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tsst huuta haikiast, j<j waliitapZ
waikiast; Kuin piinatan helwetis ain/

Ia huuta alinomat näin:
.2. Lakka piru jo kalwamast,,Sammutan

Walkia palamass, Suuttukat Kätmet pure<
mast AlAt repikö niin julmasi.

3. Waikka mun toiwbn el' longa
jälten tuli murha; Konsti ja ysiäwps pois
tuli, Toimi ja wiiscms pakeni.

4. Zol'Za päällä, minä la Sielun
Helmerin tuotin. Ehk' hautaan kan<»
netan, Mn piinan sia anneta^

5. Ahl etten olis syndynyt, ja tänn mail<
chaan siinnyt Niin ol'sin kyll wapaan ollut/
Eng' rakkäuöes pois tullut. ,

6. Kirott' siis oikon hetki se, Kuin mail-
tnan lyndyn olen; Kirott' myös onneloin ai-
ka, Mm osann' tiet' oikiai. .

?. Ah!



7. Ah! jos ei se psiw'ol's ollut, Eng'syn?
piin tähän ols tullut: O! jos mä wiela ma-
kaisin, Min kohdus myös olisin.

8. Se, wähä ajan rahtuinen Kuin minull
on wiel pistuinen, luors kuin sanda Näsistä;
Woi; woi! minua waiwaista.

3. Slntähdm minun fieluisen! Dihta mull'
mi weisuinen. O! sä mun suun ja kielinen!
Weisa wiel kerta kuullaxm.

10, Mailina jää hywäst; Kau-
histus lähestyy fywäst; Sinus kiinltett' wiel'
olen, Mn kauwan kuin mä tääld kuolen,.

n. Waik' mun ruumin nuorukainen, Ia
Myös sang«n kaunukainen, Surun kans tääldä
hukkune, Hautaan muurgtuun pandane.

12, Ei nyt kukan mua lohduta? Eik' täst'kuolemast poisota. Mutta sinä Neitzo rakas
paidat lohdutta naurus kanff.

?3 Jos ett' tahdo, niin käy edes; EIMkauhistus on kädes. Prvlist mä Arkkuun pan?hänen, Prolist Hamaan kannttanm.
!4 Tiedän kyllä minä tlldest, Moni sanotz

must khll jalost: Wmuxsn kchleis häy oli g
Seiltähden pahoin ulwos tuli»

15. Koff mun Sielun on pois ruumista
Marmor kiwi peitta kaumst, Se kirkas Ele?
Phandin luu On haudan kirjoitus; ei puu.

16. Rakas Cbristil' tätä pmmärr', KukaH
olet tuiki hvwasi": Mikä minun tähän, saatth
M kufa siihen talutti.

17- D



kaunis nuorukainen Makaa allBok»
stadin näiden, Joka rakkauden lähden Ombi
tullut hau!.- n tähän.
i 8 Hegl olets wumis perä!; Niin minä

nyt olen petet: Ilon »ucchH, murhen suuri,
Ehkä makan MU muuri.

19 Si,n-hdm nyt nuorukaiset! W<ari ot<
takai W- imon rakkaus luville, Mie-
li moneali jnorendele.

20. En tätä tapahtuman luuli, Kuin tygöli
puhu, omall snull, Et hänen M pettämän,
Za nnnim niin P2is jättämän,

21 Sillä minä nyt tunnustan.la kirjoitu-
xell iulistan Ettet sä rl' syndyn' Altist, Waan,
Naarast jn!n'ast, Läjonlst.

22. Achlas myös sil.un Isäs on. Kun all
Taiwan snso va on, Korkianall wuorell Ma»
ked' manll, K» tzo ulos pahall tawall.
korwes knih-as, Punaisesi merest Jordanin
Egyplln m Canan w l!ll.

24 Ne julmat Tigri eläimät, Kymmenen
wuot sun imetit, Ia opetit walhetteliax; Niin
myöstin fuffir pet^ajäx.

2>. Sun rakkaudes, myrkyinen, Annot
mull pahan sisuinen, Sä murha.weren janoi»
Nen, Ah! julma weri kotwnen.

26. Se on mull lohdutus wiimein, En ole
mä ensimmäinen, Kuin rakkau'n tähden tuo-
ltn: Kirjoitetut ylöslue.

27. O,



27. En myösksn miiVeineu ole, Kuin rak,
kaun tähden kuolen/Nuen monch vsimerkm,
101 l Ma on ollut tärkki.

28 Trojan rikas kyll, Ei teistaMrtaist majlmas oli'. Helenan kmttt' mond'
Kuningast PäiwNd' peis tulit kaubiast'.

2Z Zulius Cesar ja Hal!Mbat,Tmq,zinius
jaWrchal, Myös Adam Lott) ja Salomon,
Naw«d Simson ja Ablalon.

3<?. T>ldo pri walmo kurja Hän oli oma
ftirmaja-s, Kautta suuren rakkaiden Enean
tygö, armaisens.

Herkules Suuri Sotamies. Sichemoli myös vahas tits Dlinan tähden, hädäsoli, ja pahasti ulwos tuli.
32, Leander Upoolujde'a!is, Kuinhan tah»

doi toqö armahans-; Neitzy nnös samalla het-
t<ll, W-den kaptza huttm tuon!!'.

