
Kolme
Mmaljsta ja iohdultsta

Ensimmäinen.
V< Emulmen welsu

Kyrön Sodasta/
Woij cMnga <W HErra/ zc.

Tmnen.
Wsi wol mlnuaWalmo parcs

Mmals.
Khtettp Mmala! mun elon/

Walkcuden/ ic.
Weifatan cmn p h yw« Jumala/

AURULA PrsMtty Vuona. ,73t.'



cuinga itze HErm/ On mö-NHM hm ZMtunut/ Syndem tähdetW<3V suurten/ Meilewihcislmmt.
-». Woij Nuotzm Nijki Rautta Pö-höin on sinun Mn) Ach sinuas ihmispuca/ Cadu ja Mny pain-

?.Woij Istn hirMlsma / mm HmtTain ahgs/ piru schZm Riemastunut/Vlch olemme waiwas
4-Woij cuningastam cullaist / Mcaulan oli pois/ Wn Mast Isa paras/

aut cotffa
5-- Woij meitä onnettomi / Cuin o-

llm paimenet Pois oli meidän Farmi/cuin olis cawut «neit
6 Wotz slya wiro Wiberg / PalM«n sinun Myn/,juur Saan )anut wallal

Mwtzm on wädendmt.
7. Woij Suomen maata suurta/Cm

Ms usconut/ Monoa tuhat Wanha
nuorta/ s)n mieoalla hucmu.

8 Wozj WasunKaupungita / siel on
jo Atkuns jaan M Oulun Kylä parea/
Suur pele on sinul ain

9, Woij pälkancben Sota / suin 01l
Su» mcn mall/ Siel wuon monVa wer«
taEanMsiwMnpall.

zo.WcH smuas Kyrön Plldo/ nait
iNl»l«



inond on ennen 01/ Ennen olit elo täy<
näns/ Nyt cuolelta cuopattu.

il, Woij cuinga monda waimo / on
Myt Meri/ Wthoimen wielä wamo/

mond orwon.
12 Woij wiholijen Miecka / Cuin o«

lct hirmuinen joca monda tuhat leica, ja
Mi armot oin/

,z. Woij mma Ihmis parwoi cuhon
»lcm joutune:/ achmuta catilta aito/
jyst Olem unsanet/

14 Woij cumga monda Ihmist/omsti nyt vawosa/ calut/ irtat )a kindmt/
)attä jalken.

15. Woij cumga monda wuota/ Sota
en jo seisonut/ Gren calcki kyllä nedan/
Angar ach on ollut.

'6. Woij hmnusi wiha wamo/ Cuin
m nyt mailmas/ Saar Metar cowm
wiwa / Rlwtzi on zo ranW '

17. Woq nnkn ntppu lienH / Nyt M-
la julmudel/ Som otta Mircr pienet /
Cuoliaxi paiskele.

iz. Woij cumga juurel Saari
»n nyt merellä/ HErra autta meltawoi-
M hädäll achtan kästelia.

x9. Woij Rackans on jo pojes/ Lau-
piut eij cu«luean / Armottomus on jeas/
wpeut eij oleckan- »».



20. Woij onnctoinda fanffa/ Cninen
nyt mailmas / lur mns on cowa ansa/
Pyrkikam sstä pois.

21. Wch Ruoyin SnomenNapset/
Laackat jo Synnistä / lEsuxen nimen
tähden/ Pois wcren leijoista-

-22. Woij wanhnrscasta HErra / On
cowa dusmari/ Uhcka rangaista kerran/
Syndistä cansia taall.

23. Wch mitä nächrnon/ Jo luus-
toista kymmend wn3t/ Wlil niicka nyt-
kin nxM/ HErra,o loppu suo.

> 24 Woii coreus ja prameus/ Cuin
vn mmlmas/ Eaubm syndiä ei M-
ta/ kadotus, jcurawiel Auzen.

Toincn.
Woj minun Walmo M«/WH Wm Cucic,ua cowa/Sun

jmmudchas olen arca/ Cuin mi<
-Ma kM wmwa; Sokeus siclun kGttö
nyt / HErrml Wtza Mmua lyöM.
Pois on wiNM.Annnhan / Minä M
tmme wmwaW. ,

~,

, 2. Muut turwawat Ystäwnns PM
Mmä olm ain yrinäs / sDlcn ulcon «

M/ Suru wmwa Sydändan: CO!
«N MNW LoIMtWN/ Hgn on fll"



du Hautan maahan/ Pois on minun
Pmahnn / Minä jäin tänne ivanvahan.

