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v. I.

tast huuta haiklast, ja walktapi'j

Ia b>!um almomat näin:
2.,

' jo kalwamast, «Samlnukgn 1
W" Suuttumat Mrmet pure-
masi r pckö niin julmast. !

Z, Maikka mun toivon ol' eml?a,
jälken mli murha; Konsti ia pstäwys pois-!
tuli, Feimi m w isaus, plMm.

4. longa p.M« minä luotin, Ia Si'l'..n >l
helytnin nwnn. Ehk' Ruumis hauiaan kan- !
nemn, Niin piinan sic, annetan.

5. Ah! encn r!is syndynyt/ Ia tann' inail-' i
maan siinnyt Niin ol'sm kyst' wapaan ollut,
Eng' rakkaud's tullut.

6. Kiroit' siis Ll?on helki st, Kuin mail«/
maan syndyn olen; Kirott' mpös onnnoin >'

ka, Ettzn osanu' dec' oikiat. »^.



?. D! jos ei se paiw' ol's oVut Eng', son-
diin ols tnlZut: O! mä wiela >na-

ikäisin, Ai>in kohdus luyös olisin.
8, S-' wähä ajan rahsuineu Kuin N',:nu3

on wic! piffiiinen, luoxe kuin sanda Näsistä;
Woi! wvi! minua waiwaista.

9 Se!!tähden minun siMisen! Dihta mull'
yri Wns-nnen. O! sa mun sillin ja kielinen l
Weisss wiel' kerta kuullaren.

iQ. Weisa: Mailaa jaa hywäst; Kau-
histus lähestyy sywast- Sinus kilnicett' wiel'
olen, Niin kauwau kuw ma raald' kuolen.

n. Waik' mun ruumin nuorukainen, Iamyös sangen kaunukninen, Surun'kans tääwä
hukkune, Hautaan muurattuun pandane.

12. Ei nyt kukan mna lohdma, Eik' mst'
kuolemasi poisota. Mutta sinä Mitzy rc-kaS
Taidat lohdutta, naurus kantz'.

iz. Jos m' tahdo, niin käy edes; EhW
kauhistus on kädes. Prolist ma Arkkuun pan-

Prolist Hamaan kanttanen.
14. Tiedän kyllä minä todest, Moni sanoo

must kyll jalost: Venuren kahleis hän oli,
Sentähten pahoin ulwos tuli.

1;. mun Sielun on pois rnumist',
Marmor kiwi pelttä kan!!ist, Se kirkas Ele-
phandin lun On haudan kirjoitus; ei pmi.

16. R.kas Christit' tätä ymnrärr', Kukas
olet tmki hywäst': Mikä.minun lähäu jaatti,
Ia kuka siihen lalutli

17. Vp



5? Dli kaun's ruorvkalnen Ma?aa all Nok<
stawein nälden, Joka rakkaud<n tHho«n Owbi ,
Mut b'«t an

,8, Hengi yleis ruumis perät; Nain minä 1.
N"t olen ee«t: Ilon wahä, murhen suuri,

makan sisäll muuri,
lZ Seumhheu nyt nuorukaiset! Maori «t<

takat,oka,fit< Wa>mon rakkaus liwist«le, Mi«« ,
l> MWiall l'!yr<nd«l<e.

2y, En tälä tapahtuman luuV, Kuin tpgön
pihui omall luuli, Eit l>än«n piti pmsmän,
Ia minun niin pois jclttsman,

2,. Gillä miä nyt tunnustansa kirioitu,
M julistan Ettet sä vi' synhyn' Uitist, Waan
Naarast immast, Leijonist,

23 Achlas myös sinun Isäs on, Kuin all .

Taiwan seisow-» on, Korkianmll wuorM Ma-
D»t>' maaN. Kaho ulos pahqll tawall.

33° siinä maakunnas, Sinain
ksrw«s kauhias, Punaisest merest Jordanin,
Egyptin ja Caanan wälill,

24 Ne wlmat Tigpi eläimat. Kymmenen
wuvt sua la opetit waltzette!W;Niin ,
»pestin ftlffip petlHM

35. Gun pakkaudes, myrkyinen, Annoi
Mll vahan sisumey, W murha >weren janyi-
MN'. M! Wma w«ri loiranen.

36. Ge on mull lohdutus wiimein, Cn ol<Mä Kuin rakkau n tähhen kuy»
<<N' Kirjowtm ylöslAe,

«7' En



Z7< En myöskän w!''meinen ole. K»"'n ra?«
kaun tohdm kuolen, Näen monest ssimerkin,

/101 l aika on ollut tärkki,
,

2<5. Trywn Kuningas rikas kB, C» loista
w«rl<i'st malmas oli, Helenan r>»m' n>ond'
K»! ing st Päiwild' pois tulit, tachiast'.

29 lulms Cesar ia Hamuhal, Traauinius
,

ja Asirchal. Myös Adam, Loch ja Salomon,
B iwld, S<mson ia Ahlalo",

ZQ. Dido ypi wsimo kuua Hän oli oma
surnajans, Kautta suure.n rakkauden Enean
tpgi, 3lrma'sms.

