5

Vri
Surullinen
.

NykyOst ja syndeimme tähden, hywin

ansaitusta Sodasta.

luur

Weisatan kuin:
hartast mglinzast

tästä, :c.

Kokonpandu Wuonna 1789»

Nhden Käwelewäisen toimen/kautta,
Pränttim

annettu.

TUMSA, Prändätty W«oMa 1792.

v.

i.

Nimeen, jätän, Mttn
hywat ystäwän, Waimon ja
Lapsen rakkat, Nyt suureen murhesen, Ia itse olen mukka Nyt Sota mazclla, Mmi wiholiisten wastan/
Sotimas rajoilla.

v.

Ruotsin

2

p Suomen maata,

Me tahdoin lvarz'ella,Wmkk sodas
monda matan Ia miekat surmata»,
En kuiteng epäll siitä/ Waan tahdon todella, Mun walan wiela pitää, Kuningast palwella.

v.

lEsmen

3.

Armon kauttch'Sun
henges woimalla, Sä meiMedesaut«

armos awulla,Ett wa'/
stan wlhollistem/ Tul woisim seiIa sitten HERma kiittä, Ain
soa.
suurel riemulla.
v. 4.
auta, Sun

Woi Suomen maata suurta,

Kuin ombi waaraft, Mond lasta

parta hmtta, Kuin ombi jäänehet/

Orwoxi Isistänsä, Ia tumattomin:
Woi wazmo parat raukat Ia mur-

hel wmwatut.

v.

5.
miehiänne kaipat', Surul'/
lotk
la haltiall, Ah ällät teitän Eidak',
Surulla waiwata,KylllCsus murhen kanda, Ia rauhan lahjolttaa, Itz
IZsus omhi luan Wiel läpsii ar-

mahtaa.

v. 6.
kmkil anda ruan, Joita hän
Ia
rakastaa/Woi niitä Ihmis parwoi,

Fuin

asu

Rajoilla, He owat Sodan
Kuin
jallwois, Suuresa waiwasa, Kuningan kahden mallat. Heitä wiel wal',
litan.

v. 7.
Ah! HERra heitä armahd',
Ett' tulis waldian Ruotzin Kuningan alla, Ia meidän haldiam, Woi
sitä Sota suurta. Kuin alkoi Waralas/ Wiel sodan Kangaal huutg
Mond' Poika hawojans.

v. 8.
Kuin sota surkiast surmas/Ia
paljon plaserais/
Ei kuollet kuitenq'
mondaSiel löytty kummingan, lost
HERran kiitos olkon, Ia suurest
ylistys/ Sit jällen toistn kerran
Memmelan Kangahall.

v.

9.

Wiel woimanö osott HERm,

Sill Sodan pauhinall'/Kuin oli juu'>
ri

ri tuima, Ammuttin ahkerasi, Kuin
rankkasade a>!gar, Moisen turoilla,
Niin taita silla Kangaall Gewärit
paukkua.

V.

l<3.

Ah mitä mahdan luulla Kuin kuulen torwilkm, Ia ulospuhuu Euul«
la, Senkaldaist pauhinat, Ah IE u
wielä armahd, Ia Rauhaa rakenna,
Kaitk suurta murhet kanda, Kuin
owat Sodasa.
V. IT.
Sutuiau joen rannal, Siel
Kymm PitDs, Ei lmeldän myöden andan, Se julma wihamies/
Maan wnorokaudet usiammat, Me
siinä talsteliM/ Ett wiimmein sitte

äkist,

Itztäns kiruttain.
v. 12.

Kuin ailvan tplU näki Meit

wastan seisoihns/ Ett.

myöden
tay-

tgydyi anda. Ii pojes kulkea,
Wiel kiuktuans tahdoi kanda,la sillat sulkea, Klin pääsi toisel ranml. Koht wackian sytytti.

v. 13.
Luul paljon pahai tchnens Ia
koston meill', Mun Ruotzm
waki tuima, Ia miehet miehukat,
Silloi jall samall paikall Wahwemmm warustit, Ett'Mrl?stperäs pääsin,, Ia hända häkytim.

suuren

v.

14-

Muutaman wiikon takaa. Tuli

kowa kiiru mM',Wihamies päälle
pakkais, Kuin suuri Susi lauma,
Olisit meitä haastan Ia wettam hinwltzit, Kuitengin HERran kisi
Meit wahwast warjeli.

v. 15.
Ett

Isan maall

wiel paasim
Slt rauhas olimme, Ei näitä kaiktm

ti. taida Me ylös kirjoitat Sill
Sodas monda waiwaa,, Ullin e?
taitt' mainita/ Waan kansia kaikt
koke. Ia saamat nautita.

v. 16.
Ah HERra wielä auta/ Ia
woimaa wahwista/Sun Pyhän HenZes kautta Meitä wiel armahda/
Woi Ihmis parat raukat. Kuin o»
let syndifet, Ah olkat aina walpat/
PyrkiM Taiwasen.

v.

17.
Ma otan teidän omax Lapssren
olemaan, Taiwasen hääsaliin Mun

asumaan.
Neisun, Ia

Amen

Nl)t

lopetan ma

Pannan seisahdan.

lEMen Nimeen Lattamat

laulakam.

