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Prändätly Wuonna !7?l.

«.

2.

täst huuta haikiast, Ia mMltaoi
wnikiast; Kuin piinatan helwelis aitt/
Ia huma alilwmat näin:
Lacka piru io kalwamast, Gammukatt
valamasi, Ouuttukat Kärmet putze,

wast, Älkät repikö min julmast.
?. Waicka mun toiwon ol' lmha, lotW
jalken Mli Murha; Konsti ja ystawys pois
ja wiisans pakeni.
tuli,
4- Zonga päälle minä luotin, Ia Sielun
belwtttln tuotin, shk Ruumis hautaan kan»
Mtan, Niin piinan sia annetan.
.
syndyxyt,
etten
olis
Ab!
täi-N'
maili
5.
Ii
maan siinnyt Niin olisin kyll' wapaan Vliut/
E'g'tak>udes pois tullut
'6. K m' siis olkon hetki st/ Mm mM
wa«n lyndn olen; Kiron' myös onnetom ai<
ka,
o<-inn' tiet' olkiot.
7. AY! M ei pHiw' »l's ollut, Eng' shtt,

se

dijn

diin tMn ols tullut: H! jos ms WlslH l«a«
kmshi, Äitin k>)hdus myös olisin.
8. Se wahi a,an rahtuinen Kn<n Wiull
yn wiel pistuinln, luepc kuin sanda klasi«
sta; W'i! wuj! mmu" waiwaista.
9. Stinäiden mwlin sielua! Dihta
mull' ori Melluinen, O: fa mun suun ja
kuullaxen.
»en! Wci'g wiel' wm jää
hywäst; Kau»
ia Wnsa: Mailma
sywast;
lähsfty»
Sinus flinitttt' wiel'
histus
kuin
mu caald' kuulen.
Llen/ Mm kauwan
is. Waik' mu>» ruumin nuorukainen, Ia
myös sanqen kaunukamen, Smun . k..rs'
Mda
Hautaan muurattuni, pan«
,

h,ane.

G M kukan mua lohduta, Ei? täst'
kuolemaa posota. Mutta sinä NeitzY ratas
Taidat lohdutra namns kans'.
13, I,s M' tahdo, min käy edes; Ehkä
kauhistu? on kädes. Prol<st ,uä Arckuun pan»
!H.

hauen,
,4.

wust

Pro ist Hautaan

kgnetanen,

Ticdm kyllä minä lodest, Moni sano»
koll lal.st: Vcnnren kchi«s han oli,

Semähd-n pcihoin nlwcs mli,
55. Koff' nmn Sielun on puis ruumista
kamist, Se kirkas E!?«
Warwor klwi
puu,

p)a,din luu On haudan kirjoitus; «l
;5. Rcka>- Cbrillitl' täcä ymmärF, KukaS
olet tulki bywast': Mikä mmun tchau lGt »

Ia kuka silyen tMtti.

'?. Mi kaunis nuorukainen Makaa all Boks
stawein näiden, Joka rackquden tähyen AM
tullut hautaan tähän.

rlmmis perst;
mmcl
wahs,
murhen suuri
Ilon
Ehkä mafan sisäll muur».
"19. Sentäydm n?t nuorukaiset! Waari ol»
takat jokaiset: Waimon rackaus liwisteiee,
li moniall juorendclce.
20. En tat.ä tapahtuman luull, Kuin togön
puhui oiyall suull, Ett hänen pfti rettäßlän,
I» minun NW pois jättämän.
ylets

iz.

nyt

olen petet:

SiZa minq nyt tunnustan Ia kirjoitu/
juliltan Ettet sV- ol' syndyn' chljst, Haay.

21.

xell
Naarast «Himasta Leiionist.
22. Wlas myös sinun I!as on, Kuin all
Taiwan stisoiva on, KorkiKMll

ked'w.aall, Aatzo ulos, pahall tawgll.
2;. GylMnyt siinä maakunnas, Sinain

korrpes kauhias, Punaisest Wrest
Egypliy ja Kganan wälili.
24° Ne julmat Tigri-eIZMt, Knmmenen.
wwt sua imetit/ Ia oyent walhsttMx; Niin,

M.össin faM petmjax»
25. Sun rackaydes, myrkyinen, Annoi
NM pahan Unisen, Sä mucha«.w?M Mm
nen'. Ah; julma w.eri»3tz!pan«A
26. Se on nuH lohdutus wiimein, En ole
l«ä ensin mäinen, Kuin rackau'n
len: Kirjoitetut ylöslue^

tähden

kuo-

27.

En

En Wy§skM wlimeinen Yle, Kum rc»k>
tähden kuulen, Näen monest esimerkin,
ou oi!m tarcki.
101 l aik!
Trojan
Kuiilygas "kas kB, Ei toissa
28.
y?ert' ist ma'lmas oll'. Helenan kalltt' mond'
wlis, kaul) ast'.
Kminoast Päiwiid' pv'§
Haynchal,
Twqinius
ja
29. Julius Ccl'ar
ja Astrobal,' Mnös 3ldam, Loih ja Salo»
27«,

Vqu'n

P^l, Dawid, Simson ja Abjqlon.
30. D<do y>> wgimo lmia Hän oli oma
clls. Kautta juuren rackaudeys Cnean

surma

y)gö, Armailens.
31.

