I. A.
Sen. surullisell Slwmen
Surkia

Walitus-pälwanä sma 6:na p. KesaKuusa
1792.

Hättenßorkeimmastl mmmttAlMt'ttgl:n
Mchsä Humngan GUSTAVIN sen
3meN/RuHym,Gorhm jg MändmHu,

nittgan/ Suuren

Ruhtinan Suome»

heen :c. :c :c ltkettäwänja aiwan pp

kaiscn eron ykye tästä mailnlgstg,
kuoleman kautM,
Sanoihin solmettU

Vr. Marrinan pitäjän puhm parren jälken
2lI)LMdä
Kirkkohirr«lda.
inclementia
LtMbor, H ciurN
p. V.

«.

morti»,

1.. 111. v. 68.

TURUSA,
Präi.dätty Frenckellin Kirjan'Prändisil 1792.

ni fallor, aässt,
sem«
per »cerbum
Lemper Konoramm, Nc Vii voluittiz', 1,2>

/2mc>ue 6ie§,

bebn,

eZc»
Hnnua

ZZerem li
n?2ri 6epr?nluL, 6: urtie

(I3tul>z

vut2

?.

«rciiiTo

tamen,

V.

exul,

Hn.

V. v. 49 öcc.

KumMsen

Maj:tin
Korkiasti Ustotutte Miehelle,
Pispalle Turun Hiippakunnan ylitze,
Turun Academian pro -Cancelle»
rille, Commendeurille Runingista pohjan rähden Ordenista,

Korkeimmasti Kunnioiteltawalle
Herralle Doctnlle

Kaikkein nöyremmW.

Pjalm:stcl 90:

v.

1: ii, 12, 13,14,

17.

-HErra, Sinä olccmeidänrurwamme,j«<
Muna kuka uskoo Sizmn
ttusta slikuun.
nii?: rastaasti rvihastuwan? ja kuka pelkää senfalcaista Sinun hirmuisimrcas? Gpcca meitä
"'ottelemaan, että meidän pirä kuoleman, ectulisin?. -HErra, öäänlizes taas meidän puoleemme, ja ole
ormollinen. Täytä meitä pian
olws; niin me

riemuillemme

kaikkena meidän

ja

iloitzem«
—

la/

,Erra meidän Jumalamme ol?on meille le<
vinen, ja wahwistakou «ncidän kättemme
reot

meisä, ja meidän kättemme teot Hän

wahvvistakon!!!

3. I

H-

Jumala armahtako»!

Woi! kukin wapist' mahtakon,
Ett' pahuus nyt nain enäni.
Kuningas kulm Isani!
Woi, ettäs makat kylmänä:
Kajwot, tadet, jalat jaana.
Woi, kuing' on wercs hyytynyt,

Ruhtiua, Ruumiis tyytynyt.
Ei

sun

pannut
Sodan »peto:
weristanyt wyön wcto.

Ei

Sa astuit kotkain ylitze:
Ia kawit merten paalitze.
Ehkä Sa astuit auringoon,
Aina walmiseen wahmgoon,

pyryhyn,
Parkumain luodein myrffyhyn.

Mwowain tuulden

A 3

Ehkä

6

Ehkä Sun pahat piiritit,
Ebk' juonet werkons wuitit,
Wälkuwäiu miekkain wälisä:
Et' kaatunut nais hädisä.
Ei saatu kätes siteisiin,
Ei jalkas waffi-kahleisiin.
Sun weres werisatesa,

Juon

omasa powcsa.

HM

Sun toindas kartelli:

Sun wibamlestäs hutkeili.
Saalit Sm mietkaas suutelit;
Ia itze woirroos huutelit.
Ei helle myös Sun hahlonmtt:
Ei kylmän me niwonnut."
Ei tauti Sua tappanut:
Ei wanha wuoro woittanut.
Kuin täysi Tammi, wahwasa
Wuoxen korktan rinuasa,
Sä wiheriöitzit oxisa,
SjnnattU/ kaikis tuutija.

Joku

Woi, löikö Sun nyt Licttiö?
kiperä kynsikö?

