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2. Lacka Piru jo calwamast, Sammua

näin:"

ean Walkia palamast, Suuttucat Kärmtt
puremc>M Alkät repikö nijn julmast.
z. Waicka mun to-won ol' turha, lon,
jälken tuli murha; Konsti ja ystawys
za
pois tuli, Toimi ja Wijsaus pakeni.
4. longa päälle minä luotin, Ia Sitt
lun helwettijn tuotin. Ehk' Ruumis hau,
taan cannetan, Nijn pijnan sia annetan^
s. Ah! etten olis syndunyt, Ia tann'
mailmaan sijinnyt, Niin olsin kyll' wapaan' ollut, Eng' rackaudes pois tullut.
6. Kirott' sijs ulcon hetki se, Cuin mailmaan, syndyn olen; Kirott' myös onneloin
>

<u'la, Etten

osann' tie/ oikiat.

päiw' ol's ollut, Eng'
se
ol's tullut.

5 Ah! ios ei

stndijn tähän
O.' ios ma wielä macaisin, Min cohdus myös olisin.
8. Se waha ajan rahtuinen Cuin minull
on wiel, piscuinen, luoxee cuin sanda claM; Woi! woi! minua waiwaista.
9. Sentahden minun Sieluisen! Dihta
mnll' yn Weisuinen. O! sä mun suun M
kielisen.' Weisa wiel' kerta cUullaxm.
ic>.

Weisa: Mailma jää hvwäst; Cau-

histlls lähestyn sywast; Sinus kijnitett'

wiel'
olen, Nijncauwan cilin mä tääld' cuolen.
ii. Waick' mun Ruumin nuorucainen.
Ia myös sangen caunucainen, Suru» cantz'
täalda huckune, Hautaan muurattuun pandane.
12. Ei nyt cucan mua lohduta, Eik'tast'
cuolemast poisota, Mutta sinä Neitzy racas Taidat lohdutta naurus cantz'.
iz. los ett' tahdo, nijn käy edes; Ehkä
tauhistus on kades. Prolist ma ArckuM
pandanen, Prolist Hautaan cannettanen.
14. Tiedän kyllä minä todest, Moni sano must koll jalosi: Venuxen cahleis hän
oli, Sentahden pahoin ulwos tuli.
is. Cosc' mun Sielun on pois mumisi,
Marmor-kiwi peitta caunist. Se kircas Elephandin luu OnHaudan kirjoitus; ei puu.
16. Racas Cbristitt' tätä ymmärr', Cucas
olet tutki hywäst': Mikä minun tähän saatti. Ia cuca sijhen talutti.

?<?.

Vri eallnis Nuor'»ea''nen Maca

Bokstawein naiden, loea rackauden las),
den Omb» tullut hautan tähän.
olets ruumis vnit; Näin mil 3 Hengipetet:
Ilon wibä,

murhen suu-

nä nnt olen

ri. Ehkä ma'<m sisall muurij.
ly. SentMen nnt Nuorucaiset! Vaa-

ri ottacat joccM; Waimon rackaus liwistele. Mieli moniall iuoxendele.
20 En t 'ta tapahtuwan lullll', Cuin toasn
puftui omall' sulill', Ett' hänen piti pettämän. Ia minun nijn pois jättämän.
2». Silla minä nyt tunnustan. Ia fir-I'oituxell' ,'ulistan, Ettet <°a ol' snndon' Ailisi, Waan

Naarasi

julmasi, Lejonisi.

22. Mlas myös sinun I<as on, Cuin
oi' Taiwan seisowa on, Corkiamall wuorck
Catzoo ulos pahall tawal!'.
Svndynot
si!'ia maacunnos, Smain
33.
eorwes cauhias>
merest Jordanin,
Egyptin ja Caanan walill'
24. Ne iulmat Tigris eläimet, Kymmenen wuott' sua uietit, Ia oletit walhetteliar, Niin myl'ssin falffir pettä/^x.

2s. Sun mckaiides. myrckmnen, Annoi
mull pahan sisuisen, Sä murha, weren janoinen, M' julma weri-coiranen.
26. Se on mull lohdutus wiimein. En
»le mä ensimmäinen, Cuin rackau'n tähden
cuolen: Kirjoitetut?luslue.
27. En

27. En mnöskän wiimeinen ole, Cuin raekaun tähden cuolen, Näen monesi esimerkin,
loil aica on ollut tärcki.
28. Troian Cuningas ricas kyll, Ei toi,
sia wertaist malmas oli'. Helenan cautt'
mond' Cuningast Paiwild' pois tulit, callyiast'.
29. Julius Ccesar ja Hanmbal, Tarquinius ia Astrobal, Myös Adam, Loth ja
Salomon, Dawid, SiMn jaWsalon.
zc?. Dlds yri waimo curia Hän oli oma
rackaudens Enean
surmajans, Cautta
tygö, Armaiscns.

suuren

31.