Suuri EWmi.es.
Herkul.es
pahas

Sicl)cm

mnos
ties Diman tähden, hadas
oli, la, pahasti, ulwos tuli.
32. Leander, urpri uidefans, Kuiy hän tahdot tvgö ArmahcW; NcG» myös lamalla
hetkell, Wichm kaWa huckui, womll'
Suuret
zz. Piramus p myöffin Pspe,
Sota Hur.at wiM Waimon pcräs majos
tzht,, Zonga tähhm huckcm tuly.
'34. Hispls.hän ylhs,.hittettiy, Sachis lopi,
he amniWin, NarrcissUen rackaydest, Kuole»
malda saawutctch',
3;. Metkrn kaunis LurmaOn; Kuningas
H kan hmcttm, Moysian ystMydeys näytti,

yli

'

NuKotttzns
itzens. poltti,
36. Jupiter ylös tWettin», Cupiho miös
ripustelin. Wewallio, fanMtteen Waimon
<

petoxest pois nmttin»,

37-

Ehk

on pickaulta, Ia
Nhn,
?' woj' wälttä kuylemaa,
sta tawaraa;
57,

Ehk' monest

s':? s"W>!i palckaa scluhiZa.
38. Vi ok nmld k,eltty enä

IKnoittamast
zDtä: Tain kuoleman Wn minull W,

Saani un wiffk/.s wnimo,
ää snsingZn
kMle>«
39. En 0,!".u
Man !tz>stnn;KlMi Lutfo kuollen <tvM! laulaa.
, ,
Niin m>,'n si.lun lyli yauiani,.
ji«
caitl's,
plmtlll, Wcri.
40. TlAi kundlis/
:m>?
hyllyi!/
kiwun löytäpl siclus;
Uffen sä sUt w!l'st(tt Ml!'lUl»'
.

siliust siittä/ KanhisiN'
SOM liitoa:- Kuins murhetzit, tt-in m-,
l,'!en

4«. Muyhcn ighdhn

la

sulf kauWnxex»

Kyff U! !)N pMI oäiwän aika, Koy.
yöyhan
was kryle paxg,un aina; Ku ns
.tt'gö kchit,, Kal? kanhistmtt sicl näet,
42,

4>. Ia kcffas menez lcpamächi,, Alatux.es
r?!jättgwHf, Wiel. tpuoles vMn'
ymv
Waiwcmn, sitNW
työl!.
44- Kostaa hWNleldain höM, Etts
Mq kMn
hoda NM p:rät,
Isa!ä«s kilin P.ura wcttä.
blm
Puo^pä^w<K
45.
,'ÄniWs,

Ebtuna

suur

pistäwä kHpWs.
46 la, ffuhungas itzetz

B; Gill ttl sil vctit

mun pchaH,'

Wa sun
47» Ms.

häyro ti,wasas, Amkis> luMns, ptapaikas
TMWct henaeni k»ll' kcnwast.
48 Ad' kuin rakas on muNikallj Mmlmn,
gin klwtcwall picäz O3vtän kuoleman sinun
Mlirhen -nustan. kanM minnk.
49. Kuin idmlsten «pu lsppu, Affen M sitt
Mlee hopou NlU't mun piicka? pilarin Miso-

wan «desäs silloin.
ka

50. KuiN sä

sua

.

lahdet tast

punaiset

En lak-

hnuiulaises/

mä kärmctl mNuttW.
;i. Kuin nnnnis hautaan kannetan, HirMui!'est mä sUH arttan, GcuM sua
la waiwan aina Mntzes.
52. Niin minä sua prljämn, Zä hlialkaK
Ehk cl le lnpahtun sull Mli Elaisän; niins hawa tzet nM.
53. En taida wä lakam Oiel, Maan kyM
Menen wnot häUlas Ml! Huudan? parglM
mucha i« we; Kauhistan sila paiwät ja vöt^
Slin häudasas jä
Mun pUit hirmmstst, Wailepo oleman

suures

wan

nyt

finua julmcst.

s5. Kuin Jumalan dusmion stem,
ttan kanst tulen soidin, Suli Maro kLwa
nemn, Kuins ansainn' olet, ainiban.
56. Silloin Melt edesotetan, Slnä hnna
kans duomitan; Sitt mä stin paälies katM
-

lin Mun mmhan' wjel' sull andelen.

57-

Sun

57. Sun kauttäs Gielun kadotin, Ettäs
mun p«,t, Murhainen, Sen sielun kuin lui
Mal'mull' loi> Sun lahces piru sen muld'

sai.

nyt wahwgost) ZonZ
58. Ole
saavutan ja kostan;
teit ylinaika>

Maan

tt

kostan katUuNlsta.

59. Ei nyt ena aut' laulaMn, Sill' Näsin mpee juutlimaan,' KUoleman. kärsin rokkiasi', Ehk' näky luonnost' kauhiH.

WMio> ahdas Mailma> Aseta Venus
Sun kansias aina sotlmaan> Ettei
sna kuolemaan.
hän saisMl)i!
60.

kanwla,

sl>
moi! onnetoinba aika, Pistit!
Mickan murhin paikaan Kärkt teräwa ylösla käuoi lipitz' st)damest.
se rackaus <eki, Kum fa kyvi
62.
nnNl saitit;
tähden mä'm)t kuos
len. Ia Mä hirmuisesi huolen<
wirren
6z. Ade! ina:!uia »ä howäst!
tästä pikaistst:
nähty. Aöicu! st on jo tehty.
/

