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täst huuca haitast, Ia wnlmapi
wäitiast,' Kuin piinamn helwetis ain,

Ia huma alinomat näm:
2. Lakka piru jo kalwamast, Sammukan

Walkia palamast, Suuttutat Karmet pun-
luast Älkät repikö niin julmasi.

Z. Maikka mun toiwon ol' turha, longa
jHlken tuli murha; Konsti ja ystawys pois
tuli, Toimi ja wiisaus pakeni.

4- longa päälle minä luotin, Ia Sielun
hekvettin motin. Ehk' Ruumis hautaan tan-
Mlan, Niin piinan fia annetan.

5. M! etten olis syndynyt, Ia tönn' mail<
maan siinnyt Niin ol'sin kyll' wapa«n ollut,
Eng' rakkaudes pols tullut.

6. Kiron' siis olkon hetki se, Kuin malt»
maan syndyn olen; Kirott' myös onneloin ai»
ka, Etten osann' tiet' oikiat.

7. Ah! jos ei se päiw' ols ollut E«g'/ shii-
diin



diin tähän ols tullut: O! jos mä wielä ma»
laisin, alitin kohdus myös olisin.

8. Se wäha ajan rahtuinen Kuin minull
01 wiel piffuinen, Inoxe kuin sanda tlasista;
Woi! woi! minua waiwaista.

9. Sinrähden minun sicluisen.' Dihta mull'
yxi Wiijuincn. O! sä mun suun ia kielinen!
Wlisa wiel' kerta klinllaretl.

10. Weisa: Mailina jää hywäst; Kau»
histns lähestyy sywäst; Sinus knmteu' wiel'
olen, Niin kauwan kuin mä tääld' kuolen.

n. Wnk' mun ruumin nuorukainen, Ia
myös sangen kaunuklUnen, känL
taaidä hukkune, Hautaan muurattuun
dane.

12. Ei nyt tukan mua lobduta, Eik' east'
kuolemast poisota. Mutta sinä Neitzy rakas
Ta dat lohdutta naurus kalch'.

iz Jos «tt' tahdo, «iin käy edes; EM
kauhistus o,» kadcs. Prollst ina Arkkuun pan-

Prolist Hautaan kanetancn.
14 Tiedän kyllä ininä todcst, Moni salws

must kyll jalost: B imren kahleis hän oli>
Scntähttn paho,n ulwos mli.

15. Koff !N>!N S> lun ou po's ruulnist',
Marmor kiwi pelttä kaunist, Se kirkas Eli-
phandin luu On handan kirjoitus; ei puu.

16. Rakas Chr stit' tätä ymu:ärr', M?as
olet tuiki hywäst': Mikä minun tähän samn.
Ia kuka siihen talutti.



1?, Pri kaunis nuorukainen Makaa aNßok<
stawein näiden, Joka rakkauden lähden Ombi
tullut hautaan tähän,

18- Hengi olets ruumis peräl; Näin n»inä
nyt olen pmc: Ilon wähä, muryen suuri,
Ehkä sisall muurii,

19. Sentähden nyt nn-ornkaiset! Waari ot»
takac jokaiset! W,Mwn rakkaus liwistele, Mie,
li moniasi juorendckee.

20. En tätä tapal-Mwan luull, Kuin tygön
puhui omaii snull. hänen piti pettämän,
Ia minun niin pois länamän.

21. Sillä minä nyc
xel! julistan Sm 5i ol' syndyn'Attist, Waan
Naarast julmast, L^onist,

22. Achlas myös sinun Ifäs on, Kuin ali
Taiwan snsowa on, Korkiamall wuorlll
ked' maali, Katzo ulos pahall cawaN

23. Syndynyt stina maakunnas, Sinain
Forwes kaukias, mercst Jordanin
Egyptin ja Caanan wäl 11.

24 Ne julmat T gri eläimet, Kymmenen
Mot sna imetit, Ia opetit walhetttliar; Niin
Myöskin falffir pelläiär.

> 25. Sun rakkaudes, mvrkyinen, Annoi
muN pahan sisnism, Sa murha «weren janoi»
nen', Ah! julma weri koiranen.

26, Se on mull lohdutus wiimein, En ole
mä enstmmämen, Kuin rakkau'n tähden kuo»
l<n: Kirjoitetut ylöslue.

27. En



27. En myöZfa'n wiiMinen ole, Kuin rak<
kaun tähden kuolen. Näen monesi esimerkin,
101 l aika on ollut tärkki.
5 28. Trojan Kuningas rikas kyll, Ei toista
wermist >na'lnlas oli'. Helenan laun' nwnd'
Kuni!,go,st Päiwild' pois rulit, kauhiast'.
' 29, Julius Cesar ja Haunibat, Traqumius
la Astrobal, Myös Adam, Loty ja Salo»
mon, Bawid, Simson ja Absalon.

30. Bido yli waimo kuria Hän oli oma
furmaians, Kautta suuren rakkauden Enecm
tygo, Acmaisens.

zi, Herkules Suuri Sotamies. Sichem
M myös pahas ties Niinan tähden, hädäs
oli, Ia" pahasti ulwos luli.

32. Leander uppoi uideians, Kuin HHn tah»
doi tygö Zlrmabans; Neitzy myös samalla
hltkell, Widen kanjza hukkui, luonell'.

