
Holandis, Sen wäkewämmän järistyjen
lvcmdes On awmas, ia pa« täyty niiit/
Ett klckistuwan pelkais huone: siim

se

75. Jo ulkon Ehristiklmnast'
kuultu: AlZicrm kampura, kuin
war luulin, Ain saman päiwan
järistet, Suur osa huttmi, kosto
76. Eic ryöwämistst elaiusta

Christin

myös on
oi; wa h,
on myös
julistet.
laina Ia

fangii orjar alaspaina: Niin „fab

wa HErran

rauta

-

wihn M)ös, Ku!) paka»

nat on pimeyden työs.

las wrkiast
T,etuan ja
Maroc
o,
Fe
Tanger, Galce, Miqvmcy Maa myös
alckein Ia N!o!wa lukac' niel, ilmun.
78, Ei k'ni«l,g kaikki phläläiftst kaatuu,
Sill erilaisin sanonmt o» saawn: Fey enin
huttui, musersi, Kolm luhat ihmist
rouniois loyttäwi.
79. Marocco myös surlll-nlan olan mi«
siais, Waan tapcl! isi e, ci' n iip lista:
Kah^
i') Ilimst. Kir). 16: iZ.-

77-

lange

Pakanain j.i Kanpunezit
c

-

osa

Kahderan penikulin' sield Arabjr, Maan an»
temist hukuit wielä sm'.
80. Pr fästningi myös katois, joja oli
lviis ruhac sotamisest kuin siellä kuoli,
25uus nchar ryttäri myös ymbärins, lock
siinä olit lyönet leirihins.
81. Se suur Miqvcneh erittäisin aiwan

On kaikki lwkkun, järisthren waiwan.
ruhac hukkui Morjanilaist, Rahderan cm

hac

ynnä ludalaist.
82. wiiscoistakymmend
sota wa»
ke Myös yhdes autemtseS kuollons näke.
Kar wuorta myös on kestelo haljennut, Ia

saraa

paljon wettä siitä kuohunut.
83. Nais paikkakunnis jaristyret kuullan,
Ia maan alaiset jyrinät, joist tulla» Wiel
aina hammästyrin, asujat Häs pelwos clä

ilman lakkamat.
84. Wiel luotoi on tuin ei nyt «nä löyt»
tä: l') Jos hukuit jo, niin se kaikk kyllä
näyttä, Ett namat merkit lopun ilmoilla,
tuin hukkumises kohta mailmaa.
»»
«

<l>

«

»

»»
»

85. Mmt aiwan lauwas minä olen kul»
km, Ia liki »merkit wielä uloS sulken: S
ole Ruotzin maa myös merkitä, Ec HEr»

päiwans ei nyt wiiwytä.
86. Sill Ruotzin maas jo wedtt
pHiwän Ain mones paikaS nähtin ylös käy»
wän: Falunin lykin,
AlmFsosin tytön woimasa.
87. Miel Turun joes tunustäht' on
nsycy; Waikk HErra säästän »n wkl tänä
la

saman

O Ilmest.

Mn: M Sielu, Sielu lulteng tarwah»
da, ja sano myös: O Jumal armahda!
«g. Tce parannus, lEsuren tygö riennä,
Tul oikial ml, kuin aututehen «viene; Al'
wiiwytlel; sill loppu lähene, Maan järi»
stpsten merkit enäne.
89 Jos Jumala on sinun wiela säästän
Ia ulkomaal myös asuwitas päästän, Ettei siel vhcän heiliä hukkunet, Kuin' Ruo»
tzi» maast smn olic jonlunet.
90. Niin ajaltel: ei tämä ilman syytä
Ol' lapahtun; sill HErra ensin pyytä Niit
losta kuin on porctoo holhonet, Ia uston

tähden

monda polttanet.

91.

Simahden HErra wiel

92.

Niin tohti HERran kosto tulla

nyt

muita

jättä, Kuin ei niin kauwas ojendanet kättä:
Mut kosta wuoro täändy niitten paal,
Kuin oikian uston turmelemat tääl;

suu<

maas on tullut pahar )uo»
ner
ustoroin, Ia suur suruttomuS, Ia
synnin walda, mones paatumus.
93- Ann järistyjen tunnosas siis alka,
Eu's wältäisit täs synnin kowan palkan:
Al' ajanet, meil' ftlwa oppi on, Ei oie ran»
ansioin.
94. Sill kost' on oppi selwä, mahdat
landa, Karkercaisesti hedelmitä anda, Sun
lliwistästäs edes »,-stosa; Ia tehdä sanan,
luin juo Jumala.
95. Ia käänny paastol, itkul/murhelsuuM; Sill kaikes

M, Armon istuinen, uffol, lange juurel:

