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Mi murbellinen Ero-Wirsi ybden Lapsynnyttäjän täsiä mailmasta pois
sen
lähteisä, Kokonpandu.
mielesi makia, TääN' monell
X/sailma
oinbi wielä; Jotka paitsi «muu lM-

kia, Snawat ilosa elä: Kuin päällä rusuin
hvppiwät, Kuckaisi kedolt' nyckiwät, loist
ilo, leikut tchdan.
mull o'i siemenesi, Syndlsest saas2.
taisesta, longa Lv» cuoni Omenasi, Kuin
fymu'ä siitti,
söi pnust' ihanasta. I'ä munpäallen
tustan,
synnytti,
Heitti
Hm kiwulla
waiwan.
kuin mailmas. Minulr
z.Z.iemu päiwät Mmm,
sangen
päiwän HERharwat,
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karwaat, Jos
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ran sallimasi, Enimmäst
Setm
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joffus riemu
kuin suvull', Sekoitm' olis ollut.
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Iloisa

4-Noisa toiset hyppiwät, Ia tantzis

ym-

samo, Miinoja kallita ryppiwät,
KulKusist mal,oist sanoin: Me kuin Nuoret
olem iloickam, Syökäm, luokam ja Hypbanns

pikäin Ei tätä ijäri pistä.

5.
itzcns lukemat, JM' nijn
tääll' iloo räcka; Waan kosta silmäns sulkemat, Ei ena sicä äckä, Että turha kaicki
ia tyhjä on. Ajainen ilo ja meno, Loppu ja

turhaan rauke.
6.
sormet joskus soittajan, PM' harpun tahdois lyödä, Nijns näet alasjuorewau, Kynelet kaswoi myöden; Sijn kuin

parhallans soittele, Ilo» toisillen andele,
Sydän itke ja huoka.
8.0 Lva! Lva Emändä! Elosa Ensimmäinen, Kuin meillen saatit enärä, Tuffan
ja kiwun lieme; Sun Makias meillen kar-

wcchar, lost lähdön tääldä rassahax, Teit

jälkentulewilles.
8. ltengen tääll' täyty altihix, Usein kuin
Kaclieiin panna, Tiellen kuin kutsutan

Ephratix, Ia khrust ylönanta; O Lva!
Lva! jongas teit, Mingä waiwan alle saatit
meit, Että akild Maaxi Maadun.
9. Hch näihin ej tarwit' hakia, Esimerkkiä
kauka, Tai pijna sangen waikia, Lyö Maahan
monda raucka; Kuin kukoistamat pazhaldans, Temmamn pojes omildans, Akild'
ja wpaturmast.
>o.^yt

lEsu rakas lohduta Kuin j6lken jääwäät suruun, Kärsimään ristin koivutta, Ia monda murhen muruu. Että toiwos ristians Kandaisit, Ia rauhaan itsens
andaisit, Wältäin ylönpaldist murhet.
n.ltkull minun Rakas Puolison, Paljon älä sinuas waiwa, Plitsen pikaisen eron,
Se on nijn tahto Taiwcmst; Waicka Lastes
kanssa kuikmat, Ia yxin tulta tuikutat;
Näin Taalda lähte täyty.
sinuld otan eroni, Mun Puolifani rakas, Ia Tuonell maxan weroni, Ehkä se on mull karwas, Että jättä teitä ja«
lillen, Jota en minä tekis mielellän, Jos
kästy ei nijn olis.
13. kartun sijs Rakas Mäwan: TälZ
hetkell' sinua kaulaan; Silla tunnen tuonen
ryöstämän, Ia wiewän minua paulaan. Pidä
murhe nuoista pissuisist, HENralda stwtuist
Kuckaisist: Hywäst! Hywast minun Juldan!
wies nnlistu mielehen, Ia se on
14.
minull karwas, Että mun piffu Pijkaisen,
Pieni kuin Kanan warwas, Vnnä Wel,o.>lyt

/

jeinskanssa itkemän, Tuffaa ja waiwaa näkemän, Tänn' täyty orwoix jättä.
15. Mustalla sinun synmM, Ia kiwull
aiwan kowall,Z Kuin mun nyt hautan lymyttä,
Ia sysää tusnen owell, Sun mlos tänn', Mun
eron'täld': Sun elos tääll', Mun pois Maan
pääld' WK hamaan, jakär hywäsi!