33. Piramus ja mnöstin Tispe, Suum
Som»Herrat witzist Waimon peräs mazas
olit, lonqa tähde,, Kuckan tulit.

34- Hispis lian ylös,hircetlin, Gachis läpi»'
He ammutun, Narreissuxen ratkaudeft,
malda saawuteltin.

35. Areckon kaunis surmattin; Kuningas
Hakan himmn, Morsian ystäwydens näym
Neitzyttens kans itzens poltti.

36. Jupiter ylös hirctttin. Cupido myös
ripusttttin. Wewallio fangiunen Malmö»

pois wiutin.
37- Ehk



. 3.?. Eh,s monell on rikkautta, Ia kaikkina,',
fta tawaraa; Niin ei woi wälttä kuolemaa,
Eik' synnin palkkaa kauhiaa.

38. Ei.ole muld tieltty enä Ilmoittamasi
kaikikl uaitä: Tain kuoleman kuin mlnnll on.
Salli yri wiekas naimo.

39.,E" ollut syypää ensingän Tähän kuole»
maan itzestan; Kuin Lulko kuo!lon>wirtt laulaa,
Niin mun sielun tuli paulaan.

40. Kosta tundos, taicos puuttu, Weri si»yus ombi hyytyn, Sitt kiwun löytäpi sielus;
Asten sä sitl muistat minun.

41. Murhcn tahdon sinuU siiliä, Kauhistu»
xen tygös liina: Kuins murhedit, niin rie»
muitzen, Ia olen sull kauhistuper.

42. Koff suli on puol paiwän aika, Kor-
was kuule parg'm ailia; Ku>ns Kylon pöydän
tygö känt, Kaitt kauWurtt siel näet.

43 Ia kostas menet lepämaäl,, Ajatures
peljätcäwät, Wiel tykön' puoli yön'
Waiwaan sinua pal.olZ c, öll.

44. Koffas huomenclduin herat, Ett un»
;>«da mua p'rät, Ikäuö tzn mua tuin mettä,
Ikanäns kuin Peura weits.

45. Murkinall olen kauhistus, Puolipalloa»
nH julluistus, Ehtoja fuur kipu, Mwe! Puo-
ii»yös piftawä kärme.

46. Ia itzes käännät, Pitä sun
näkeinän chmet Surun watteill, kyll haikiast;
Ei!l ett sä petit mun pshast.

47. Kir-



4?. Kitkos ia mualla vllesas, Olen kuin
Häyry tuwasas, Nurkls, louktaiS, jokapaikas

hengeni kyll karwast.
48 Ab! kuin rakas on mun ikän, Kummin»

gin kuoleman pitä; Odotan kuoleman sinun
Murhen mustan, kantza minutt. .

49, Kuin ihmistn, apu loppu, Asten sull sitt
tulee hoppu, Näet Mun piltka-pilarin Seisoa
wan edesaS silloin.

;o Kuin sa lähdet täst mailmast, En lak»
ka sua waiwamast; Sun punaiset huululaises,
Muucan Nlä kärmen muowisex.

;i. Kuin ruumis hautaan kaurman, Hir-znuisest mä sua aucan, Seuran sua suures
procetzis, Ia waiwan aina jgkaitzes.

52. Niin mlnä sna peljärän, Ia yliaikaa
waiwahan; Ehk ei se lapahtun sull tääA E»
läifän; niins hawaitzet wiel.

53. En taida mä lakata wiel, Waaukym-
menen wuot hautas pääll Huudan, pargun
murha ja we; Kauhistan sua päiwät, ja yöt.

54. Sun haudasas ja kiwes all. Ei pidä
lepo oleman; Ettäs mun petit hirmuisest, Wai-
wan nyt sinua julmast.

5;. Kuin Jumalan duomion eteen, Basu«
nan kans tulen soiden, Sull maro kowa kan»
neia», Kuins ansainn' olet, anneian.

56. Silloin meit edesotetan, Sinä ynnä
kans duomitan: Sitt mä sun päälles lande»
lm Mun murhan' wiel' sull andelen.

57. Sun



57. Sun kauttas Sielun k.idätin, EttaS
mun pelit, murhainen, Sn: si! m kuin Ju-
mal' mull' loi, Smi tähtes piru sen muld'
sai.

;8, Ole<wiisas nyt wahlnft?st, long sull'
saawutV ja kostan; Sa syndu, teic yiinaika,

<t koffan katumusta.
59. Ei nyc erza auc' Si!l' kla«

sin rupee joutumaa!!; Kuoleman kärsin roh»
kiast' EKk' näky luonnoss kauhiar.

6v. Wokilo, ahdas mailma, Aseta Venus
kanlala, Sun kansas aina sotimaan, Ettei
hän sais sua kuolemaan.

61. °Noi! woi! onnetoinda aika, Pistin
Miekan murhen paikaan, Kärki teräwäylös,
pist', Ia käypi läpitz' sydämest.

62. Tämän st rakkaus t?ki, Kuin sa kyy»
kärme mull saacit; long' tähdm mä' nyt kuo»
len, Ia sillä hirmuisest huolen.

63. Aoe! mailma jä hywäst! Ten wirr<n
tästä' pikaifest: Surux, murhex, kuin sn

nähty. Adieu! se on jo tehty.


