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ta'st Kuuta haikiast, Ia walib
MHI taapiwaiktast; Kuin piinatan hel«

wetis ain, Ia huuta alinomat näin.
2. Lakka piru jokalwamast, Sammutan

Walkia, palamast, Suuttukat Kermetpure,
mast, M<it repikö niin julmasi. !

3. Waikka mun toiwon ol' turha, Ion»!
ga jällen tuli murha; Konsti ia ystäwys"
pois tuli, Toimi ja Wiisaus pakeni.

4. longa pcllle minä luotin, Ia Sielun
ljelwetiin tuotin. Ehk Ruumis hautaan
kanneta», Niin piinan sia annetan.

5. Ah! etten olis syndynyt. Ia tcknn'
wailman siinnyt, Niin ol' sm kyll' wapaan'
vilut, Eng' rakkaudes pois tullut.

s. Kiron' siis olkon hetki se, Kuin mail«
maan syndyn olen; Kirott' myss onneloin
aika, Etten osann' tiet' otkiat.

7. Ah! jos ei se psiw' ol's ollut, Eng'
sondiin tshckn ol's tullut: O! jos minH <
wielH makaisin, Min kohdut myös olisin. 1



«. Se wähä ajanrahtuinen Kuin minull
on wiel, pii?uinen, luoxee kuinsanda kla«
fista; Woi! woi! minua waiwaista.

9. Sentähden minun sieluisen! Dihta
nmll yxi Weisuinen. O! sä mun suun ja
kielisen! Weisa wiel' kerta kuullaxen.

,o. Weisa l Mailma tää hywäst: Kauhi-
stus lähestyy sywäst; Sinus kiinitet:' wiel'
olen, Niin kauwan kuin mä tääld'kuolen.

li. Waick' mttll Ruumin nuorukainen.
Ia myös sangen kaunukainen, Surun
kanss' tääldä hukkune, Hautaan muura«
tun pandane.
„ Ct nyt kukan mua lohduta, Cik'

täst' kuolemast poisota, Mutta sinä Neitzy
rakas Taidat lohdutta naurus kans.

«?. Jos ett' tahdo, niin käy edes; Ehkck
kauhistus on kädes. Prolist ms Arkuun
pandanen, Prolist Hautan kannetanen.

»4. Tiedän kyllä minä todest, Moni sa,
noo must kyll jalost: Venuren kahleis hänoli, Sentähden pahoin ulnios tuli.

»5. Koit' mun Sielun on pois ruu«
milt', Marmor kiwi peittä kaunist, Se
lirkas Elephandin luu On Haudan kirjoi»
tus; ej puu.

»6. Rakas Christitt' tätä ymmärr', Ku«
kas olet tutki hywäst': Mik<l minun tähänsaatti, Ia kuka siihen talutti.



,?. Mi kaunis nuorukainen Maka M'
Bokstawein näiden, Joka rakkauoei» täh,
ben Ombi tullut hautan tähän.

»8. Hengi oletz rumis perät; Nikin minä
nyt olen petet: Ilon wähä, murhen suuri,
Ehkä matan sisall muurii.

19. Sentähden nyt nuorukaiset! Waavi
ottakat jokaiset: Waimon rackauö liwiste,
lee, Mieli moniall juorendelee.

20, En tätä «pahtuwan luull, Kuin
tyqön puhu omall suull. Ett "häoen piti
pettämän, Ia minun niin poisiättämän.

Sillä minä nyt tunnustan, Ia kir<
joiturell julistan Ettet sä ol'syndyn'Aitist,
Waan Naarast julmast, Leijoniii.

22. Arhlas myös sinun Isäs on, Kuin
all Taiwan seisoma on, Korkiamall wuo-
rell Maked'maall, Katzo ulos pahall tawaU.

23. Syndynyt siinä maakunnas, Sinnain
korwes kauhias, Punaisesi merest lorda»
mn, Eczyptm ja Kaanan wälitl.

24. Ne julmat Tigri» eläimet, Kymme,
nen wuot sua unetit, Ia opettt walhetttt
liar; Niin myöffin falffix vettäjäx.

25. Sun rackaudes, myrkyinen, Annoi
mull pahan sisuisen, Sä murha, weren ja»
noinen, Ah! julma weri»koiranen.

2c. Se on mull lohdutus wiimein, En
ole mä ensimmäinen, Kuin rackaun tähe
den kuolen: Kirjoitetux ylöslue.



27. En myiskän wiimeinen ole. Mi"
rakkau'n tähden kuolen, Näeil wonest esi,
merkm, loiU aika on ollut tärcki.

28. Trojan Kumnqas rikas kftll, Ei toi<
sta wertaist maa'lmas oll'. Helenan kauit'
mond' Kuningast Päjwild' pois tulit, kau»
hiast'.

29. Julius Cäsar ja Hannibat, Tarqui»
nius ja Astrobal, Myös Adam. Loch ja
Salomon D«wid, Simlon ja Absalon.

30. Dido yri waimo kurja, Han oli o»
ma surmajans, Kautta suuren rakkandens
Enean tygö, Armaisens.

31. Herkules Suuri Sotamies. Sichem
oli mvös pahas ties Diinan tähden, ha<
das oli, Ia pahasti ulwos tuli.

52. Leander uppoi uidesans, Kuin hän
tahdot tygö Armahans; Neitzy sa<
maNa hettell, Wiiden kansia huckui, tuo»
«eli'.

33. Piramus ia myöskin Tispe, Suuret
Sota-Herrat wiiW Waimon peräs majas
olit, jonga tshden hukkan tulit.

54. Hispis hän ylös<hirtettin, Sachis
lspitze ammuttin, Narreisiuren rakkaudest,
Kuolemalda saawutettin.

3s. Aretkon kaunis surmatun; Knnin»gas Häkan hirtettin, Morsian ystckwydens
MM, Neitzyttens kans itzens poltti.



