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täst huuta haikiast, Ia walitchi
waikiast; Kuin piincuan helwetis ain,

Ia huuta alinomat näin:
2. Lakka piw jo kalwamast, Sammutkan

Walkia palamasi, Suuctukat Kärmtt pure,
mast Alkät repikö niin julmast.

3. Waikka mun toiwon ol'' turha, longa
jalken tuli murha; Konsti ja ystäwys pois
tuli, Toimi ja wiisaus pakeni.

4» long päälle minä luotin, Ia Sielun
helwettin motin. Ehk' Ruumis hamaan kan>
netan, Niin piinan sia annelan.

.s. Ah! etten olis syndynyt, Ia tann' mail,
siinnyt Niin ol'sm kyll' wapaan ollut,

Ong' r.akkaudes pois mllut
6. Kirott siis olkon h«ki se, Kuin mail«

maan spndyn olen; Kirots myös onneloin aj,
ka, Etten olann tiet' vitjat.

7, Ah! jos ei se päiw' ols ollut EnZ', son-
diin'



G'n tähän ols tullut: O! jos mä wiels ma»
kaisin, Ailin kchdus myös olisin.

8. Se wähä ajan rahtninm Kuin minull
on wiel pistuinen, luoxe kuin sanda> Aasista;
Woi.' wvi! minua waiwasta.

9. Sentähden minun sieluisen! Dihta mull'
yri Weifuinen. O! sä mun suun ja
Weisa wiel' kerta kuu3aren.

ic>. Wetsa: Mailma jää hywäst; Kau»
histus lähestyy sywäst; Sinus kiinitett' wiel
olen, Niin kauwan kuin mä tääld' kuolen.

n. Waik mun ruumin nuorukainen, Ia
myös sangen launukainen, Surun kans'
läaldä hukkune, 'Hautaan muurattuun pan<
dane.

is. Et nyt kukan mua lohduta, Eik' täfi
kuolemasi poisota. / Mutta sinä rakas
Taidat lohdutta naurus kans'.

13. Jos ett tahdo, niin kav edes: EM
kauhistus on kädzs. Prolist ma Arkkuun pan-
danen, Prolist Hautaan kanettanen.

14- Tiedän tplla minä todest, Moni fayoo
must kyll jalosi: BemiM Lahleis hän oli,
Snnähden pahoin uiwss tuli.

15. Koff mun Sielun on pois ruumist',
Marmor kiwi peicta kaunist,- Se kirkas Ele>
phandin luu On haudan kirjoitus; ei puu.

16. Rakas Christit' tätä ynmHrr', Kukas
olec tutki hywäst': Mikä minun rZhsn saatti,
Ia kuta siihen talutti.



,7. Vxl kaunis nuorukainen Makaa a!l B'?'
näihen. Zoka rakkauden tähden Omhijullut hautaan tähän.

Hengi olets ruumis perät; Näin mins
nyt olen pcicc: I!on w murhen suurj,
Ehks makan sisä!! muurit.

19. Smähdm nyt nuorukaisutl Waari st-
taku jokajset: Wai.non pakkaus liwistele, Mie?
jj m niali juoxendclee,

20. En täm tapahtuman luull Kuin wg'n
puhui omM luull Ett hänen piti MtäiMn,
Ia mmun niin pois jättämän,

21. Sillä minä nvt tunnusta" Ia firio!tm
xell julistan Emi s<z ol' syndM' Hitist, Waay

jnlmast Leijonist,
-2 Alhl.'s myös sinun Zsas on, Kuin all

Taiwan seisoma o" Korkiamall wuorell Ma«
ked' maali Katzo ulos pa gll tawall,

23, Gyndpnnt sima maakunnas, Smain
forwes kaubi's Plmalsest mmst Jordanin
AgMin ia Caanan walill,

24, Ne julmat Vgri eläimet, Kymmenen
w!M ma imetit ja opetit walhetteliar; Niin
wpbffin pMajäx,

25, Sun rakkaudes. myrkyintN, Annoj
mull sssuisen Sä murha''weren mpoi»
ND', Ab! jnlma weri-?oiranen,

26 Se on mM lohdutus wjimem, Et ole
mg ensimmäinen, Kuin rqkkaun lähhen kuys
im: plöslu?,

37. M



27. En myöskän wiimeinen ole, Kuin rak"
kaun tähden kuolen, Näen monest esimerkin,
101 l aika on ollut tärkki.

28. Trojan Kuningas rikas' kyll, Ei toista
wertaist mailmas oli'/ Helenan kautt' mond'
Kuningast Päiwilh' pojs tulit, kauhiast'.

29. Ililius Cesar ja Hannibal, Huinius
ja Astrobal, Myös Adam. Loth, ;a,i Salo-
mon, Dawid, Gimsön ja Absalon.

30. Didy Ypi waimV kurja Hän oli oma
surmajcms, Kautta suuren rakkauden Emän
tygö, Armaisens,

31. Herkules Suuri Sotamies. Sichem
oli myös pahas ties Biinan tähden,.z hädäs
oli / Ia pahasti ulwos <u!i,

Z2. Leander uppoi uidesans, Kuin hän tab-
doi tygö Armabans; Neitzy mpös sanzallq
hetkell, Wiiden kansa hukkui tuoneli'.