Hercules Suuri Sotamies. Sichem

oli myös pahas ties Dijnan tähden, hadäs
oli. Ia pahasti ulwos tuli.
32.5ea"der upooi uidesans, Cuin hän tat>
doi tygö Armahans: Neitzy myös samalla
hetkell, Wiiden cansia Kuckui, tuonell'.
Suuret
zz. Piramus ja myöskin Tispe,peräs
maSota, Herrat wissist, Waimon
jas olit, longa tähden Kuckan tulit.
34. Hispls Kan ylös-hirtettin, Sachis läpitze ammuttin, Narreissuxen rackaudest, Cuo-

lemalda saawutettin.
35. Aretcon caunis surmatkin; Cuningas
Hakan hirtettin, Morsian ystäwydens näytti, Neitzyttens cans ihens poltti.
36. Jupiter ylös-hirtettin. Cupido myös
ripustettin. Wiwallto fangiuteen Waimon
petoasi pois wietin.
37. Ehk'

on vickautta, Ia eaicki-

37.

Ehk' monell'

40.

Cosca tundos. taitos puuttu, Weri

naista tawara; Nijn ei woi walttä cuoleniaa, Eik' synnin palckaa cauhia<
?8. Ei ole muld kieltty enä Ilmoittamasi
caikill' näitä: Tain cnolemcm cuin minull'
wiecas waimo.
on.zy.Saatti yxi si)i)paa
ensingän Tähän tuoEn ollut
lemaan itzcstän; Cuin Lutco cuolon-wirtt'
laula: Nijn mun sielun tuli paulan.

sinus ombi hyytyn, Sitt' kiwun löytapi sielus; Assen sä sitt' muistat minun.
4 l Murhen tahdon sinull sijtta, Cauhisiuxm tyqös lijtta; Cuins murhedit, nijn
riemuitzen, Ia olen sull cauhisiurer.
42. Cdsc suli' on puol'päiwan aica, Corwas

käyt, Caick cauhistuxet siel näet.
4?. Ia coscas menet lepämaän, Ajatuwuotes tvkön' puoxesyön'peliättawät, Wicl' paljoll'
työ!!'.
Waiwan sinua
li
44. Eoscas huomeneldain herat, Ettsunhoda mua perät, Ikäwöitzet mua cuin mettä, Ikanäns cuin peura wettä.
45. Murkmall'olen cauhistus, Puolipäiwanä julmistus, Ehtona suur kipu, ja we!
Puoli ->yös pistäwä karme.

dän

tygo

46. Ia cuhungas itzees käännät, Pitä
siln näkemän ihmeit Surun waatteill', kyll'
haikiast'; Hill' ett' sä petit mun pahasi.
47.

4?« Klrcos ja muoNa vllesas, Olen cuin
Häyry tuwasas, Nurkis, louckais, jocapaicas Tunnet ycngeni kyll' carwast.
48. Ah! cuin racas on mun lkän, Cum,
mingin cuoleman pitä; Odotan cuolewan sinun Murhen mustan, cantza minun.
49. Cuin ihmisten apu loppu, Affen sull
sitt' tule hoppu Näet mun pilcka, pilarin
/

Seisoman edesäs silloin.
50. Cuin sä lahdet täst' mailmast'. En
lacka sua waiwamast''Sun punaiset huululaises. Muutan mä rarmen muotoisex.
si. Cuin ruumijs hautaan cannetan. Hirmuisesi mä sua autan. Seuran sua suures

processis, Ia waiwan aina jocaitzes.
K s 2« Nijn minä sua peljätän, Ia yliaicaa
waiwahali; Ehk' ci se tapahttm' sull' tääll' Elaisän; nijns hawaihet wiel'.
53. En taida >»ä lacata wiel, Maan kymmenen wuot hautas pääll' Huudan, pargun
murha ja we; Cauhistan sua päiwät ja yöt.
Sun haudasas ja kiwes all', Ei pidä lepo oleman; Ettäs mun petit hirmuisesi, Waiwan nyt sinua julmasi.
55. Cuin Jumalan duomion eteen, Basunan canff tulen soiden; Sull' maxo cowa
cannetan, Cuins ansainn' olet, annetan.
56. Silloin meit' edesotetan, Sinä yynna cans duomitan; Sitt' mä sun päälles
candelen, Mun murhan' wiel' sull' andelen.

5?. Sun cauttas Sielun cadotilt, Ettäs
mun perit, murhainen, Sen sielun cuin Jumal' mull' loi, Sun tahtes piru sen muld' sai.
58. Ole wijsas nytwahingost, long' sull'
saawutan ia costan; Sä sondijteit yl>aica,

Waan et costan catumusta.
59. Ei nyt ena aut' laulamaan, S»'ll'
clasin rupee joutumaan; Cuoleman karsin
rohkiast', Ehk' Nliky luonnost' cauhiax.
bo.Wokllv/ ahdas mailma, Aseta Venus camala, Sun cantzas aina sotimaan.
Ettei han iais sua cuolemaan.
6i. Woi! woi! onnctomda aica, Pistin
Miecan murhen paitaan, Kärki teräwa ylöspist', Ia kaypi lcpitz' syd^.me^'.
62. Tämän <e rackaus tekl, Cuin sä kyykärme mull' saatit; long'tähden mmä nyt
«cuolen. Ia Mä hirmuisesi huolen.'
6Z. Ade! Nluilma jäahywäst.' Teinwir,
ren lasta phcaisest: Surur', murhex', cuin
vn nähty. Atieu! se on jo tehty.

