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M huuta haikiast, Ia walittaapi
waikiast; Kuin piinatan helwetis ain.
Ia huuta alinomat niin:

2. Lakka piru jo kalwamast, Sammukan
Walkia palamast, Suuttukat »Karnut pure-
mast, Alkat repikö niin julmasi. ,

3. Maikka mun wiwon ol' turha, longci
Men tuli murha; Konsti ja ystMys pois
tuli, Toimi ja Wiisims pakeni.

4. longa palle minä luotin, Ia Sielun
helwetiin tuotin. Ehk Ruumis hautaan kan<
ictan, Niin piinan sia annetan.

5. Ah! etten olis syndynvt. Ia tänn' mail<
au siinnyt. Niin ol' sm kyll'wapaan' ollut
'g' rakkaudes pois tullut.
5. Kirott' siis olkon hetki se. Kuin mail,
m syndyn olen; Kirott' myös onnel»in ai
Etten tiet' Mat.
2IK! l»s ei se päiw' ol's ollut. Eng' sin'



diln tohän tullut: O! jos minä wielä ma»
kaisin, Hrin kohdus myös viisin.

8. Se wchä ajan rahtuinen Kuin minHon wiel, piffuinen, luoxee kuin sanda klasi»
sta; Woi! woi! mmua waiwaista.

9. Smtähden millun sieluisen! Dihta
mull yri Wei.uinen. O! sä mun suun jakieli»
sen! Weiia wiel' kerta kuullaxen.

10. Weisa: Mailma jää hywäst; Kaubi-
sius lähestyy sywäst; Sinus kiinitet!' wiel'
olen, Niin kauwan kun mä bääld' kuolen.

1?. Waick' «un Ruumin nuorukainen, Ia
myös sangen kaunukamen, Surun kanss'
täälda hukkune, Hautaan muuratun pan»
dane.

12. El nyt kukan mua lohduta, Eik' tast'
kuolemast poizota. Mutta sinä Neitzy rakas
Taidat lohdutta naurus kans'.

13 Jos ett' tahdo, niin käy e?es; Ebkä
kauhistus on kodes. Prolist ma Alkuun pan»
daneu, Prolist H«umn kannetaneu.

14. Tiedän kolla m na todest, Moni sanoo
must kpl! jakst: Betmpn kahlcis hän o.j,
Senräbden pahoin ulwos tuli.

«5. K ff' mun Ci lim on vois ruumist',
Marmor kiwi peitti kawist, Se kirkas Ele-
vhandin luu On Haudan kmoilus; ei puu.

16. Rakas C rist, r tää ymmälr', Kukas
olet tutki bnwast': Mikä Mlnun la>mi,
Ia kuka s.ihen talutti.
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,7. V"l kMis nuorukainen Mäka all'Bo?«
stawein näiden, Joki rakkauden lahden Omoi
tullut haut. n Män.

18. Hengi oleh rumis Nain mincl
M olen petet: Ilon wähH, murhen suuri.Ehkä makan Wu mullrii.

ly. Sentähhen M nuorukaiset! Waari olz
takat jokaiset: Wailnon rackaus liwistelee,Mie<
li moniall jusrendelee.

,o. En täts tapahtuman luull, Kum t»Zunpuhu omall mull. Ett hänen pitl pettäm.n,
Ia miniln niin poisjättämän.

2«. Sillä minä nyt tunnustan, Ia kirioitu-
xell julistan Etter sä ol' ftndyn' Aitist, Waan
Naarasi mlmast, Lei onist.

22. Alhlas myös sinun Isäs on, Kuin all
tzaiwan seisoma on, Korkiamall wrwrcli Ma«
ked'maall, Katzo ulos pahafl tawall.

23. Syndynyt siinä maakunnas, Cinain
korweS kauhias, Punaisest merest Jordanin,
Egyptin ja Kaanan wälill,

24. Ne julmat Pgri, eläimet. Kymmenen
wuot sua unetit, Ia opetit walhetteliax; Niin
myöffin falstir pettäjäx.

35. Sun rackaudes, myrkyinen, Annoi mull
pahan sisuffen, Si murha-weren
Ah! julma we> l - toiranen.

2t. S« on mull lohdutus wiimsin, En ole
ma ensimmäinen, Kuin rackau'n lähden kuo<
ien: Kirjsitetut plöslue^



2?. En myös*ö« W''>e>>en Yle, Kuin rak,
kau'n tähden kml n, ? se.» mon st esnwrkm,
loill aika on otlu- särcki.

28. TwlM Kuningas rikas kylt, Ei toista
wenaist maalmas oll'. He «»an kaure' monb'
Kumngast Pai > i!d' pois tuiil, kcuhlast'.

29. Julius Cäfar !a H,annidal,Tr qllinius
ja Astrooal, Myös Loch «F Salomon
Dawld, Simson <a Absulon.

30. Doo Wl waimo kurja, Hän oli oma
furmajaus, Kautta suuren rakkauden? Enean
tygö, Armassens.

31. Herkules Suuri Sotamies. Sichem
oli myös pahas ties Diinan lähden, hadäs
oli, Ia pahasti ulwos tilli.

32. Leander uppoi uidesans, Kuin hän tah-
dvi tugö Armayans; Netzy myös salMlia
kell, Wi den kanssa huckui, tuonell'.

3,3. Piramus ia myöffin Dsp?, Suuret
Sota lHerrat Mist Waimon perss majas
olit, I nga tähden hukkan tulit.