Käy Ulos leirist hänen lygöns nyt; Kuin
kuoleman on kpwan kärsinyt.
96. Lähc ulos leirist händä seuramahan,
tyll synnin orjan olet lauwan laahan: hän
armahta, ja anda armon sull, Koff' oikk
aan parannureen oletmll.
97. Mut kuin täs synnit wallitzewat ajn<,
Niin sinun tietos kostox enä paina; Kuin
niitten, i'otk' ei ole tietänet/ Waan kutteng'
pahoin itzens käyttänet.
niitä, Kuin
98. T« parannus ja älä
suruttomasi aina elä pyytä: Ah riennä,
riennä, HErran pelwosa. Kuin Duomiollt
vmbi culewa.

seura

Csai. 13: 6,7,

8, ywalittakat että HLRran päiwä st! juuri l'si
«ä, hän tule niinkuin häwityS Raikkiwaldialda.
Sentähden pitä kaakki kädet langeman maahan,
ja kaikki ihmisten sydämet waipuman. Häm,
niästps, tuska ja tipu pitä tuleman heidän
päällens, heillä pitä oleman tuskan, nimkuin
Lapsen synnVttätväisella, )?hden pitä toista kau«
histuman, heidän kaswons pitä oleman punai,
sen niinkuin tulen. Sillä katzo,.julmaHERran
päiwä tule kauhiasti wihäisna,
na, häwittämään maaia, ja
siitä teloittamaan
Syndistä.

Toinen Wufi,

HERran Duomiosta.

N?,

vL?

k.

AY Duomioc!

jo räy?

)e.

mailma woi! Tni ääni jong En«
stli yx edestoi: N?oi, woi, rvoi
maan asuwii! (') huurapi näin,

Se näky Europas nyt käymän juur päin.
Kuin maan järistyres on tuhansiin ain, Tääl
hulku tainn'.
2. Suur järistys on, Wielsuuremb'' kuin
seitzemän mhanen luon; lost Ilmestys Kir»
jasa mainltan kantz; Eic maan jarlsiyxes
jäi niin tohdastans, Kuin seitzeiuän
Me: ja siin Se lukit o» kui,.
3. Mutl läfa on suur Maamatistys, tu«
hansin katapi juur: Ia seitzemän k>:rca?in
slitzämän tääl lomhansin kaam> ja-iuhan»
nen pääl: Woi woi sim lfttke, luin kerto*
pi näin, Ain tuhansin päin!
4. Al ajattel siis, Ettei tämä Jumala»
woi
kosto oli' uus: Jos et sinä arwa mik'
st on oll', Niin on se yr kuiung; jos kylmenen tuol (") Paäkaupungi liene, niin
kymmenes jäi, Sen järistys wei.
5. O järistys suur! kuin seitzemän ker«
taisest kostapi juur: Kuin liikutta pmkat ain
täri»
Wbärins myös, Kuin äkistä
stä työs: long teke kaikkiwaldias HErra
kuin woi, Hän paikat myös loi. ("')
(")
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llmest. Ri.i.

3. h järistys suur! Kuln yhtenä' päi«j,
nä tapahm juur, Ia sainana pänväncl y,„,
bärins käy, Niin monet Maan packai: e<t
ihine läs näy? Ett nyt porton usioisist Hult»,
wat, waan Muut pelustetc.n.
7. Sill' uhkaus käy Wiel edellä muill»,
ja jos ei sitt' uay, Juur lousta
ei HErra iaäst Sitt' omakau huonet: N>.
ropau nyt Daäst On kosto lyll alkan: ,W>
waroitus stin, On tapahtuu inin.
8. Sits käänny myös pois,Sa sucuinl»
Suomenmaa: ei Jumala sois Suli mwlo>
wa rangaistusi, älä sit luuli Jos sw6 W
käännyt juur sydämell suull, Sek ick >l «l
huudot: Niin acmahia wiel Itz' luniala M
9- les ypljät nyt pois Suu «lwiftc sn»!
dis ja ilos, «tt wois Suu sodäntts nwt'
heila ajattell' päal, Mikiläinen kosto sic ft»>
rapi siel; Koff aiamen rangaistus nlll>
wan suur, Täs rundele juur.
io. Jos halulla »iin, Tus Jumalan S<»
riput juur kiin, Seu totuden kunlll
ja rakastat ain, Ia ei paliail ussoisil kol«
»villa wain, Sen totuutta seura, ja lutkil,
ja siin Ain ripnisit kiin.
I'. Niin HErra sun myös Ain auttajä
pelasta syngiäs yös, Niist waiwoist kuin niail»
man lopulla käy, Koff ei epäustoisil paran»
s>ust näy; Ah tule siis uffoon, ia ruloilt,

nasa

«iin Sun armo

saa kiin.

