
Nri Uusi, Kaunis

W t r s t,
Sielu tast huuta haikiast/ Ia

walittaapi 3c.

täsi huuta haikiast, Ia walittaa?
pi waikiast; Kuin piinatan helwetis ain>
Ia huuta alin omat näin.

2. Lakka piru jokalwsmast, Sammukan
Walkia valamast, Suuttukat Kermet pm
remast, Älkat repikö niin julmast.

z. Waikka mun toiwon ol' turha, lon-
ga jällen tuli murha; Konsti ja ysttlwys
pois tuli, Toimi ja Wiisaus pakeni.

longa palle minä luotin, Ia Sielun
helwetiin tuotin. Ehk Rulnnis hautaan
kannetan, Nim piinan sia annetan.

5. Ah! etten olis syndnnyt, Ia tsnn'
mailman siinnyt, Niin ol' fin kyll' wa-
pgan' ollut, Eng' rakkndes pois tullut.



6. Kirott' siis olkon hetki se, Kuin mail'
waan sundyn olen; Mrott' myös onneloin
«ika, Etten osann' tiet' oikiat.

7. Ah! jos ej se Mw' ol's ollut, Eng'
syndiin tähän ol's tuliut: O! jos minH
wielck makaisin, slttin kohdus myös olisin.

8. Se wa'ha ajan rahtuinen Kuin minull
on wiel, piskuinen, luoree kuin sanda
klafista; Woi! woi! minua waiwaista.

9. Sentähden minun fieluisen! Dihta
mull yri Weisuinen. O! sä mun suun ja
kielisen! Weisa wiel' kerta kuullaren.

iv. Weisa: Mailma jsä hywsst; Kaubi«
sius lähestyy sywsst; Sinus kiinitet:' wiel'
olen, Niin kauwan kuin ms tssld' kuolen.

, n. Waick' mun Ruumin nuorukainen,
Ia myös sangen kaunukainen, Emun
kanss täaldä hukkune, Hautaan muuratun
pandane.

i«. Et nyt kukan mua lohduta, Eik'
täst' kuolemasi poisota, Mutta ssnH Neitzy
rakas Taidat lohdutta naurus kans.

»?. Jos ett' tahdo, min kay edes; EM
kauhistus on kildes. Prolist mcl Grkuun
pandanen, Prolist HautHt^kanuetanen.

»4, Tiedsn kM minck todest, Moni sa<



noo wust lyll jaloft: Venuxen kahleis hän
oli, Sentähden pahoin ulwos tuli.

,s. Oost' mun Sielun on pois ruumist',
Marmor kiwi veittä kaunist, Se kirkas Ele'
phandm luu On Haudan kirjoitus; ej puu.

16. Makc-s Chnstitt' tätä ymnUrr', Km
kas olet tutki hynD': Mikli minun tchärr
saatti, Ia kuka siihen talutti.

,7. M k«ums x nuorukainen Maka all'
Vokstawein näiden, Jokarattauoen tähden
Ombi tullut hautan tshän.

»8. Hengi oletz rumis perät; Näin minä
«yt olen petet: Ilon wähä, murhen suuri,
Ehkä makan MU muurit.

19. Sentähden Kytt nuorukaiset! Waari
ottakat jokaiset: Waimon rackatts liwistelee,
Mieli moniall juozendelee.

20. En tätä tapahtuman luulZ, Kuin
tygön puhu omal! suull, Ett hänen piti
pettämän, Ia minun mm poisiättäman.

2«. SM Minä nytt tunnustan, Ia kir-
joituM julistan Ettet sä ol' syndyn' Mist,
Waan Naarasi julmasi, Leijonist.

2,. srhlas myös sinun Isäs on, Km»
a?! Taiwan seisoma on, Korkiamall wuorell
Marked'MftsN, Katzo'ulos pahM tawall.



23. Syndynyt siinä maakunnas, Sin»
nain korwes kauhias. Punaisesi meresi lor'
dani», Egyptin za Kaanan wsliU.

24. Ne julmat Dgri, eläimet, Kymmenen
wuot sua unetit, Ia opetit walhemliar;
Niin myöffin falffix pettäjäf.

25. Sun rackaudes, myrkyinen, Annoi
mull pahan sssuisen, Ss murha, weren ja-
noinen/ Ah! julma werilkoiranen.

26. Se on mulZ lohdutus wiimein, En
ole mä ensimmäinen, Kuin rackau'n tähden
kuolen- lirjoitetur ylöslue.

27. En myöskän wiimeinen ole, Kuin
rakkaun tähden kuolen, Näen monest esi,
«erkin, JM aika on ollut t^ircki.

28. Trojan Kuningas rikas kyll, Ei toista
wertaist maaemäs oll'. Helenan kautt' mond'
Kuningast PHjwild' pois tulit, kauhiast'.

29. Julius Cäsar ja Hannibal, Tarqui»
nius ja Wrobal, Myös Adam, Loth ja
Salomon Dawid, Simson ja Absalon-

30. Dido vxi waimo kurja, Hän oli oma
surmajans, Kautta suuren rakkaudens E«
nean tygö, Armaisens.

3'. Herkules Suuri Sotamies. Sichen»
oli myös pahas ties Diinan tshdel,/ hadas



oli, Ia pahasti ulwos tuli.
?2. Leander uppoi uidesans, Kuin hckn

tahdot tygö Armahans; Neitzy myös samal,
la hetkeli, Wiiden kantza huckui, tuonet!'.

