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ttt ttt i-n
v. i5

sondinen suur/
Kuin olen mun luma-

VWW lan jättänyt juur;
Sijt' lijwst, cuin castes mä M

malall' tein/
Sijt' elamas luowuin pois payu-

ten päin;
Nyt minä sen cadun/ ja rucoilen

niin:
Pid' lESU mun kijnn'.' Pid'

lESU mun kijn'.'
V. 2.



Mun Jumala luon'
On cuwarcns omax' ja armo,

sta suon/Mun Poicansa ansios rippua kijn'/
Ia Hcngcnsa woimall' siiad' au-

tlwcn niin/
Waan/ ach! namat lahjat ma

. . byljaistn pois.
Am' ILSU cuin woit! aut'

lEsu cuin woit!
v. 3.

Ma siMinen tricl/
Omn clalsm kawin am Vttke-

len neli/
Ia Lapseni cauhiast murhaWtM'/
Nyt tahdon ma turwata lEsw

M paalt'/
Ia mcoisla nöyrast am cuole^

maan ast:
Wst''lLSU paM! ,Past' IE-

V. 4.



v. 4.
Sit' caMa wöt/
suin minua Pcrkcl' ain päitvät'

ja yöt
luur makiast'wiettcli tekemään

taass'/
Ia tahdoi mun^clwetMwajol,

ta paall'/
O 3Eln äl' sitä muw eteni luo!
Waan ilo mull suo! Waan ilo

mul! suo!
v. 5.

Mä en M'
Sa elaa mn syndtstn mailman

päaN';
Mtengin mä toiwon ett' luW-

la suo
Mull' autuan lopun / mnn ilo-

hons tuo.
Scntahdcn walck' nuomdes erit'

pitää/
En sure M/ En sun sitä.



v. 6.
Sentähden mä wiel'
Nyt caickia neutvon cuin tvää-

rällä tiell'
Ain tahtoivat käyvä la waelda

nijn /

Ett' Perkel' saa allans heit sitoakijnn'/
He kandyköt pojcs ain Juma-

lan luo/
Luin iloo HM' suo/ suin iloo

HM' suo.
v. 7.

Nyt hywäfii caick'
Ma jätän mun Wn sa Oilini

ratk'/
Mun Weljen/ mun Sisaren/ y-

stäwät muut
Ci tarwita itkewit silmä ja suut'
Mun loppuni ylitz'! mutt cartta-

cat wain
Mun tietäni ain / mun tietäni

ain!
V.B.



V. 8»
Wiel Yytväst scn pM'^
Mä caickla Mn/ cuin scisotvat

tääl'/
Äin' Jumalat' rmoilcat päitvät

ja yöt/
Ett' moisille W6ltt6<s caick' Perke-

len työt/
Ia waeldaa aina sit' caitasta tiet/
bmn llohon wie/ Zuin ilohon

wie.
Ma rucoilen wiel'
Nyt caickla Teitä min seisotta
Ett' puolestan' huocatte Jumalan

luo'/
Ett'- hän mun sielullen ilon nyt

tuo /

Suin Mramin yelmois / pyhnm
paris/

Ön Taiwaan salis/ On Taiwaan
salis.

V. l<3.