34. Hispis hän ylvs/<hirttttln, Sachis läpi.
He ammuttin, Narrechuren rakkaudest, Kuole-
malda saawutettin.

35. Aretkon faunia surmattin; Kuningas
Hakan hirtettin. Moisiin ystäwpdens näytti,
Neitzyttens kans itzens poltli.

36. lupior myös
'iplisteltin. Mlwallio fangiMteen Waimy,?

West puis Vietin.
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37. Ehk' monell on rikkautta, Ia kaikkina,»
sti tawaraa; Niin ei woi walt:ä kuolemaa,
Eik synnin palkka.kauhiaa.

38. E- ole muld keltty enä Ilmoittamast
kaikil! n itä: Tam kuoleman kuin mioull on,
Saatti yx> wickas waimo.

39- En ollut syuM e' sisisssn Tähän kuole-
maan itzestän;Knn Liuko kuollon,wlrt laulaa:
Niin mun sieli n 'u!i paulaan.

40, Kosia nmdos. puuttu, Weri si,
nus ombi hyytrn, Sitt kiwun löotäpi sielus;

lä si t muiKat minun.
41 Murhin tahdon sinull siitts, Kauhisiu-

xen tygös lii'tä: Ku ns murhedic, niin riemui'
tzen, F a »len lull kauhistnxex.

42. Koff sull 0:? pnol vä'w'n aik', Kor-
was kuul? rargun ai-a Kuins Kolon pöydän
tygö k!yt, Ka°kk kaulMM siel nact.

4?. Ia Kosias menet lepimä«w, Ajatuxes
p7l!attäwät, Wil wnoles tykön' puoli yön'
Waiwacn sinua poljol! lyöll z

44. Kostas huomeneidain Herat, Etts un,
hoda mlia perät, Ikäwöihtt MM kuin mettä.
Ikänään kuin Peura w ta.

45. Murkina!! ol n kauhistus, Puoll'päiwä<
Nä julnuftus, Ehtona suur kipu, ja me! Puo-
li »yös pisiäwä kärme.

46. kusunaas itz«es käannet, Pitä wn
Näkemän ihlneit Surun waatttill, kB hacki^
asi; Siss ttt sa petit mun pchal.s.

4?. Kn'^



47. KirkoS ja muulla ollesas, Olen kuin
häyro tuwa!a>, Nurkis, luokkais, jokapaikas
Tunget longein k,li' karmasi.

48. Ah kuin rakas on mun ikän. Kummin-
gin kuoleman pitä; Odotan kuulema sinun
Murhen mustan, kansia minun.

49 Kuin ihmisten apu lopu, Vissen sull sm
tulee hopou, Näet mun Seiso-
man edcsäs silloin.

50, Kuin sä lähde tast mailmasi, Ei lak-
ka sua waiwamast; Sun punaiset huulula«scs,
Muuttan ma karmen nnwloiex.

sl. Kuin rpllmis hautaan kannetan. Hirmui-
sesi ma sua autan. Seura sua suures pwces-
sis Ia waiwan aina jokaitzcs.

52. Niin min': sua peljätän, Ia yliaikaa
waiwcchkm; Ehk ci se tapahtuu sull tall Eiäi-san; niins hawaitzet wiel

53. sn laida mä lakata wiel, Waan knm-
menen wuot hMas vaali Huudan, pargun
murba ia we; Kauhistan sua paiwät la M.

54. Suu halidasas ja kiwes ail> Ei pidä
leso oleman; Ettäs mun prtit hirmuiscst, Wai-
wan nyt sinua julmasi.

55. Kuin Jumalan duomion eteen, Vasu-
na» kan§ tulen soiden; Sull maro ?owa kan»
mtan, Kuins onsainn' olet, annemn.

56. Silloin meit edesotetan. Sna yinH
kaus duomilan; Sitt mä sun päälles kande-
lm Muu murhan' »iel sull andelen.
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5?. Sm kannas Sielun kadmin, Ettäs
mun pelit, murlMen, Sen sielun kuin Iu»
mal' mull' lvi, Sun tahres piru sien muld'
sai.

58. Ole, wiisas nyt wahinaost long' lull'saawman ja kostan; Cä Hndii, teit y!ina,ka,
Maan et kvffa,, kammusta.

59. Ei nyt enä aur' laulaman, S»ll' klasin
rupe joutumaan; Kulman kärsin rolMst',
Ehk' nakn luonnosta kauhiax,

60. W"kjlo, a!'das mailma, Aseta
kamala, Sun knnHas aina sotimaan, Ettei
hän sais tua kuole'aan

61. Woi! woi! onnet inda aika, Pistin
Miekan-murhen raidan, Kärki terawa ylös-
pift', Ia kävvi lapitz sydämest.

62. Tämän se rakkaus teki, Kuin H kyy'
tärme mull saatit; Jona' tähdm mi>m nyt
kuolen, Jo M hirmuifest buolm.

6,. Ade? mallma jä Tein wirrm
tästä Pikaisest: Euri r, murbcp', kuin on N<Y-

tp. Adieu l se on jo lihty.