16. AM

mun Rackat wahemban, Mur<
Heliä kowall mustall, Waiwatko tcitän kumbikan. Ett lähden kirust matkan, Minä luulin teidän jättämän; Ia mun teidän paiwät päättämän, Kuka olis tainnut Ustoo.'
edestä, Kuin minull
17.
osotitta, Kuin Nuorna minua kädestä, Ta«
luntt, Holhoisitta, Toiwomn Taiwan lumalald, Siunausta Kaickiwaldiald, Ach!
läkat, Iskät hywäst!
18. Hywäst mun weljen? Sisaren! Kaick
Langon! Sukun! tuttun! Mun woiman,
weripisaran, On koko rumist puumm, Ei
Kieli enä bövhtywä, Woi puhu, sillse iäh,6.

lywä, Kyll' ilos pulina saane.
19. Tn enambi päall' Mailman, Minä
ajatella taida, SiN hoppu on mull matka,
hcm, Am lElu oikiat laita, Enän nyt sinne osaisin, Kust'culduan sun kohtaisin, Taiwan ilos ja riemus.
2v.Vuomiollen niin tulduan, Paitz wapistust' ja pelkoo, Minä taidan edes astua,
Ei kaipa enä welka; Mutta sullä minä IE»
suren Tykon, kuin toi lunastuxen, Saan ijät

ilos elä.
2i.3.iemu ja rauha loppumat, On siellä
kuhun kuljen, Svödä ja juoda lackamac,
Saan herckui häisä yljän, Elämän Puusta
rawitan, Elämän wirrast juoman, Siell' aldis ombi kaicki.
22.

Vnge-

Chuoris weisalnme, Siell'
kanssa,
Pyhäin
Karitzan wirttä laukaickein
lamme, lEsus myös omiansa. Svlisäns ai,
na pitelee, Suuc anda, halaa, hywäilee; Achi
jos jo aikan joudms!
22. LngeKin

Minua nyt, Tää
2z.äma O lEsu!
anna S«eluan,
heckell' sihm iloon, Engelis
KusaPyhä!
Pyhä!
Kuliem Pyhais eloon,
laulamat,
pauhawat. Ia Uutta Wirttä
UusiU ja OudoiU Kielill.
Toinen.
lEsu nöyrimmäsi! Että wihas

jM,

poltan

julmus lackaiS, Kuin

on,

Hedelmät Maast

tähden, Ach!
lumalattomuden
sääun', Nukoilenmn

lEsu! KansallesArmos tygös jäN palajaisit.
heit Sinuas käänn': Ett
Wij,
2. lEsu! kuinga pitkäld'wihas suur,
pyne pääll' wihan Lasten, Auta meitä hädäO
sä tääll', Kuin waiwan suuren all' olem,
KadolEsu! auta meitä wi«l', Kuin olem
turen tiell', Ia armos meillen osot.
3. Ei ainoastans wihasa, NZngaise HERra meitä,Waan enimiten armosa,Kuin lesai»
<ls todista, Jos me Kuin Lapset kändyisim,
Ia hartahast rukoilisim, Kyllä Isä meitä
auttais.

Jumal' sulolsudens osott,
Kuudell Sadall Tuhannellen, Kuin läpitz
Meren punaisen, lohdatt heitä, rawitz ja
ruocki, Handä wastan he itzens asetit, Jot4. EgoptiS
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ta Men NWs Kaatuisit, Paitz Kalllnbata lEsu,r.
5-O lEsu! kuule huutomme, Ia armosi awuxem tule, Kuule Lastes rukouxeme,
Alä akmoas meilda sulje, Nijn me ain si-

nua Kiitämme, Ia Lasten Lapsijn muistama
me, Sinun Hywyttäs suurta.
s.Andex anna HENra hywa! Kansas
rikoxet suuret, Joit heickoudes tehnyt olem,
Sinua ja lähimmäist wastan, Nijff toiwom
me puhdistetux', lEsu! Hywydes kauna
wedetpx, Ijancaickiseen iloon, Amen.

