
Maria Mathiaxm
Tyttären/

Laitilan PitDM
Ia

Kowion Rusthallista,
Nijwmeinen ajatus /

longa Hcln muitlcn esimerM/ M
itzellens iälkimuistoxt

I<itti pzatsille, sinä 21. päiw.

TuW WlWty.





v. I.

syndinen suur/MH(A Kuin olen mun luma--33EW lan jättänyt jur,-
Sm' lttost/ min castes ma Iu-

Flalall' teln,
Sijt' elamaS tllowuin pois pahu-

ten pain;
Nptt minä stn cadun/ ia rucoi-

leWmjn:
Pii»' lEsU mun kijnn'! Pid'

ILSU mun Mn'!
V. 2.



y. »»

Mun Jumala luon
On cuwafens omar ja armo-

sta suon
Mun Pottansa ansios rippua kijN'/

Ia Hengensa woimall' sad' au-
wdcn niin /

Waan/ aO! "amat labiat mä
Vvlläifin pois.

2lut' 3ESU cuin woit! aut'
lESU enin woit!

v< H.
M 6 syndwen wiel /

. .

suin Naisan kiiwin am PM-
len ttell /

Ia Lapseni Miast murhalsin
Mu'/

.

Nytt tahdon mä tmwata IC-
Mn paäli /

Ia moilla nöyrast ain kuole-
maan ast'<

Wst' ICSU pabast! M'ZT-
SN pMst'-



v- 4.
Sit cauhiaa työt'/
Kuin minua Pcrkel ain' paitvät

la yöt
luur makiast' wietteli tekemään

taall'
Ia taydoi mun Hclwmin wajot-

taa paäll /

O lESU äl' sttä nmn mm tuo!
Waan ilo mull suo/ waan no

mullstw!

Mä lvanyar' en M'
Saa elää tain synvisen mailman

pääll';
Fuitcngin mä tyiwon ett' Juma-

la suo
Mull' autuan lopun. mun ilo-

hons tuo.
Sentahden tvaick' nuorudes erss

Mä/
En sure M/ En sme M.



v. 6.
Sentahden nm tviel'
Nyt caickia neuwon min tvaä-

rälla tiell'
3iin tahtotvat kayda / ja waelda

mm/
Ett' Perkel' sa allans heit' sitoa

kijnn'/
He kandyköl poijes ain' Juma-

lan luo/
Luin ilo HM suo/ min ilo heillsuo.

v. ?.

Mt yytvW caick'
Mä jätän mun Isän ja Otini

ratk /

Mun Weljen/ mun Sisaren/ y-
stawat muut

Ei tartvita itkctvit siimi ja suut'
Mun loppuni ylitz! mun' cart-

tacat wain
Mun teitäni ain/ mun teitäni

am.'
V. 8-,



v. 8.
Wiel'Yyw6st sen paäll'
5M caickm jätän/ min seisoivat

täall'/
Aln' Jumalat' rneoilcat paiwät

ja yöt/
Ett woisttte wMtaa caick' Per-

kelen työt/
Ia tvaeldaa aina stt mitasta tiet'/
Suin tlohon tvie/ cuin llohon

lvie.
v. 9.

Mä mcoilen wiel'
Nyt calckia TM/ min seisotta

täM'/
Ett' puolestan' huocaatte Juma-

lan luo/
EttHan mun sielullen ilon nytt

wo/^
snln Nbramin helmois / pyhäin

paris/
On Taiwaan salis/ on Tailvaan

salis.
v. lv.



v. «o.
Mä silmän nytt kljnn'
Mun lEsuxen nimchcn painan/

ja mm
Mun sieluni lEsnxcn kätchett

wien/
Hän osottaa Häntlle autuden

U l li
Äch! sielun/ ming' ilon juur ar-

mollisesi
Saat HsNran kädest/ saat

HCRran käveft.


