
M merklllineu/
Mum»/ perät-chmetteldäwä

o IaVuto - Mg/
loca suurella waiwatt CaupunZm tv«
könä (senff/ käsitetty on/ Cäjwo on
hänell'ollutcuinlhmisen/M e luu?u
cqlml scrralsenRmm catts Pään pääl>
la/ kyljes yxi pakastettu hackawalnen
l Niecra tähden Sotu. Faauun cansa;
hänen on ollut ybdel Rat-
t<,t/ lötden paälia on maannut rri
<l'anon Stnckl/ ynnä nhden colmcn
Cuollun Ihmisen Hahmun cansä cum
jeurawainen/ ulos« Maalaus sen sel»näst o,otta: Tämä Cala «n ollut

Wljtta Knonnärä pltkä M collue
cortla suulla nlaattjaM.

xasta/ sille suruttomalle za "suma
omalle Maalimalla cauhlstmp
lanauxexi/ parannureen/ Su«>«

mep taatty.
SeuraVaisesrvellujaulosmaalatan

nm chme-tapaus tarkemmin.
priiMttp lpttHllua »7^.



5.tN05.K.?2:2D.

G l M he kmangin
Mzitzisie/MsMiellHMs





Weisiitan (UIN t
Hädäsän huudan :c.

ninmn tHhta
weisuni aktan/

Sielun Ruumin totta
Pitälijtuttaman;

SiW Ihmen aiwa» suuren
Itz HMrra tänä Wuonn'

Ldes wanban cuin nuoren
Tapchtu andm; on.

H. Co



Eohta fijs wtell' mchlm»
Sijt' Calaft hirmulsest/

)oc> Vmffis lllks s maalla
Vn saatu nykyisett;

Tmng» st D t«hd«st
Sot'«asell mZneilla

lvarustett ombl ollut/
9t/t eutin «Ulla saa.

5»
Mcres hän iyens »ilmi/

Coconaist päiwä wijs/
r;ost waiwall ylsswäckttn

Mltattin pttus fits/
old kyynnsrät wG/

Lewevs oli colm /

hmistt caick wänst/
Sill' muoto M j»lm^

«I«.



4.

Jalat- häll' cum louyeneU
Cmnuun päänsä pääll

Hän cannoi weinwll suureU
Mekan/ cax Faanu wlell'/

Nijn myös Caswoa colme^
Cäst' taidat himalta

Ett' HEnan wlha julma
lviell' meitä ahdista.

5'
A»ll' tähän wäke löydyt
MmMä näkemä»/

long edell' myös wedännfi/
Mies Mevest wäkewä/

Hän oli Ruumin pnolest
Caldaine» Calan juur/

loc> Kwiä ombi Pyrstöst
Ia kädes Mleckg suur»



6,

SeMiescoht Lansall' sanoin
Csyocat MieH, tär /

maailma Sotan aics
Ihen wamstacat

Luningat / Potent tt'f
Wertä janoilew«t

Cad myös monet muut MM
halallewa'

7-
Rackaus on pois lammun,

Cm» autta yftäwans?
sstus on poljes carun/

Petot nautttze pcläns z
Nyt weljeingin kesteN

n wlha lväärys suur/
Iscl/Mi/assen

3.apsilv plnnotan jnur.



mngas fijs luulet kaywäll
mall tääll ?

Sllb nyt jdcaHm sydän
Wert« Anotte jall?

Nyt fftäw' ystawattsä /

Nyt wanha ttiweul» nnHr
C«mm toisensa »että /

Sum/ wlmns siiur,

Cuing- «auwan nyt sijs mellä
Mitt elä tahdotta?

Jos ett Te käanns tiellä
Ntzn Sota tawottta

Teidän/ ja caictl surma/
Mä >htäMn;

Wu! perZst Rutto julma,
maan rajoin tänn.