Woi kuk' on pmwäs. päättänyt,

Siwustas särwind strpänyti

Woi

(
7
Woi Wartiat Te nlhaijet,
Wastarat, Miehet mykkaiset.
Woi, Miehet lu>at loukatut,

)

Pahantetialda pilatut.
Ve tällä Knvall

wppeli,

Kuin miehen kaswoi kartcli:

long' pysiy reppuun ruostunut,

Taitt' Sala>kättön istunut.

Asettomi odotteli:

Kuin nukkuneita poltcli,

Or paba Perisokia,
Vx peto, Salapuna.

M

.

aikanainen

Tarkka, Se Turkki Syömäri.

Siil' oli

kynsi korpinen.

Ihme, jos oli ihminen.
Han kuusi kerta käweli:
Kuus kerta kieltuns kierteli.
(Scihemän banes"».) Seitzemall',

Isti

juur jeljan

wiercmall.

Mat

rauha rikkoko:

yön

Uöllä kuin pedot wainokko,
Pois, pois, ilo kclwotoittt
Ia waen

se

tungo rihptoin.

A 3

Se
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A

Se paikka olkon leffena,

Pitakön

aina äänenä:
Sa olet hullu: Naurulle;

Ia: mitäs rcett Ilolle.
Woi, kauhistusta kirottu,

Seitzemästi kokoon koottu (a)
powesa,
Pahan tekian sydpän
suolesa.
Scu ntiehsn

Tain pahan työn kauhistawcm,
Kaulvasesti kolahtawun,
Teki tai tyhmä tappaja,
Tai Mä Isan-murhaja.
Eikä han ollut rxinans:
Woi; kahdet kolmet tayssnäns
lalopeuraista mullia, (b)
Kuoppaa kuokeit nain kauhiaa.
Woi, luulin olleen walhengin,
Mutt' kaikk' on tosi kmtengw.
Te mullit, harjat, Te naudat;
Ei—Sudet, Te paha-kaulat.

Woi
Sananl. K. 26: 25. lue muutoin
ku, erinomattaen v:stä is^stg.
ch) Psalm-sta 22: 13.
(a)

kokoseLu-

H)

9

(

Woi kuinga te nijn kaiwattci
Te kysymään mun saatatte:
Jos ämmäin jutut jahdatut,
On teift tosix tawatuti
,

-

Jos Mi

puolet pahimmat,
Jos wellwt kmttein wanhimmat,
Noitn uce t, owat pahoja,
Teista, lapsena, petoja-

Taikka muut Mcchnat munttancet: (c>
Himwlsct Huldat haffaneet, (dl
Taitt' ttbnyr Te se nuria,
Se isosuinen puna. (e)
Wai mitä mahdan arwata,
En taida enä taata:

Jos

naaras' peto löytänyt,
Korwes' tankan' imettänyt.

Waan ei; sill' aitit angarat,
Sait miehildans kuin tawarat,

A 5

Te

(6) Vicl. eancism p. 18 2tque cc»nf. s, placeat
ililt. 3am. kuftencliii Bvec. cis Valan^r»
(e) ?oemin2 'l'lieslZlg, vsnelicl, quX ut

erac. L. Veilm. K4.

Q. 1..
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Te awiosa pnhasii;

Kajwatit tolmes' hywM

Te suurimista suguista,
LoMwimmitteu lngmsta,
A uin Viaalle bywaa saattanet,

Ia Maaloa hywaä ansawet,
Pian myös jokapaikasa,

Kclpaisttte Isim-maasa,

KulN sorttaa nijtä hulluja,
lott' käywät Koukon koukkuja.
Ei mi näisc, ainoakan,
Ci tnffa taudin waiwakan;

Mutt' alkumurbajan juonet

Kiukus, käytti kiukku

suonet.

Woi onnettomat omaiset,
Miehet ja Waimo waiwaiset,

Sukulaisit ja tuttawat,

Kaikt' owat walitettawat.
Walitettawat kuin minä;
Abl Weljen', niinkuin myös sinä;
Ia Sn an n', kuin nlffutat,

Ia Ruhtinasta ruikutat.

M

Hl'

sm

enä weistäs wäandcle,

wMa kaandele,

Maan

)

ii

(H

Maan «alainen sa hikinen, (f)
Wai kuka händä likinen.

