
M Uusi, Taunis.

Sielu tD hmlta haikiast,
Ia walittapi:c.

Weisatan cuin:

Mnds af mln at jamm

ly Wuonna l7?o.



Hielu täsi huuta yaikiast, Ia walittapi
U waikiast;Cmn pijnamn helwclis mu,

'la huuta alinomat näin:
lcka Piru jo ealwannch, Sammucan
i palamqst-, Suuttui-at- Kärmeet pure-
llkät repikö uijn julmast.
Ilcka mun toiwon oi' turha, lonZaili murha; Konsti ja Mwps pois
»imi je Whsaus pakeni.
>ga päälle minä luolin, Ia Sielun

tumin. W' Ruumis hautaan can.!i,n pijnan sia,annttan.
nm olks synöynyt, Ia tänn' mml-
myt, Niin ol'sin kyll' wapaan' ol-
rackauLes pois tullut.
!' sijs olcon hetki se, Cuin mail-
yn olen; Kiwtt. myös onneloin at-osann' tiet' oikiat.
)s ei se päiw' ol's ollut, Eng' syn-
vl's tullut. O! M" »"""

N cohdns l



8. Se wadä ajan rahtuinen Cuin minull.
vn wiel, plscuinen, luoxee cuin sanda clasi>
sta; Woi! woi! minua waiwaista.
' 9 Scmäbden minun Sieimsen! Dihta
muu' yri O! sä mun suun ja,
kielisen! Weisa Mcl' kerta cuullaren.

iv.Welsa: M> ilma jää hywast; Cau«
stus lähestyy sywä>t; Sinus kijnitett' wiel'
vlen Nijn cauwan cuin ma tääld' cuoleu.

11 mun Ruumin nuorucainen, la<
myös sangen caunuccunen, ,Surun cantz'
täälda huckune, Hautaan muurattuun pan-
dane.

12.G nyt cucan mua lohduta, Eik' läst'
luolemast poisota, Mutta sinä Nsitzy racas
Taidat lohdutta naurus cans'.

13.J0s ett' tahdo, mjn käy edes; EM
caudistus on kudes. Prolist mä
pandanen, Prolist Hautmm '

14. Tiedän kyllä minä todcst, Mln sanoo
must kyll jalost: Venuxen cahlcis hän oli
Sentähden pahoin ulwos lliii.

is,Cosc' mun Sielun on pois rvumist',
Marmor<kiwi peittä caunist, Se kircas Ele,
phandin luu On, Haudan kirjoitus; ei puu.

i6.Racas Christ!tt'tät« ywmärr', Cucos o-
let tutki hywäst': Mika minun tähän saatti,
Ia cuca sijheu talutti.

Vxi caunis nuorucainen Macaa all Pok^siawein näiden, loca rackauden tähden Ombi
tullut huuman tähän.
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iz. Hengi olets ruumis perät; Näin minä
Nyt olen petet: Ilon wähä, murhen suuri,
Ehkä macan sisäll muuri.

»9. Sentähden nyt nuorucaiset.' Waari ot-
taen! jocaistt: Waimon ruckäus liwistelee, Mie-
li mouiall juoxendelee.

20. En tätä tapahtuman luuli, Cuin tygön
puhui umall suull, Ett hänen piti pettämän,
Ia minun nijn pois jättämän.

2i, Sillä minä nyt tunnustan. Ia kirjoitu-
xell julistan, Ettet sä ol' syndyn'Äitisi, Waan
naarasi julmasi, Leijonist.