3;. Piramus ia nwötkin Tispe, Suuret
Sota,Herrat wistist Waimon peräs majas
olit, jonga tahdei» hukkan tulit.

34. Hispis hsn ylös»hirtettin, Sachis
läpitze ammuttin, NaxreWxen rakkaudest,
OnoleUalda saawutettin.

35. Aretkon kaunis surmattin; Kunin,
gas Hakan chirtettin, Mörstan ystäwydens
näytti, Neitzyttens kans itzens poltti.

36. Jupiter ylZs'hirtettin. Cupido myss
ripustettin. Wiwalii» fangiutteen Waimsn
petorest pois mietin.

;?. Ehk' monell on rikkautta, Ia kaik,
kinaista tawaraa; Niin ei woi waltts tuo»
lemaa,Eik synnin palkka kauhiaa»

zB. Ei ole muld kieltty ens Ilmoittamaa
kaikill näitä: Tain kuoleman kuin minull
on, Saatti yxi wiekas waimo.

33. En_ ollut syypHH ensingan TMckn
kuolemaan itzeftsn; Kuin Lutko kuoUonwirt
laulaa: Niin mun sielun tuli paulaan.

40. Kosta, tundos/ taidos puuttu, Wni



sinus ombi hyytyn, Sitt kiwun löytäpi
sielus; sssen s«l sitt muistat minun.

41. Murhen tahdon sinull fiitt.s, Muhi,
stuzen tygös liitts: Kuins murhedit, niin
nemuitzen, Ia olen sull kauhistursz-.

42. Koff suU on puol paiwanaiky Kor-
was kuule pargun aina; Kmns Kylon pöo«
dän tygö käyt, Kaikk kauhisiuzet ssel näit.

43. Ia Koffas menet' lepsmäan, Aiatur,
es peliättäwst, tviel wuotes tyksn' puoli
yön' Waiwacm sin« poljoll t»ö«.
. 44» Kossas huomeneldain herat, Etts
unhoda mm perät, Ikawöitzet wua kuin
mettä, Ikänäns kuin Peura wetta.

4s< Murkinan olen kauhistus, Puolipa
wänä julmistus, Ehtona suur kipu, ja we!
Puoli «yös piftäwä kärme.

46. Ia kuhungas itzees taannet, Piti
sun näkemän ihmeit Surun waatteili, kyii
HMaft; Sill ett sa petit mun pah^st.

4?< Kirkos ja muastaollefts, Olen kuin
HZyw tuwasas, Nurkis, luokkais, jokapai-
kas Tunnet hengeni kyll' karwaft.

48. Ah kuin rakas on mun ikän, Kllm,
mingin kuoleman pita; Odotan kuolema
sinun Murhen mustan, minun.



4?. Kuin ihmisten apu loppu, Slfen sull
sitt tnlee hoppu, Ncket mun pilkka,pilarin-
Seisoman edesäs silloin.

'O. Kuin sä lähdet M mailwast, En
lalka sua waiwamast: Sun punaiset huu,
lulaises, Muuttan «s ksrmen muotpiser.

sl. Kuin ruumis hautaan kannetan,
Hirmuisest mz sua autan, Seura sua suu-
res processis Ia wajtvan aina jokaitzes.

52. Niin minssuapellätän, layliaika»
woiwchan; Ebk ej se tapahtuu sull ME<
lätsän; niins hawaitzet wiel.

53. En taida mä lakata wiel Waän kym-
menen wuot hautas päsll Huudan, pargun
murha ja^we; Kauhistan sua päjwst ja yöt.

54. Sunhaudasas ja kiwes all, Ei pidä
lepo oleman; Ettäs mun petit hirmuisest,
Waiwan nnt sinua julmasi.

57. Kuin Jumalan duomion eteen, Ba«
sunan.kanh tulen soiden: S«U kowa
ka unetan, Kuins ansainls olet, <mnetan.

s6. Silloin meit edesotetan, Sinä ynnä
kans buomitan; Sitt ms sun päälles kaw
delen Mun murhan' wiel sull andeleu.

s?. Sun tauttas Sielvn kadotin, Ettäs?
mun petit, murhnmen, Sen sielun kuin



Jumal' mull' loi, Sun tähtes piru sen
umld' sai.

53. Ole wiisas nyt wahinZost long'sM
saawAtarl ja kosian; Sä syndii, teit ylinai,
ka, Waan et kostan katumusta.

59. Ei nyt enä aut' laulaman, SM'
klasin rupe joutumaan; Kuoleman kärsin
rohkiasi', Ehk' näky luonnost' kauhiax.

6c,. Wokilo, Ahdas mailma, Aseta Ve,
nus kamala, Sun kansas aina sotimaan,
Ettei hsn sais sna kuolemaan.

6i. Woi! woi! onnetoinda aika, Pistin
Miekan murhen paikaan, Kärki teräwa
ylöspift', Ia käppi lspitz sydämesi.

62. Tsmsn se rakkaus teki, Kuin sil kyy,
kärme mull saatit; long' tähden minä nyt
kuolen, ja sillä hirmuisesi huolen.

e;. Nde! mailma iä hywäft! Tein wirs
een tsstck pikaisesi: Surur, murher', kuin
on nähty. Adieu! se on jo tehty.

WASASA,
Prsndstty E. A. Londiczrildck.