Jo eoli' on murha

täytetty;

Ia liankin Mtty,
Jo

pahat

asees

pudota,

Raitt' bammastyxis hajota.
Ei muitten maitten menoista,
Kansoin g hillun«pahoista,
Tarwira e:;a jutella,
Ei ttrMta, ei Muistella.

Jo nillda ansaitzen nuhteen,

työn suhteen.
Tain
Nam muodon tehdyt haisewir
Kaittein ihmisten ihmex.
Sill' kirjoitettu werellä,
Seppeli-kaulan kielellä,
Työ ihestans juoxendelee,

Satasuisesa kiertelee, (g)
Pois Pohjahaan, Etelähaan
ja ItalMn,
Landeheen,
Ia
Wiel mäihiin, meidän allemme,
Jos jalat wastoin juoxemme.
(t) VulKanu».
(F) ram», Mailman

huudosa.

M,
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Me, ja meidän Kuningaamme,
Ruhtinamme ia Herramme,
Ns silmäm' puhki itkemlne,
Myrtty

-

haawa lumellemme.

Woil Mn

kengän sanoko, (h)

labtamcm tästä joutuko,

Tuol' Philisterein kaduilla:
Et> maillakaan enä muilla.
Sill' wihannes"<kumg irwitta,
Kttans korwihiin lewitta',
Woi, kumga kieldans' pistelee:
Kuiug ltzians pöyhistelee.
Woi kuinga tästä jahtailee,
Woi kuinga kowin sarailee:
Niin, Niin, katzse on mieleemme, (i)
Sen me mielellmn' näemme.
'

Pm s

kiru htakat kulkemaan,
Kuin Drakit weteen juorelnaan,
Pois kaarnein huutoo kuulemaan:
Taikk' ketuill' osix' tulemaan. (F)

Oli2.

(i)

(k)

Sam.

Psalm.

i,

35:

Mlm» 6z:

2c>.

21,

25.

10, ii.
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Oliko

Tiloisa

Gustaf, Busiris?

(l)

joka-ittsis,

wusach lcmbiä,
Telttekin hywmtekm.

Hän

oli

Täs Lessi lyöpi landcenfä:

Itkee, hajotta kätensä,
Woi kuinga kasi poskella,
Turwa on poisa, tuonella.

Naineet pain yhteen itkewat
SITÄ, kuin toimet Mkewat
Toi, elor' heidän lapsillens,
Ia wiela yeidan ftlhdillens-

Poika täs

kaipa, itkekin

SIT3, kuin muisti häudäkin,

Ia kassi

aina oppia;
Kirjotta, eli otm.

Taikk' kumarruxis auralla,
Taikk kaukan' mastoin ladwalla,

Wabwistu
Ia

harjoituxisa,
hywain tapain opisa.

Gusiaata lnurhetti,
Kuin korjast handä watettl,
Tytär

Sil

M Tyranni
lchttlliin kuollaxt

(l)

lyöneen.

kuin

Herkules

wa-

H

Silkeill'

)

ja kauneill

14
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(

wateilla

Kullaisill' kaunistui eil? K..
>

,

„

Syystä Pavit waitktawat,
Sidotut päasta huokawat:
Woi että Hurffas näiu hukkui,

Gustaf min
Se,

pian pois

nukkui.

Joka kuolemaans asti

Inmalatansa rakasti:
Kuin HErxan pelkoon kehoitti;
Ia kehoittaman waroitti,

Kehotat niinkuin aiwotte

Karsaasti, ios Te tahdotte,
Nahkat, kuing' ombi taipunut

Mun

wesiin waipunut.
Woi wesihin, kuin morewat
Kasivoilla, karwastelewat,
paaui,

snwis ojisa,
mones
Maan
mustis juowisa.
Suötyisa

Mun waatten owat wettynet,
Mun mustat ryysyn ryytynet,

Kynelet talden täyttänet,

Kynelet ruokaan kiertänet.

Jo kannan murhen kyllvttä,

Mun sydammeni tykyttä.

Pois,

)

15

c

Pois, pois, pois mäihiin Maisiin;
Ett helpoxeni huuoaisin.
Woi, aanttlkö seisabdan,
Ei.»»Huuta, koetta ulahdan:
Isan', Isan', ah Istun!
Waan ei Han kuule aandänt.

