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nyt on suhta pojsl
Kaicketi Kauhawalda,

Kosta ej he ena sois,
Toiftans olewangaa.
Woi! woi! ah! ja woi!
Toiftans olewangaa.

2. Nuoret owat luopunet
Kalckitl Jumalasta,
Synnin töthijn suostunet
Ilman ersltusta.
Woi! woi! ah! ja wsl!
Toistans olewangaa.

3. Niinkuin Ahabln howisa
Suruttomat ollan,
Murhan Isa Saranaa
Pelwellaan ja kuullaan
Woi! woi! ah! ja woi!
Toiftgus olewanZaa.

4. Murha, ryöwys feurolsa
HaMtze nyt kaicki,
Ettej enä raubasa
Kukan blla saisi.Woi! woi! ab! ja woi!
Toiftans olewangaa.

5. Backus kaicki wlllitze
SuureU' wolmattansa.



Menus wiela wallitzeIrstalsill' himoillansa.
Woi! wol! ah! ja woi!
Toistans olewangaa,

6. Mika mabta lopnri
Mlrjall' kansall' tulla?
Kost' ej ena kummani
Nsiuhan sattomaa kuulla.
Wol! woi! ah! ja wol!
Tolstans clewangaa.

7. Eipä Herra tätä sois
Kellengänä wicla,
Että kittaan poikeis pois

tieldä. -

Woi! woi! ab! ja woi!
Toistans olewangaa.

8. Wol! woi: M hirmuista,
Hota murhan tekee
Herra hänen rangaista
Helwetillä kakee.
Wok! woi! ah! ja woi! ,
Toistans olewangaa.

9- Abelin «veri Kaluillen
Huuta kosto aina,
Saman tekee sinullen,
Wiatoin weri paina.
Wol! woi! ah! ja woi!
.Toistans olewangaa.



io. Eikös mahda luonnosas
Hirmun ylösnostaa
Koffas tiedät tunnosas ~.,.

Kuka murhat kosta.
Woi! woi! ah! ja woil H
Toistans olewangaa. -

~. Muista, muista ja mulstlM
Apostolin waroitusta,
lunneissa itzenne suistakat
Wälttarat kadotusta.
Woi! woi! ah! ja woi! -

.

Toistans olewangaa.
12. Palaitkat jo teistänne,

Snnnin orjat kaickt
Uudistakat lijtonne,
Luojallenne ratki..
Woi! woi! ab! ja woi!
Toistans olewangaa. <

??. Herrain Herra armostani"
Auttakoon wielä
Totuuden tundoon sanallani'
Erlmeitkin tieldö.

«Woi! woi! ad! ja woi!
Toistans olewangaa.

14- Eipä minä ilosta
Weisa tätä nytkään
Waan ranaaisturen velwosta;
Armoa ajas pnytkään.i
Woi! woi! ah! ja woi»
Armoa, Amen, pyttaM


