
W Kaunis

Sielu täst hmtta hailiasi,
Za wallttapi

Weisatan ?uim
WälM as min Sial at Mm ic.

Turusa PräMtty Wuonna lgyo.



<D huula haikiast, Ia wallttapt
waikiast; Kmn piinatan helwetis am

Ia huuta alinomat näin:
2. Lakka pitu jo kalwamast, Sammukaa

Wllkia palamasi, Suuttukat Kärmtt Me>
mast Alkät repikö niin julmasi.

3. Waikka mun toiwon ol' tuttza, lonD
jslken tuli murha; Konsti ja ystnwys pols
tuli, Toimi ja wiisaus pakeni.

4. loliga päälle minä luöltn, Ia Sielun
helwetin tuotin. Eht" Ruumis hautaan kan»
netan, Niin piinan sla annetam

5. Ah! etten olis chndynyt, Ia tnailj
maan siinnyt Mm olisin kyll' wapaan ollut,
Erg' ratkauhes pols tullut.

6. Kirott siis olkon hetki se, Kuin mait»
maan syndyn olen; Kirota nwös onneloin al>
ka Etten osann' tiet' oikiat. .

7. Ah!



7. Ah.!' jos «i se päiw' ol's ollut Eng', syn»
djintäb.än ols tullut: O', jos mä wielä ma»
kiisin, Aitin kohdus myös olisin.

8 Se wähH ajan rahtuinen Kuin minull
cn wi«l IuU? kuin sanHa
M>i! woi! minua waiwMa.
'9. Sentähhm. minun sielulsen! Dihta muls

fri Meisuinen. Q'- sä mun, suun ja kielen!
Weisa wi«l' kerta kmckaxsn.

lQ W?lfa: Mailma jN hywäst; Kau»
histus lähestyy sywästz Sinus kiinitett' wiel'
olen, Niin kuuman kuin mä Wlh" kuolen-
-tl. Maik' mun ruumin nuorukainen, Ia

myös sangen kaunykainen, Surun kans Wlda
hukkune, Hautaan muurattuun pandane-

Ei nyt kukan mua lchhuta, Eik' M'
kuolemasi po!s«M. ' Mutta sinä' Neitzy
T ndat lohdutta naurus kans".

IA Jos ett tMo, niin käp edes; EMfauylstus on kädes. Prolist msi Arkkuun van-danm, Prolist Hautaan ka.nettanm.
Tudä Mä minä tyhO, Moni sanoy

must kyll jalosi:. BmMn kahleis hän oliGtntähdhn pahoin ulwos tuli.
»5 Koff MM Sielun on pois ruumist'Marmor kiwi peils kännisi,. Se kirkas Ele»phandin luu An haudan kirjoitus; ei puu.
16, Rakas Christit tätä ymmärr, Kukasolet tutki hywäst': Mikä minun tähän saatti

Ia kuka siihen talutti. ' '

'7. Yx



i?. M kaunis nuorukainen Makaa* alt Bok-
stawein näiden. Joka rakkauden tähden Ombi
tu3ut hautaan tähän.

i3. Hengi slets ruumis perät; Räin minH
nyt olen Pettt: Ilon wähä, murhen suuri Ehkämakan sM muuri.

19. Gentähden nyt nuorukaisen Maan ot.
takat jokaiset: Waimon rakkaus liwistele, Mit>»
li moniall juorendelee.

20. En tätä tapahtuman luull,. Kum tygöN
puhui omall stwll Ett häyen piti pettämän,
Ia minun niin pois jättämän.

31. Sillä minä nyt la kmoM,
M julistan Ettet fs synhyn' Mtist, Waan
Naarasi julmastaLeifonist

22. Mlas myös sinun Ifäs on. Kuin aIH
Taiwan seisoma on Korkiamali wuorell Ma<
kld' maall Katzo ulos palhall tawaG.

23. Syndynyt siinä maakunnas, Stnam
ksrwes kauhias, Punaisesi mercst Jordanin
Egyptin ja Caanan wälill.

24. Ne julmat Tign Kymmenen
wuot sua imetit ja opetit walhetteliar; .

Niin
myöstin falffix Ptttäjär.

25. Sun rakkaudes, mvrkyinm, Annoit
mull pahan sisuifen. Ss murha «wcren janol«
nen', Ah! julma weri-koimnen.

26 Se on mull lohdutus wjnmin, Ei ole-ma ensimmäinen, Kuin rakkauden tähden kuo«
len: Kirjoitetut ylöslue.

27. E



2?. En myöökön wUmch-.m ole, Kuin mk-
kaun tähden kuolin, Nclen monest «sinmkinz101 l aika on ollM turkki.

28. Trojan Kuningas rikas'' kpl!, Ei toista
trertaist mailmas oll', Helenan kauli' mond'
KulUl!g:st Päiwild' pois tulit, kauhiast'.

29. Julius Eesar ja Hanmbal, Tranquinius
ja, Astrobal, Mrös Adam, Loth ja Salo-suon, Dmvid,.Simson Absalon.

30. Nido yn waimo kl,xja Hän o!t omasurumjans, Kautta suurcn rakkauden Enea«tygö/ Armaisens.
31 HerkuKs Suuri Sotamies. Sichemv!i myös pahas ties Dnnan tähden, hMsoli, Ia yahasii ulwos tuil.