Itke nrt kaikki iloni,
Ruikuta kipia kotoni,
O t' orwoin waattet omares,
Ost' ehjät, elinajaxes.

Tuo ori' mustist' kuusista,

Kchtoihimgin tihkummista,
Hakka, portiin, porstuaankin,

Maan «monen polquuu, pihaangin.
Akkunat vettä päiwällä,

Ol' Mrsi Tuorstan määrällä,

Woi! Jumala armahtakon,
Woi kukin wapist' mahtako».

Pan' mayat kieles kiljumaan:
Niiffurat piippns parkumaan,
Woi! Jumala armahtako:,.
Woi! ruttn wapist mabtt,t)n.

Torml wapisten pauhatlon,
Tuulet itkulla Markon:
15

)

Woi!

16

)

H

armahtakon,
Jumala
wapist

Woi, kukin

niadtakon/

Ei ole häawa kadesä,

Ei seljäsä, et reidesii,

Wacm keffellä sydändani,
Mä torgotan siis Mndäni.
Sormen kipu kiristele,
Silmistä wedet wääiwele,
Toi wcren tähden ruikutta:

Toi rihman tähden nistutta.
Täs enä on kuin wereni,
Paljo enä tuin sormeni,
Mä huudan aina taiwaistin,

Ö Suomi!

kuljet

wainaisiin.

Maan Isää-ombi arwattu:
Sun sydämmes on kohdattu,

Kuing olet kiwitts kowisa,
Jos pian tuonen paatisa.

Pois, pois, Te huiluin soittajat,

myjät', ja ostajat,
Ei teitä tasa tarwita,

Itkun

Mä tahdon itze walitta.

16

)
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(

zft

Woi kuhunga mä huutelen i
Waikt' kuinga kauwas eatzelen;
Niin sekin, kuin lohduttele,

Itz

itkuan

herattele.

Täs Mojes istuu mykkänä,
Se selkiä Aaron anttänä,

Itkusta suut täysimmälläns,
Metiset silmät wäarälläns.

Woi, Woi, woi onnettomuutta
Eikö kukan woi lohdutta?
Eikö ol' lohduturia
Kyyneleitä parembiai

Ma itken muutkin itkemään
Walituria tekemään.
Woi etten ollut wleresä,

/

Sen tuonen tulen edesä.

Mutt' muistan jällens turwaani

GUSTAF ADOLPHI' Herraani,
Kuin tullut Hauen kupestans
On osa Hänen powestans.
Mä itken kaikki murheni,
Kaikk paastan surun siteni/

TM

lF
l
edes.l, (m)
)

Tain Paimeneni
Hänen Mains wteresä.

Hän näannyristä toiwntta,
lobdutta:
GUSTAF
Fvme' cmbi Isän jäljellä,
Ia Isän sydän hänellä.
O! Taiivaast' tullut Herrani,
Lohdutrawa Kuningani!
Kuing' Isäs tuotto tuotetta
Sydaudani, ja surctta
Seisauta Sa suruni,
Lakanta mun itkuni,
S lembehilla sllmillcs,
<

"

Sun

toiwotulla sylillas.
Mutt' Kuningas on mnrbeisans'.

Maan mustaan tomi!U>l laffeisans,

Kyynelet

silmis itttpi,

Ia itkemään Itz' kässcpi.
Me siwrell' murbell' kaipamme,
(Wastaa, silmar pain maatamme)

Isaamme rakastettavaa,
Kuningasta kaiwattapaa.
(m)

Te

Kuningaat kutzutan Palmeni)!!, niinkuin on

Eini.

44: 2L.

Te olisitte, täydexi,
Meille ja teUle onnexi

Tarwinnet tätä Martta;
Tarwinnet tätä Haltia.
Waan Hän on Iye kadonnut,
Kuin katomast' on werhonnut:
Sywäan meni maan saalin,

Kuin Saliin sywast toimitzi.
Emme wot olla näkemät
Woi, eikä myöskan ittemät
Sjuncttutt'

ommsurians'/

Ia Isän osotunanS'.

