
Mi ko ron Dá vid nagy bú sul tá ban, Ba rá ti mi att vol na bá nat ban,- - - - - - - - - - - -

Pa na szol kod ván nagy ha rag já ban, I lyen kö nyör gést kez de ma gá ban:- - - - - - - - - - - - -

263. Mikoron Dávid nagy búsultában
                                                                Kodály Zoltán
                                             A harmónizáció Kodály Zoltán
                                                                       letétjének a kivonata

     am             em/G    Fadd2          C         Fmaj7          am7      am7/H     (hm)E
2. Istenem Uram, kérlek tégedet: Fordítsad reám szent szemeidet; 
  dm7                  G7        Cmaj7               dm/F        dm6                C/E    Fmaj7                G7      am
Nagy szükségemben ne hagyj engemet, Mert megemészti nagy bánat szívemet.
 

        am               em/G    Fadd2                C            Fmaj7          am7        am7/H (hm)E
3. Csak sírok-rívok nagy nyavalyámban, Elfogyatkoztam gondolatimban, 
  dm7          G7        Cmaj7             dm/F        dm6         C/E       Fmaj7     G7        am
Megkeseredtem nagy búsultomban, Ellenségemre való haragomban. 

        am               em/G      Fadd2                   C          Fmaj7          am7         am7/H (hm)    E
4. Hogyha énnékem szárnyam lett volna, Mint az galamb, elrepültem volna; 
  dm7             G7      Cmaj7      dm/F     dm6           C/E       Fmaj7   G7          am
Hogyha az Isten engedte volna, Innét én régen elfutottam volna. 

     am           em/G       Fadd2            C              Fmaj7          am7      am7/H  (hm)  E

  dm7                      G7      Cmaj7        dm/F         dm6          C/E      Fmaj7                    G7     am
Hogynem mint azok között lakoznom, Kik igazságot nem hagynak szólanom. 

6-8. - - -

     am             em/G   Fadd2        C          Fmaj7             am7  am7/H         (hm)E
9. Egész e város rakva haraggal, Egymásra való nagy bosszúsággal; 
dm7        G7   Cmaj7         dm/F          dm6            C/E   Fmaj7            G7        am
Elhíresedett a gonoszsággal, Hozzá fogható nincsen álnoksággal. 

am            em/G               Fadd2           C                Fmaj7       am7          am7/H  (hm)  E

dm7            G7            Cmaj7        dm/F       dm6             C/E           Fmaj7       G7          am



263. Mikoron Dávid nagy búsultában

            am            em/G       Fadd2         C            Fmaj7             am7      am7/H         (hm)   E

dm7             G7    Cmaj7               dm/F        dm6              C/E        Fmaj7        G7      am

11-14. - - -

        am               em/G      Fadd2         C         Fmaj7            am7         am7/H  (hm)    E

  dm7             G7     Cmaj7      dm/F     dm6           C/E       Fmaj7        G7       am

16-17. - - -

        am              em/G        Fadd2       C       Fmaj7       am7     am7/H(hm)    E

  dm7          G7     Cmaj7           dm/F  dm6                 C/E   Fmaj7           G7     am

       am                 em/G    Fadd2  C          Fmaj7          am7   am7/H(hm)     E

 dm7                  G7        Cmaj7        dm/F          dm6         C/E     Fmaj7             G7      am

        am        em/G  Fadd2                 C         Fmaj7        am7    am7/H  (hm)   E

dm7              G7    Cmaj7          dm/F    dm6          C/E    Fmaj7 G7    am

        am                 em/G   Fadd2       C       Fmaj7      am7    am7/H(hm) E

  dm7                 G7        Cmaj7       dm/F            dm6                C/E    Fmaj7       G7     am

           am                em/G Fadd2          C                Fmaj7      am7    am7/H   (hm)   E

  dm7              G7        Cmaj7   dm/F        dm6         C/E       Fmaj7               G7       am