33,. Piramus ia myöskin Tispe, Suuret
Sola.H rrat witzist W'imou p<räs majc<s
olit, longa tähd«n h'ckkan tulit-

-34 han p!ö hirnttin, Sachis läpi«
tz? ammuttin, NarcAixen rakkaudest, Kuole»
malda saawutettin.

3>. Aretkon kaunis surmatkin; Kuningas
Hokan hirtcttin, Morsian ystäwpdens näytti
Wtzvttens kans itzeus poltti-

-36. lupitcr »lös hirtetiin, Cupido myös
xipustettin. Wiwallio fangiuxeen Maunon
pitoxest pois wltttin.

37. Ehk



37. EH?' monell on rikkautta, la, kqiMM«
sta mwaraa; Niin ei woi wälttä kuolemaa,
Eik' synnin pa'kkaa?auhiaa.

33. El ole nmld kiellty enä Ilmoittamast'kaiMll näitä: Tai kuoleman kuin minull on,
Salli «r wiekas wajmo.

39 En ollut sy?pää ensingän Tähän kuole-
maan jtzestän; Kuin Lutko kuoljon.wirtt laulaa,
3ittn nmn sielun tuli paulaa,.

4<2. Koffa tundos, taitos puultu, Wcri si-
tius ombt hyywn, Sitt kiwun löpiäpi
Ijlen sä sitt muistat minun.

41. Murhcn tahdon sinull siittä; Kauhistu»
M tvgös liittä: Kuins murhchdit, niin m?
muihen In o?en jull kanhistupcx.

42. Kyff sull on puol p.li väll aika, Kop
vargua aina; KuinZ Kylän pöpdän

tpgö s>nkk
43 Ia mentt läpämään/ Ajatus

Miattä.Vät, <Mel wuotes lpkon' puoli pön
Maiwaan sinua paholl lpöll-

-44 Kcffas huomen cldain hepät, Etl unf
hoda mua perät, Ikäwöitzet mua kuin mettä,
Ikänöns kuin. Peura wettä. ,

45. Mupkingu olen kauhistus, Puolipäiwci»
nä julmistns, Ehtona suur kipu, m wel
li yös pjstälvä kärme.

46. Ia kuhungas itzes käännät, Pila sun
näkemän ihniet Smui watteiL, kpll haikiaHSill ett sä petit mun pahasi.

47. Kir-



47- Kirkos ist MlMa vllesas, OleNäkuiii
tuwasat, Nurkis loukkäis, jokapaikas

Tunnct hengeni kyll kärwast.
48. Ah: kuin rakas on mun ikän, Kum-

nn,'!gin luolnmm pitä; Ddlltan kuoleman sinunMurhzn mustan, kantza minun.
,

~

45». Kuin" ihmisten apu loppu, Men suli sitt
tulee hoppu, Näet mun pilka.pilurin
ivan cdckäs Boin.

sa. Kuin sä läbött Mmailmast, En lak<
ka sua waiwamast; Sun punaiset huululaises,
Muutan mä kärnl n muotoisen.

5i- Kuin ruumis hautaan 'kanmtan,
wuisest mä fuä autan, Seuran jua suutes
procchi^, Ia maiwan aina jvkaih s!

52. Niin minä sua peljätcw, Ia yliaika
waiwahan; Ehk ei se, tapahtuu sun tääll E»
laisän; niins hawaitzet wiöl.

53 En taida n>.ä lakata wiel, Waankpm-
menin wuot hauws pääll Huutzan, pargun
murha jawe; Kauhistan si,a päiwät ja yot.

54- Sun jä kiwes al!, Ei pidä
t«po oleman; Ectäs mun petit hirmuisesi, «Nais
wan nyt sinua zulmast,

55. Kuin Annalyn huomion steen. Vasu-
nan kans tulen ftideu, Sull maro köwa kan»
netan, Kuins ansain' o!«. Aniletan,

56 Silloin meit ewsotetan. Sinä vnnäkans duomitan; Sitt mä fun päälles kantzelen
Mun nuuhan' wttl' sull andtlen.

5?. Sun



57 Slln kauttas Sitlun kadotin, Ettäs
mun pelit murhainen, Sm'sitlun kuin Jumal'
muu' l'i. Gun iähtes piru sen muld' sai.

58. Ole wiisas nyt wahingosi, long' suli'saawutan ja kostan; Sä syndit teit ylmaika,
Waan ett kastan katumusta.

59. Ei npt ena aut laulamaan, Sill' kla»
sin rupee joutumaan; Kuoleman kärstn roh'
kiast' Ei)l' näky luonost k^uhiar.

60. Wokilo, ahdas mailma. Aseta Wmus
kama-a, Sun aina sotimaa», Et«i
HHn sats sua kuolemaan.

61. Woi! woi! olmctoinda aika, Pistin
Miekan murhen p-likaan, Kärki teräwa ylös«
Pisi', ?a käypi läp-h' fydäwest.

62. Tämäu st rakkaus teki, Kuin sa,kyy«
kärme uull saatti; loig tähden mä nyt kuo»
len. Ia Ullä hlrmuistst huolen.

63. Ao ! Miilma ja hymHst! T«n wltttN
tästä aifest: Sur^x'murhcx' tuin on näyly.

Adieu! se on jo tehu).


