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.AZAHde Nvt 'kynän kyndämän/ Käy
punnu parcan pijrtaman/ Blwös

sieM' Mfingän/ Eip'estet autilcummingan
2. Slirkc luru koll Mändan/ we-det waiwawat pnrän/ Nin cM itkiämahtanen Hncti/ six cuin rauwennen.
3 Sllsörmotöin on murhannut Cuole-ma/ M täld' temmannut/ Tain

caunnan Wawan/ Munllani/ jot'cai-
paiam

4 Mutt'encuitkeng'woisalata/ Mun
wmwHM waikcta/ Suuni sydalnmen
kyllydest Jutella tahto juMsest.

5 Kiruhd.sis pmmän culkeman/ Mie-He./lalcst jutteleman/EIL ajun melkein
tyhjä on/ Sydammen cuiteng täynnä on,

6. Wl'irwicuonost'Mst'Huoli/ cuin
uaura lewiäst/ Sillei nyt aica myöden
MN'/ Pundarin jocmst'snaa pann'.

i. Wm weisassyrlkkrtalsest/ Wnlittck
surulliftst/ :Ia ali talla tawalla Mun
Appcn canw puhella:

8- O Isää 'me culijt pois/ Mun sie<
lnn josig'cläwan sois. O ilman rajcast
itcuta En woi ma eritä!

6. Hy-



! y. Hywm teit Mo"cfl' cWs/ Zlacas
l tzkt sis cuoltugs-. Ehk' u,l)Ni jumMNM >u.

Hywydesläs pahom lauju/
- 10. UPct Cuut pitä lackaman/ Pai-
! wat lännestä coittan aa/ Poh)aiuen, me-
. m muuttuman/ MtUn yolylM. tule-
s II Ia Suomen tuuren Otawan Ta-
--Mn pltä Wlrrat' myös

wstolnjnoxcttian/ Ennen cum mä Sunn unhodawn 12 Sunnimesplta,elämän/ I,cun-
m arwos oleman/ Stz cu(n ma kt stel

'' !a,tam, si<M /, Kylmänä-maam .Mg
"- i;. Sä olit juuri,.
>« chan suopassin kyll ties/s HHr-!ll mlauma täall'/ SuurcUc / yck^-

D pa.lll.
" >4 Ia ett sunttu- Sä, cowalla
>" Nenään wallan aialla/Ehkä Sun nm-

»l!3 run leldin/ Ia woMricki rnostitrijn.
"l weja annoit luolewitl.Et juuttunntSä

wliiwasta/ Tatzoisas muden parasta.
1,6. Sa olit yxiwacainen/ Et tainHilman tapainen. Cyös teit Sii caicki

ioi< >.



Loimella/ WeWstt HMm todella.
1 y TMians cmn me'joutelim'/ Iakestemmum jlltcllM/,,0A mä juur'win

coconnns/ Mm «.ansas' taiwabas,
C AmemeAm johdatttlim Mmnös tutklstellm/ Tämän mailman

turhutta/ Ia tulewaista nututta.
19 Calllst elämää crunua/ Ia slwo«

matoind' rlemua Carchan häiden caunc-
utt'. Ia Taiwan talon klrckamt'.

26. Sä olct jo sin' oljennut/Ia mi-
nun Ms jattäunyt. Maalin janM
autunn. Mutt minä jäin tänn' waim«
Han-

-2 -O tuoni joscas tulisit/ja pois minun-
gm noudaisit! Öcostan-cmteng )outum
Näkemän HEerran iiöiscn! l

Z2° itken JM/ Ajattelen
Sm Appeni/ Hartasti yaNtas halailen/Mcus canr usein awmlen

ZZ. Jos mä woisin Sun lunastaa
Ia tuonelasta M tuotta/ Ainoni M,
ONdalsin/ Darhani pandix panisin

34 SA ehk' Sä M eläisäs/
pitkäs ja Nin ett' Sun
tes tsjjlNMs Mä tunsin suuren t«



,5- Oli Meng hausk' ollani/ Sun
tansans 'istuEellsni/ suuresisurelen/ Murhetta musta candelen

2 a Mutt kyllä Sa jo cuulelet/ Mi-
tä ma Mes huuttlcn/ Sa istut ilon
KMa/ Surust et ensing' tottele
i 7 Sa odotit jo monda wuott' Cuole-

Wta/et cuollut juott'/Ehkäs stiottasaira-
siellt/Nmcuin wieckahat juttelit.

