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)' Mzslhde Nyt kynän kyndamän/ My
c parcan pijltamän/ Alwös
c sä siekail ensingeu/ Eip estet am

l cummmgan.
'. 2. Snrte suru tyll jydändä/ Ia wedet

waiwawar pattw/ Zdjn että ltkiä mah-
tanen Vnen/ stx enin rauwcnnen.

z> Sill armoton; on milrdannut
lczna, ja täld temmannut/ Tain Seula-
cunnan Wartlnn/ Mun Isani/ jot cai-
psjan.

4. Mutt' en cuiteng' woisalata/ Mm
waiwojani waiteta / Suuni sydammcn
tyUydeji Jutella tnhto julkNcst.

5 Ktluhd sis pannan culkcman / Mic- ,
hest' laleft jutttieiuan/ Ohk aM melk.in
lybiä on/ Sydammcn cuimig täynnä on.,

'

6. AU lrwlcuonost' ilkmst Huoli/ cum,
' naura lewtast/ Sul ei nyt mca myöden
' Mn'/Pundatin locaist suna rnnn'. ,

7. Wan wcisittl ynkettmscst/ Wnlitte-
le surulllicst/ Ia ala talla tawalla Mun
sippen canja vuhel!a. ,

8- O Isnn ettäs culljc pois/ Mun
lun jong' clawän sois. O ilman, raM
«tcuta En woi m H Snulst crltä!

.
y. Hywin tezt monell Msäs/ Nacas^



olet sis cuoltuas; Ehk moni Jumalaloin
ju hywpdcstäs pahoin lausu.

10. Ndet Cuut pnä PäiwätläuNestg eomaman/ Pohjainen merex
inuutuman/ yö lyhyex tuleman.
ii, Ia Suomen suuren Otawan Ta-kaisin pitä taipuman / wirrat myös wa-

sttm inoxegian/ Ennen cuin mä Sun
mhodan

12. Sun mmes pttä elämän/ Ia cun-
M arwoZ oleman/ Six culn matesselDtain jaan/Kylmänä maata alla maan.

l; Sä olit luuri Sarnamics/ Sen
pchan fuopaffm kyll ties/ Rawltzit HEr.
M jauma tääU/ Suurella ttzöll'/ hiki-!cll' pääll'.

'4 Ia ett fuuttun Sä cowalla Me-
nijän waknn ajalla/ Ehkä Sun ruumis
Wneldin/ Ia ruoM ricki ruossitijn.
i;. SiMnsljtt sana: / Neu-

lvoja annpit cuolemll Et suuttunut Sä
Wiwasta/ CatzoW mudkn parasta.

'6. Sa olit Mwacaineu/ Et tain
«Illman tapaine.n Cyös teit Sä caicki
toimella/Peffälsit HTrm todella
, .17 sum mc juotelim / Ia,Mnämme jutttlim/ 5)!lM mä juur' cuin
Nona«s/ Mun Isän/ (ansas t«iwahas.

13.



1
l

'

tcsa myös cutklstillm/ Tälnän mailmqn
tmbmta/ Ia tulcwmsta aututta.

l)- Callist elämäu crunua/ Ia smw
mutoiud riemua Earitzan häiden caunft
tzitt Ia TiNwan talon kirckautt.

20 Sä olet js sin ioljennut/ Ick mi<
nun Mes jättännnt Maalin 'juwutit
outuan. Mm minä jäin tänn waitw
han.

21. A tuoni ioscas'tuliflt/ Ia pois
nmmngln noudcusic.! O coscan culteng joit»
tunen näkemän HErran ljälsen!

22, Sil wälill itken Wni/ Auttelen
Gua Appeni/ Hartasti hautas haluilc!,/
Arcns ccmt' usein awailen.

2?. Jos mä woisin Sun lunasta/ Dtuonelasta jäll tuotm/ Ainoni aldix M
dtnsln/ Parbam vandixpanisin.

.
24, Slll' chk Sä tläisäs/ Kiwus

pitkäs ia tatkerns/ Nm ct' Suu tählcs
joistnans Ma tunsin suuken mscun cans.

2s. Oli cultcng lM:st ollani/
eanfans istustellani/ Scntäbden suurcji
surelen/ Murhctta musta tandelen.

26.Mutt kyllä Sä jo cuulclet/ M
ta mä Mes hutclen/ Sä istut lion ke<
stM/SmH tt eßng Mtck.

-»7'



S" odotit jo monda wuot'
lcmata/ et cuollut. sunt / Ehkas suottaArastelit/ Nincuin wicckahat jutttlit.

'8- Sä arwaistt min clämäu Olewan
sulan turhudcn; Sill täyttä wisikymme-
mnd wuot/ CoetteUa saithändä tolt.