33. PiramuS ja mpöffin Tispe, Suuret
Sota » Herrat wisist Waimon pepäs
M, lonqa tähden huckan tulit.

34, Hispis han vlös.hirtettU, Sachis lapij
tze ammuttin, Narreissurcn raUaudest, Kuole-
malda saawutmin,

3;. Aretkon kaunis surn,<inin, Kuningas
Ha-kan hirttttin, Morsian ystäwydens näytti
Neitzyttms kans itzms poltci'

36. Inpiter ylös - hitttttin.' Cupjdo myös
ylpustettin. Wnvallio ftngiUlem
pttorest pois ,_..

3?> V)r



Z- Ehk' monell on rikkautta, Ia kaikkinai-
sta tawaraa; Niin ei woi wälttä kuylemaa,
E>t" synnin palkaa kauhiaa.

38. E> ole muld kieltty että Ilmoittamasi
kaikll! näitä: Tain kuoleman kuin minull on
Saatti Wi wiekas waimo.

39. ollut syypää ensmgän Tähän kuolee
maan ihejtän; KulnLutko kuolion »wim laulaa.
Niin mun, sielun tuli paulaan.

40. Koffa tundos, taitos puuttu, Weri si,
qus omdi hylnyn, Sitt kiwun löytäpi siclus;
Asten sa sitt muistat minun-

-41. Murhen mhdon stnull siictä, Kauhistu-
xen tygös liittä: Kuins murhedit, niin rie-
muitzen, Ia olen sull kauhiftuxer.! ,

42. Koff sull on puol paiwän aika, Kor»
W0.3 kuule pargun aina; Kuins Kylon pöydän,
lpgö känt, Kaikk lauhjsiuxct fiei näet.

4?- Ia koffas menet lepämään, Ajatures
)ö!jättawat, Wicl wuotes tykön' puoli
W uwaan sinua paljoll työll'

44. Kostas hlwnimcldain herat, lCtt un,
hoda mua perät Ikäwöitzet mua kuin mettä,
Ikanäns kuin Peura wettä.

45. Murkina!! olen kauhistus, Pnolipäiwä,
l'ä julmistus- Ehtona suur kipu, ja we! Puo»
iilyös pistawä karme.

46. Ia kuhungas itzeS kaunat, MH sun
näkemän ihnm Surun nmatteill, kyll haikiast;
SiN cc sa retit mm pahasi.

4?. Kir,



47. Kirkos ja mualla ollesas, Olen kuin
Häyry niwasas, Nurkis, loukkais, jakapaikas
Tunnet hengeni kyll karwast.

48. Ah! tuin rakas on mun ikan Kummin»
gin kuoleman pitä; Odotan kuoleman sinun
Murhen mustan, kansa minun. <

49. Kuin Wisten Ml, loppu Asten suu sitt
tulee hoppu, Näec mun pilcka-p-larin Seiso>
wau edeses silloin.
. 50. Kuin sa lähdet täst mailmast, En lak-

ka sua waiwamast; Sun punaiset huululaises,
Muuta:l ma karmen muotoijex.

51. Kuin ruumis hamaan kannetun, Hir«
muisesr ma sua aumn, Seuran jua suures
procetzis, Ia waiwan mna,/otaitzes.

52. Niin minä sm peljätän, Ia yliaikaa
waiwahan; ehk ei se tapahtun sull täall E<
läisän; niins hawaitzet wiel.

53. En taida mä lakata wiel, Waan kym
menen wuot hamas p,iäll hunoan, PargUtj
murha ja we; Kauhistan sua päiwal ja yöt,

54- Sun haudasas ja kiwes all, Ei pidä
lepo oleman; Eclös mun penc hirmuijest, Wai-
wan nyt sinua julmast.

55. Kuiu Jumalan duomion eteen, Baslt-
nan kanS :ulen soiden, Suli maro kowa k«w
netan, Kuins ansainn' olet, annemn.

56. Silloin meit edesotemn, Sinä ynnä
kans duumi an; Sitt mä sun päslles kande-
lm Mun murhan' wies sull ondllm

57' Sun



57. Sun kanttaa Sielun kadotin, Ettäs
nun pein, imurhaimn, Sm sielun kuin lu<

' mal' mull Sun mhtes viru sen muld' sai.
58. Ole wiisas nyt wahingost, long' sull'

saawutan ja lostan; Sä sylldn, teit ylinajka,
Waan et kostan katumusta.

59. Ei nyt enä aul laulamaan/ Sill' tla<sm rupeel joutuman Kuoelman kärsin roh>
tiaff Ehk' näky luolinost' kauhiar.

90. Wokiio, ahdas mailma, Aseta Venus
kamala, Sun kansas aina sotimaan, Ettei
hän sais sua kuolemaan.

61. Woi! aika, Pistin
Miekan murhen paikaan, Kärki teräwä Ylös,
pist', Ia käypi lapitz' sydämesi.

62. Tämän se rakkaus ceki, Kuin sH kyy,
kärme mull faacit; long tähden nyt. kuo-

li len, Ia sillä yirmumst huolen.
63. Ade: mailina jä hywäst! Tm wirre»

'tästä pitaisest: Suruf, murhex,! kuin. on
t nählt). Adieul ft on jo tehty.