2s. Sa arwaisit tain ekwan Ole-
lvan julan turhudcn; Slll täyttä wisi-
tymenend' wuott'/ Coctclla sait händä
M'/

29 Sentahden pyrit tuonelan / Ha<laisit elon paremban Sun halusHErra
tnyttt myös sonais Sun taiwascen
tygöns.
-o. Siell' cannat sslki crunnu paäs'/

Wchat uut' nmt palmu kades/ Etpäs
Dd' ena palaisi/ Waick' coco lnailman
omisin.

n- Mitä p'dms mun tekemän/ PM-N muutta pyjaman? Sila cuin keloa-
is Herralle/ Oli myös mieleen Sinulle?
;:. En muum pydä enga CoscgUrra Sul!' lcwon soi/ Vtin tzpä rau«

M jälfts Siz: cuin basuna hettje!
53-



?;. Hywasi nyt Appm armahin/Hywasti Faril ractohln/ Hywast! kyl
yhten tulemme/ lsy
dnmme-

-34. Ihana olit elmsäs/Caunisti me ,
nit cuollesas Ole sss lcwosa/ S< ,
ett' nouset Sun ofaM. .

35 Ölcon SuU'turwa tuonelas/)a lhywat armot arcnfas/ Sun suuren M lwas perästä. Mutt' minä itken rqicMa.
36.. Seisahlilcat mun silmäni/ M>

mundykut knneleni/ Rind«nt lacka w- z
humast/ Seljahd' sydämmen sylckynch.

37. M.i myös. T< hänen
Ia Smä wanhtn Wuwy cans
mar itcunn' heutah.it Jumalaaatw
lvann'

Bill'meidän Isam ibana S)M f,
jo juuri t-rwcnnä. Eik'cuollut, cumtyhM mies/ Waan HErrafa han p«- h
attl Wns. '/.

iOlcon siselwos Jumalan/ As«
talos taiwahcm! Sinne me innöstm ha-K
lajam Slnn' autmcon meit Jumala! ?<,

Toinen, hi
Christityt ottacat/ Nickhot »,'.

HM stka köyhät/Elaman cacki parat-



M/ SN Aita sn wähä ja noyß/HCVs
m ln.it aina huastapi/ Totisesi lacramata/
Tunus tahtcns Mtapi/Me elem tot-

-2 M Waimo sijnu Taupungis/ Jo-
ta Steiieri cutzuttm OK tai Lapsen pij-
Nsa/ Päiwä neliä joHuutan Perusta stn
Mnren wmwan/ Iong" kersci lnääräta/
I.:mul häneu Wnoi Pojan/ 101 l olischemän päätä

? Huusi
mja sinne luopeluan/ Meno taijuur
Itzmellinen/ Puheita tuiit cuuleman /
!Wistst ja rohtiasii/ Puhui se stkktästä/Turkit heitälurkiisti Lyöp Aian «Man
dcrastä.

4- Teinen PaZ tällä tawalla/ P/äyu^myös näin fanoden: Turkit ne työllä pa-
W/ Saattapi heitä orjMeen/Hl tonetCapunglt poltawat/ Sijnä Naasa. pcl«
mät/ luur IdDa he rupewat// lWn

' A Maacnndan wälttämät
>» Waan colmas Pää se nain sanoi:'Wri m Cumgat/Gnwit/Hcralt Vhtenwo/ Turtia wastaan tuimasi/ k Pömänm tacaperm Cosca se tapahtUfL PMWst W puhui näin-JM«oin^



6 Pää wydes hekeWmalta/ Huust'myös cokkiasta:CaBijt Ami on saapmlla/
< Wmvu mond totssesta/ Sinne tänne tott

zuoxeUan/Ihmlsetpcrat naandywät/Pu-
, uttumust juurt walltttan/ Tarpet caicti
! pojis jaawat.

7. Cuudes pää sanot sitten näin Hänen
sä corgottapl/ Paratcal ttldan Elännln/
lulmastCuolema haafkapj/Jumala tahtorangaista Tuolcmall hernlUisilla; Tapah-

'.! tupl totisesta/ NickaiU leka Köyhille.
' 8 Pää ftitzemäs näin sitt päätti Vll-

heNs Ia tygöns tulla Nuoret sekä Waw
hat kasti/ Eij murhetoinnaolla Cosca Tui
hänen cuus fma Sckä Mmst klriotctan/

Pitac suuri)
Ihme tapahtuman

y. Sijs jo nvl Chrisiitnt caicki/ N«s
/ Armonsa edcsia

ratki/ EhtoU < kä Amulla/ Ett Synista
weita päl'stäts/ Ai a nyt läsnä sangen/

Ihmct n.smär mnt opetawat/
1 OERra pcllämän/ !