Kuningas sitt' on ääneti,

Nimi svdandä kuoletti:

Mutt' kohta pyrkii Angara
Silmäjä witzla pisara.

Em' ole löynneet Itzekkän,
Lohdutusta meill' yhtäkän,
Muuta kuin jakaa murhemme,
Ia katkerat kyynelemme,

Kaiketi Teidän kansianne

lokathelle osasanne.
Moiset A'ammaisemme,
Jotka lisäätte murhemme.
B 2

Me

)
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(

Me päiwän siis nyt määrämme,
Tämän kuudennen pidämme,
Itkexem' tätä wahingoo,
Näin kavkön Gustan Auringo.

Kuin

Gustafwista Linnoihiin,

Ain' alammalsitn majoihiin,
Toi ennen i!on'nnia,

chftstafwill'

tuoton kunnia!
Monella huokaurella,
Puhuu Hertuan ohella,
näin, mun Herrani;
Näin murhe wie Kuningam.
O! kuudes päiwä kultainen,

Gustafwm, erinkaltainen.
Woi, wielä musta mereltä,
Jo Selkiä muitten edestä.
Kuinga Sa silloin helotit,
Kmns hämätä toiwotit,
Ia suuta annoit Adcunill'
Hedelmill kaikkein parhammill'.
Pää kukkusilla kruunattu,
Kulta °tähteillä turwattu,
Sun helma s täynnä nardusta;
Ia huonees ilo laulusta.

20

itzes kiertelet,
puhelet,
kuolemasta
Ia
Ia suuta annat Suomelle,
Nyt pilwiin

Annoilla, omat tuonelle.

Pnäs lnustill' waatteill' peitetty;
Walkoistll' linoill' kätketty,
Sun bclmas luotain kaltainsn,
Sun parus lahjas, multainen.
Murhen mustalla käännetty,
°

Itkun aanelda

täytetty;

Koston ääuesta jahtawa,
Woi surkiata oltawa.
Woi, Jumala armahtakon,
Wöi, kukin wapist mahtakon,
Ett pabus nyt nain enäni,
Woi, Gustaf minun Isani.

Woi kuing' on kowin turmeltu,
Niinkuin ei öljyll' woideltu,
Mix' pntois nain mun kruununi i
Wast' altaan ttku-weistmi.'..
-

Täs'lohduttaja itkepi,
Taas, Lohdutettu rupepi.
Isä poika pistalnengin,
TaS itkee KarjMnengm

B 3

M

H

)

2,

(

lzl

Itke nyt kyllä weisuni/
Selim suuri suruni:
(Se hywH on kuin itkepi
Se murhe-suonen iffept.^
Sano, ett kuoli Isani,

Ab! kowin kawi,

weljeni,

Woi kuinga kowin, weljeni,
Kawi meille, Maan-mieheni.
Aina mislees tulla mahta:
myös Uloin laulahda,
kuiuga
kawi Hurffaalle,
Woi
Woi kuiuga k.uvi Sustaalle.
O! Sinä Pyhä Kostaja'

Aina

Wiattolnain

Armahtaja!

Tat ala mttUe kostele:
Waan omixes meit muistele.
Woi pahoin

kyllä

teemme:

Mutt' wiattomat olemme,

tolmannen kuolemaan,
Gustaf
joudu meit' suojelemaan.

O!

Mutt' anna myös sydammelle,
Astna juuri kestelle,

Kaikki kuin

Herra puhupi,

Ia neuwox Sinull' lausupi.
Tut«

H

)
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H

Tutki, tutki Raamatutta,
Naita pairoja, ja muita:

Kuka tohti siis sanoa:
Tai on puitz' HErran

tahtoa?
Eikö tul' HErran sanasta
Paha ja huwä, taiwaastai
Mir ihmiset nurisewat,
Elaisänsa hnutelewati
Ia

Kukin syndejäns nuriffon!

menoansa tutkikon;
tygö palatkon,

Taas

Ia

HErran

sydammesla huogatton.

Woi, me, me, kowat, ynsiat,

Olemme tehnet

syndia,

Niin et Stna saagan vtkan.
Nangaisemat' paastanytkau.