29 Semähden pyrit tuonelan/ Ha-laisit elon Suu halus HErra
täytti mpos Corials Sun talwasccn ty<
göns.

30, Siell' cannat Mi crunu Ms/
Wttsat uut wlrt palmu kades/ Etpäs
sjcld enä palaisi/ Walcr coco mallman
««natsin

Mtä pidais mun tekemän/
däiskö nmutta vytäman? Stta emu k<>l-

HErrallc/ Oli myös mtelecn Si«
lilillc?

;». En muutta pyda engä woi CoftaHErra soi/ Nm lcpä rau-
Sir cum lwsuna helise j

;;. Hywäst nyt Appen armahin/Hywasti Farin racwhin/ Hywäst! koU
tulemme/ Ia toisim tmwaas löy-

dämme,
lhana olit eläisas/ Caunsti me<

Mt cuoUesas. , Ole sis jalos Kwchi/ Six
ttt nouset sun pjOs».

Zs'



35 Olcon tnrwa tnonelgs/ Ia hy-
Mft armotarcnsqs/ Sun suuren wlNwqs
perM. Mutt minä ilkm rnscnsta.Seisnh acat mun silmuni/ Kyl-
m>!,dykut kynclcni/ Nmduin lacku
must/ Seisahd sydäminen sylckyniust.

Nin myös hänen Tytturcns/
Ia Siuu wanhin Wnwy cuns/ Hclpoiw
mux jftnnn' hetttakät Jumalaan tur«
wqu' ottucnt.

,8. S-ll' meidän Isäm ihana Ombi
zo luuri tcrwenna Eik cuollut cujn yf
tyhwu mics/ Waan HErrasa hän päät-
ti liens

39. Olcon sis elwos Jumalan/ M?
cog tulos taiwqyan! Sinne me.m»östll<halujam Sinn amtacon meit Jumala.'

soinen.
Clmstityt-ottacctt/ RickahatHN ftkä köyhät/ Gumän caicti parata

cat/ Stll mca on wähä za nön-
r<z/ HCna nmt aina huastavi/ Tolisest
lackqmatu/ Tunus tuhtcns osottDi/Me olem tottumattomat.

2. «M W nmo stjnä Taupunclls/ Zo-
la Steijeri?utzutan.- L)li tai Lapsen Pi>-
Msa / Paiwu neljä jo huutan Perästäsen suuren waiwan/ longa kersci mädä-



/

ta/ Jumal hauell Pojan/ 101 l olt
Mmlän paata

'?. Huusi Paa tai enstmaincn / Wai-
inoja sianne Meno tai juurii),
meliincn/ Puhcua tuM cuNleman/ lul-
kiscst )<i rohkiasti/ Puhui le secMsiä/Turkit heuä smkiastl Lyop Ajan wälM
pcrajsä,

4. Toinen Pää täällä tawalla/Puhuimyös nain sanodeu« Turkit nc työllä va-
h.illa/ Saulmpl heitä orjuteen/ Monet
CWpUngit poltatbat/ Stzna Maufa pcl-
kämät/ luul Idasta he rupewat / Ain
tän Maacunöän wälttäniat.

5. Waan collnas Paa st näin jano!
Keisari Cuningat/ Grewit/ Herrat öh.
tmsamo/ Tuttia wastaautulmast/LB--mäil heitä tacaperin Costa se tuvMupK
Pää neljäs se nyt puhut näin: Ihme sil-lein ilmestppi.

6 Paa wijdes hctkell samalla/ HuustMyös cork!asta:Callijt Ajat on saapuilla/Waipu mond tottjesta/ Sinne tänne tott
Wcllan/ Ihmiset perät naändywas/
Pumtnmust suutt Tarpct
Mi pojes jääwat.

7. Cuudes Päs <anol?sltttN näin Äa«w sa corgottapi/ Pamtcat teidän Elä-
män/



min/ Julmasi Cuolecka yaastlihl/ luW,
lii tahto rangaista CuolemaU berMuisiNuzTapahtuvi totisesta / MckaiN sekä Köl)l'ilie.

8 Pää seihemas nam sstt paatti Pu«Sens Ia tygöns tulta Nuoret sekä Wmi.
hat kasti/ Elj murbctoinnoaUa. CM
Tuhanen cuus jata Gckä Cuusi kiriote-
tan/ CtMurcn ajasta/ W
(suuri) Idme tapahtuman

9 Sijs jo nnt ClMttyt caickl/ Rutoi.
lemme Jumala/ Arinonsa edestä rms
tl/ Ehtoll sekä Amulla/ Ett SyllNlstil
»M päHms/ Wca nyt läsnä sangen/
Ihmet nainet mcit opetawat/ HEmpclkäman/ AWEN.