3<5. Jupiter ylss.hirtettin. ssupibomyss
ripustettin. WiwaUio fangiutteen Waimon
petorest pois wietin.

37 Ehk' monell on rikkautta. Ia taik»
kinaista tawaraa; Niin ei »voi walttH tuo»
lemaa, Eik synnin palkka kauhiaa.

;3. Ei ole muld kieltty en<l Ilmoittamall
faikill näittl: Tain kuoleman kuin minull
on, Saatti yri wiekas waimo.

zy. Cn ollut syyp<l<l ensinackn T<lh<ln
kuolemaan itzestckn; Kuin Lutko kuoUon»
wtrt laulaa: Niin mun sielun tuli paulaan.

42. Kosta tundos, taidos puuttu, Weri
sinus oylbi hyytyn, Sitt kiwun löytöpi
sielus; Asten s«l sitt muistat minun.

4». Murhen tahdon finull siitts, Kau-
histuzen tyqös liittä: Kuins murhedit,
niin riemuitzen, Ia olen sull kauhisturex.

4,. Koi? suli on puol psiwän aika, Kor»was kuule pargun aina; Kuins Kvlon pöy,
dän tygö käyt, Kaikk kauhisturet siel nckit.

43- Ia Koffas menet' lepämckän, Aja,
tures pelisttäwtlt, wiel wuotes tokön'puoli
yön' Waiwaan sinua poljoll työll.

44. Kossas huomeneldain herckt, Etts
unhoda mua perät, Ikswöitzet mua kuin
mettH, Ikänäns kuin Peura wettck.

45. Murkinall olen kauhistus, Puolipcki-
wsns julmistus, Ehtona suur kipu, ia we!
Puoli «yös pistiiws ttrme.



46. Ia kuhunqas itzees Mnnet, Mlsun näkemän ihmelt Snrun waatteill, kyll
haikiast; Sill ett sa petit mun pahast.

47. Kirkos ja mualla ollesas, Olen kuin
hävrn tumasaö, Nurkis, luokkais, jokapai<
kas Tunnet hengeni kyll' karwast.

48. Ah kuin rakas on mun ik«3n, Kum»
mingin kuoleman ritä; Odotan kuolema
sinun Murhen mustan, kantza miiiun.

49. Kuin ihmisten apu loppu, Affen sullsitt tulee hoppu, Näet mun pilkka, pilarin
Seisoman edesäs silloin.

s°. Kuin s<l lähdet M mailmast, Ctt
lakka sua waiwamast: Sun punaiset huu<
lulaises, Muuttan mä kärmen muotoisep.

vi. Kuin ruumis hautaan kannelan,
Hirmuizest mck sua autan, Seura sua suu,
res processis Ia wajwan aina jokaitzes.

Niin minck sua peliätän, Ia yliaikaH
waiwahan; Ehk ej se tapahtun suU t<ll! Gläisiin; niins hawaihet wiel.

53. En taida mä lakata wiel Waan kym«
menen wuot hautas psäll Huudan, pargun
»nurha ja we; Kauhistan sua pälwät ia yöt.

s4. Sun haudasas ia kiwes ali, Ei vld<l
lepo oleman; Ettäs mun petit hirmuisestaWaiwan uyt sinua julmast.

ss. Kuin Jumalan duomion eteen, Ba«sunan kantz tulen soiden; Sull maro kow<
lannetan, Kuins ansainn' olet, annstan.



ss. Silloin meit edesotetan, Sinä ynns
ka, s duomitan; Sitt mä sun zMNes kan,
delen MM< murhan' wiel siUl andelen.

57. Sun kauttas Sielun kadotin, Ettäs
mun pctit, murhainen, Sen sielun kuin
Jumal mull' 'loi, Sun töhtes piru sen
nmld' sai-

f>>. Ole wiisas nyt wahingost long' sull's atvntan ia kostan; Sä syndii, teit ylinai,
ka, Woan et kostan katumusta.

sy. Ei nyt ens aut' laulaman, SM'
flallN rupe joutumaan; Kuoleman kärsin
rokkiasi'. Ehk' näky luonnoft' kanhia^.

Wokilo, Ahdas mailma, Asetn Ve«
n,«! kamala, Sun kansas aina sotimaan,
Ettei Hsn sais'sua kuolemaan.

6i. Woi! woi.' onnetoiuba aika, Pistin
Miekan murhen paikaan, Kärki tetHwil
ylöspisi'. Ia tt<ppi läpitz sodllmest.

62. Tsmän se rakkaus teki. Kuin ss kpy»«
karme muU saatit; long'tähden mmck nyti
kuolen, ja iilM hirmuisesi huolen.

63. Ade! mailma jä hywäst! Tein wit<
«n Mä pikaisesi: Surux, murhex, kuift
on nähty. Adieu! se on w tehty.