;. Kyhkyläinen surkiast-clä/ Sure puo-
lisans perän/ Cosca minä unest' herän/
Samalmuow tee myös minä / Amull'
coscan Nousen warhain / Itken cuin mä
taidan parhain / Pois on minun Ar-
eahan minä jäin tänne waiwahan

4 KyneUt silmistan wuom/ Alaspäin
mun Casivoildan / Cosca murhe mielen
tuotta / Rackahlmman lähdennöli/ Mun
täyty oUamurhcs juures/ Ett puolisan
on tuonen juures / Pois on numm Ar-
inahan minä jäin tänne wanvahan.

5, Witzas Jumal lähettänyt/ JM:
sest jydämest/ Sairaus/ Tant'munkäc
sittänyt/ Cunga pakenen cdest? Murhe
minua paljon,wMwa/ Hautan maahan
.alascalwa,/ Pois on minun Armahan/
Minä jäin :c.

6. Mttas Arman wMtelet/ Itke!
aiwan hmklast' Mix nzjn cowm jurcut-
telet/ E! se aut
sun tänne tulks/ Waicts tecr iuuren
mnnsien sulles / Murhen pita sinusi siell'/
Sanas jNcn lEjus wiell'.

, 7.EN mä taida poics mennä/Nyncuin
enä ikanäns / Löyttäis wijmeijnä Päi-
lvana' / Ilos iiancaickists / Jumal Csi<

Miches



minhes liene/ Autta ssnua kyllä tiene/Murhen pitä myös wIW/ Sänas jG
ken lEjus Christ.

8. Cwlema on minull' Woitt-o/ W„',
wan päälle loppumus,- Määld'm'!y
minul' coitto/ Elsn siialle
lä mi»ä olen Ilos / Pyhäin jcuras eimuus pelwos/ Muit murhen pltä sinustsielr/ Sanas jäiken lEsus wl'G'.

9 Costan Joudun iiällsef/Pääsinwai-
wsist Mailman/ Taiwan ilon Pmlchx/Caritzan etcn laulaman/ Jumal sinua
lohduttacon / Taiwas nHneln johdata-
con/ Hän sust murhen Ma siel/ Sa-nas jälken Mfuswikll',

- »o. Jumalan kirckain Ccswoln edcs/Seisom wMeis'Waattehls / Sielu kir-'cas Palmit kädes / Kijmi, HErra iloi-
sesi/ Täl on Kaiwnn Musicandir Enge-
lein Lauin OWin dantzit. Pltä sinust
MUnhen San«<Z ialken 'lEsus siell.

/1. lEsus Grisius / Cai<
kia jalken jäaneihit/ Huojmda on teidän-,
ristin/> andacon myös tarpchet / Hän ei,
Mna ntztä hucku / lotc' et pydä synms
nucku/ Pltä sinust murhen wiell/ Sa-ws jalken lEsus siell

IH. Jää nyt hywäst puollsan racas?
läs-



Fmkat Kywast myös Lapsen/ Rmoil-
>lt Jumalala hartast/ Hm on/eidänBojan/ loca ttya Melcpi / Pirun
) mloist wan/epi Sanall wtjmuM tei-
>.ul/ Haldun annan lEsuxen

Colmas
W. c O bywä Jumala!

Mljtctty luuiala! mun elon/ wal-M keuden/ Cuin minun luonut on/
ia audan hengen uuden / Cuin äi-

in cohdusta lhmeisest suojellut/Ia ka-
M laupiall waaroista warjcilut.
,2. Kijtetw Jumala!, mun Wapahta-
an racas/ minun toiwon/ aumdcn/ ja
lpun joca paicas/ Cuin minun wereyans
ioltnmst lumastan/ Ia wallast Sata-an laupiust wnpahlan,
z Kijtettl) Jumala.' minun ilon/ loh-

llluxen / Cuin anda/ toimitta suruisck
»rwctufcn / Cuin Awun elämys/ Ia>o,ton cuolemas/ Cuin mrwanMo-liol waicutta armias.
,4.Kijtet Jumala! MM' HErrainErrai Se Colminaisus suur/ meitd
Old monin kerran/ JO' ja Pojalle
!t Gost weijatcam/Ia Pyhall Henget

te sydammest laulacaml
L9PPU.