33. Leander uppoi uidesans. Kuin hän tah'doi tygö Armahans; Neitzy myös kmnalMhetkell, Wilden kansa hukkui luon Zl^.
33. ja mustin Tispe, Suu«tSota.Htnat wisist WailMn yeräs majas

vllt longa tshdm hukkqn tulit. .

. 34- Hchis hän Sachis lHpi«
h« ammuttm, Ronnssuxm rakkauhest, Kuole«malda saawutetlin.

35. Aretkon kaunis furmattm,
Hakan hirtettin, Morsian pstäwMns näutttNelhottens kans itzens poltti.

2S" vlös.tMtettin. ' Cupido , myös
rlftustettm. WtwMo fangiuteen Waimon petor°st
pols WllttM. >

37. Ehk



37- Ehk' monell on rikkautta, Ia kaikkina!»
sta mwaraa; Niin ei woi wälttä kuolemaa „

Eik' sonnin palkaa kauhiaa.
38. Ei ole muld kieltty että Ilmoitt.imast

kaikill nsits: Tail koumnan kuin minull on
Saatti M tviekas wanno.

ZH En ollu,t syypää ensingän Tähän kuole,
maan itzestän; Kuin Lutko kuollon«wirt
Niin mUn. sielun tuli paulan,

4<l. Kosta tunhos, taitos puuttu, <Meri si»
nus ombi hyytyn,, Siit kiwun loptäpi sielus;
Mln sa sitt muistat minun,
,41. Murhen tahdon sinull siittä, Kauhista

xen lygös liittää Kuins niin rie«.
muitztn, Ia olen sull kauhistuxep)

4?. K.off syll on puol päiwän aika, Kor>
was kuule yargnn aina; Kuins Kplön pöl)d.än.
tygö käyt Kaikk kauhistMt. siel, näet.

45. Ia kyskas menet lepämään, Watupes
ptljanämät, Wiel wuotes toktzn'' puoll
Waiwaan sinua pahjyll työll':,

44. Kostns huommtldain herät, un«
hoda mua perät Ikäwöitzet mua kuin
Ikänsns kuin Peuya wettä.

45. Mmynall olen kauhistus,. Puolipäiwä»
nä julmistus Ehtona suur. kipu, ja wel! Puos.
li«yös pistäwä kärme.

46 Ia kuhungas itzls Mnat, PiM sun
näkemän ihmet Surun waatteill, kyll haikiast:
Slll et sä pttit mun pahast.

47. Kir»



4?. Kirkos ja mualla ollesas. Olen kuin
Häyry tuwasas, Nurkis, loukais, iokapaikas
Tunnet hengmi kyll karwast<

48. Ah! kuin rakas on mun ikän, Kuntmin-
tzin kuoleman pitä; Odotan kuoleman sinun
Murhen mustan > kansa minun. ,

49. Kuin ihmisten apu loppu Ajken sull sitt
tulee hoppu, Näet mun pilkka. pilarin Seiso-
wan ddesäs silloin.

;d Kuin sä lähdet, täst Mailmast, En laf-
ka sua waiwamast; Sun punaiset huululaises,
Muutan Mä kätmen muotoisex.

51. Kuin tumnis hautaan kannetan, Hir<
muistst mä sua autan, Seuran sua suureS
prccchis, Ia waiwan aina^jokaitzes.,

52 Niin Minä sua peljätan? Iä yliaikaa
waiwähan; «hk ei se. tapahtun suli tnäll E-läisänz niin hawOitzet w««l.

53. En taida mä lakata wiet, Waan kym.
Menen wuot hautas pääll huudan, pargun
murha ja wes Kauhistan sua päiwät ja yöt.

54. Sun haudasas ja kiwes ali, Ei pidä
lepo oleman; Ettäs mun petit hirmuisesi,
wan nyt sinua julmast.

55» Kuin Jumalan duomion eteen, Basu-nan kans tulen soiden, Sull maro kmva kan,
netan, Kuins ansainn ol<t, annetan.

§6. Sillon Meit edesotetan, Sinä ynnä kans
duomitan; Sitt mä sun päälles kandilen Munmurhaa wiel' sull and«lm>

57. Sun



57, Sun kauias Siilun kadotin, Et^äs
mun petit, murhainen, Sen si?lM kuin Iu»
mal' mull loi Sun tähtes piru sen muld' sai.

58. Ole wiisas nvt wahjnqvst, long' suli'
saawutan ja kostan; Sä syndii, leit ylinaika,
Waan «t kostan katumusta.

59- El nyt enä aut laulamaan/ Sill' Na.sm rupee joutuman Kuoleman kärsin roh»kiast' Ehk näky luonnost' kauhiax.3N 50. Wokilo, ahdas mailma, Aseta Venus-kamala» Sun fansas aina sotimaan, EtteiyuhHn sais sua kuolemaan.
61. Woi! woi! onnetdinba aika» PistinMiekan murhen paikaan, Kärki Kräwä ylös

pist', Ia käypi läpitz' sodämest.
62. Tämän se rakkaus teki, Kuin sä ?yy,

tärms mull saatltz tähden mä' nyt kuo»
len, Za sillä hirmuisesi huolen.

6z. Ade! mailma jä bowäst! Tein wirrentästä pikaisesi: Suurur', muvher, kuin on nähty
Adieul ft on jo tehty.