31- H S'mrj Sotamies, Sichem
< yli myös ties Dnnon tähden, häoäs

oli Ia pabasti ulwos tuli,
32, L a'der uppoi uihesays, Kuin hän tah«

i do; t! aö Armahans; N?itzy mvös samalla het-
ken, W»den hukkui, tuon«ll',

33, Piramus ia mvöffin T'spe, Suuret,
Herrat witzist Waimo» peräs majas

bln, tähden hukkan Ml.
34, Hilpis hän vlöschirttttin, Sachis läpi-

. ho ammultin, NarnffliM rskkauhest, Kuole-
malda saawuttttin,

35, Uretkon ka«nis ftrmattin; Kuningas
' Hokan hitttttin, Morsian ystäwydens näytti

Ncitzyttelis kans itzens poltti,
36, lupicer ylös, bimttin. Uupido myös

< ripustcttin. McwMh fangiumn Waimon
- fwlist pyis WwllN.,

Z?» Etzk



37. Ehk' monell, on li
sta cawaraa; Niin ei woi wälnö luo
Eik' synnin palkkaa kauhiaa. !.-,,

38, Ei ole mull) kieltty enä Itmbittamast "!->
kuMll näitä: Tain kuolcman kuln mmull on, «

Satli yu wiekas waimo,
Z 9 En ollut syypää Tähän kuo!.

maat Lucko kuollLiuwiru laulaa, ?

Niin n'.!u, sielun mli paulaan.
42 KBa lundos, täno's puuttu, Weri si- ,

'

nus o'.ndi hyytch, Sitt kiwun löptäpi sietus;
Aikcn sa sitt muistat Minun. »^

41. Murhen tahoon sinua siittZ, Kauhistli
xen cygös liiuä: Kuins murhedit, niin ne-
muitzen, la' olen sull kauhisturex.

4?., Kuff fuN on puol päiwän aika, ll
kuule pavyun aina; Kuins Kylon pöydän
käyt, Kaikk kauhistunet L«el näet.

45. Ia kostas menet lepämaan, Ajmuzces
peliättäwat, Wiel wuotes tykbn' puoli yön HWaiwa u, sinua paljo!! työll.

44, Koff«s hnumineldain herat, Ett un- i
hooa mua perät, Ikäwöitzet mua kuin mettä, i
IkanänZ kuii, Peura wettä.

45. Mnrkinall olen kauhistus, Puolipäiwä» ,1
nä iulmistus, Ebtona suur kipu, ja we! Puo» , 1
li-yss pistawä karme.

la itzes käännät, Pitä sun
ih,M3c Surun watteill, ky!! haikiast; ,

M sä petit mun Vssbcst.



47. KKsos ja mualla o3e!as, Olen kuin
cZ luwnsas, Nurkis loukkais, jokapmkas

puinut hengeui kpl! karwast.
! 48. Ah! kuin rakos on mun ikan,
wi gin kiioieman pilö;Odotau knolunan sumn

nn<stna, kantza nui;rn.
Kuin chmisi.n apu, lllpp',!, Vssen. sitt

tulee hoppu, Näet mun Scuo-
wan tdeiäs silloin.

50. Kuin la iahdel tast En lak-
'ka sua waiwamasi; Sun puraistl huululaifts.
Muutan mä karinen muoioift).

51.' Kuin ruumis hautaan kamman, Hir-
muisesi mä sua autan, Sennin sua sunres
»procchis, Ia waiwan aina jokaitze".

52. Niin minä sna pchmän, Ia nliaika
<c se- tapahmn sun täD E

'laisan; hawaitzei wiel.
) 53. En ta da ma lakata wiel, Maon knm-
sseuen wnot hautns paM Huudan, pargun
tllurha ja w-e; Kauhistan sua päin at ja yöt.

, 54. Sun haudasas ja kiwcs all, Ei pidä
lcpo oleman; Ettäs mun pttit hirmmscst, Wcu-

'wan nyt sinua julmast.
55. Kuin Jumalan duomion eteen, Baln<

nau kqus tulen soiden, Suli maxo kowa kan-
Pietan, Kuius ansaiun' olet, annnan,

56, Si-iloin 'meit edcsotttan, Sinä v^.ä
duomitaa; Si(t ma sun pääii,ö kanr.lc»

Mun murhan' wie!' sull aildels.i.
M 57- Sun



Sm k-nmas GiilM kadoin, CttäS
Mull' l»i.

58. Ole wiuas nm, wal)i"M, long' MVsaawman ja kostaa; S- sond.l, teit ylwaika,!
Waan -tt kostan ka^musta.

59. Ei nyt enä au<' l,ulanaan, Sitl' klä»
sm rupe? lommMan; Kuoleman kärsin roh-okiast' E'k' näky luonnost kaMap.

62, Wokils, ahdas Aseta Venmi,
kamala, Sun, kaHas aina sbtimaan, Ette'
hän sal? «ua tuelemaan.

61. WZi! woi! aika,
Miekan nmrhen Mrki teräwa ylös>
plst',.la käypi läpih' sydäm«st.

' 62. Tämän, se rakkaus nti, Kuin sä ky»^'

l«.'U, Ia Ma l>irm!tt'scst h«,'!2len, >
6Z.' Ade! mailma, ja hnwsstl 3en wk

lästä pikaisest: Surur' murhe/, kuin on no
Adim! se on js tehty,