Minä nlhalda kuopasta,
Huusin Sun Nilnces taiwaasta.
HCrra, Sna awuxeni;
Ia Sinä kuulit naneni.
Ala korwaas huudostani
KM, huokauxestani,
Sa lähenet koff' huutelen,
la, ala petka: sanelet,
B 4
Siis
(n)' ler. Wal. v. 3: 37, ja seur, werspt

)
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H

Siis HErraan mahdan turwata:
lakata;
itkustani
Ia

Hau tietä

mltä kaipailen;

Ia teke, mitä huokailen.

HErraau turwais myös Kuningan';

Eipä epäillyt kummingan.

Kuin snndinen, armoo anoi:
lEsuren Pyödäll' söi ja joi.
Suuni mä

Ia sovuillani

nyt

siis lnkihen,

tukitzcu,

Nähden cain kurituxexi:
Mun uskon toetuxcrt.
Eikä Auringo sammunut,

Waikk' yö on paällem' joutunut.
Sillä jo pilweiu tapitze,
HErra näyttä tähden itze.
Tähden, kuin parhattans koitta,
O kulta! kuinga heloitta;

pois ahdistaa!
Pilwet ja jayöthywaa,
aawistaa.
Paiwaä/
GUSTAF ADOLPHI, kuullusta
Sjunatust
sugusta
Hän murhen rastaan liewitta/
Hertuan kautta/ hellittä.

c H
H )
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LARLen, Hertuan hertaisen
Wasan Huoneesta, Omaisen,
Kum kaikis toimis tottmmr,.
Meille ei ole muuttunut.
Sangari, edcsastupi,
Säteet jaljisa liieeum,

Wiisas kuin Gustaf wimeinsn,
Wimeinen ja Ensimmäinen.
GUSTAF ADOLPHI' tmwaitee,
kyneleitam
kuiwatlee/
Ia

Ei enä ole päiwan kai;
Tuorstai jo HErran Nimeen! tai.!
Katzo ylös, Siftreni!

Mir' päas niin
K.n)' aamu ombi kädesä/
Tywendö-paiwa edcsä.

Carle, Hattua f tiainen,
Wasan Huoneesta, Omainen,
Ei kärsi pahain koirutta,

Pahat

pois

maasta hukutta.

Carte, Hevtua Kertainen,
Masan Huoneesta, Omainen,

Tietty hywin sinnlleNgin,
Am' auttanut on ennengim

V 5

Oj

H)
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O! mitta suonet käsisä,
Taas, (ne tutut maan aarisä),

Kruunut, Wa>dMat, Omenat,

Miekat, Awaimet tukewat.
(g le,

Hertua hertainen,

Wasan Huoneesta, Omainen,

Maat, meret, wuoret armolla

Pyhall' pelwolla.

Se kelpa hvwin HErratte;

Helpoitus on Mu-maalle,
K-cho, tuiug' aamu tadesa,

Uusi paiwä taas eoesa.
Mntt en mä taida kiitellä,
Sarkenylla murhe,paatta,

Koff' wielä leukan tärise,
Mun huulenikin wärjse.
Sen saastan toiftr', toiwosa,
O Gustaf! lcpa lewosa,
O! "Mr' kuins nouset osahss,
Toiwotettawaan palttahas.
Earle, Hertua bertainen,

Wasan

Omainen;

Elä meill' lobduturexi,

GUSTAF ADOLPHM' tukexi.

«3r

(
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Jumala Sua auttakon,
murhets muistakon,
kaitts
Ia

Eugeleillansa warjelkon,
Ia ilossakin suojelkon!
'

GUSTAF ADTLPHIW

Myöskin

O Sinä kaikkein Wartia!
Sa itze Handa johdaa/
Eua ja rna kirkasta!
HErra, Sa meidän Woimamme,

asetat jalkamme,
Joka peuran
jalat olemaan,

.Kuin

Ia wirasamme

juoremaan.

Wie wicla nvt korkialle

Meitäkin

ilopaikalle!
että
kandeleitamme,
Niin
Soitampyhas ilojamme (o).

Ia waliin koffa seisahdam

laulakdam':
Gustaf Kuningaall'
lewätkönj
Kolmas
Se
Gustaf
elatön!
-

-,

HErran ilosa

L. I. K.
(o)

Habak.

3'. 19.