22. Athlas myös sinun Isäs on, Cuin all
Taiwan seisoma on, Corkiamall wuorell Ma-gmaan, Cotzoo ulos pahall tawall»,

23. S yndynyt siinä maacunnas, Smain
>rwes c-uhias, Punaisesi meresi Jordanin,
gyptin ja Caanan wälill.
24. M julmat TiZri-eläimet, Kymmenen
»ml sun unetit, Ia opetit walhetteliax; Nijn
Min falffir pettäfäx.
25. Sun rackaudes, myrckyinen, Annoi
11l pahan sisuism, Se murha,weren janoi-
«, Ah! julma mtti-coimnen.
26. Se on mul! lohdutus wumein, En vl«
i cnNmmäinen, Cuin rackau'n tähden cuo<

: Kirjoitetut ylöslue.
117-En myöskän wijmeiuen ole, Cuin rae<
G tähden cuolen, Näen monesi esimerkin

aiea on ollut tärcki.
28. Trsjan CuninZas rieas kyll, Ei toW

wmaist muMas oll'. Helenan cautt' m«n!
CmWch Pmwild' pois mlit, cauhiass.
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2y. Julius Ccrsar fa Hannibal, Tarquinius
ja Wrobal, Myös Adam, Loth ja Salo-
mon, Dawld, Simsou »a AlMon.

3Q Dido yn waimo curja Hä« oli oma
'urmaj.ms, Cautta suuren rackaudens Enean
ygö, Arma>sens.

zi. Hercules Suuri Sotamies. Sichem
oli m!,ös p h,s ties Dljnan tähden, hapäs
oli, Ia pahasti ulwos tuli.l 32.Leangcr upoui uidefans, Cuin hän tab<
d!>i t»gö Ncitzy myös samalla
hetkell, Mldcu cansta huctui, tuonell'.

33. ja mliöskin T'spe, Suu«<
Som-Herrat wM, Waimon peras maja,
olit, longi täbden huckan tulit.

34.Hlspis yön ylös-hirletliu, Sachis läpi
tze amnumin, rackaudesi, Cuul'
mada saaromtmn.

3?.Amcon cauuis surmattin; Cnninga
Häkan hirtettin, Morsian ystäwydens näytti
Neitzyttens eaus ihens poltti.

36. Jupiter »lös-hirtetlin. Cupido myös ;

pustettin. Wlwallio fangiutteen Waiwl
petoxest pois wietin.

Ehk' monell on rickautta, Ia caickinc
sta tawaraa; Nijn ei woi wälttä cuolemaEik synnin palckaa cauhiaa.

3«. Ei ole muld kieltty enä Ilmoittamasicaikill näitä: Tain cuoleman cuin minull v«,
Saatti yri wiecas waimo.

39. En ollut syypää ensingän Tähän cuole,
maan »tzestän; Cuin Luteo cuolon»willt laulaalNijn mun sielun tuli paulaan.

46. Cosca



4V. Costa tundos, taitos VMM, Meri si-
Ms ombi hyytyn, Sitt klwun löytapi sielus;
Affen sä sitt muistat miuun.

4'. Murhen tahdon- sinull sijtta, Cauhisiu-
M tygös Itjttä: Cuins murhedit, nijn rie-
mmhen/ Ia olen sull cauhisturer.

42. Cojc suli on puol'siäiwan cuca, Cor-
was cuulee pargun aina; Cuins Cylon pöydän

käyt, Eaick cauhisiuxet siel näet.
43. Ia coscas menet lepämään, Ajatuxes

peliätläwät, Wiel wuotes tykön' puoli yön'
Waiwaan sinua paljoll työll.

44 Coscas huomeneldlun herat, Etts un,'
boba mua perät, Ikawöitzet mua cuin mettä,
Ikänäns cuin Peura wetlä.

45. Murkinall olen cMhistus, Puolipäiwä-
nä julmistus/ Ehtona sum kipu, ja we!Puo-

piMwä kärme.'
46.F.l cchMZA:itzM<Wnnet, Pitä sun

Näkemän il),rneit„ Smmn'MqltM, kyll haili-
asi ; Ci!l 'ett M'pWdM^WA

47. Krcos ja ,' Olen cuin
Häyry iu.wMö-//NMK'MMs, jocapaicas

43. Abi Mm racUO mun ikan, Eummin-
Zin cuolewan sinunMurhen' mustanacaHa minun.

,3. Euin ihmisien loppu, Hsten suli sitt
tulee Hopvn ,7 Näet muft pilcka-pilarm Seiso-
man cheMMm.


