
M Sengellmen

losa
ttlnckn mailmau Mtowaitmi meno
despannän/ nW myös cuinga Ihs
minm Euolemata wqstan itzians

lohdutta taita»
! Coconpand?!

T U II USA/:
PrsndÄttyZohqn LiMtWPU



ole Ihmis parca .
alwanarca/

itket ylen öitä/
suret suuttumata/'

puuttumata/
Coucon mustan Murhatöitä.

».

TO' on wanha tappamalla
WierahaUa/ /HLuojan laitoM perähän/

Hywät huonot Längoinenfa/
Lapfinenja/

Syöstä/ sullo' maan powehen.

SyöM Wasta/ Orke/ sorta/
MuUar nmrta

Hirnly Courilla cowlUai
Ey ole tdMo tonvoMW

Woiwotupis/
pelcurlUa.

Par^



Parcu pojes paneminen/
catzominen

Kaiken Mailman menoja.
Catzo caicki talzeUawat/

cuunneltawat/
Mö löydy loppuwia? ..;

f.
cuulu cuolewia/

' aitzilhmis parcMa.'
" uulesiTähdis/ TatwahaMn^

Meres/MaMB
uolewi! on cumpania.

:,tä maasa Mafelepi/
Kawelepi/ '

laaxi MllUttua Pitäpl-
Mä Puusa pUcuttaM >

cuijcultapO
uusta pudota pitöpi

Lennä LinduMjnM lennä?/
el Alenna

CoMnCuolemön Käsistä



Se se Linnun lendawangi,
rlendöwängi/

Temma tuulettelemasta.
8.

KeU' on Ruumis raitihimbi,
rautaisembi/

CuinonCalaUaMerezä/'
Surma toki surmelepi/

Turmelepi/
Metten Carjangin Wedesä.
Haut' on walmis WahäisiUä

CalaiDä/
Hauwin hirmuisen Cuwusa:
Hauwin Haut' oncuohuwasa

Cattilasa/Toinen puhuwan Powesa.

Mohot raMt rautenewat/
ehta owat

Coreana cukasansa;
PM chpW papu Juuret/

Pienet/Suurtt/Caatähau casotesansa.
».M



Kiwet cowat EallioiNa/
Cangahilla/

Ricki muUap muretahan.-
Rauta mieki rewäisewa/

raatelema/
Ruostehelda raadellahan. ...

I!,

Ey nhn waha woimatoinda/
WäetöiM/

Jota Surma sManepi:
Etj ntzn wahwa waeWa/ ~

woimaltlftai/
loca tösiS kestänepi.

lo§a canneU' caiken Ilman
heität Sllmän^Hänen tiedussat tapansa:

Kaändy/ culke/ wflandn/ wnönj/
poicke/pyöry/

Taiwas kircas Tahtinensa.
Kerran kaändy kaandnmassä/

wäönwnMä/Mändu kaandhmattömÄl
K aa n



Käändy käskyllä cowalla/
caictiwauan/

Tvhjäxi tawattomaxl.
Tam' on Tuon» tulisella

Tmwahalla/
Tämä tähtein Hesalla.
Tam'on ikä ihanalla

Auringolla:
Tämä wahwuus wahwudella.

Stls ei ole olewata/
pnsywätö/

Tämän mailmän Menoisa:
Caickl eaatu/ caickt muuttu/

caickipumu/
LuoM Luotuin leasa.

SMeUiset/ hengettömät/
huolettomät/

Menojansa muuttelemat;
Hetki Wtteld/ Paiwäpalwöld/

Wuosi wuodeld/
Loppuwanja lähenewät.

,8. Tst-



Töta aina alateue/
muistutella/

Sinun syndisen pitäisi;
Tästä otta ojennusta/

huojenusta/
Surman sua saltyttaisä.

Luodut caicsi catbawat/
lopun saawat/

Laatuinensa luondomensa.
Ongo idmet jos <ä caadut/

jotza maadut
Syndi lackl synvmensi i°

Mit'on ilo ricastua/
racastua/

. Caupungija
Mik' on ilo olesteUa/

asustella/Tösa lurhasa Tilasa
Etzi muuta elandota/

, olendoM/Pyydä taiwahan TMhon^



Etzl meno muuttuMatoin/
puutMmatoin/

Pyri taiwahan Ilovon!

Siell' on riemu rickahambi/
runsahambi/

Siell' on 110 loppumata.-
Siellä laulat Lapsineni,/

Langoinensi/
Voiton Wirtä walymätä.

Colt'ei coscan cuolemata/
eatomata/

Sinne taäldä tulla taita.
Sydän on jull'lyndis-parca/

aiwansrca/
Ettäs jurtt surmanMeä.

LOPPUA


